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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
Woning Goethals in Gent {Ledeberg)
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 mm1steneel beslult van 1 februan 2019 tot voorlopige bescherming als
monument van Wonmg Goethals 1n Gent (Ledeberg);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 18 februan 2019 tot en met 19 maart
2019 en waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van Wonmg Goethals aantoont;
Overwegende dat Wonmg Goethals als monument architecturale waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
De Wonmg Goethals u1t 1968-1969 1s één van de eerste en meest spraakmakende realisaties
van het architectenbureau BARO (Bureau voor Architektuur en Ruimtelijke Ordenmg) dat m
1967 werd opgencht door Ene Balliu (1936-2012) en Johan Baele (1943). Tussen 1967 en
1975 bouwden ZIJ, vaak 1n samenwerkmg met mteneurarch1tecten en beeldend kunstenaars,
een 50-tal won1ngen m Belg1e en Italie maar ook w1nkelcomplexen, schoolgebouwen en een
vakantiedorp. Be1den opgeleid als architect aan de KoninkliJke Academie voor Schone Kunsten
in Gent, werden Ball1u en Baele bemvloed door zowel het modernisme u1t het mterbellum als
het brutalisme. De Wonmg Goethals 1s een representatief voorbeeld van de tientallen
wonmgen d1e BARO emd Jaren zest1g en begm Jaren zeventig realiseerde.
Modern1st1sch biJ de Won1ng Goethals ZIJn het gebruik van mpand1ge bU1tenru1mtes, de
gescheiden Circulatie voor werken en wonen, en het gebruik van bultentrappen en p1IOt1s,
evenals de vloeiende ru1mtewerkmg met een m1n1mum aan bmnendeuren. De modern1st1sche
pnne~pes werden echter steeds knt1sch benaderd. Zo gafBAROde voorkeur aan polyvalente,
vn]e ru1mtes m plaats van een stnkt functionalisme, en de volgens hen te ver doorgedreven
transparantie van de modern1st1sche architectuur ruilden ze m voor meer gesloten
buitengevels d1e Inspeelden op de lokale s1tuat1e en de nood aan pnvacy.
Brutal1st1sch 1s de gedurfde opeenstapeling van volumes en het naakte, zogezegd eerliJke
matenaalgebruik (veelal zichtbaar beton en ruw baksteenmetselwerk) d1e ze met veel
bravoure toepasten. Voor BARO was dit eerliJke en ook contrastn]ke matenaalgebruik (ruw
en glad beton, bakstenen en w1tte muren, marmer en hoogpolige wollen vloerbekledmg) een
man1er om het modernisme te verzoenen met de traditionele architectuur en om zo
aanslu1t1ng te zoeken met de bewoners.
In d1t centraal stellen van de mens en de maatschappiJ slUit BARO expliCiet aan biJ het
structuralisme maar deze betrachting kadert meer algemeen ook 1n de zoektocht naar een
betekenisvolle rol voor architectuur m de opbouw van de stad en de maatschappiJ, een
zoektocht d1e een sterke Impuls kreeg door de revolte van me1 '68.
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Het brutalistische exter~eur van de Won1ng Goethals bleef- m tegenstelling tot dat van andere
spraakmakende realisaties van BARO - VriJ gaaf bewaard en daarom heeft dit pand nog een
relat1ef hoge herkenbaarheid. In het 1nter1eur 1s d1e herkenbaarheid veel lager maar de
essentie van de planmdeling rond een centraal dakterras met splitlevelorganisatie IS wel nog
aanwezig.
De Wonmg Goethals past ook m de typologische geschiedenis van de riJWonmg. Die werd na
de Tweede Wereldoorlog meer en meer ontworpen 1n functie van het bezit van een
personenwagen. Representatief is de toepassmg van de bel-etage met het woongedeelte op
de eerste verdieping, gecombineerd met een meer UitzonderliJk toegepast splitlevelprinCipe
om zo de niveauverschillen te overbruggen. Door het dieper en verhoogd (op pilotJs) mplanten
van de rechtertravee werd de traditionele 1nplantmg van de riJWOning aan de rooiliJn biJna
volledig verlaten,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met art1kel 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 defm1t1ef beschermd als
monument:
Won1ng Goethals, Hundelgemsesteenweg 220 m Gent (Ledeberg), bekend ten kadaster:
Gent, 20ste afdeling, sect1e A, perceelnummer 351A4.

De defin1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
dit besluit wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ dit beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Wonmg Goethals 1s een brutalistische bel-etagewoning met wmkelrUJmte en bureau u1t 1969,
gelegen aan de Hundelgemsesteenweg en vlakbiJ de verhoogde autosnelweg E17 en de
spoorliJnen Gent-Antwerpen en Gent-Wetteren. Omwille van deze drukke ligg1ng en de
aanwezigheid van verhuurde autogarages en een magaZIJn achter de won1ng, voorzag het
architecturale concept m een naar binnen gerichte wonmg van dr1e bouwlagen met
g,emtegreerde bmnentu1nen en terrassen, en met ger1chte zichten op de straat.
Won1ng Goethals 1s een riJWOning maar doordat de rechtertravee dieper op het perceel 1s
mgeplant, op hoge pilotJs, ontstaat de mdruk van een halfopen bebouwmg. In
dwarsdoorsnede bestaat de won1ng u1t dr1e volumes van verschillende hoogte, elk met een
plat dak dat IS uitgewerkt als terras of tu1n. Het centrale deel 1s slechts één bouwlaag hoog
waardoor zenitaallicht de wonmg kan bmnendr~ngen. Voor- en achteraan 1s het volume hoger
opgetrokken (respectieveliJk twee en tweeeneenhalve bouwlagen), evenals naast de centrale
daktuin aan de ZIJgevel waar de trappen z1ch bevmden. Het achterste volume vormt een
splitlevel ten aanz1en van de rest van de wonmg.
Op de begane grond bevindt z1ch vooraan een gevelbrede ru1mte d1e toegankeliJk 1s vanaf de
ZIJgevel. Een gang en een kleme trap geven toegang tot de ru1mte achteraan, die een halve
verd1ep1ng lager ligt.
Een betonnen buitentrap tegen de ZIJgevelleidt naar de voordeur van de won1ng op de eerste
verd1epmg. De mkomhal bevmdt z1ch m het lager gelegen achterdeel van de wonmg dat ook
de living met haardhoek bevat. De mkomhal geeft v1a een kleme trap naast de centrale
daktum ook toegang tot de keuken en eethoek vooraan d1e aansluiten op het terras met
plantenbak aan de straat. Door de strategisch geplaatste vensters heeft men vanuit die
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eethoek en keuken zowel een zrcht op de straat als op een bmnentum, centraal gelegen op
deze verdreping.
Op de tweede verdrepmg bevrndt zrch aan de straatZIJde een solanum of dakterras dat vanaf
de eerste verdrepmg bererkbaar rs met een betonnen burtentrap aan de ZIJgevel. Daarna volgt
een vrde dre de centrale dakturn van daglicht voorzret. Deze vrde rs aan dne ZIJden afgebaard
met plantenbakken. Achteraan de wonmg bevrndt zrch op deze verdreprng het nachtgedeelte
met een gang, slaapkamers, de met een koepel verlrchte badkamer en een WC. Drt
achtergedeelte rs ten noorden urtgebouwd boven een doornt.
Wonmg Goethals heeft een sculpturale voor- en ZIJgevel dre gekenmerkt worden door
donkere, brum genuanceerde mangaanbaksteen 1n halfsteens verband, gecombineerd met
glad bekrste betonnen elementen zoals (Uitkragende) balken, burtentrappen, panelen, prlotrs
en de bnevenbus. In het beton ZIJn speelse accenten aangebracht zoals het Clrkelvormrg
venster op de begane grond, het getrapte keukenvenster onder de burtentrap en de
kwartholle hoekafwerking bovenaan. Het metselwerk vertoont eveneens decoratreve
accenten zoals de afwerking van de centraal geknrkte schermgevel aan de straatZIJde met
overhoeks geplaatste bakstenen en de kwartronde hoekafwerking van het achterste volume
dat bovenaan urtloopt 1n een ronde schouw met betonnen bekronmg. Ook de andere ronde
schouwen vormen een speels accent. 'De achtergevel rs urtgewerkt 1n dezelfde matenalen
maar, 1n vergeliJking met de voor- en ZIJgevel, eerder sober en vlak. De ZIJgevel van de
nabunge wonrng dre aanslurt op de bmnentum, rs volledrg bekleed met dezelfde baksteen.
De rechthoekrge vensteropenrngen ZIJn gevaneerd (voornameliJk vertrcaal maar ook
honzontaal en vrerkant) en soms gekoppeld tot een geometnsche figuur, biJVoorbeeld biJ de
keuken 1n de voor- en ZIJgevel en biJ de kinderslaapkamers 1n de achtergevel. De vensters
ZIJn mgevuld met geschrlderde stalen ramen. Een glazen deur geeft toegang tot de burtentrap
van het solanum.
De rnteneurafwerkrng bewaart brutalistrsche kenmerken, rn de eerste plaats de betonnen
plafonds met ronde urtspanngen voor verlichting, de bakstenen muren, en op de begane
grond de eenvoudrge vloerbedekking (geglazuurde spliJttegels en srlexdallen). Andere
oorspronkeliJke mteneurelementen ZIJn terug te vinden 1n de mkomhal: de WC-deur met
bovenlicht, de matglazen deur naar de livmg en vooral de vestrarrekast met ronde spregel. In
de haardhoek rs de betonnen open haard bewaard met opbergvakken aan weersZIJden en
betonnen zrtbanken. Het solanum vooraan heeft een gemetste bUitenbarbecue.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de algemene doelstelling van de bescherming rs het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen dre de basrs vormen voor de erfgoedwaarden. Elke aanpassmg of nreuwe
functre moet de beschermde erfgoedwaarde, -kenmerken en -elementen respecteren
en ondersteunen. Bewaren gaat daarbiJ voor op vernreuwen. Drt veronderstelt 1n de
eerste plaats vakkundrg onderhoud en conserverende Ingrepen. Indren restauratre of
vervangmg noodzakeliJk bliJkt, rs het aangewezen de hrstonsche toestand te hernemen,
rndren nodrg op basrs van bouwhrstonsch onderzoek. Daarnaast vererst elke
beheersdaad een gemtegreerde en duurzame aanpak waarbiJ de rmpact op de volledrge
srte met al z'n componenten wordt afgewogen;
2°
met betrekkrng tot het exteneur beoogt de beschermrng het behoud van het
brutalistrsche karakter, in het biJZOnder van de voor- en ZIJgevel, dat gevormd wordt
door het zrchtbare beton en ruwe metselwerk en de opeenstapeling van volumes.
BelangnJk voor de herkenbaarheld rs ook het behoud van de schoorstenen en de
vensters met het ongmele stalen schnjnwerk;
3°
met betrekkrng tot het rnteneur beoogt de beschermrng het behoud van de planrndelrng
rond een centraal dakterras met splrtlevelorganrsatre, evenals de overgebleven
elementen van de oorspronkeliJke rnteneurafwerkmg, zowel zrchtbaar (zoals de
vestrarrekast en betonnen haard) als nret-zrchtbaar op het moment van beschermrng
(zoals de betonnen zrtput);
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4°

verder 1s het wenseliJk dat:
a) de oorspronkeliJke planindeling en ru1mtewerkmg zoveel mogeliJk hersteld wordt,
1n het biJZonder:
1) het open karakter op de begane grond door het verWIJderen van de deur 1n de
ZIJgevel, de afdekking van de centrale bmnentum, de valse plafonds en de later
toegevoegde afslu1t1ng 1n MDF tussen het bureau en de verlaagde w1nkelru1mte
achteraan;
2) het verlaagde n1veau van de haardhoek met het terug vnJmaken van de
betonnen Zitbanken rondom en reconstructie van de lage bakstenen muur
ernaast.
Eventueel kan ook gedacht worden aan het verWIJderen van de wmkelpu1 en van
de uitbouw van de livmg om zo terug te keren naar de toestand van 1969;
b) het schn]nwerk vervangen wordt naar oorspronkeliJk model, met name de voordeur
en het raam van de keuken-eetkamer aan de b1nnentum;
c) de oorspronkeliJke 1nteneurafwerk1ng zoveel mogeliJk hernomen wordt op bas1s van
de voorhanden documentatle of op bas1s van mateneeltechn1sch onderzoek, 1n het
biJzonder:
1) de afwerkingslagen (verWIJderen van verf op de onbeple1sterde bakstenen
muren en aanbrengen van rode verf op de vest1a1rekast en van rode verf met
daarop bladgoud op de steunpilaar 1n de mkomhal);
2) de vloeren (plaatsen van s1lexdallen 1n de bu1tenru1mtes, spliJttegels 1n de
keuken en eetplaats, gebroken w1t vast tapiJt in de leefruimtes en het
nachtgedeelte);
3) de verlichting (heropenen van de ronde openmgen 1n de betonnen plafonds en
aanbrengen van eenvoudige peertJes).
Eventueel kan ook gedacht worden aan de reconstructie van het oorspronkeliJke
vast meub1la1r, 1n het biJZonder het houten rek 1n de livmg en de betonnen keuken;
d) de oorspronkeliJke buitenafwerking zoveel mogeliJk hernomen wordt, 1n het
biJZonder:
1) de combmat1e van baksteen met onbesch1lderd beton en enkele kleurn]k
geschilderde accenten, zoals het oranJe en rood rond het ronde venster 1n de
ZIJgevel, de rode schoorsteenpiJpen, de rode bnevenbus en de rode metalen
schiJf 1n de voordeur;
2) het terugplaatsen van de bnevenbus op betonnen blokken;
3) het verWIJderen van de neon lichtreclame.
Eventueel kan ook gedacht worden aan de u1tvoenng van de scheidingsmuur op de
perceelsgrens;
e) de daktumen heraangelegd worden naar oorspronkeliJk model.

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 hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, 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 beve11igmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
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 h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
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4°

5°

6°

het uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a) het verwijderen, vervangen of wijzigingen van het dakvolume, de dakbedekking,
de dakconstructie en gootconstn..icties;
b) · het verwijderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkingslagen;
d) het aanbrenge.n, verwijderen, vervangen of wijzigen van buitenschrijnwerken,
déuren, ramen, oculi, poorten, inclusief de beglazing, beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;
f) het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of
uithangborden; met uitzondering van verkiezingspubliciteit en met uitzondering van
publiciteitsinrichtingen, waarbij wordt bekend gemaakt dat het goed te koop of te
huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan
4m 2 ;
het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
a) het plaatsen of wijzigen van bovengrondse nutsvoorzieningen en leidingen;
b) het plaatsen of wijzigen.van é!fsluitingen;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen van wegen en
paden;
d) het aanleggen of wijzigen van verharding met een minimale gezamenlijke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het uitbreiden van bestaande verhardingen met
minimaal 30 m 2 , met uitzondering van verhardingen geplaatst binnen de straal van
30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
f) het structureel en fundamenteel wijzigen van de tuinaanleg;
het uitvoeren van de volgende handelingen aan of in het interieur:
a) het uitvoeren van destructief materiaaltechnisch onderzoek;
b) het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
c) het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het
toepassen van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
d) het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds, gewelven, vloeren,
trappen, wandbekledingen, binnenschrijnwerk, inclusief de lambriseringen,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle interieurdecoratie;
e) het bepleisteren van niet-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het . ontpleisteren van bepleisterde
elementen; f) het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen in andere
kleuren of kleurschakeringen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
g) het plaatsen of vernieuwen van technische voorzieningen, zoals verwarming,
klimaatregeling, elektrische installatie, geluidsinstallatie, sanitair, liften en
beveiligingsinstallaties, met uitzondering van de installaties waarvoor geen
destructieve ingrepen moeten gebeuren en/of die geen storende visuele impact
·
hebben op het waardevolle interieur.

Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.
Brussel,

2 3 APR. 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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