Bijlage 3. Behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren bij het ministerieel besluit
tot definitieve bescherming als monument van Woning Goethals in Gent (Ledeberg)

Provincie: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Gent, 20ste afdeling, sectie A
Objectnummer: 4.01/44021/1464.1

Dossiernummer: 4.001/44021/143.1

Omschrijving:
Woning Goethals, Hundelgemsesteenweg 220 .

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

Brussel,

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

-

-

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen en
bescherming
1.1.

opmerkingen

uitgebracht

voorafgaand

aan

de

voorlopige

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Bele1dsdomem Omgeving
Het adv1es werd gevraagd op 9 november 2018. Het agentschap voor Natuur en Bos bracht op
20 november 2018 een gunstig adv1es u1t over deze bescherming. Het adv1es maakt Integraal
deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Het departement en de andere agentschappen brachten geen adv1es u1t over de bescherming
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeiiJk dossier en het m1n1steneel besluit.

1.1.2. Bele1dsdomem Mob11ite1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 9 november 2018. Het departement noch de agentschappen
brachten adv1es u1t over de bescherming van het onroerend goed. In u1tvoenng van artikel
6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de adviezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het mm1steneel beslu1t.

1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 9 november 2018. Het departement noch de agentschappen
brachten adv1es u1t over de beschermmg van het onroerend goed. In Uitvoering van art1kel
6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet zijn de adv1ezen gunst1g.
Conclusie: Het advles heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Gent

Het adv1es werd gevraagd op 9 november 2018.
Gemeente Gent
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 13 december 2018 een gunst1g adv1es
u1t over deze beschermmg. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
De D1enst Stedenbouw en RuimteliJke Planning vraagt:
"Graag in het advJes opnemen dat er momenteel wordt onderzocht om een fletsdoorsteek te
reaiJseren ter hoogte van deze /ocat1e, m functJe van een fletssnelweg tussen Merelbeke statJon
en Gent. Men ncht z1ch voor deze doorsteek hoofdzakeliJk op het aanpalende perceel
(perceelsnr 354) maar m een verdere wtwerkmg d1ent d1t samen met het perceel 351A4 en
35184 (wonmg Goethals) bekeken te worden. Het betreffende percee/Js met opgenomen m
een BIJzonder Plan van Aanleg of een Rwmte/IJk U1tvoenngsplan."
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Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het mm1steneel beslult maar wel op het InhoudeliJk
doss1er. Het mhoudeliJk dossier werd als volgt aangepast:
BIJ de JUridische toestand, RuimteliJke Ordenmg (2.4.2.) werd de gevraagde toevoegmg
Uitgevoerd.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 9 november 2018.
De VCOE bracht op 13 december 2018 een ongunstig adv1es u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. Het adv1es maakt Integraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es:
De commissie 1s van oordeel dat de wonmg Goethals beschermenswaard1g 1s. Op bas1s van
voorliggend doss1er wordt de bescherming als monument evenwel onvoldoende onderbouwd
en verantwoord. De comm1ss1e vraagt het beschermmgsvoorstel te herwerken en het opmeuw
ter adv1es aan de comm1ss1e voor te leggen.
Bemerkmgen:
"a) Evaluattekader en se/ectte. De commtsste betreurt dat het dosster geen verdere dutdmg
geeft bi] het herinventansatteproject voor de regto Gent. Het beschermmgsvoorstel wordt ook
niet gedwd m relatte tot dtt project en de beschermmgsvoorstellen dte hterwt (zullen)
voortvloeten."
Antwoord: Het evaluatiekader en de selectie worden 1n het InhoudeliJk doss1er als volgt
geduid: "De opmaak van het beschermmgsdosster voor de Woning Goethals kadert m
de hennventansatie van het bouwkundtg erfgoed m Gent en deelgemeenten, dte ttjdens
deze regeerpenode focust op de naoorlogse penode (1945-1985). Het pand werd
geselecteerd na het algemene veldwerk m de deelgemeentes en na een beperkte studte
van het oeuvre van BARO op basts van literatuuronderzoek en selectter archiefonderzoek
en veldwerk." D1t IS overeenkomstig de du1d1ng 1n andere dossiers u1t hetzelfde
thematische pakket, zoals biJVoorbeeld dat van de Won1ng De Zordo waarvan de
bescherming 1n dezelfde vergadenng van 13 december 2018 onvoorwaardelijk gunstig
geadviseerd werd door de comm1ss1e.
"Bukomend merkt de commtsste op dat het beschermmgsvoorstel eerder summter wordt
gekaderd bmnen het oeuvre van BARO. Er werd slechts een beperkte oeuvrestudte wtgevoerd
en de verwuzmgen naar andere gekende realisattes van BARO zun zeer beperkt wtgewerkt.
( ) De commtsste dnngt aan op een volwaardtge oeuvrestudte."
Antwoord: Een volwaardige oeuvrestudie biedt mderdaad een meerwaarde maar was
gez1en de omvang van het oeuvre onhaalbaar bmnen de lopende plannmg. Bovendien
overstiJgt d1t het thematische kader van het beschermmgsproJect (bouwkundig erfgoed
1n Gent Uit de naoorlogse penode). Ook voor andere doss1ers u1t d1t thematisch pakket
werd hoogstens een beperkte oeuvrestudie Uitgevoerd, zoals biJVOorbeeld dat van de
Wonmg De Zordo waarvan de bescherming 1n dezelfde vergadering van 13 december
2018 onvoorwaardelijk gunstig geadviseerd werd door de comm1ss1e.
Het oeuvre van BARO wordt al u1tvoeng besproken 1n het mhoudeiiJk doss1er (pagma 810) en ook de selectie van de wonmg Goethals b1nnen d1t oeuvre komt hierbiJ aan bod:
"Dat de Wonmg Goethals een sleutelwerk ts m het oeuvre van BARO bll]kt dutde/uk wt
de literatuur. In het Repertonum van de architectuur 1n Belg1e - van 1830 tot heden
(2003) omschruft Norbert Pou/am de womng Goethals als één van de bekendste
verwezentukmgen van BAROen hu gebrutkt een foto van de wonmg om het bureau te
tllustreren. Andere projecten dte vermeld worden zun een wtnke/centrum m Muravera
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{Sard1mé) wt 1967 en dne ondertussen sterk verbouwde projecten: de tabnek MeeaPneumatJes wt 1968-1969 m Wonde/gem, een flatgebouw met wmkel m Ledeberg wt
1970 en de school Het Trappenhuis m Gent wt 1966-1984. In ZIJn overzichtswerk over
hedendaagse architectuur m Belg1e (1995) bespreekt Geert Bekaert de woning als de
meest toonaangevende van een hele reeks wonmgen. Het bedriJfsgebouw MeeaPneumatJes bestempelt hl) weliswaar als het mamtest van BARO maar dit gebouw 1s
ondertussen sterk verbouwd. Marc DuboJs behandelt BARO m verschillende publicaties
over architectuur m Gent en omschriJft de Wonmg Goethals als hun eerste belangnjke
realisatle {1985) en hun meest brutalistische {1988) en sterkste wonmgproject (2008).
Ook de Wonmg Gardelem wt 1967-1968 komt m Dubois' publicaties steeds aan bod
maar deze wonmg werd recent verbouwd."
Om de beperkte oeuvrestudJe en de selectie van de Wonmg Goethals toch nog beter te
kaderen, wordt aan de mle1d1ng van het mhoudell]k doss1er (1.) volgende passage
toegevoegd: "Dit [de beperkte oeuvrestudJe bmnen het thematisch kader van naoorlogs
Gent] leverde een ll)st op van 39 panden van BARO en Ene Bal/JU wt de penode 19611977 (z1e biJlage 5.4. Oeuvrelust). Deze lust bestaat wt een dertigtal wonmgen,
aangevuld met een paar appartementsgebouwen, bedriJfsgebouwen en kantoren,
scholen en een pastone. Op bas1s van de literatuur kwamen twee panden van deze !Jjst
ev1dent m aanmerkmg voor beschermmg en deze komen dan ook voor m de 'Top 100
jonge bouwkunst~ d1e eerder door het agentschap werd samengesteld op bas1s van
literatuuronderzoek: de Wonmg Goethals en de bedrijfsgebouwen van Meea-PneumatJes
(1968-1969) m Wonde/gem. 1 Na het veldwerk werd het laatste hiervan met verder
weerhouden voor beschermmg omwille van mgnjpende verbouwmgen. Van de ovenge
panden werden er nog zes beoordeeld als verder te onderzoeken voor beschermmg als
monument binnen een rwmere oeuvrestudJe. Zest1en panden (waaronder de
bedriJfsgebouwen van Meca-Pneumat1cs) zun aangedwd als mventanswaard1g, acht als
documentair interessant (en dus eventueel te verwerken m de wetenschappeliJke
mventans) en twee als onvoldoende waardevol. Zes panden werden nog met
teruggevonden en z1jn waarschunll)k gesloopt of onherkenbaar verbouwd." Deze
oeuvreliJSt wordt ook toegevoegd aan het doss1er (biJlage 5.4. Oeuvrell]st).
"b) Gaafheid. De commJsste stelt vast dat de wonmg Goethals m de loop der jaren meermaals
werd aangepast en verbouwd. ( ) De commJssJe stelt z1ch aldus vragen biJ de architecturale
gaafheid van de wonmg en biJ de herkenbaarheid en representatJvJteJt als 'spraakmakende
realisatte' van BARO."
Antwoord: Voor de representatiVIteit als 'spraakmakende real1sat1e' van BARO wordt
verwezen naar het antwoord op de vonge bemerkmg ("Dat de Wonmg Goethals een
sleutelwerk Js ... ").Om het spraakmakend karakter en de representatiVIteit nog Jets meer
1n de verf te zetten, wordt volgende passage toegevoegd 1n het mhoudell]k doss1er
(2.1.): "De Wonmg Goethals 1s een representatiefvoorbeeld van de tientallen wonmgen
d1e BARO emd jaren zest1g en begm jaren zeventig realiseerde. En ook voor het ruimere
kader van de naoorlogse architectuur m Gent 1s de Wonmg Goethals van betekenis. Zo
namen Jo Raman en Fntz Schaffrath - van w1e de Wonmg De Zordo {1973) ook voor
beschermmg als monument wordt voorgedragen - hun elienten emd jaren zestig mee
naar deze wonmg om hen te overtuigen van de toenmalige vermeuwmgen m de
arch1tectuur. 2 " De eerste zm van deze passage wordt ook hernomen biJ de mot1venng
van de architecturale waarde 1n het beschermmgsbeslu1t (aanhef).
Wat het entenurn herkenbaarheld/gaafheld betreft, merkt de comm1ssie terecht op dat
hierbiJ vragen kunnen worden gesteld 1n het geval van de Won1ng Goethals. In
vergeliJking met andere bekende reallsat1es van BARO 1n Gent (de fabnek MeeaPneumatJes u1t 1968-1969 1n Wondelgem, wmkel Floralles met appartementen 1n
1 BRAEKEN J. S.D. [2000]. Top 100 JOnge bouwkunst, onuitgegeven werkdocument, Agentschap
Onroerend Erfgoed.
2 Mondelmge mformat1e verkregen van Fntz Schaffrath (16 augustus 2018).
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Ledeberg Uit 1970 en de school Het Trappenhuls tn Gent u1t 1966-1984) heeft het
brutal1st1sche exteneur van de wontng Goethals echter nog een relatief hoge
herkenbaarheid, zoals aangegeven wordt tn het tnhoudeiiJk doss1er (2.1.). In het
tnteneur 1s d1e herkenbaarheid tnderdaad veel lager maar de essentie van de
plantndeling rond een centraal dakterras met splitlevelorganisatie IS wel nog aanwezig.
Bovendien 1s de herkenbaarheid van het tnteneur momenteel voor een groot deel
aangetast door latere toevoegtngen die opmeuw verWIJderd kunnen worden
(biJVoorbeeld de opvulltng en afdekktng van de nog aanwez1ge z1tput). Ook dit entenurn
wordt meer expliCiet verwerkt biJ de mot1venng van de architecturale waarde, zowel tn
het tnhoudeliJk doss1er (2.1.) als tn het beschermingsbesiUit (aanhef), door toevoegtng
van volgende passage: "Het brutalistische exteneur van de Wonmg Goethals bleef- m
tegenstelling tot dat van andere spraakmakende realisaties van BARD - vru gaaf
bewaard en daarom heeft d1t pand nog een relatief hoge herkenbaarheid. In het mteneur
Js d1e herkenbaarheid veellager maar de essentie van de planmdelmg rond een centraal
dakterras met sp!JtlevelorgamsatJe Js wel nog aanwezig."
"c) BeheersvJsJe. De voorgestelde beheersviSJe omvat twee doelstellmgen. De eerste
beheersdoelstellmg betreft het behoud van de erfgoedkenmerken en -elementen. De commJssJe
merkt op dat deze doelstellmg zeer algemeen Js en nauwelaks nchtmg geeft voor toekomstig
beheer. De tweede beheersdoelstellmg formuleert wenselijke ingrepen. Het betreft tal van
ingriJpende werken aan de planmdeling en rwmtewerkmg, het schrunwerk, de
mteneurafwerkmg, de bwtenafwerkmg en de daktwnen. De commJssJe wust er op dat deze
voorstellen neerkomen op een quasJ-reconstructJe van de womng naaroorspronkelukontwerp."
Antwoord:
De eerste beheersdoelstelling 1s tnderdaad eerder algemeen maar moet gelezen worden
1n combmat1e met de selectleve beschriJVIng van het pand tn artikel 2
Een volledige opsommtng van deze
(erfgoedelementen en -kenmerken).
erfgoedelementen en -kenmerken tn artikel 3 zou een verdubbeling van d1e tnformat1e
betekenen, een gedeelteliJke opsomm1ng zou de foutleve tndruk wekken dat het behoud
van andere erfgoedelementen en -kenmerken mtnder of n1et belangnJk 1s. Om deze
twee valkuilen te vermiJden, worden twee heel beknopte beheersdoelstellingen
toegevoegd:
"2° met betrekkmg tot het exteneur beoogt de beschermmg het behoud van het
bruta!Jst1sche karakter, m het bijzonder van de voor- en zijgevel, dat gevormd wordt
door het zichtbare beton en ruwe metselwerk en de opeenstapeling van volumes.
Belangruk voor de herkenbaarheid Js ook het behoud van de schoorstenen en de
vensters met het onginele stalen schrunwerk;
3° met betrekkmg tot het inteneur beoogt de beschermmg het behoud van de
planmdeling rond een centraal dakterras met splitlevelorgamsatJe, evenals de
overgebleven elementen van de oorspronkelijke mteneurafwerkmg, zowel Zichtbaar
(zoals de vestJaJrekast en betonnen haard) als met-zichtbaar op het moment van
bescherming (zoals de betonnen z1tput);"
Wat de tweede (nu v1erde) beheersdoelstelling betreft: de latere tngrepen ZIJn inderdaad
n1et weerhouden als te behouden erfgoedelementen en -kenmerken, en dus wordt het
herstel van de oorspronkeliJke toestand vooropgesteld. D1t wordt gemotiveerd vanu1t de
opvatttng dat de erfgoedwaarde van Wontng Goethiills volledig berust op het
oorspronkeliJke ontwerp van BARO. Zoals de comm1ss1e zelf echter terecht opmerkt,
heeft deze tweede beheersdoelstelling geen enkel verplichtend karakter maar 1s ze
louter ncht1nggevend. Deze beheersdoelstelling bevat weliswaar enkele lngnJpende
werken maar ook andere. Zo bestaan verschillende van deze wenselijke tngrepen n1et
zozeer u1t reconstructies, dan wel u1t het verWIJderen van latere toevoegtngen, zoals de
opvulltng en afdekking van de z1tput.

"d) FotoreqJstratJe. Tot slot stelt de commJssJe vast dat de fotoreg1strat1e van de wonmg een
eerder beperkt aantal foto's bevat. Vooral wat het inteneur betr,eft Js het beeld onvolledig. De
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foto's geven onvoldoende z1cht op de verschillende rwmtes en hun hwd1ge toestand en
bewanngsgraad. Ook een aantal erfgoedkenmerken d1e beschreven worden in het doss1er zun
met goed afleesbaar, bijvoorbeeld de v/oe1end rwmtewerkmg met een mm1mum aan
binnendeuren. D1t onderbouwt de vragen van de commiSSie mzake gaafheid, herkenbaarheid
en representativiteit. Bovendfen is d1t problematisch m functie van de beoordelmg en wtvoenng
van de wenseliJke mgrepen wt de beheersv1sie. 11
Antwoord:
Omdat het 1nteneur 1n de hu1d1ge staat we1n1g biJdraagt tot de erfgoedwaarde, 1s 1n de
fotoreg1strat1e Inderdaad slechts een beperkt aantal foto's ervan opgenomen. D1t wordt
echter gecompenseerd door een u1tvoenge reeks foto's van de vroegere toestand van
het mteneur 1n de documentatlebijlage van het InhoudeliJk doss1er (5.3., foto's 20-35
en 37-40). Om toch 1n te gaan op de vraag van de comm1ss1e wordt een meer volledige
fotoreg1strat1e van de hu1d1ge toestand van het mteneur toegevoegd 1n een aparte
biJlage biJ het InhoudeliJk doss1er (5.2.). DergeliJke fotobiJlage biJ het InhoudeliJk
beschermmgsdoss1er bevat biJkomend fotomatenaal dat het doss1er verder onderbouwt
of illustreert. Daarnaast werden dne foto's toegevoegd aan de fotoreg1strat1e biJ het
beschermmgsbeslu1t om de erfgoedelementen en -kenmerken beter te Illustreren (foto's
19-20 en 24).
Conclus1e: het adv1es heeft Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit. Het
InhoudeliJk doss1er werd als volgt aangepast:
toevoegmg aan de mle1d1ng (1.) van: "D1t leverde een lijst op van 39 panden van BARO
en Ene Ballw wt de penode 1961-1977 (z1e biJlage 5.4. Oeuvrelust). Deze Just bestaat
uit een dertigtal woningen, aangevuld met een paar appartementsgebouwen,
bedriJfsgebouwen en kantoren, scholen en een pastone. Op basis van de fiteratuur
kwamen twee panden van deze Just ev1dent m aanmerkmg voor beschermmg en deze
komen dan ook voor m de 'Top 100 Jonge bouwkunst', die eerder door het agentschap
werd samengesteld op bas1s van literatuuronderzoek: de Wonmg Goethals en de
bedriJfsgebouwen van Meea-Pneumatics {1968-1969) m Wondelgem. 3 Na het veldwerk
werd het laatste hiervan met verder weerhouden voor beschermmg omwille van
mgrupende verbouwingen. Van de ovenge panden werden er nog zes beoordeeld als
verder te onderzoeken voor beschermmg als monument bmnen een rwmere
oeuvrestud1e. Zest1en panden (waaronder de bedrufsgebouwen van Meca-Pneumat1cs)
zun aangedwd als mventanswaard1g, acht als documentair mteressant (en dus
eventueel te verwerken m de wetenschappeliJke inventans) en twee als onvoldoende
waardevol. Zes panden werden nog met teruggevonden en zun waarschijnliJk gesloopt
of onherkenbaar verbouwd. 11 ;
toevoeging aan de motivenng van de architecturale waarde (2.1.) van: "De Wonmg
Goethals 1s een representatief voorbeeld van de tientallen wonmgen d1e BARO emd jaren
zest1g en begm Jaren zeventig realiseerde. En ook voor het rwmere kader van de
naoorlogse architectuur m Gent is de Wonmg Goethals van betekems. Zo namen Jo
Raman en Fntz Schaffrath- van w1e de Wonmg De Zordo (1973) ook voor beschermmg
als monument wordt voorgedragen - hun ellenten emd )aren zest1g mee naar deze
wonmg om hen te overtwgen van de toenmalige vern1euwmgen m de architectuur. 411 en
"Het brutalistische exteneur van de Wonmg Goethals bleef- m tegenstellmg tot dat van
andere spraakmakende realisaties van BARO - vru gaaf bewaard en daarom heeft d1t
pand nog een relatief hoge herkenbaarheid. In het mteneur 1s d1e herkenbaarheld veel
Jager maar de essentie van de planmdelmg rond een centraal dakterras met
spl!tlevelorgamsat!e is wel nog aanwez1g. 11 ;
toevoeging aan de bronnen van: "BRAEKEN J. S.D. [2000]: Top 100 JOnge bouwkunst,
onuitgegeven werkdocument, Agentschap Onroerend Erfgoed. 11 ;
3

BRAEKEN J. S.D. [2000]: Top 100 JOnge bouwkunst, onuitgegeven werkdocument, Agentschap
Onroerend Erfgoed.
4 Mondelmge mformat1e verkregen van Fntz Schaffrath (16 augustus 2018).
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toevoegmg van een aparte fotobiJlage met foto's van het verbouwde mteneur (5.2.);
toevoegmg van een oeuvreliJst m biJlage (5.4.).
Het mm1steneel beslult werd als volgt aangepast:
toevoegmg aan de mot1venng van de architecturale waarde (aanhef) van: "De Wonmg
Goethals ts een representatiefvoorbeeld van de ttentallen wontngen dte BARO emd jaren
zesttg en begm jaren zeventtg rea/tseerde." en "Het brutaltsttsche exteneur van de
Wonmg Goethals bleef- m tegenstellmg tot dat van andere spraakmakende realtsattes
van BARO - vnj gaaf bewaard en daarom heeft dtt pand nog een relattef hoge
herkenbaarhetd. In het mteneur ts dte herkenbaarheld veel lager maar de essentte van
de planmdelmg rond een centraal dakterras met splttlevelorgantsatte ts wel nog
aanweztg. ";
toevoegmg aan de beheersdoelstellmgen van:
"2° met betrekkmg tot het exteneur beoogt de beschermmg het behoud van het
brutaltsttsche karakter, m het biJzonder van de voor- en zugevel, dat gevormd wordt
door het ztchtbare beton en ruwe metselwerk en de opeenstapelmg van volumes.
Belangruk voor de herkenbaarheld ts ook het behoud van de schoorstenen en de
vensters met het onginele stalen schnjnwerk;
3° met betrekkmg tot het mteneur beoogt de beschermmg het behoud van de
p/anmdelmg rond een centraal dakterras met splitlevelorgantsatte, evenals de
overgebleven elementen van de oorspronkeliJke mteneurafwerkmg, zowel ztchtbaar
(zoals de vesttatrekast en betonnen haard) als niet-ztchtbaar op het moment van
beschermmg (zoals de betonnen zttput);"
toevoegmg aan de fotoregistratie van dne foto's (19-20 en 24).

1.4.

Opmerkingen van de zakelijkrechthouders

Het agentschap Onroerend Erfgoed vroeg op 9 november 2018 opmerkmgen aan de
zakeliJkrechthouder (Onroerenderfgoeddecreet, artikel 6.1.3.).
De zakeliJkrechthouders gaven geen opmerkingen over deze beschermmg.
Conclusie: de opmerkmgen hebben geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het mmisterieel
besluit.

1.5.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De uitgebrachte advlezen en de opmerkmgen van de zakeliJkrechthouders hebben mvloed op
het mhoudeliJk doss1er en het mm1sterieel besluit. Het mhoudeiiJk doss1er werd als volgt
aangepast:
toevoegmg aan de mle1d1ng (1.) van: "Dtt leverde een tust op van 39 panden van BARO
en Ene Balltu wt de penode 1961-1977 {zte bijlage 5.4. Oeuvretust). Deze tust bestaat
wt een derttgtal woningen, aangevuld met een paar appartementsgebouwen,
bedriJfsgebouwen en kantoren, scholen en een pastone. Op basts van de ltteratuur
kwamen twee panden van deze tust evtdent m aanmerkmg voor beschermmg en deze
komen dan ook voor in de 'Top 100 jOnge bouwkunst~ dte eerder door het agentschap
werd samengesteld op basts van ltteratuuronderzoek: de Wonmg Goethals en de
bedriJfsgebouwen van Meca-Pneumattcs {1968-1969) m Wonde/gem. 5 Na het veldwerk
werd het laatste htervan ntet verder weerhouden voor beschermmg omwtlle van
mgnjpende verbouwmgen. Van de ovenge panden werden er nog zes beoordeeld als
verder te onderzoeken voor beschermmg als monument bmnen een rwmere
5 BRAEKEN J. S.D. [2000]. Top 100 Jonge bouwkunst, onuitgegeven werkdocument, Agentschap
Onroerend Erfgoed.
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oeuvrestud1e. Zest1en panden (waaronder de bedriJfsgebouwen van Meca-PneumatJcs)
zun aangedwd als mventar1swaard1g, acht als documentair mteressant (en dus
eventueel te verwerken m de wetenschappeliJke mventar1s) en twee als onvoldoende
waardevol. Zes panden werden nog met teruggevonden en ZIJn waarschunll)k gesloopt
of onherkenbaar verbouwd.";
toevoeging aan de mot1venng van de architecturale waarde (2.1.) van: "De Wonmg
Goethals 1s een representatiefvoorbeeld van de tientallen wonmgen d1e BARD emd )aren
zest1g en begm Jaren zeventig realiseerde. En ook voor het rwmere kader van de
naoorlogse architectuur m Gent 1s de Wonmg Goethals van betekems. Zo namen Jo
Raman en Fr1tz Schaffrath- van w1e de Wonmg De Zordo (1973) ook voor beschermmg
als monument wordt voorgedragen - hun elienten emd Jaren zest1g mee naar deze
wonmg om hen te overtwgen van de toenmalige vermeuwmgen m de architectuur. 6 " en
"Het brutalistische exter~eur van de Wonmg Goethals bleef- m tegenstellmg tot dat van
andere spraakmakende reaiJsat/es van BARD - VriJ gaaf bewaard en daarom heeft d1t
pand nog een relatief hoge herkenbaarheid. In het mter1eur 1s d1e herkenbaarheld veel
lager maar de essentie van de planmdelmg rond een centraal dakterras met
sp!JtlevelorgamsatJe 1s wel nog aanwezig.";
toevoeging aan de JUridische toestand, RuimteliJke Ordenmg (2.4.2.) van: "Er wordt
momenteel onderzocht om een fletsdoorsteek te reaiJseren ter hoogte van deze locatie,
m functie van een fletssnelweg tussen Merelbeke statJon en Gent. Men r1cht z1ch voor
deze doorsteek hoofdzakeluk op het aanpalende perceel (perceel 354) maar m een
verdere wtwerkmg d1ent d1t samen met het perceel 351A4 en 351B4 (Womng Goethals)
bekeken te worden."
toevoegmg aan de bronnen van: "BRAEKEN J. S.D. [2000]: Top 100 JOnge bouwkunst,
onuitgegeven werkdocument, Agentschap Onroerend Erfgoed.";
toevoeging van een aparte fotobiJlage met foto's van het verbouwde mteneur (5.2.);
toevoeging van een oeuvreliJst 1n biJlage (5.4.).
Het m1n1steneel beslult werd als volgt aangepast:
toevoegmg aan de mot1venng van de architecturale waarde (aanhef) van: "De Wonmg
Goethals 1s f?en representatief voorbeeld van de tientallen wonmgen d1e BARD emd jaren
zest1g en begin )aren zeventig realiseerde." en "Het brutalistische exter1eur van de
Wonmg Goethals bleef- m tegenstellmg tot dat van andere spraakmakende realisaties
van BARD - VriJ gaaf bewaard en daarom heeft d1t pand nog een relatief hoge
herkenbaarheid. In het mter~eur IS d1e herkenbaarheld veel lager maar de essentie van
de planmdelmg rond een centraal dakterras met sp!JtlevelorgamsatJe 1s wel nog
aanwezig.";
toevoeging aan de beheersdoelstellingen van:
"2° met betrekkmg tot het exter1eur beoogt de beschermmg het behoud van het
brutalistische karakter, m het buzonder van de voor- en zugevel, dat gevormd wordt
door het z1chtbare beton en ruwe metselwerk en de opeenstapelmg van volumes.
Belangruk voor de herkenbaarheld 1s ook het behoud van de schoorstenen en de
vensters met het or~gmele stalen schrunwerk;
3° met betrekking tot het interleur beoogt de beschermmg het behoud van de
planmdelmg rond een centraal dakterras met sp!JtlevelorgamsatJe, evenals de
overgebleven elementen van de oorspronkeliJke mter~eurafwerkmg, zowel Zichtbaar
(zoals de vestfairekast en betonnen haard) als met-zichtbaar op het moment van
beschermmg (zoals de betonnen z1tput);"
toevoegmg aan de fotoreg1strat1e van dne foto's (19-20 en 24).

6

Mondelmge mformat1e verkregen van Fntz Schaffrath (16 augustus 2018).
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2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
2.1.

Openbaar onderzoek en hoorrecht

De stad Gent organiseerde het openbaar onderzoek van 18 februan tot 19 maart 2019.
Het PV en de bezwaren maken Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end.
Geen enkele zakeliJkrechthouder benep z1ch op het hoorrecht of vroeg gehoord te worden door
het agentschap.
2.2.

Conclusie

Aangezien er geen advlezen of bezwaren werden Uitgebracht na de voorlopige bescherming en
voorafgaand aan de defm1t1eve bescherming, werden het InhoudeliJk doss1er noch het
beschermmgsbesiUit aangepast.
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