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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
Kapel Universitair Ziekenhuis Gent in Gent
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 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, artikel 6, 1°;
Gelet op het m1msteneel beslult van 12 maart 2019 tot voorlopige bescherming als monument
van de kapel Umvers1ta1r Z1ekenhu1s Gent 1n Gent;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 1apnl tot en met 30 apnl 2019 en
waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Kapel Umvers1ta1r Z1ekenhu1s Gent aantoont;
Overwegende dat de Kapel Umvers1ta1r Z1ekenhu1s Gent als monument h1stonsche waarde
bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De Kapel Un1vers1ta1re Z1ekenhu1s 1s een goede 1llustrat1e van hoe de religieuze architectuur
1n de naoorlogse penode evolueert. Gedurende eeuwen bluft de architectuur van gebouwen
voor de eredienst nauw verbonden met de Romemse en mlddeleeuwse trad1t1e. Onder druk
van de veranderende samenleving en geloofsbeleving past de kerkarchitectuur z1ch 1n de
naoorlogse penode aan. Het Tweede Vat1caans ConCilie dat liep van 1962 tot 1965 bevestigt
deze verandenngen. De godsdienstbeleving wordt meer centraal gezet en dat heeft ook ZIJn
1mpact op de architectuur. De kapel wordt een open ru1mte en de gelovigen bevmden z1ch
rond het altaar voor de euchanst1ev1enngen. De architectuur is zu1ver 1n liJnvoenng, sober 1n
matenaal, functioneel en beantwoordt aan de n1euwe nchtliJnen. In haar vorm en opbouw
WIJkt ze sterker af van de trad1t1e dan vele andere religieuze gebouwen u1t dezelfde penode;
Overwegende dat de Kapel Un1vers1ta1r Z1ekenhu1s Gent als monument architecturale waarde
bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De kapel 1s een opvallend gebouw bmnen de naoorlogse rehg1euze architectuur 1n Belg1e. ZIJ
beantwoordt aan de vernieuwende opvattmgen 1nzake godsd1enstbelevmg d1e hun vertaling
kregen 1n het Tweede Vat1caans Concilie. De architectuur breekt volledig met de bestaande
trad1t1e en vmdt aansluiting biJ de meuwe vormentaal d1e ontstaat 1n bmnen- en buitenland.
De architect reduceert de kapel tot haar essentie 1n vorm en matenaalgebru1k, en maakt ze
tot een goed voorbeeld van het m1mmahsme.
Het ontwerp van de kapel dateert van 1967. Op dat moment heeft de kerkenbouw van de
tw1nt1gste eeuw al een lange weg afgelegd. De verandenngen waren zonder en1ge tWIJfel
reeds door de architect gekend als hiJ aan ZIJn ontwerp begon. Toch IS de gewaagde
vormgevmg eerder zeldzaam. In Vlaanderen gaat het wellicht om met meer dan een tw1nt1gtal
kerken of kapellen d1e 1n d1e mate afWIJken qua grondplan en opstand.
Heel opvallend aan de kapel 1s ook haar eenvoud en leesbaarheid. Op het eerste gez1cht IS
het een constructie d1e ontdaan IS van overbodige architecturale elementen: de bultenmuren
ter hoogte van de mgangen ZIJn vriJ egaal door het gebruik van de grote panelen 1n
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portlandsteen. Het Uitkragende dak liJkt een eenvoudig zadeldak te ZIJn. De details ZIJn echter
subtiel: de rechte muren 1n portlandsteen openen z1ch zeer discreet tot een kleme dnehoek1ge
Uitsprong waann de toegangsdeuren werden mgewerkt onder een kleme luifel. De hoeken
achteraan de kapel maken een onopvallende hoek zodat ze parallel staan ter hoogte van de
achtergevel. De achtergevel doet denken aan een eenvoudig hUls: een gevel, een raam en
een zadeldak. N1ets refereert aan een relig1eus gebouw. Het dak lukt te worden gedragen
door v1er slanke we1mg opvallende kraagstenen 1n glad beton d1e echter geen dragende
functie hebben. Aan de voor- en achterZIJde van het gebouw verbergen deze wel de afvoer
van hemelwater. De dakgoot 1s onzichtbaar weggewerkt 1n de betonnen dakrand. Het dak IS
amper Zichtbaar. Enkel vanop afstand wordt het duideliJk dat het geen eenvoudig zadeldak
1s. De nok IS aan de ene kant laag 1s en aan de andere kant gaat d1e de hoogte In. De
geprofileerde metalen dakbedekking etaleert eveneens de eenvoud van het gebouw.
In tegenstelling tot de bescheiden oostziJde opent de kapel z1ch haast u1tbund1g aan de
westZIJde. Er werd geen kapel gepland bmnen de oorspronkeliJke z1ekenhu1sgebouwen .. De
kapel staat echter wel centraal op de campus. Aan de achterZIJde ZIJn er vooral labo's en
d1enstgebouwen. Tegenover één van de lange ZIJden ligt het mortuanum. De vliesgevel met
ZIJn metershoge glazen wand ncht z1ch volledig naar de open ru1mte waar de bezoekers van
de polyklm1eken Circuleren en de pat1enten vanu1t hun kamer naar bu1ten kiJken. Enkel aan
d1e ZIJde IS de kapel een open religieus gebouw, krachtig onderliJnd door een klokkentoren.
Het contrast tussen de lage gevel met de eenvoudige toegang en het mteneur IS groot van
zodra de bezoeker de kapel bmnentreedt. De eenvoud ru1mt plaats voor verwondenng. De
glaswanden van de kapel maken het mteneur helder en open. De blikken van de bezoekers
worden onvermiJdeliJk aangetrokken door deze enorme raampartiJ verm1ts de andere wanden
geen direct licht binnenlaten. Enkel langs de toegangen valt er diffuus 1nd1rect licht bmnen.
De sobere lelstenen vloer, de lage brumbe1ge bakstenen muren en het m1ddenbrum schroten
plafond maken het mteneur rust1g en mgetogen. De nadruk ligt volledig op de heldere wand
en de enorme w1tte nokbalk d1e ostentatief vanaf de achterziJde van de kapel naar boven
re1kt en het hele gebouw draagt. Achterm valt de Manakapel op door de Witte c1rkelvorm1ge
muur 1n gewassen beton. De architectuur IS krachtig en helder: de liJnen en vlakken
divergeren vanu1t één punt 1n de nchtmg van het licht;
Overwegende dat de Kapel Un1vers1ta1r Z1ekenhu1s Gent als monument art1st1eke waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De mvullmg van de grote glazen vliesgevels vooraan 1n de kapel met glas-m-loodramen IS
discreet, sober en functioneel. Het glasraam vormt een scherm dat de bezoeker enerZIJds
beschermt tegen blikken van bu1ten en anderZIJds n1et afleidt van de drukte bulten: een
moderne mterpretat1e van het raamscherm. De opbouw, tekenmg en kleur ZIJn met enkel
functioneel, ze geven ook gestalte a.an het thema 'schepping' en verWIJZen met de p1eta
expliciet naar de omgevmg. Harold Van de Perre wordt beschouwd als een belangn]k
kunstenaar en vernieuwer 1n de religieuze kunst.
De glasramen vormen samen met de architectuur en het tabernakel van de kapel een
ensemble;
Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd 1n de biJlage biJ het m1n1steneel
beslult Integrerend deel Uitmaken van het monument en de art1st1eke waarde van het
monument versterken zoals gemotiveerd 1n de biJlage biJ het beslu1t,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 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 def1n1t1ef beschermd als
monument:
Kapel Un1vers1ta1r ZiekenhUls Gent, De Pmtelaan 185 1n Gent, bekend ten kadaster: Gent,
8ste afdeling, sect1e H, perceelnummer 498P.
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De cultuurgoederen d1e mee worden defm1t1ef beschermd, ZIJn opgenomen m biJlage.
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art.
1°
2°
3°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stor1sche waarde;
architecturale waarde;
art1st1eke waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
In een scherpe hoek van het perceel wordt door de architect een gebouw 1n de vorm van een
onregelmatige Uitgerekte, doch symmetrische VIJfhoek geplaatst. De middelloodliJn van de
kortste ZIJde IS de b1ssectr~ce van de VIJfhoek. Door het Uitrekken van de vorm ontstaat een
weloverwogen pos1t1oner1ng op het terrem met de twee lange blinde gevels evenWIJdig aan
de straatZIJdes ten noorden en zu1den. Centraal m deze gevels bevmden z1ch ook de be1de
toegangen tot de kapel.
De kortste ZIJde van de VIJfhoek slUit dan weer nauw aan biJ de scherpe hoek van het perceel
ten oosten. Aan de tegenovergestelde, westeliJke kant vormen twee vliesgevels, deels
mgevuld met glas-m-loodramen een rechte hoek met de blmde ZIJgevels. De architect
gebruikt deze vliesgevels om een u1tz1cht te ereeren op het voormalige hoofdgebouw van het
z1ekenhu1s en het omliggende groen.
Het gebouw heeft een Uitgesproken dr~ed1mens1onalite1t. De trechtervorm d1e waarneembaar
1s op het grondplan IS evenzeer m de opstand Uitgewerkt. Aan de smalste ZIJde IS het gebouw
ook het mmst hoog. Aan de kant van de vliesgevels re1kt de nok van het gebouw dubbel zo
hoog.
De lange blinde straatgevels van de kapel en het onderste deel van de smalste ZIJde hebben
een bultenparament m w1tte portlandsteen. Mm of meer centraal m d1e gevel spr1ngt een
dr1ehoek1g volume met een plat dakJe u1t. D1t dakJe vormt biJ be1de een lu1fel, waaronder
telkens een toegangsdeur gesitueerd IS.
Op de smalste ZIJde gebruikt de architect portlandsteen tot een hoogte van 2,8 meter. In
deze strook bevmdt z1ch een raam met fl]n stalen prof1elm een vaalgroene kleur. Het gedeelte
daarboven wordt opgevuld door vaalgroene claustra m geglazuurde baksteen, geplaatst op
een betonnen sokkel. De vliesgevels bestaan u1t verticale Vlerkante kokerprofielen
waartussen dubbel glas steekt. Deze staan afwisselend op 2,1 meter en 0,9 meter van elkaar.
Op bepaalde hoogtes werden horizontale profielen aangebracht.
Tussen de be1de vliesgevels riJSt de piJler waarop de nok steunt als een klokkentoren boven
het dak u1t.
Interleur
Het ongewone grondplan laat toe dat de gelovigen z1ch breed rond het altaar kunnen scharen
om de v1er1ngen biJ te wonen. Het altaar bevmdt z1ch m de stompe hoek d1e be1de vliesgevels
vormen. De kapel versmalt naar achteren toe waar centraal een halfCirkelvormige Mariakapel
werd voorz1en, omgeven door een 2,65 meter hoge muur m Uitgewassen beton. Achter deze
kapel schuilt de toegang naar de sacr~st1e. Daarnaast werd een ru1mte m de wand Uitgespaard
voor de biechtstoel m eikenhouten verticaal latwerk.
De opstand van de kapel 1s eveneens biJZOnder. Aan de smalste ZIJde IS het gebouw VriJ laag.
Ter hoogte van het altaar bedraagt de hoogte biJna acht meter. Het belangriJkste constructlef
element van de kapel IS de centrale balk d1e tegeliJk de nok van het dak IS. Deze balk wordt
gedragen door een piJler ten westen d1e mgewerkt IS m een klokkentorenconstructie en de
hoek vormt tussen de be1de vl1esgevels. Het constructleve element IS het emge
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Witgeschilderde element 1n de kapel. De aflopende daken rusten op de muren van de 3 ovenge
ZIJdes. Deze muren ZIJn alle 1n geelbrume ruwe baksteen met cementkleunge voeg. Het
plafond 1s afgewerkt met planchetten 1n hout d1e parallel met de glazen gevels lopen.
De vloer 1n de kapel bestaat u1t halfsteens gelegde tegels 1n donkergriJZe Noorse leisteen.
De verlichtingsarmaturen boven het altaar en de Manakapel 1n llchtkleung metaal alsook de
lichtpunten d1e werden mgewerkt 1n het plafond slu1ten aan biJ de sobere m1mmallst1sche stiJl
van de kapel. Er kon evenwel n1et achterhaald worden of deze al dan n1et voor de kapel
werden ontworpen of deze u1t een gangbare verllchtmgcollect1e werden betrokken.
De glasramen
Kunstenaar Harold Van de Perre heeft de prof1lenng zoals op de plannen van 1967
gerespecteerd en er enkele honzontale profielen aan toegevoegd. De Vlerkante of
rechthoekige zones d1e zo ontstonden werden dan op hun beurt 1n het werk gemtegreerd. De
zones met glasramen situeren z1ch voornameliJk op ooghoogte. Zo wordt de aandacht van de
kerkganger n1et afgeleid door de drukte op de campus en wordt er tegeliJk meer mt1m1te1t
gecreeerd. De compos1t1e van het werk 1s op het eerste z1cht vriJ abstract. De kleurvlakken 1n
meest heldere zones aan de rand van de compos1t1e ZIJn wem1g verzadigd. De kleuren worden
donkerder en mtenser naar het mldden toe waar het altaar opgesteld staat. Op d1e plaats ZIJn
enkele van de smallere stroken ook hoger opgetrokken. Deze glasramen geven na verloop
van tiJd ook meer herkenbare vormen weer. Ze tonen taferelen u1t het scheppingsverhaal
door suggestie of door een gedefragmenteerde weergave van onder meer wolken, gebouwen,
water. Het glasraam l1nks van het m1dden reikt tot aan het plafond en geeft de contouren van
een kerktoren weer. Het hogere raam rechts van het m1dden stelt de p1eta voor met twee 1n
elkaar verstrengelde figuren 1n een fel colonet. Het raam werd Uitgevoerd door atelier Albert
Mestdagh 1n samenwerking met de ontwerper. Van de Perre koos het glas Uit de voorraad
'ant1ek' glas, het mondgeblazen glas. Albert Mestdagh en ZIJn atelier stonden 1n voor de
sch1ldenng op glas, de loodzettmg en de plaatsmg.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1°
de algemene doelstelling van de beschermmg 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
2°

3°

en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarde;
de kapel heeft een zeer kenmerkend exteneur met een sterk verschillend voorkomen
aan voor- en achterZIJde. Elke beheersdaad d1ent het behoud van deze kenmerken te
respecteren en te ondersteunen;
de matenalltelt van het gebouw met ZIJn glasramen 1s sober en getu1gt van eenvoud.
Deze matenalltelt IS karaktenst1ek en d1ent gerespecteerd te worden 1nd1en er
herstellingswerken gebeuren.

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, bllksemmslag, 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 toelating
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
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 aantastmg;
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4°

het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
a) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van het dakvolume, de dakbedekkmg, de
dakconstructie en gootconstruct1es;
b) het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstellmg van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschn]nwerken,
deuren, ramen, oculi, poorten, mclus1ef de beglazmg, beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, public1te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspublie~te1t en met u1tzondenng van
publie~te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekend gemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte met meer bedraagt dan
4 m2 ;
5°
het Uitvoeren van de volgende handelingen aan of m het mteneur:
a) het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b) het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
c) het Uitvoeren van werken d1e het u1tz1cht of de mdeling van het mteneur WIJZigen;
d) 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 aantastmg;
e) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
stucwerk, wand- en plafondsch1ldenngen, wandbekledmgen, bmnenschn]nwerk,
mclus1ef de beglazmg en de glas-m-loodramen, lambnsenngen, beslag, hang- en
slUitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
f) het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstellmg of textuur, alsook het entpleisteren van bepleisterde
elementen;
g) het beschilderen van engeschilderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
h) het plaatsen of vernieuwen van technische voorz1enmgen, zoals verwarmmg,
klimaatregeling, elektnsche mstallat1e, gelu1dsmstallat1e, san1ta1r, liften en
beve11igmgsmstallat1es, met u1tzondenng van d1e mstallat1es waarvoor geen
destructieve mgrepen moeten gebeuren en/of d1e geen storende v1suele 1mpact
hebben op het waardevolle mteneur;
1) het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verWIJderen van de
cultuurgoederen d1e opgenomen ZIJn m een beschermmgsbesiUit.
Er IS geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beve11igmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
Brussel,

0 3 JUNI 2019
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

..,
Geert BOURGEOIS
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