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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van het
Sportcentrum te Genk

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOeRISMe eN VLAAMSe RAND

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli
2009;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 2009 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
beschermen Sportcentrum te Genk;
Overwegende het gunstig advies van het gemeentebestuur van de
stad Genk van 12 augustus 2009;
Overwegende het gunstig advies van de bestendige deputatie van de
provincie Limburg van 13 augustus 2009;
Overwegende dat noch in het kader van het Openbaar Onderzoek,
noch in het kader van de beschermingsprocedure bezwaarschriften
werden ingediend of opmerkingen werden geformuleerd;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 12 november 2009,
BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten,
gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april
2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:

10 Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:

- als monument: het Sportcentrum van Genk uit 1963-1977, opgetrokken door Isia
Isgour, met medewerking van Peter Paul Manzl, Henri Montois en André Paduart,
gelegen te Genk (Genk), Emiel Van Dorenlaan 144;
bekend ten kadaster: Genk, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 60M2.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming van het Sportcentrum, Emiel
Vandorenlaan 144 te Genk verantwoordt, wordt door het gezamenlijk voorkomen en
de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
De historische waarde:
De historische waarde ligt in het feit dat het Sportcentrum het meest bekende
complex is van de hand van de Wit-Russische architect Isia Isgour en één van de
weinige en eerste voorbeelden van een schaaldakconstructie in België. Daarmee
verdient het centrum zijn plaats in de historiografie van de Belgische architectuur.
De architectuurhistorische waarde:
De architectuurhistorische waarde wordt gevormd door de speciale techniek van de
hypars of hyperbolische paraboloïdes, een constructiewijze bij overspanningen
waarin ingenieur André Paduart een baanbrekende rol vervulde in België. Daardoor
konden de gevels door Isgour uitgewerkt worden als glasgordijnen, hetgeen de
transparantie van het ontwerp ten goede komt. Het integreren van de
sportaccomodatie in de bovenbouw en het bijeenbrengen van alle logistieke en
administratieve functies in de sokkel getuigen van een rationele modernistische
aanpak.
De sociaalculturele waarde:
De sociaalculturele waarde ligt in het feit dat het Sportcentrum met zwembaden een
relatief vroege en typische exponent is van de naoorlogse democratisering van de
ontspanningscultuur. Zwemmen kreeg een opvoedingswaarde voor de massa, naast
het plezier van de sport an sich, zoals de burgerij dat al in de 19de eeuw had weten te
smaken.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993
tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006 en 5 juni 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22
augustus 2006 en 18 september 2009).
Brussel,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

2

