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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de architectenwoning
Paul Stevens in Herent (Winksele)

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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;
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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 2013 houdende vaststelling
van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
architectenwoning Paul Stevens met inbegrip van de aangelegde tuin
en de oprijlaan te Herent;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed en gelet op het advies van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 5
december 2013,
Overwegende het voorgenomen ontwikkelingsproject waarvan de
voorlopig beschermde site deel uitmaakt;
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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
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Wegens de historische en de artistieke waarde als monument:
de architectenwoning Paul Stevens en een deel van de aangelegde tuin, gelegen in
Herent (Winksele), Nieuwe Steenweg 10
bekend ten kadaster:
Herent, 4 afdeling, sectie C, perceelnummers: 214K (deel), 214L
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Historische, in casu architectuurhistorische waarde:

De architectenwoning van 1933, ontworpen door de Leuvense architect Paul Stevens
( 1902-1973) is een uitzonderlijk en representatief voorbeeld van een vroegmodernistische villa die diverse internationale invloeden op een persoonlijke wijze tot
synthese brengt, binnen een zorgvuldig gedetailleerde baksteenconstructie. De
architectenwoning onderscheidt zich door een complexe schakeling van volumes, sterk
betrokken op de omringende tuin en het landschap door grote horizontale raampartijen
en terrassen. De structuur van het gebouw beantwoordt aan de clustering van ruimten
die vanuit de centrale hal in verschillende richtingen naar buiten groeien. De plattegrond
is een bijzonder gaaf en vooruitstrevend voorbeeld van een open planopvatting, met
een flexibele ruimte-indeling door harmonicadeuren.
De architectenwoning is de meest persoonlijke en kwalitatief beste realisatie uit de
vroege loopbaan van Paul Stevens, die vooral in de naoorlogse periode naam zou
maken met grootschalige huisvestingscampiexen en industriegebouwen. Het ontwerp is
evenwaardig aan de belangrijkste en reeds eerder beschermde modernistische
architectenwoningen uit de vroege jaren 1930 in Vlaanderen.

Artistieke waarde:

De artistieke waarde van de villa blijkt vooral uit het unieke totaalconcept van architect
Paul Stevens, waarbij hij zowel het gebouw als het interieur ontwierp. Het originele
schrijnwerk, de parketvloer, de inbouwkasten met geïntegreerde radiators en de
wandbetimmering getuigen in al hun soberheid van een kwalitatieve afwerking.
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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 besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009, 4 december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012
(Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari
2010, 2 augustus 2011 en 27 juli 2012).

Brussel,

0 4 -04- 2014
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

