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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de residentiële villa
naar ontwerp van architect Jacques Viérin en tuin naar ontwerp van de
landschapsarchitecten Russell Page en Jacques Wirtz met tuinhuis/badhuis
naar ontwerp van de architecten Jacques et Christ ian Viérin in Kortrijk
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITEN LANDS BELEI D EN ONROEREND ERFGOED

Gel et op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervormi ng der inst elli ngen. gewijzigd bij
bijzondere w et van 8 augustus 1988, inzonderheid arti kel 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 lB.december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995,
8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 novem ber 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006, 27
maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het o nroerenderfgoeddecreet van 12 j uli 2013, art ikel12.3.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering. gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17
okt ober 2014;
Gelet op het mini st erieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monu ment te beschermen tu in naar ont werp van Russell Page en Jacques Wirtz met resident iële
villa en t ui nhuis/badh uis in Kortrij k;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monument en en Landschappen
van 6 novem ber 2014,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot
beschermi ng van monumenten en stads en dorpsgezichten:
Wegens de hist orische waarde als monum ent:
Resi dentiële vil la naar ont werp van Jacq ues Viérin en tui n naar ontwerp van de
landschapsarchitecten Russell Page en Jacques Wirtz met tuinhuis/badhuis naar ontwerp van
Jacq ues en Chri stian Viérin, gelegen in
Kort rij k, Wolvendreef 28
bekend ten kadaster:
Kortrijk, l ste afd eling. secti e E, perceelnum mer 278M
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door de volgende intrinsieke
waarde gemotiveerd:

Historische, in casu architectuurhistorische waarde:

Franck De Poortere koos voor een grote. landelij ke villa in regionalistische stijl. de specialiteit van
architect Jacques Viérin. Door haar omvang en stijl is de villa uit 1951 een voorbeeld van de
geprefereerde bouwstijl van !West-lVIaamse ondernemers. waarvan vader Louis en zijn zonen
vooraanstaande voorbeelden waren. Zij kozen voor hun woningen bewust niet voor de 'moderne'
bouwkunst of voor de 'Amerikaanse bungalowstijl' naar het voorbeeld van Richard Neut ra. Phili p
Johnson, e.a. maar verkozen een traditionele bouwstijl met w itgeschilderde bakst enen gebouwen
met tuitgevels onder pannendaken. die wort elde in het rijke Vlaamse verleden en die in hun ogen
beter paste bij hun verworven st atus en imago.
In 1966 wordt de dubbele garage met één travee uitgebreid. Stij l en materiaalgebruik sluiten
naad loos aan bij het bestaande volume. Dit geldt ook voor een verbouwing waarvoor in 1973 een
dossier wordt ingediend. De al bestaande uitsprong tegen de schoorsteen, aan de noordgevel van
het hoofdvolum e. wordt vergroot voor de inrichting van een "bar".
De tuin is een hoogtepunt van de tuinkunst in Vlaanderen in het algemeen en een mijlpaal voor de
aanl eg van tu inen in het midden van de 20ste eeuw in het bijzonder. De Britse ontwerper van het
basisplan uit 1952-1953, Russell Page. behoort t ot de absolute wereldtop van de 20ste-eeuwse
tuinontwerpers. De tuin is ontworpen met verwijzingen naar het landschap en de t uinen in
zuidelijk West -Vlaanderen met zijn appelboomgaarden met witgekalkte stammen, waarnaar Page in
zijn "The education of a gardener" (1962) verwijst. Russell Page besteedt veel aandacht aan de
naad loze overgang t ussen de kamers binnenshu is en de tuinkamers en tuinruimten. De
monu mentale snoeivormen van taxus (Taxus baccata) op het voorplein en het verhef t er hoogte
van de ontbijt- en eetkamer dragen eveneens bij tot de status van de eigendom en de bewoners.
De gekasseide oprit tussen hoogstam appelbomen met witgekalkte stammen. het gekasseide
voorplein met vierkant kleiklinker rast er, de sunken gard en met zijn t rappenconstructies.
bakst enen keermuurtjes en twaalf breed zu ilvormige taxussen (Taxus baccata 'Fastigiata'l, de
bruine beuken !Fagus sylvatica 'Atropunicea') de lindebomen (Ti/ia species) en de beverbomen
!Magnolia x soulangeanal en de sierappels (Malus species) die samen met de woning en het
bad hui s/tuinhuis w eerspiegelen in de rechthoekige waterpartij en het small e kanaal gaan t erug tot
het ontwerp van Page. De veranderingen die landschapsarchitect Jacques Wi rtz heeft doorgevoerd,
namelijk de vervanging van de moestuin door een recent verwijderde buxustuin, een quincunx van
geknotte trompetbomen ! Cata/pa bignonioidesl de lei linden ! Ti/ia species), gebeurden met veel
respect voor het oorspronkelijk concept en zetten de niet gebruikte nutstuinen om tot siertuin met
zwembad. Ook het tuinhuis/badhuis met bar uit 1967 naar ontwerp van vader Jacques en zoon
Christian Viérin maakt onverbrekelijk deel uit van de tuin met zijn weersp iegeli ng in de
waterpartijen en zijn verwij zingen naar de architectuur van het zu iden van de Verenigde Staten
van Amerika en Hollywood leefstijl.
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Het reliëf en de structuur. de verhard ingen. de waterpartijen en het zwembad. de tuinmuurtjes.
tuintrappen. pad- en perkafboordingen. de taluds. de grote snoeivormen in taxus en de hoogstam
appelbomen en de hoger beschreven sierbomen en grote sierstruiken zijn intact bewaard.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De voorschriften bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en
hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Brussel.

0 8 APR. 2015
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
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