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Betreft: Adviesvraag voorlopige bescherming woning Burssens en woning Heyvaert
Geachte,
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed ontving op 29 september 2017 uw adviesvraag betreffende
de voorlopige bescherming als monument van de woning Heyvaert met tuin, Hellegatstraat 36 in
Destelbergen en woning Burssens met achterliggend museumgebouw en tuin, verschansingsstraat 6
in Gent.
De commissie erkent de architecturale waarde van de woning Burssens, alsook de architecturale en
artistieke waarde van woning Heyvaert. De commissie ondersteunt aldus de voorlopige bescherming
van beide woningen als monument.
De commissie vraagt evenwel nogmaals de selectie van geplande beschermingen binnen het thema
van de naoorlogse architectuur in Gent te duiden. Woning Heyvaert en woning Burssens zijn
opgenomen op de beschermingskalender 2017, als onderdeel van het beschermingsproject
‘naoorlogse bouwkunst in Gent’. De commissie verwijst naar haar advies over de bescherming als
monument van de architectenwoning Jos van Driessche en stelt opnieuw vast dat er geen criterianota
of specifiek afwegingskader voor het thema ‘naoorlogse bouwkunst in Gent’ werd opgemaakt. Het is
voor de commissie aldus onvoldoende duidelijk of voorliggende beschermingen – alsook de geplande
beschermingen opgenomen in de beschermingskalender – behoren tot het meest waardevolle erfgoed
binnen dit thema.
Specifiek voor woning Burssens vraagt de commissie naast de selectie binnen het thema van de
naoorlogse bouwkunst in Gent, eveneens de selectie binnen het oeuvre Craet te duiden. De commissie
merkt op dat de voorliggende woning slechts één van de vele woningen van Craet betreft. De
beschermingskalender maakt bovendien melding van een ‘screening van het oeuvre Craet’. Het is
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aldus onduidelijk of voorliggend beschermingsdossier de enige uitkomst zal zijn van de vooropgestelde
screening van het werk van Craet.
Namens de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed,
Met vriendelijke groeten,

Michiel Deweirdt
voorzitter
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