VLAAMSE COMMISSIE
ONROEREND ERFGOED
ADVIES VCOE 2018|002 VAN 18 JANUARI 2018
OVER DE VOORLOPIGE BESCHERMING ALS MONUMENT VAN DE VOORMALIGE PORSELEINWINKEL
VAN HOECKE IN GENT, NAAR AANLEIDING VAN DE ADVIESVRAAG VAN MINISTER GEERT BOURGEOIS
VAN 13 DECEMBER 2017
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, rechtsgeldig samengesteld, brengt op 18 januari 2018
volgend advies uit:
1.

De VCOE ontving op 13 december 2017 een adviesvraag van Geert Bourgeois, minister-president
van de Vlaamse Regering en minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed over de
voorlopige bescherming als monument van de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke in Gent. De
commissie spreekt zich in voorliggend advies uit over de documenten in het kader van de
voorlopige bescherming met name (a) het ministeriële besluit tot voorlopige bescherming, (b) de
fotoregistratie, (c) het afbakeningsplan, (d) de lijst van cultuurgoederen en (e) het
beschermingsvoorstel.

2.

Artikel 1 van het ministerieel besluit legt de bescherming van de ‘voormalige porseleinwinkel
Vanhoecke, woonwinkelhuis met betegelde voorgevel’ als monument vast en verwijst naar het
afbakeningsplan, de fotoregistratie en de lijst met cultuurgoederen die als bijlagen bij het
beschermingsbesluit werden gevoegd.
De gevel van de voormalige porseleinwinkel betreft één van de meest iconische publicitaire gevels
in ceramiektegels in Vlaanderen. Reeds bij de eerste inventarisatie van Gent werd de gevel
opgenomen en als waardevol aangemerkt. De commissie kan aldus de voorlopige bescherming
ondersteunen. Het is tevens positief dat de elf bewaarde tegel(fragmenten) van het
tegelensemble als cultuurgoederen worden beschermd.

3.

Artikel 2 van het ministerieel besluit verwijst naar de historische en artistieke waarde die de
bescherming als monument verantwoorden en beschrijft de aanwezige erfgoedkenmerken –en
elementen. De commissie vindt het positief dat een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving
van het tegelensemble wordt opgenomen.

4.

De beheersvisie is opgenomen in artikel 3 van het ministerieel besluit. De commissie kan de
beheersdoelstellingen ondersteunen, in het bijzonder de doelstellingen met betrekking tot de
waardevolle gevelbetegeling. De commissie beaamt dat in geval van restauratie zoveel mogelijk
van het oorspronkelijke keramische materiaal dient te worden hergebruikt.

5.

Artikel 4 van het ministeriële besluit formuleert de voorschriften voor instandhouding en
onderhoud van het te beschermen monument. De commissie kan deze ondersteunen.

6.

Artikel 5 somt de toelatingsplichtige handelingen op voor zowel het exterieur en het interieur van
het te beschermen monument, als de cultuurgoederen. De commissie formuleert hierbij geen
bemerkingen.

7.

De commissie wenst tot slot een algemene bemerking te formuleren. De commissie wijst erop dat
dit soort (publicitaire) tegelgevels vroeger meer voorkwamen. Er waren verschillende bedrijven
die dit soort gevels en ook interieurs 'op bestelling' maakten, o.m. Maison Helman Brussel,
Céramique d'Hemixem, S.A. de Céramiques d'Hasselt. De commissie meent dat het interessanter
zou zijn om een vergelijkend onderzoek rond tegelgevels op te maken, op basis waarvan een
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globaal beschermingsdossier – in plaats van telkens individuele beschermingen – kan worden
voorgedragen.
8.

Op basis van bovenstaande argumentatie en opmerkingen geeft de commissie een gunstig advies
voor de voorlopige bescherming als monument van de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke te
Gent.

Namens de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed,

Michiel Deweirdt
Voorzitter
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