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Betreft: Adviesvraag voorlopige bescherming architectenwoning Daemers
Geachte heer minister-president,
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed ontving op 19 februari 2018 uw adviesvraag betreffende
de voorlopige bescherming als monument van de architectenwoning Antoon Daemers, gelegen
Kleine Gentstraat 44 te Sint-Denijs-Westrem.
De commissie merkt op dat dit dossier tevens kadert binnen het thema van de naoorlogse
architectuur in Gent en als dusdanig is opgenomen op de beschermingskalender 2017. Eerder
verleende de commissie reeds advies1 over de voorlopige beschermingen van de
architectenwoningen Van Driessche, Burssens en Heyvaert. Daarbij wees de commissie telkens op
het ontbreken van een criterianota of specifiek afwegingskader voor het thema ‘naoorlogse
bouwkunst in Gent’. Uit de behandeling van deze adviezen blijkt dat - gezien de ruime waaier van
architectuurstromingen en gelet op de samenhang met ontwikkelingen elders in Vlaanderen geoordeeld is dat het weinig zinvol is om een criterianota of afwegingskader voor het thema uit te
werken. Een zinvolle criterianota zou omvattender moeten zijn en alle naoorlogse stromingen en
typologieën kunnen bestrijken, wat niet haalbaar blijkt binnen het lopende beleidsthema.
De commissie merkt op dat de behandeling van het VCOE-advies voor woning Heyvaert2 wel
verduidelijkt dat de basis voor de inventarisatie en selectie van de naoorlogse bouwkunst in de
1

VCOE 2017 042 – Briefadvies bescherming Gent architectenwoning Van Driessche; VCOE 2017 056-057 – Briefadvies
bescherming woningen Heyvaert en Burssens
2 https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14562/bestanden/17808
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Gentse deelgemeenten een lijst betrof van panden opgenomen in de publicatie 'Architectuur als
Buur' (1988). De commissie erkent dat deze publicatie een waardevol vetrekpunt is voor de selectie
van kwaliteitsvolle architectuur uit de periode 1968-1988 in de Gentse regio. Daarnaast geeft de
behandeling van het advies aan dat aan de VCOE een nota zou worden bezorgd die de selectie en het
onderzoek verder duidt, en ook de geplande beschermingen motiveert. De commissie heeft tot op
heden geen nota ontvangen en vraagt deze aan voorliggend dossier toe te voegen.
Aanvullend vraagt de commissie te verduidelijken of en voor welke panden in de directe omgeving
van de architectenwoning Daemers beschermingsinitiatieven worden gepland. De commissie verwijst
in dit verband naar volgende passage uit het inhoudelijk dossier (pag. 5): ‘Behalve de eigen woning
van architect Daemers vallen nog twee naoorlogse woningen met erfgoedwaarde in deze wijk te
vermelden, namelijk Woning van de Steen (Overmeersstraat 21) ontworpen door architect Lode
Janssens in 1976, en Woning Bowin-Maes (Overmeersstraat 16) naar ontwerp van architect Frans
Mostmans uit 1977.’
Los van bovenstaande algemene bemerkingen erkent de commissie de architecturale waarde van de
architectenwoning. Het beschermingsdossier werd degelijk en helder opgemaakt en motiveert goed
de reden voor bescherming. De commissie adviseert de voorlopige bescherming als monument van
architectenwoning Daemers aldus positief.
Namens de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed,
Met vriendelijke groeten,

Michiel Deweirdt
Voorzitter
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