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De opbouw in verschillende lagen, moest gebeuren met materialen die dezelfde aard hebben: alle materialen dienden op basis van lijnolie te zijn. Combinaties van verschillende soorten materialen zoals acryl, traditionele lijnolie
en polyurethaan alkydhars zouden hierbij geen goede keuze zijn: deze leveren een groot risico op spanningsopbouw tussen de verschillende lagen. Deze spanningen zouden zich na een aantal jaren onvermijdelijk manifesteren
in scheurvorming. Het vooraf instrijken van de ondergrond met lijnolie om
hem te verzadigen en zuigkracht te vermijden, werd aangeraden.
Ook de afwerkingsproducten die de kenmerkende glansgraad van de marmerimitatie moeten realiseren, moesten aansluiten bij een historische werkwijze én verzoenbaar zijn met de ondergrond in lijnolie. Damarvernis (op basis van damarhars) of microkristallijne was zijn hiervoor mogelijk. De voorkeur gaat hierbij uit naar de was, aangezien deze later vrij eenvoudig kan
verwijderd en vernieuwd worden. Vervanging van vernis is immers drastischer.
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Momenteel wordt er verder gewerkt aan de restauratie van de houtimitatie op
de deuren en hun omlijstingen in de inkom- en traphal. Van Hoecke-Delmarle
koos hier voor een imitatie met een grijze ondertoon en rode accenten. Met
de nodige ondernemingszin maakte de huidige eigenares zich vertrouwd met
het geduldig vrijleggen van deze oorspronkelijke afwerklagen. Het resultaat
ziet er veelbelovend uit en het totaalplaatje van beide ruimtes zal na voltooiing indrukwekkend zijn.
Erfgoedpremies (volgens de standaardprocedure) verleend door het agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunen de eigenaars financieel bij deze restauratiewerken. Het in 2016 door B111 architectenvennootschap bvba opgemaakte beheersplan, levert een visie op het beheer van het beschermd pand
voor de komende 20 jaar. Het omschrijft de noodzakelijke toekomstige werken en de daarbij horende planning. Goedgekeurde beheersplannen zijn
steeds raadpleegbaar via een website van het agentschap Onroerend Erfgoed. Uit respect voor de privacy van eigenaars worden bepaalde informatie
of delen van het document echter niet getoond. Maar wie graag meer leest
over de geschiedenis en het toekomstige beheer van dit monument, kan het
beheersplan
terugvinden
via
https://plannen.onroerenderfgoed.be/
plannen/298.
De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent bespreekt met de
eigenaars de mogelijkheid om het pand op een toekomstige Open Monumentendag (helaas nog niet in 2019) open te stellen voor een geïnteresseerd
publiek. Dus kan u misschien in de toekomst dit gerestaureerde interieur zelf
gaan bewonderen.
Veerle Vercauteren
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Foto cover: De architectenwoning Edgard Van Hoecke-Delmarle, foto Stad Gent
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plinten op de tweede en derde verdieping en de trap) en de wanden in deze
ruimten. Zowel de inkom- als de traphal tonen een rijkelijk interieur met mozaïekvloeren, lambrisering in faience en vast meubilair ontworpen in artnouveaustijl. Ongetwijfeld moesten deze ruimten de (potentiële) klanten overtuigen van zijn kunnen.
Het schadepatroon van de hout- en marmerimitaties bestond enerzijds uit de
gebruikelijke slijtage van de afwerking (vooral op de deuren en trap) en anderzijds had vooral vroegere scheurvorming en plaatselijke schade door het
inslijpen van sleuven voor elektriciteitsleidingen de marmerimitatie in de traphal aangetast.
De restauratie van de marmerimitatie op de wanden van de traphal moest het
behoud van een maximaal aandeel van de oorspronkelijke pleister en afwerking als uitgangspunt hebben. Helaas leidde de slechte staat van de pleister
en beschildering tot de noodzakelijke vervanging en reconstructie van een
aanzienlijk deel van deze afwerking in de traphal en dit vooral op de tweede
verdieping.
In samenspraak met een aantal specialisten met kennis ter zake werd beslist
hoe de werkwijze best zou overeenstemmen met de historische uitvoeringswijze.

ACTIVITEITENKALENDER
Zaterdag 28 september 2019
GVSALM-thematocht
Meer info in dit Profiel
Zaterdag 19 oktober 2019
Waterloopwandeling 19 oktober 2019
Op zoek naar de bronnen van de Burggravenstroom: de Gentse
uitweg naar het noorden.
Meer info in dit Profiel

Donderdag 21 november 2019
Kruiwagen XXXIV
Meer info in het volgende Profiel
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OPEN MONUMENTENDAG 2019
Beleef Gents erfgoed op zondag 8 september

Open Monumentendag is het jaarlijkse feest voor wie van erfgoed houdt. Ook
dit jaar heeft de Stad Gent een eigen programma met onder meer statige
huizen, architectenwoningen, de watertorens op de Kattenberg, het Gerard
de Duivelsteen, oude fabriekspanden en boottochten in het centrum van de
stad en andere verborgen sites. Op www.openmonumenten.be vindt u het
volledige programma van de Stad Gent.
Opgelet: voor een aantal locaties moet u op voorhand inschrijven. Alle
informatie daarover staat bij de locaties vermeld.

Op Open Monumentendag zelf kunt u van 10 tot 18 u. terecht in de
Minardschouwburg, Romain de Coninckplein, voor informatie en
voor de gratis Open Monumentendagbrochure van de Stad Gent.
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nieken, materialen en een planopbouw die hij in ontwerpen voor klanten minder aan bod kon laten komen. De huidige eigenaars van het pand beschikken
over heel wat documenten met betrekking tot de aankoop en het bouwen van
het pand. De oorspronkelijke bouwtekeningen tonen een fraai ingekleurde
straatgevel en een ontwerp met oog voor detail. De verschillende kleuren op
de tekening geven meteen het uitgebreide gamma aan gebruikte materialen
weer.

De huidige eigenaars koesteren deze woning. Hun inzet voor dit erfgoed leidde in de voorbije jaren tot de restauratie van de vanaf de spoorweg zichtbare
achtergevel, het onderhoud van de straatgevel met onder andere de herwaardering van het oorspronkelijk kleurenpallet en het herstel van de waardevolle afwerkingen in de inkom- en traphal. Op de achtergevel werd de oorspronkelijke cementering met schijnvoegen hernomen in 2014. Aan de straatgevel leidde de recente herschilderingen naar oorspronkelijke uitvoering, tot
een kleurrijk geheel met opvallende accenten voor de smeed- en gietijzeren
details van deze architectuur. De tinten sluiten aan bij het geglazuurde parement en de kleurrijke details zoals de tegelfries en de blindnissen voorzien
van faience.
De restauratie van de inkom- en traphal was arbeidsintensief. Van HoeckeDelmarle had immers heel wat hout- en marmerimitaties gebruikt voor de
afwerking van het binnenschrijnwerk (de binnendeuren en hun omlijsting, de
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de twee eindpunten (of bronnen) van deze waterloop. Het wordt dus een uitstap in vier afleveringen (zoals bij de Lievewandelingen).

THEMATOCHT 28 SEPTEMBER 2019

Op zaterdag 19 oktober bezoeken we de Schipgracht en het Meerhem. We
bespreken het tracé van de waterloop, het dempen, de vele bruggen, het
verhaal van het Dobbelslot en Tempelhof, de Gentse bruggraven, de functie
van het Sluizeken, de bewoners en een mogelijke toekomst voor deze waterloop.

Voor onze jaarlijkse thematocht richten we ons op de as Fratersplein Kartuizerlaan - Meerhem. We hebben aandacht voor het Kartuizerklooster op het Fratersplein, de 18de-en 19de-eeuwse bebouwing in
de Kartuizerlaan, en voor Meerhem met behouden oudere huizen en
beluiken aan de linkerzijde, en recentere bebouwing aan de andere
kant na de demping van het “Meerhemvaardeken” in 1902. Onze wandeling eindigt aan de Sint-Salvatorkerk in de Sleepstraat.

In 2020 en 2021 volgen dan:
2. De Burggravenstroom en de Sassevaart, in de Muide en Meulestede
(voorjaar 2020)
3. De Burggravenstroom naar Ertvelde, met bezoek aan de Hoge Wal (najaar
2020)
4.. De Burggravenstroom naar de Pokmoere, ten zuiden van Eeklo (voorjaar
2021)

START: FRATERSPEIN om 13:30 u

Afspraak om 13.30 u in het Sluizekenpark, rechtover de apotheek.
Einde aan het Neuzeplein

OP DE CHANTIER
De architectenwoning Edgard Van Hoecke-Delmarle, Prinses Clementinalaan
173, werd op 10 november 1995 beschermd als monument. De afgelopen
jaren werd het pand door de huidige eigenaars gerestaureerd. Aannemer
Domus Arte voerde de restauratiewerken uit.
De omgeving van de Prinses Clementinalaan werd pas in het begin van de
20ste eeuw geürbaniseerd. De bouw van het nieuwe station en de wereldtentoonstelling van 1913 transformeerden de wijk. De laan zelf werd aangelegd
in het kader van deze werken en vormde één van de prominente straten die
leidden naar het Sint-Pietersstation. De percelen langs deze lanen werden
bebouwd door een kapitaalkrachtige burgerij. Langs de Prinses Clementinalaan werden rijhuizen met omheinde voortuinen opgericht en de bouwstijl van
een groot aantal van deze woningen illustreren de progressieve houding en
het toenmalige geloof in de positieve ontwikkelingen. Vooral de artnouveaustijl getuigt van deze vooruitstrevendheid en werd een vaak voorkomende bouwstijl van de panden langs deze lanen. Alhoewel niet elke architect de stijl even rigoureus voor het totale ontwerp toepaste.
Edgard Van Hoecke-Delmarle kocht op 22 mei 1911 het perceel, waarop hij
zijn eigen woning wou realiseren, van de Stad Gent. In datzelfde jaar nog
diende hij de bouwaanvraag in. Uiteraard wou de architect zich profileren met
het ontwerp voor zijn eigen woning. Door zijn keuze voor een (weliswaar eerder gematigde) art-nouveaustijl wijkt het ontwerp af van de rest van zijn oeuvre, waarin de traditionele stijlen overheersen. Hij experimenteerde met tech8

Dwarsdoorsnede van de katoenspinnerij van Lieven Bauwens in het voormalige Kartuizerklooster, aquarel, 1804. © Stad Gent, De Zwarte Doos, Archief Gent
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NIEUW: EEN BLOG OVER GENTSE KLEIPIJPJES

WATERLOOPWANDELING 19 OKTOBER 2019
Op zoek naar de bronnen van de Burggravenstroom: de
Gentse uitweg naar het noorden.

Door de jaren heen werden er bij archeologisch onderzoek in Gent enkele
duizenden fragmenten van kleipijpjes aangetroffen in de bodem. Met het project ‘Gentse kleipijpjes’ halen we deze vondsten van onder het stof en gaan
we na wat ze ons vertellen over de productie en het gebruik van kleipijpjes in
Gent tijdens de periode 1600-1950.
Het onderzoek brengt het verhaal van de Gentse kleipijp en de vroegmoderne tabaksconsumptie in onze stad. Met dit project wil Stad Gent en “Goed in
erfgoed” bijdragen aan het maatschappelijk debat rond een rookvrije samenleving, door terug te keren naar de wortels van het roken.

Wie wil kan het onderzoek op de voet volgen via https://gentsekleipijpjes.be
‘Gentse Kleipijpes’ kadert binnen een projectsubsidie voor archeologisch syntheseonderzoek toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed

Zicht op het Meerhem, ©
Stad Gent, De Zwarte
Doos, Archief Gent

Praktische informatie: https://gentsekleipijpjes.be/
Voor meer info: Stadsarcheologie Gent, tel. 09 266 57 60, e-mail
stadsarcheologie@stad.gent
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Meerhem, Schipgracht, Burggravenstroom, Ottogracht en Tichelrei zijn onzichtbare en bijna mythische waterlopen in het noorden van Gent. Vandaag
zijn deze waterlopen nagenoeg volledig uit het straatbeeld verdwenen. Nochtans waren ze vroeger zeker niet onbelangrijk. De stad werd niet alleen bevoorraad via de Leie, de Schelde en de Lieve, maar ook de noordelijke watergangen en kanaaltjes zorgden voor een aanzienlijke aanvoer van levensnoodzakelijke grondstoffen en landbouwproducten uit het Meetjesland, de
Vier Ambachten en Zeeland.
In verschillende etappes wandelen we vanuit Gent naar Ertvelde en Eeklo,
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