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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
de architectenwoning van Louis van Arenbergh uit 1882 in Leuven
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1°;
Gelet op het m1msteneel beslult van 17 me1 2017 tot voorlopige beschermmg als monument
van de arch1tectenwon1ng van Lou1s van Arenbergh u1t 1882 m Leuven;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 23 JUni tot en met 22 JUli 2017 en
waarvan de behandeling van de opmerkmgen en bezwaren 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de arch1tectenwonmg van Lou1s van Arenbergh
u1t 1882 aantoont;
Overwegende dat de arch1tectenwonmg van Lou1s van Arenbergh Uit 1882 als monument
architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De wonmg IS een representatief voorbeeld van de neo-VIaamserenalssance-stiJI. Vanaf het
mldden van de 19de eeuw was de JOnge nat1e Belg1e op zoek naar een e1gen stiJl om het
land gestalte te geven. D1t resulteerde m een d1vers gebruik van neostiJlen d1e z1ch
pos1t1oneerden tegen de off1c1eel gangbare Franse neoclassiCIStische vormentaal. De
Vlaamse renaissance werd beschouwd als een mheemse mterpretat1e van de Italiaanse
renaissance, aangepast aan e1gent1]dse noden. Even leek het er zelfs op dat men m de Jaren
1870 de neo-vlaamserenalssance-stl]l tot nat1onale bouwstiJl zou Uitroepen. De stiJl werd
dan ook toegepast voor openbare gebouwen met een liberale of vriJZmmge mslag zoals
gemeentehulzen en stat1ons maar ook door de gegoede burgen] werd ze de meest
geschikte bouwvorm bevonden om u1tmg te geven aan het fam1hale leven. De concrete
vorm van deze stiJl werd m de Jaren 1870 onderbouwd door kunsth1stonsche publ1cat1es en
de heruitgave van modelboeken van de zogezegde grondleggers van de Vlaamse
renaissance, m het biJZOnder Cornehs Flans de Vnendt (1513/1514-1575) en Hans
Vredeman de Vnes (1527-1607/1609). Met name m Antwerpen - met toevallig een stad
met een riJk renaissance erfgoed - kende de stiJl een grote bloe1.
De won1ng van Lou1s Van Arenbergh u1t 1882 IS een voorbeeld van d1e 'Antwerpse' neoVIaamserenalssance-stl]l met de neo-Vredemaneske voluutgevel, het m1ddennsal1et en de
open galen] d1e hennneren aan het Antwerpse stadhuls (het hoogtepunt van de 16deeeuwse Vlaamse renaissance), en de ondersteumng van de centrale ms (aed1cula) met
hermesfiguren (d1e eerder barok aandoen). Daarnaast IS de wonmg een mo01e 11lustrat1e
van hoe de neo-vlaamserena1ssance z1ch m deze penode verspreidde vanUit metropolen
zoals Brussel en Antwerpen naar proVInCiesteden zoals Leuven. Voor Leuven IS het een
zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van Uitgewerkte neo-VIaamserenalssance-stl]l, d1e ook
de vormgevmg van andere gebouwen m d1e stad heeft bemvloed, zoals de wonmgen aan de
D1estsevest 109-113 Uit 1881-1883.
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Een belangnJk aandachtspunt biJ de neo-VIaamserena1ssance-st1JI u1t d1e penode was het
matenaalgebru1k, wat moet gez1en worden als een promotie voor de Belgische mdustne,
bouwniJVerheld en kunstproduct1e. Ook de wonmg Van Arenbergh wordt gekenmerkt door
matenaalpolychrom1e. In de voorgevel wordt gebruik gemaakt van rode en sporadisch
gesmterde baksteen, blauwe hardsteen, Witte natuursteen, houten balusters en d1to
kroonliJst. In het mteneur overheerst m het 'salon royal' het oorspronkeliJk donkere, riJkeliJk
gesculpteerde eikenhout met verwerking van gekleurde glas-m-loodpanelen en bronzen
rellefs m deuren en schouwbalken. Ook het veelvuldig gebruik van lokale marmersoorten 1n
allerlel kleuren voor de vloeren, basementen en schouwmantels 1s mdrukwekkend. Enkel de
zu1len m de mkomhal en d1e op het eerste bordes slu1ten met aan biJ d1t 1dee van eerliJk
matenaalgebru1k. Deze waren oorspronkeliJk beschilderd met marmenm1tat1e.
Van Lou1s Van Arenbergh ZIJn er tot op heden slechts een v1ertal reallsat1es m neoVIaamserenalssance-stiJI gekend. In het begm van de Jaren 1870 vertoonden de
gemeentehulzen van Erps-Kwerps (1872) en Kortenberg (1874) reeds een eerste
voorz1cht1g gebruik van de Vlaamse rena1ssancevormentaal, hoofdzakeliJk m de
matenaalpolychrom1e. Al snel volgde m 1876 de bouw van een nante VIlla m Zoutleeuw
voor vrederechter, en later procureur des kon1ngs, Lambert de Corswarem m een
Uitgesproken pittoreske neo-VIaamserenalssance-stl]l met tudorelementen. Deze wonmg
heeft echter nog een neo-LodeWIJk XV gemspweerd mteneur. Van Arenberghs e1gen wonmg
daarentegen, IS opgevat als een totaalconcept m een luxueuze neo-VIaamserena1ssance-stl]l
en vormt een synthese van deze stiJl en een hoogtepunt van ZIJn carnère.
Daarnaast IS de wonmg 1llustrat1ef voor de veelZIJdigheld en het bedreven vakmanschap van
deze eclect1sche architect d1e - zoals ZIJn oeuvreliJst aantoont - z1ch thu1s voelde m elke
neostiJl (met alleen neo-VIaamserena1ssance-st1JI maar ook neoclasSICisme, eclectiCisme,
neogotiek en zelfs neoromaans). De context van de BliJde-Inkomststraat en m het biJzonder
de confrontatle van deze neo-VIaamserena1ssance won1ng met Lou1s Van Arenbergh ZIJn
neoclassiCIStische womng u1t 1870, enkele tientallen meters verderop, maakt de eclectische
architectuurpraktiJk u1t het laatste kwart van de 19de eeuw m één oogopslag Zichtbaar.
Lou1s Van Arenbergh realiseerde bovendien heel wat pnvate wonmgen m de omgevmg van
het stat1on van Leuven, waarvan het merendeel vernield werd tiJdens de Eerste
Wereldoorlog, waardoor deze wonmg een zeldzame getu1ge 1s van ZIJn stedeliJke pnvate
architectuur;
Overwegende dat de arch1tectenwonmg van Lou1s van Arenbergh u1t 1882 als monument
artistieke waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Daar waar het oeuvre van Lou1s Van Arenbergh eerder eclectisch 1s, vatte hiJ ZIJn neoVIaamserenalssance wonmg op als een stilistisch totaalkunstwerk, zowel qua mteneur als
exteneur, wat het gebouw een hoge ensemblewaarde verleent. Kenmerken ZIJn een speelse
volumewerkmg met erkers, loggia's, trap- en topgevels, een gevaneerd, duurzaam en
polychroom matenaalgebru1k, een veelvuldige deta1llenng en een pittoreske esthetiek,
gebaseerd op de stiJlen van Hans Vredeman de Vnes en Cornells Flans de Vnendt.
Bmnen dat homogene st111st1sch totaalconcept was er ru1mte voor vanatle (eenheid m
d!vers1te1t). Zo ZIJn alle marmeren schouwmantels Uitgewerkt m een andere vormgevmg,
techniek en kleur, rekenmg houdend met het belang van de ru1mte. Verder wordt het
mteneur gekenmerkt door gedetailleerd stucwerk, parket- en plankenvloeren, keram1sche
vloer- en haardtegels, gebrandschilderde glas-m-loodvenster, marmersch1ldenngen en
SierliJk smeedwerk voor hang- en slu1twerk. Geheel volgens het toenmalige decorum, neemt
de decorat1eve afwerkmg af per etage. Vervolgens ZIJn alle kamers aan straatZIJde riJker
Uitgewerkt dan deze aan de tUinZIJde en de kamers aan de oostZIJde riJker dan deze aan de
westZIJde.
Het vervaardigen van glasramen, smeedwerk, beeldhouwwerk, stucwerk en andere
decoratieve elementen werd toevertrouwd aan bekwame kunstenaars en ambachtslui, wat
ook wordt aangetoond door de gesigneerde glas-m-loodvensters (Antwerpse glazenier T.
StrUIJS en C.W.);
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Overwegende dat de archrtectenwonrng van Lours van Arenbergh urt 1882 als monument
hrstonsche waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
De wonrng rs een geturge van het bekende Leuvense architectengeslacht Van Arenbergh,
dat gevormd werd door Alexander (1799-1877), drens zoon Lours Alexandre Félrx (18341888), de ontwerper en opdrachtgever van deze wonrng, en de klemzonen Augustrn (18701937) en Lours (1868-sterfdatum onbekend). Lours Alexandre, dre door ZIJn vader werd
opgelerd, werkte eerst met hem samen en volgde hem nadren op als provrncraal archrtect
van het arrondrssement Leuven en als leraar Bouwkunde aan de academre van Leuven. HIJ
woonde srnds 1882 rn het hurs aan de BliJde-Inkomststraat 24 rn Leuven, waar hiJ ook
overleed op 10 apnl 1888. ZIJn twee zonen Lours en Augustrn woonden eveneens rn drt hurs,
Augustrn tot 1905. Dre laatste werkte professroneel samen met zun broer en trad ernd 19de
eeuw ook op als provrncraal archrtect. Dat de wonrng aan de overziJde van de straat rn 1893
ontworpen werd door Augustrn verhoogt deze hrstonsche waarde (contextwaarde), evenals
de nabr]herd van de eerste archrtectenwonrng van Lours Alexandre Van Arenbergh aan de
BliJde-Inkomststraat 11 (1870).
De frguur van de provrncraal archrtect was urterst rnvloedn]k rn de 19de eeuw aangezren hiJ
nret alleen optrad als een controlerende rnstantre maar ook als ontwerper. Bovendren
opereerden deze overherdsarchrtecten vaak op het SniJVlak van pubhek en pnvaat, met een
bloerende pnvépraktrJk. Zo waren provrncrale archrtecten als ontwerper nret alleen
verantwoordeliJk voor provrncrale gebouwen zoals riJkswachtkazernes maar ook voor
beeldbepalende gebouwen rn klernere gemeentes (zonder stadsarchrtect) zoals scholen,
gemeentehurzen, pastoneen en parochrekerken. Daarnaast ontwrerp Van Arenbergh ook
heel wat pnvate herenhurzen en vrlla's;
Overwegende dat de archrtectenwonrng van Lours van Arenbergh urt 1882 als monument
culturele waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
De archrtectenwonrng, of het hurs dat de archrtect voor zrchzelf bouwt, wordt nret zelden
omschreven als een 'vrsrtekaartJe', een 'modelproJect' of een 'gebouwd manrfest'. In de
archrtectenwonrng treedt de archrtect zelf op als bouwheer, om zonder compromrssen ZIJn
persoonliJke rdeeen rn realltert om te zetten. Brnnen de typologrsche geschredenrs van het
wonen, tekent het begnp 'archrtectenwonrng' zrch pas vanaf de latere 18de eeuw gelerdeliJk
af. De opkomst en de vermenrgvuldrgrng van het burgerliJke woonhurs, het strJieclectrcrsme
en de ontwrkkelrng van het bouwbednJf, breden de archrtect rn de latere 19de eeuw de
mogelukherd ZIJn nreuw verworven status als succesvol kunstenaar en welgesteld burger te
demonstreren met een wonrng als staal van ergen kunnen. Toch ZIJn rn Vlaanderen slechts
wernrg voorbeelden urt dre penode gekend. Het aantal beschermde archrtectenwonrngen rn
neo-VIaamserenarssance-strJI rs beperkt en de reeds beschermde archrtectenwonrngen rn
Vlaams-Brabant srtueren zrch hoofdzakeliJk rn de 20ste eeuw.
De wonrng van Lours Van Arenbergh urt 1882 met de verzorgde, luxueuze urtstrallng van
zowel de straatgevel als het rnteneur, heeft bovendren een grote symbolrsche betekenrs als
leefomgevrng van de archrtect. Typrsch rs het gebrurk van archrtectenattnbuten rn de gevel,
zoals de passer, om het beroep van de bewoner te verurtwendrgen. De keuze voor de neoVIaamserenarssance-strJI met ZIJn nJke ambachteliJke en artrstreke afwerkrng, kan
waarschiJnliJk gelezen worden als een pogrng van de opdrachtgever-ontwerper om het
artrstreke karakter van het beroep te benadrukken rn plaats van het ambteliJke karakter van
ZIJn functre als provrncraal archrtect,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassrng van artrkel 6.1.1 tot en met artrkel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artrkel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mer 2014 worden de volgende onroerende goederen defrnrtref beschermd als
monument:
De archrtectenwonrng van Lours Van Arenbergh urt 1882, BliJde-Inkomststraat 24 rn Leuven,
bekend ten kadaster: Leuven, 2de afdelrng, sectre B, perceelnummer 464A3.
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De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslu1t wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de def1n1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art. 2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1o
architecturale waarde;
2°
3°
4°

art1st1eke waarde;
h1stor1sche waarde;
culturele waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Exter~eur

De won1ng IS opgevat als een dubbelhuls van dr1e bouwlagen met een souterram en dr1e
traveeen onder een le1en, afgeplat zadeldak. De voorgevel kreeg een riJke eclectische
vormgevmg met stiJlkenmerken d1e hoofdzakeliJk ontleend ZIJn aan de Vlaamse renaissance
(m het biJZonder de u1tbund1ge ornamentlek van Hans Vredeman De Vr~es), vermengd met
neobarok elementen. Opvallend IS de evenw1cht1ge gevelcompositie met een sterk
hor~zontaal geaccentueerde reg1stermarkenng d1e vert1caal doorbroken wordt door de
benadrukte en als nsallet Uitgewerkte middenas. Deze ntm1ek wordt nog extra beklemtoond
door
de
structurele
en
decoratieve
polychromie
van
de
contrasterende
mater1alencombmat1es. Rode baksteen voor het metselwerk, sporadisch ook gesmterde
baksteenpartl]en, en blauwe hardsteen en Witte natuursteen voor sokkel en liJstwerk
worden effectvol m rellef en m alternerend verband verwerkt. Keramiektegels m het
hoofdgestel (vervaardigd door de Manufacture de Carrelages mosa1ques en grès cérame
Sand & C), het nog goed bewaarde decoratief houtsniJWerk en de talriJke SierliJke glas-mloodllchten verlevendigen het geheel.
De gevel wordt aangezet door een VriJ hoge tweedelige sokkel m rust1ca, deels m bossage,
deels vlak, met getoogde keldervensters m een proflelomiiJstmg. Erboven ZIJn m de
venstertraveeen de brede dr1el1chten met bewerkte tussendorpels gevat b1nnen
karaktenst1eke geblokte omll]stmgen met oren en voluten, op de bel-etage boven een
geaJoureerde borstwenng. Ter hoogte van de bovenste verd1epmg ZIJn fraa1e logg1a's
mgewerkt, met een decoratieve p1lastenndellng, een houten balusterleuning en
plafondstructuur, en een bekronend tegelfr~es onder de houten kroonlijst met mod1llons.
BIJZOnder markant IS het plast1sch Uitgewerkte en vert1callserende m1ddenr1sal1et dat
opgevat werd als een topgevel. De kunst1g Uitgevoerde houten vleugeldeur met
waa1ervorm1g en met glas m lood opgevuld bovenlicht IS mgeschreven bmnen een
rechthoekige omll]stmg. Een dubbele riJ diamantkoppen en een trapez1umvorm1ge sluitsteen
met u1tbeeldmg van arch1tectenattnbuten (passer met gradenboog, wmkelhaak, zwaa1haak
en schietlood), onder een mascaron, s1eren de boogrug. Pilasters met deels gegroefde
halfzullen vormen de begrenzmg. Het aansluitende bel-etagevenster 1s gevat bmnen een
Imposante portlekomliJSting: zwaar bewerkte consoles ondersteunen het balusterbalkon en
hermen schragen een gebroken boogfronton met s1ervaas boven een klass1ek entablement.
Erboven wordt het tweelicht bekroond door een dnehoek1g pseudo-fronton: het t1mpaan
vermeldt m een mscnpt1e de bouwdatum "ANNO 1882". Een tweeledige topconstructie met
oculus, flankerende voluten en bekronende topstukken beemd1gt het geheel. Te vermelden
valt ten slotte nog de talnJke typ1sche ornamenten zoals onder meer de alom aanwezige
d1amantkoppen, de rozet-, rolwerk-, maskerkop- en leeuwenkopmot1even, obelisken en m
de dakconstructie de dubbele riJ houten overiUifelde dakkapellen.
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De kleme ommuurde stadstum werd recenteliJk heraangelegd met behoud van twee bomen.
De h1stonsche verbondenheld van de tum met de wonmg, en het open, met-bebouwde
karakter van de tum ondersteunen de erfgoedwaarde.

Inteneur
Het oorspronkeliJke grondplan bestaat Uit een centrale m1ddengang, haaks op de voorgevel,
met vestibule en een aanslUitende traphal waarop de kamers aan de Imker- en rechterziJde
aansluiten. De d1enstru1mten bevmden z1ch m het souterram.
Het neo-VIaamserenaJssance-mteneur 1s goed bewaard en 1s opvallend nJk Uitgewerkt m de
publieke (ontvangst)ru1mten op de verhoogde begane grond, de trappenhal en de
pnvérUJmten aan de straatZIJde op de eerste verd1epmg. De overige kamers ZIJn
eenvoudiger, maar kennen eveneens een verzorgde u1twerkmg. In alle kamers bleven de
oorspronkeliJk parket-, planken- en tegelvloeren bewaard, alsook de plafondafwerking m
stuc of hout. Ook het decoratief bmnenschr!Jnwerk met gesmeed hang- en sluitwerk 1s
grotendeels bewaard en op de begane grond en de eerste verd1epmg eveneens de meeste
marmeren schouwmantels.
Het tochtportaal bez1t een tongewelf met een gestuct cassettenplafond. De deur aan de
ImkerZIJde le1dt v1a een natuurstenen trap naar het souterram; de tegenover liggende deur
geeft toegang tot de werkkamer van de architect.
Het Imponerend trappenhuls 1s voorz1en van een decoratief Uitgewerkt stucplafond, een Witzwarte marmeren tegelvloer en een Witte marmeren trap d1e naar de verhoogde begane
grond le1dt, aan weersZIJden vergezeld van zullen met een typ1sche Vredeman de Vnes
schacht op marmeren basementen. De fraa1e e1ken bordestrap met zware balusterleunmg
bezit een opvallende trappaal gevormd door een staande leeuw en 1s aan de onderziJde
afgewerkt met stucwerk. De trap loopt tot de tweede verd1epmg en wordt ter hoogte van
het eerste bordes verlicht door een schitterend glas-m-lood rondboogvenster voorz1en van
gesculpteerde stiJlen. Het rondboogvenster wordt vooraf gegaan door zu1len met een
Vredeman de Vnes-schacht d1e een rondboog schragen. Ter hoogte van het tweede bordes
bevmden z1ch rechthoekige glas-m-looddeurvensters.
Het 'salon royal' bev1ndt z1ch ten oosten van de mkomhal en wordt gevormd door een salon
en eetkamer, VIsueel van elkaar gescheiden door houten Vlerkante piJlers met aJour
Uitgesneden tussenschotten. De zeer rl]kellJke en voornameliJk m hout gesculpteerde
aankledmg bestaat onder meer u1t lambnsenngen, piJlers, deuren met verwerkmg van
zwart geschilderde bronzen rellefs, (casetten)plafonds (deels met verwerkmg van stuc) en
haardgewelven, d1t alles Uitgewerkt m het typ1sche rena1ssancevocabulanum met onder
meer rol- en beslagwerk, wortelmot1even, d1amantkussens, masker- en leeuwenkoppen, en
bustes. Naast het u1tbund1ge sculpteerwerk bez1t de ru1mte nog een parketvloer, glas-Inloodvensters aan de straatZIJde, decoratieve glas-m-loodpanelen met f1gurat1eve medaillons
met hoofse taferelen aan de achtergevel (gesigneerd 'C.W.') en als blikvangers twee
monumentale rood geaderde marmeren schouwmantels met zullen voorz1en van zwarte
f1gurat1eve keramische haardtegels en gesculpteerde schouwbalken met verwerkmg van
zwart geschilderde bronzen rellefs.
De vermoedeliJke ontvangst- en werkkamer van architect Van Arenbergh bevmdt z1ch aan
de overZIJde van de mkomhal en beZit een riJkeliJk Uitgewerkt plafond met balkenstructuur
(stucwerk of w1t geschilderd houtwerk), een planken vloer en een mass1eve zwarte
marmeren schouw met rode marmeren zullen waarboven op het haardgewelf de attnbuten
van de architect ZIJn afgebeeld. De achterliggende rwmtes behouden een kwal1te1tsvolle
keramische tegelvloer, vervaardigd door de Manufacture de Carrelages mosatques en grès
cérame Sand & Cie en waarschiJnliJk daterend van de oorspronkeliJke bouwfase.
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Op de eerste verd1epmg ZIJn de kamers aan de straatziJde het meest luxueus Uitgewerkt,
met onder meer stucwerkplafonds (decoratieve korbelen met hoofden), m de oosteliJke
kamer een mass1eve w1tte marmeren schouwmantel belegd met zwarte en bru1ne
marmeren renaissance ornamenten voorafgegaan door een marmeren vloertJe met
kleurnJke mlegpatronen en ten westen een zwarte en brume geaderde marmeren
schouwmantel met zUiltJes. Be1de kamers ZIJn met elkaar verbonden door een passage met
stucwerkplafond d1e eveneens toegang geeft tot het balkon aan de straatZIJde. De passage
IS opengewerkt met glas-m-loodvensters waann dne gebrandschilderde medaillons met
genretaferelen (ges1gneerd door T. StrUJJS) en één met een wapenschild (met piJl). De
kamers aan de achterZIJde behouden hun plafonds met eenvoudig liJStwerk en centrale
rozetten, alsook de schouwmantels van roze en gn]ze marmertabletten. De twee oosteliJke
kamers
ZIJn
verbonden
door vleugeldeuren
met
glas-m-loodvensters
waann
gebrandschilderde medaillons met genretaferelen, gesigneerd T. StrUIJS.
Ook op de tweede verd1epmg ZIJn de kamers aan de straatziJde het meest Uitgewerkt met
eenvoudig omlopend liJstwerk met noppenmotlef en een beglaasde wand met vleugeldeuren
(bovenlichten met bewaard glas-m-lood). Deze deuren bJeden toegang tot de loggia's aan
de straatziJde, be1de voorz1en van een w1tte en zwarte keramische tegelvloer. De ru1mte
achter de zoldertrap heeft een verlaagd plafond, evenals glas-m-loodvensters.
De zolder heeft een bewaarde planken vloer, wanden van v1ts- en pleisterwerk rond de trap
en een oorspronkeliJk gebmte (geschilderd).
Het souterram IS toegankeliJk v1a een smalle natuurstenen trap m het tochtportaal en een
houten trap onder de hoofdtrap. Deze verd1epmg behoudt de mdellng met de gebrUikeliJke
voorraad-, WIJn-, kolenkelders en stookmstallat1e, evenals een d1enstkamer, een washuls en
een grote keuken. Ook bliJft de kwaliteitsvolle keramische tegelvloer bewaard, vervaardigd
door de Manufacture de Carre!ages mosatques en grès cérame Sand & Cte en waarschiJnliJk
daterend van de oorspronkeliJke bouwfase, evenals de glas-m-loodvensters aan de
straatZIJde.

Art. 3. Voor het beschermde monument arch1tectenwonmg van Lou1s van Arenbergh u1t
1882 gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de algemene doelstelling van de bescherming IS het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen d1e de basJs vormen voor de erfgoedwaarden. Elke
aanpassmg
of
meuwe
functie
moet
de
beschermde
erfgoedwaarden,
erfgoedkenmerken en -elementen respecteren en ondersteunen. Bewaren gaat daarbiJ
voor vernieuwen. D1t veronderstelt m de eerste plaats vakkundig onderhoud en
conserverende mgrepen. Daarnaast vere1st elke beheersdaad een gemtegreerde en
duurzame aanpak waarbiJ de 1mpact op de volledige s1te met al z'n componenten
wordt afgewogen. BIJ aanpassmgen en/of functJeWIJZigmg d1ent de typologie van de
herenwonmg gerespecteerd. D1t betekent onder meer dat de meuwe functie de
draagkracht van het gebouw met mag overstiJgen;
2°
met betrekkmg tot het exteneur beoogt de beschermmg het behoud van de voorgevel
met de - voor de neo-VIaamserenaJssance-stJJI typ1sche - plastJcJteJt en
matenaalpolychromJe. Beeldbepalend voor de gaafheld van de bUltenarchitectuur IS
verder het behoud van het dak, voorz1en van dakkapellen en bekleed met donkere
le1en, evenals het h1stonsch schn]nwerk, mclus1ef de verdeling, het sluitwerk en de
h1stonsche beglazmg. Ind1en behoud en herstel n1et meer mogeliJk 1s, d1ent het
schnJnwerk vervangen te worden door dezelfde matenalen en h1stonsche constructJeen bouwpnnc1pes, voor zover d1t wetenschappeliJk onderbouwd kan worden. Ind1en
niet-oorspronkeliJk schriJnwerk d1ent vervangen te worden, 1s het aangewezen d1t te
doen naar oorspronkeliJk model, voor zover d1t wetenschappeliJk onderbouwd kan
worden. Het schriJnwerk van de vernieuwde achtergevel IS Uitgesloten van deze
beheersdoelstelling;
3°
een beschermmg van het mter~eur veronderstelt het behoud van de VriJWel gaaf
bewaarde mdellng van het herenhuls (ook deze van het souterrain) en van de
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4°

riJkeliJke, waardevolle mteneunnnchting en -afwerkmg van met name de mkomhal en
traphal en de representatieve vertrekken op de verhoogde begane grond en de eerste
verd1epmg, mclus1ef vloerbekledmg, stucwerk, marmeren schouwen, houten
schn]nwerk (deuren, lambnsenng, plafonds, trap). In deze context IS het aangewezen
de authent1c1te1t van deze vertrekken te versterken of te herstelfen door de
oorspronkeliJke afwerkmgslaag te hernemen (oorspronkeliJk m donker hout, m
marmer of een 1m1tat1e van deze matenalen, heden Witgeschilderd of bleek) op bas1s
van bouwh1stonsch en mateneel-techmsch onderzoek. Het verdient aanbeveling de
vergulde lans aan de trappaal op de verhoogde begane grond terug te plaatsen;
omwille van de typologische en de ensemblewaarde van het geheel van wonmg en
tum, bluft de tum als tum (met-bebouwde groenzone) behouden.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermd monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bl1ksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consol1dat1e- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood;
5°
de nog aanwez1ge mteneurelementen en -sch1ldenngen - al dan met bedekt door
recentere afwerkmgslagen - te behouden.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermd monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstev1gen van constructleve elementen;
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van
constructies:
a) het verwiJderen, vervangen of WIJZigmgen van het dakvolume, de dakbedekking,
de dakconstructie en gootconstruct1es;
b) het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bu1tenschn]nwerken,
deuren, ramen, oculi, poorten, mclus1ef de beglazmg, beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, pubhC1te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubiiCite1t en met u1tzondenng van
publle~te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekend gemaakt dat het goed te koop of te
huur IS, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte n1et meer bedraagt dan
4m 2 ;
5°
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
6°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoowenmgen en
le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen;
c) het aanleggen of WIJZigen van verhardmg met een m1mmale gezamenliJke
grondoppervlakte van 30m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardingen met
m1mmaal 30m 2, met u1tzondenng van verhardmgen geplaatst bmnen de straal van
30 meter rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
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7°
8°

d) het Uitvoeren van graafwerken d1e de stab1llte1t van de gebouwen en constructles
m gevaar kunnen brengen;
e) het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van met-aard- en
niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m artikel 65 van het
KonmkiiJk Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
polltie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
f) het structureel en fundamenteel WIJZigen van de aanleg van de twn;
het WIJZigen van het m1crorel1ef;
aan het mteneur:
a) het wtvoeren van destructief matenaaltechmsch onderzoek;
b) het wtvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
c) het wtvoeren van werken d1e het u1tz1cht of de mdellng van het mteneur WIJZigen;
d) het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
e) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
stucwerk, wand- en plafondsch1ldenngen, wandbekledmgen, bmnenschrl]nwerk,
mclus1ef de beglazmg, lambnsenngen, beslag, hang- en sluitwerk, en van de
waardevolle mteneurdecorat1e;
f) het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
g) het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
h) het plaatsen of vernieuwen van technische voorz~enmgen, zoals verwarmmg,
klimaatregeling, elektnsche mstallat1e, gelu1dsmstallat1e, samta1r, liften en
beve111gmgsmstallat1es, met u1tzondenng van d1e mstallat1es waarvoor geen
destructieve mgrepen moeten gebeuren en/of d1e geen storende VIsuele Impact
hebben op de waardevolle 1nteneurs.

Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1l1gmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regul1er onderhoud.
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