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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
Landhuis Misonne in Oud-Turnhout
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 bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1 °;
Gelet op het mm1steneel beslwt van 20 JUni 2017 tot voorlopige beschermmg als monument
van Landhuls M1sonne m Oud-Turnhout;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 26 JUli 2017 tot en met 24 augustus
2017 en waarvan de behandeling van de bezwaren en het adv1es van de gemeente 1s
opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van Landhuls M1sonne aantoont;
Overwegende dat Landhuls M1sonne als monument h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
Het landhuls heeft een h1stonsche waarde omdat het een getu1gems 1s van een spec1f1eke
laat-negentlende-eeuwse trad1t1e van stadsvlucht en lichaamscultuur. Het hUls was m het
bez1t van een gegoede fam1lle u1t de streek en heeft ZIJn oorspronkeliJke mnchtmg als
bultenverbliJf behouden. Het landhuls dat lange tiJd d1enst deed als bultenverbliJf en Jachthuls
van een welgestelde fam1lle 1s, ondanks ZIJn zeldzame decoratie, representatief voor een
wonmg met deze functie en 1s door ZIJn hu1d1ge l1ggmg m het natuurdemem De L1ereman ook
nog steeds als dusdamg te herkennen.
Het fungeerde bovendien ook als retraite voor een beperkte kunstenaarskolome gekend als
de 'L1eremansch1lders' waaronder Joseph M1sonne. Het was dus een belangnJke UitvalsbasiS
voor deze kunstenaars en droeg daarom md1rect biJ aan de schilderkundige vertalmgen van
het omliggende he1delandschap;
Overwegende dat Landhuls M1sonne als monument architecturale waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
Landhuls M1sonne heeft een UitzonderliJke architecturale waarde omw1lle van de zeldzame
u1tvoenng van cementrustlek over het gehele exteneur én m het mteneur. De toegepaste
cementrustlek draagt biJ tot het pittoreske karakter van het landhuls en IS een biJZondere
getu1gems van de mogeliJkheden van deze techmek. De verschillende toepassmgen van deze
decorat1etechn1ek, zoals de balustrade en pilasters m 1m1tat1ehout, de 1m1tat1ebalken met
vakwerk m de gevel, evenals de plint met 1m1tat1enatuursteen, zorgen voor een hoge
ensemblewaarde van deze decorat1etechmek. Bovendien ZIJn deze ge1m1teerde natuurliJke
matenalen m overeenstemmmg met de landeliJke context waann het landhuls z1ch bevmdt,
waardoor het hoog scoort op contextwaarde. Zoals representatief voor d1t type wonmg ZIJn
de slaapvertrekken sober wtgewerkt en ZIJn enkel de centrale mkomhal en Vlaamse Zaal op
de eerste verdieping riJkeliJker gedecoreerd.
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Ensemblewaarde 1s er ook door de lmk tussen het mteneur en exteneur van de wonmg d1e
wordt bestendigd door de aanweZigheld van cementrust1ek. Deze architecturale link wordt
versterkt door de geliJkaardige vormgevmg van de balkonbalustrade m cementrustJek en de
trapleunmg m hout m het mteneur. Het Landhuls M1sonne 1s een zeldzaam voorbeeld van de
toepassmg van cementrustJek op deze schaal en van deze kwaliteit;
Overwegende dat Landhuls M1sonne als monument techn~sche waarde bezit d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
Het landhuls heeft een speCifieke technische waarde omdat het een herkenbare en
representatieve getu1gen1s 1s voor de toepassmg van cementrust1ek. De toepassmg van
cementrustJek m zowel exteneur als mteneur 1s eerder zeldzaam en zeker op deze schaal. Op
verschillende plaatsen 1s geexpenmenteerd met de verschillende toepassmgsmogeiiJkheden
van cement waarbiJ er enerziJds met kippengaas en anderziJds met grotere IJZeren stangen
als basisstructuur werd gewerkt. Ook van de mogeliJke polychromie en afwerkmg van het
cement ZIJn biJ d1t pand nog speCifieke sporen te achterhalen. De ruwe afwerking van de
natuursteenpiJnt d1e d1verse kleunge stenen 1m1teert, 1s UitzonderliJk en staat m contrast met
het ge1m1teerde vakwerk of de boomstammen waarbiJ telkens een andere textuur 1s
geevoceerd,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artikel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
monument:
Landhuls M1sonne Schuurhovenberg 21, Oud-Turnhout, bekend ten kadaster: Oud-Turnhout,
1ste afdelmg, sect1e D, perceelnummer 7768.
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1o
2°
3°

2. § 1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
architecturale waarde;
technische waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het Landhuls M1sonne IS een Imposant dubbelhuls van VIJf traveeen en twee bouwlagen met
kelder- en zolderverd1epmg. Het volume omvat liJst- en afgeknotte puntgevels en een
voorgevel met puntgeveltJe. Het gebouw werd opgetrokken m baksteen en werd afgewerkt
met een parement en balkons van cement. Over de hele gevel bevmden z1ch m een regelmatig
patroon kleme spouwroosters. Op de piJnt IS een 1m1tatJe van breuksteen m cement
aangebracht, terWIJl er op de begane grond een steen~m1tat1e met schiJnvoegen 1s
geappliqueerd. Aan één van de ZIJgevels ZIJn de voornamen van de opdrachtgever en ZIJn
familieleden en de datenng '22 Nov. 34' m het cement van de steen1m1tatJe gekerfd. Het IS
een bliJVende getuigenis van de ontstaansgeschiedenis van het hu1s en de link met de
opdrachtgever en ZIJn fam11Je.
Op de geledmg van de tweede bouwlaag en biJ de vensteromliJStingen ZIJn consequent
knoest1ge boomstammen aan de hand van cementrustJek ge1m1teerd. Een deurvenster geeft
u1t op een gevelbreed balkon, ondersteund door pilaren vormgegeven als boomstammen. Een
trap d1e langs de bultengevel loopt, verbmdt het gevelbreed balkon met een tweede,
geliJkaardig balkon ter hoogte van de zolderverd1epmg van de ZIJgevel. De balustrades van
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belde balkons ZIJn opgebouwd Uit pseudo-knoestige boomstammen met takken m
cementrustlek d1e door hun kluwen en orgamsche structuur een natuurliJke afrastenng van
de balkons liJken te vormen. De rechthoekige vensters met kruiskoZIJnen van het gebouw ZIJn
omliJst met 1m1tat1e boomstammen. In combmat1e met de balustrades ZIJn deze
1m1tat1eboomstammen beeldbepalend voor het rustieke karakter van de gevel.
Langs het merendeel van vensters en tussen de 1m1tat1estammen ZIJn draalende lulken
afhangend op du1men aangebracht en voorz1en van zwart geschilderde hengsels. Aan elke
kant van het venster IS een luikwervel met florale motleven en vormgegeven als een
vrouwenkopJe m de muur verankerd. De twee houten bultendeuren ZIJn m dezelfde blauwe
kleur als de lulken geverfd. In de rondbogige liJst van 1m1tat1enatuursteen boven de
rondbogige voordeur met rond venster IS het LatiJnse opschnft aangebracht: 'siCUti
nYCtiCoraX In paLUDibUs LIMosis'. Een trekbel en lantaarn ZIJn naast de voordeur bevestigd.
Rechts van de voordeur, onderaan m de plmt van 1m1tat1ebreuksteen bevmdt z1ch een
rechthoekig keldervenster met traliewerk. Lmks van de voordeur IS een mgang met dubbele
deuren met rechthoekige vensters, d1e toegang verleent tot een eenvoudige bergruimte.
Het gebouw wordt bekroond met een wolfdak van rode dakpannen met verticale
1m1tat1etakken d1e de nok van het dak bekronen. Eén dakkapel aan de voorkant van het
gebouw wordt eveneens bekroond met een 1m1tat1etak m cementrust1ek. Aan de kant van het
balkon werd één van de twee schoorstenen bekroond met een cementrustieke adelaar d1e
momenteel op de zolderverd1epmg van het hUls wordt bewaard. Er ZIJn twee schoorstenen en
dakgoten m zmk. De afwatenng van de dakgoot IS voorzien van een meer recent systeem
van zmken buizen, d1e het authentieke karakter van de wonmg echter met verstoren.
De benedenverd1epmg van d1t gebouw omvat de mkomhal, slaapvertrekken en de samta1re
rUimtes. V1a de voordeur komt men m de centraal gelegen mkom- en traphal. Deze hal JS
volledig gedecoreerd aan de hand van cementrustlek en IS de meest waardevolle ru1mte van
deze verd1epmg. De wanden en het plafond ZIJn bekleed met lmltatlehoutwerk, waarbiJ
vakwerk met twee verschillende houtsoorten wordt geevoceerd. De vloer bestaat Uit geelrood
gevlamde tegeltJes d1e doorlopen naar de twee ZIJgangen. In de hoek van de mkomhal, rechts
biJ het bmnenkomen door de voordeur 1s er een Imposante open haard met gedecoreerde
schouwmantel m hout. Deze pronkschouw d1e n1et m gebruik 1s, 1s opgebouwd u1t 4
gecanneleerde pilaren, vers1erd met acanthusbladeren en bekroond met rolvoluten. De
haardboezem IS gedecoreerd met houtSniJWerk van florale mot1even, grotesken, en twee
leeuwenkoPJes op de hoeken.
V1a een rondboogdeur m de mkomhal heeft men toegang tot verschillende slaapvertrekken
en de san1ta1re ru1mtes van de wonmg. Met u1tzondenng van de mkomhal ZIJn de vertrekken
op de benedenverd1epmg eerder sober van aankledmg. D1t 1s m contrast met de eerste
verd1epmg van het gebouw bestaande u1t VIJf ru1mtes en een traphal. De eerste verd1epmg
kan men bereiken v1a de stenen trap met houten leunmg lmks m de mkomhal. De aankledmg
van de mkomhal 1s doorgetrokken naar het trapgat. De muren van deze draalende hoektrap
ZIJn nameliJk tot aan de eerste verd1epmg bekleed met dezelfde houtimitatie m cementrust1ek,
terwiJl voor de treden en plmten dezelfde roodgeel gevlamde tegels ZIJn gebrUikt. De leunmg
van deze trap evenals de balustrade boven m de traphal ZIJn vormgegeven als hout en
evoqueren hetzelfde kluwen van organische takken als de balustrade aan de buitengevel. Het
donkerbrume houtoppervlak van de trapleunmg IS echter gepoliJst en opgebouwd u1t
verschillende onderdelen d1e vermoedeliJk aan de hand van drevels verliJmd ZIJn.
Boven heeft de traphal heeft een vloer met dezelfde roodgeel gevlamde tegels met biJhorende
plmten. De muren ZIJn lichtgeel gekleurd. Het plafond 1s eenvoudig w1t gepleisterd en voorz1en
van een sobere, v1erhoek1ge hanglantaarn. Op de traphal met centraal m de hoek het trapgat
omgeven door de balustrade geven twee deuren en een gang u1t. De gang le1dt verder naar
nog eens twee deuren. Vanuit de traphal verleent de eerste, meest Imposante deur toegang
tot deze 'Vlaamse zaal'. De houten deurliJst vers1erd met gecanneleerde Donsche pilasters en
een decoratieve kroonliJst met liJstwerk, verraadt reeds het karakter van de 'Vlaamse zaal'.
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Deze rmposante rurmte rs met urtzonder1ng van één brnnenmuur omgeven door vensters
waartussen een houten lambr1ser1ng rs aangebracht. Rond de brnnendeuren ZIJn de deurliJsten
rngewerkt rn de lambr1ser1ng en gedecoreerd met houtsniJWerk. Gecanneleerde, Kor~nthrsche
zurlen ZIJn bekroond met een decoratreve kroonliJSt met twee consoles urtdraarend op een
engelkopJe. Daartussen ZIJn bloem- en frurtmotreven aangebracht dre een derde engelkoPJe
met vleugeltJes omhullen. Erboven ZIJn nog meer florale motreven rn hout gesneden dre
worden begrensd door een ereriiJSt. De kroonliJst rs bekroond met frJn urtgewerkt rolwerk met
centraal een vrerde engelkoPJe met engelvleugels. Drt motref komt nog een VIJfde keer voor
centraal op de houten deur waarbrJ het kopJe omgeven rs door geometrisch liJstwerk en
bloem- en schelpmotreven. Lrnks van deze decoratreve brnnendeur, bevrndt zrch de
vensterdeur dre urtgeeft op het eerste gevelbreed balkon. Het fert dat het balkon enkel vra
deze rurmte te bererken rs, bevestrgt de status van deze 'Vlaamse zaal' als meest belangriJke
en representatreve rurmte van het hurs.
De houten lambr1ser1ng dre de volledrge kamer omgeeft, neemt de volledrge muur rn beslag
tot crrca 30 centrmeter van het plafond Tussen de verschrilende ramen en deuren rs de
lambr~ser~ng urtgewerkt met rechthoekrg liJstwerk dat bekroond wordt met een overhellende
kroonliJSt. Str1kt gezren gaat het nret om een plafondlrJst, omdat er een rurmte tussen de liJst
en plafond rs VriJgehouden. Hoewel de lambr1ser1ng rn het algemeen, met urtzonder1ng van
de deurkaders, vrrJ sober rs gehouden, rs er ter hoogte van het mrdden van de kamer aan
weersZIJden een urtspr1ngende, decoratreve zurl aangebracht dre een grote dwarsbalk rn het
plafond lrJkt te ondersteunen. Deze gladde zurl staat rn verbrndrng met de lambr1ser1ng en rs
rn hetzelfde hout urtgewerkt. De bekronrng bestaat urt een combrnatre van Kor~nthrsche
acanthusbladeren met Dor~sche rolvoluten. De dwarsbalk dre door de twee zurlen wordt
ondersteund rs aan de urternden gedecoreerd met floraal houtsniJWerk. Het gaat nret om een
balk rn massref hout, maar om een betonconstructre omgeven door hout. Deze dwarsbalk
loopt mrdden rn de kamer over het gehele plafond en dwarst de klernere balken waartussen
een bleke beplerster~ng rs aangebracht.
Ook verbonden met de lambr1ser1ng en centraal rn de rurmte tussen de twee brnnendeuren
bevrndt zrch een open haard urtgewerkt rn baksteen rn een rood-zwart rurtmotref. In de
achterwand van de haard rs een metalen stang met haken aangebracht dre drenst deed om
attributen zoals een vuurpook of blaasbalg op te hangen. Voor de haard rs een moderne
houtkachel neergezet. De aanwezrge haardplaat staat hrer deels achter verhuld. Het gaat om
een metalen, decaratref urtgewerkte plaat. Boven twee medarllons omgeven door florale
motreven rs het biJbels tafereel van Christus met de barmhartrge Samaritaan afgebeeld. De
verdere aankledrng van de schouw rs eerder sober. De bakstenen ZIJWanden ZIJn aan
weersZIJden bekroond met terracottakleurige decoratre rn de vorm van een brullende leeuw.
Hrerop rust de houten schouwmantel versrerd met houtsniJWerk. In decoratreve letters rs het
opschrift 'sit nobis prollqUe DILeCtUs Is foCUs In MYrtis sUrreCtus' aangebracht.
De vloer rn deze rurmte bestaat urt vrerkante rode tegels. Naast de griJZe plrnten dre tegen de
lambr1ser1ng ZIJn gezet, rs er op één tegelafstand een riJ zwarte tegels aangebracht. Een
centraal verlrchtrngselement rs bevestrgd aan de dwarsbalk en bestaat urt een langgerekte
rechthoekrge krst met frttrng voor een tl-burslamp beschermd door glas. De bekrstrng rs
omgeven door florale motreven rn hout en opgehangen vra dr1e kabels, één op elke hoek en
één rn het mrdden, urtlopend naar berde kanten van de krst en opgebouwd urt steeds groter
wordende rmrtatrekralen.
Vra een houten deur rechts van de schouw komt men rn de tweede grote rurmte op de eerste
verdreprng. Deze deur rs omgeven door een sobere houten deurkader met liJstwerk, het
deurpaneel bevat bovenaan een rechthoekrg raam van geel getrnt frguurglas en een
eenvoudrge metalen klrnk. De rurmte achter deze deur rs momenteel rnger1cht als eetkamer
en soberder dan de naastgelegen 'Vlaamse Zaal'. De rode tegelvloer urt de zaal wordt hrer
herhaald rn klerne tegels waarvan de burtenste twee riJen rondom de rurmte geelkleurig ZIJn.
De muren en het plafond ZIJn sober wrt gekalkt. De twee kortste, overstaande muren ZIJn van
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een gele kleur voorz1en. Eén van deze twee muren omvat een sobere dichtgewerkte schouw
met een gnJS, rood en Wit-geaderd marmertablet - en mantel.
Naast de eerder beschreven deur ZIJn er nog twee andere deuren m deze ru1mte met een
geliJkaardige vormgevmg. Eén deur le1dt naar de traphal, terwiJl een derde deur Uitkomt m
de keuken. Alle dne de houten deuren ZIJn omgeven met een sobere houten deurkader, het
deurpaneel bevat bovenaan een rechthoekig raam van geel getmt figuurglas en een
eenvoudige metalen klink met sleutelgat.
De keuken van het hu1s bevmdt z1ch onder het tweede hoger gelegen balkon en wordt
begrensd door een naastliggende bergruimte waardoor het rechthoekige grondplan van deze
kamer één afgeronde hoek telt met daann een deuropening naar de naastgelegen gang.
Opn1euw IS er een paneeldeur met rechthoekig raam van geel getmt f1guurglas. Deze deur
le1dt naar de gang d1e m verbmd1ng staat met de traphal. Er ZIJn nog twee geliJkaardige
deuren d1e Uitkomen op de gang en toegang verlenen tot twee sobere ru1mtes momenteel
mgencht voor stockage. De twee ru1mtes ZIJn voorz1en van sobere Witgekalkte muren en
plafonds en de typ1sche rode vloertegels m de ene kamer, en de gele m de andere.
Naast deze leefruimtes verspreid over de geliJkvloerse en de eerste verd1epmg, ZIJn nog een
kelder- en zolderverd1epmg aanwezig m het landhuis. De kelderverd1epmg 1s te bereiken v1a
een deur m de mkomhal d1e z1ch onder de hoektrap naar de eerste verd1epmg bevmdt. De
ondergelegen stenen trap le1dt naar beneden en volgt dezelfde hoek als de bovenliggende
trap. De zolderverd1epmg 1s enkel te bereiken v1a de balkons langs de buitengevel.
Zoals beschreven ZIJn de volledige bultenwanden van het pand bekleed met cement, evenals
de balustrades van de balkons, en het mteneur van de mkomhal. Het Landhuls M1sonne IS
een un1ek voorbeeld van de appllcat1e van cementrustJek over de gehele bultengevel van het
gebouw. BovendJen werd ook m het mteneur met cementrustlek en 1m1tat1ehout gewerkt,
waardoor het art1st1eke en esthetische karakter van d1t gebouw als een totaalconcept over
bmnen- en bultenkant kan worden beschouwd.

Art. 3. §1. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1°
de algemene doelstellmg van de beschermmg IS het behoud van de erfgoedkenmerken
2°
3°

4°

5°

en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
de beschermmg beoogt het behoud van het gebouwde erfgoed, met name het geheel
van Landhuls M1sonne met exteneur en mteneur;
het exteneur van het landhUls kan opgewaardeerd worden aan de hand van een
restauratie van het dak. Vooral de onderste pannen boven de dakgoten ZIJn m slechte
staat en d1enen gerestaureerd te worden. Het d1chten van de lekken, herstel van de nok
en hoekkepers en de deksteen van de schoorsteen ZIJn pnonta1r. De gescheurde
soldeernaden van de hanggoten moeten ook hersteld worden. Herstellmgswerken aan
het dak en de zolder van het landhuls d1enen op een vleermUJsvnendeiiJke man1er te
gebeuren;
het 1s wenseliJk dat de oorspronkeliJke dakbekronmg bestaande u1t een adelaar m
cementrustJek (momenteel bewaard op de zolder van het landhuis) wordt gerestaureerd
en op ZIJn oorspronkeliJke pos1t1e wordt teruggeplaatst;
naast de restauratie van het dak ZIJn herstellmgen aan de gevel en meer bepaald de
cementrustieke bekledmg pnonta1r. De balustrades rond de bultentrap en balkons en
de pilasters d1e het balkon ondersteunen d1enen gerestaureerd te worden volgens de
regels van de kunst met aangepaste mortels en afwerklagen. De oude, storende
restauraties moeten verWIJderd worden en vervangen door een meer passende
reconstructie met aandacht voor de JUiste textuur en polychromie. De ontbrekende,
gebarsten en gebroken elementen moeten gerestaureerd worden en de blootliggende
IJZeren structuren d1enen ontroest en terug gecementeerd te worden zodat de eenheld
en 1llus1e van boomstammen zo goed mogeliJk aanwezig bliJft. BIJ restauratie IS het ook
aangewezen om de oorspronkeliJke polychromie van de cementrustJek te herstellen. De
storende kleurvlakken d1e op somm1ge plaatsen aan de voorgevel ZIJn aangebracht
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6°

7°

8°

go
10°
11 o

d1enen verWIJderd te worden. De voorkeur gaat naar een passendere kleurstellmg d1e
de ge1m1teerde natuurliJke matenalen optimaal benadert;
de hu1d1ge vloerbekledmg van het balkon aan de ZIJgevel IS een storend element. Het 1s
aangeraden deze roofmg te verWIJderen en te vervangen door een gecoat
wapenmgsdoek. HierbiJ moet de afwerkmg van de dakrand dermate aangepast worden
zodat er geen water meer over de gepleisterde gevels loopt. Ook de vloerplaat van het
balkon aan de voorgevel en de trap d1enen waterdicht te worden gemaakt m combmat1e
met een betere afwatenng;
het bultenschriJnwerk moet gerestaureerd worden met mbegnp van de luiken. Zowel
het bmnen- als bultenschriJnwerk kan opmeuw m de oorspronkeliJke kleur geschilderd
worden;
m het mteneur kan ernaar gestreefd worden om de kamers op de benedenverd1epmg
op te fnssen;
het 1s wenseliJk dat enkele ongmele elementen zoals de bekronmg van de trappaal en
een klok aan de voordeur worden teruggeplaatst of gereconstrueerd;
het baksteenmetselwerk aan de noordwesteliJke schoorsteen d1ent hersteld te worden;
de kelder d1ent watervnJ te worden gemaakt en de verluchtmg d1ent te worden
verbeterd.

§2. In u1tvoenng van deze beheersdoelstellingen gelden volgende verboden:
1o
de erfgoedwaarde van d1t landhuls 1s gebaseerd op de UitzonderliJke cementrustieke
bekledmg. Het verWIJderen van deze cementrustlek zou de erfgoedwaarde van d1t
landhuls onherroepeliJk aantasten. Het IS met toegelaten de cementrustieke afwerkmg
aan de bultengevels te verWIJderen;
2°
eenzelfde verbod geldt voor de binnengevels van de mkomhal op de geliJkvloerse
verd1epmg. Ook de houten trapleunmg d1e correspondeert met de balustrades van het
exteneur mag n1et verWIJderd worden.

§J. In u1tvoenng van deze beheersdoelstellingen gelden volgende verplichtmgen:
1o
het behoud van de bultenarchitectuur wat schaal, volumewerkmg, vormgevmg en
matenaalgebruik betreft;
2°
het behoud van de vormgevmg van de venster- en deuropenmgen. Eventuele
vervangmg van het oorspronkeliJke bultenschriJnwerk moet gebeuren naar
oorspronkeliJk model;
J0
het behoud van de planmdelmg, mteneurafwerkmg en gebruikte matenalen zoals
beschreven m de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen;
4°
het behoud van het vaste meub1la1r m de Vlaamse Zaal;
5°
het behoud van de cementrustieke bekledmg.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1o
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bliksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
J0
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.

Art. 5. §1. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1o
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
J0
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:
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a)

5°
6°

het verwijderen, vervangen of wijzigen van het dakvolume, de dakbedekking, de
dakconstructie en gootconstructies;
b)
het verwijderen van voegen en het hervoegen;
c)
het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkingslagen;
d)
het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van buitenschrijnwerken,
deuren, ramen, koepels, poorten, inclusief de beglazing, beslag, hang- en
sluitwerk;
·
e)
het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;
f)
het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of
uithangborden, met uitzondering van verkiezingspubliciteit en met uitzondering
van publiciteitsinrichtingen, waarbij wordt bekend gemaakt dat het goed te koop
of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer
bedraagt dan 4 m 2 ;
graafwerken in functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
het uitvoeren vande volgende omgevingswerken:
a)
het plaatsen of wijzigen van boven- en ondergrondse nutsvoorzieningen en
leidingen;
b)
het uitváeren van graafwerken die de stabiliteit van de gebouwen en constructies
in gevaar kunnen brengen.

§2. Voor de volgende handelingen aan het interieur van het beschermde monument moet
een toelating worden aangevraagd:
·
1o
het uitvoeren van destructief materiaaltechnisch onderzoek;
2° · . het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
3°
het uitvoeren van werken die het uitzicht of de. indeling van het interieur wijzigen;
4°
het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het toepassen
van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
5°
het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
wandbekledingen, binnenschrijnwerk, inclusief de lambriseringen, beslag, hang- en
sluitwerk, en van de waardevolle interieurdecoratie;
6°. het bepleisteren van niet-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstelling of textuur, alsook het ontpleisteren van bepleisterde elementen;
7°
het beschilderen van ongeschildèrde elementen of het schilderen in andere kleuren
of kleurschakeringen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
8°
het plaatsen of vernieuwen van technische voorzieningen, zoals verwarming,
klimaatregeling, elektrische installatie, gelUidsinstallatie, sanitair, liften en
beveiligingsinstallaties, met uitzondering van de installaties waarvoor geen destructieve
ingrepen moeten gebeuren en/of die geen storende visuele impact hebben op het
waardevolle interieur.
Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.

Brussel,

23 OKT. 2017 .
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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