\

~\~ \ Vlaa~se

'tt: ,\\ Regenng

Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de
kapel van het Sint-Lievenscollege in Gent
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslwt van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1 o;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en ~chepenen van Gent, gegeven op
11 Januan 2018, waarvan de behandelmg IS opgenomen in biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke ordenmg, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob11ite1t en openbare werken, landbouw en VIsseriJ, waarvan de behandeling IS
opgenomen in biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, gegeven op 18 Januan
2018, waarvan de behandeling is opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdossier, de erfgoedwaarde van de kapel van het Smt-Lievenscollege aantoont;
Overwegende dat de kapel van het Smt-Lievenscollege als monument architecturale waarde
bezit die als volgt wordt gemotiveerd:
Marc Dessauvage (1931-1984) wordt vaak beschouwd als één van de belangnJkste, zo met
de belangnJkste ontwerper van naoorlogse kerkeliJke architectuur m Vlaanderen.
Dessauvagemaakte in totaal 29 ontwerpen voor kerken en kapellen tussen 1959 en 1974.
Hiervan werden er 17 gerealiseerd, alle ontworpen tussen 1960 en 1970 met een
zwaartepunt-In de penode 1962-1964 (waann ook de kapel van het Sint-Lievenscollege
ontworpen werd).
Dessauvages vroege oeuvre, waartoe ook de kapel van het Sint-Uevenscollege behoort, IS
tekenend voor het modernisme dat m de Jaren ViJftig aan het Gentse Smt-Lucasinstltuut
onderwezen werd en waar Dessauvage van 1951 tot 1957 op uiterst succesvolle WIJZe de
hogere architectuuropleiding volgde. De toenmalige directeur broeder Urbam
introduceerde m d1e Jaren de kwestie van de moderne kerkenbouw met lezmgen en
plaatsbezoeken, en ook het contact met medestudenten zoals Fned Verschuren
bemvloedde Dessauvages ontwerpen. Bovendien werd Dessauvage na ZIJn afstuderen en
tot 1963 lid van het Cenakel dat door broeder Urbain opgencht was om studenten en
afgestudeerden te mformeren over, en enthousiasmeren voor de architecturale en
liturgische vernieuwmgen m de kerkenbouw. In d1t Cenakel werden de leden warm
gemaakt voor architectuurwedstriJden waaraan ook Dessauvagemet succes deelnam.
Dessauvages oeuvre en de kapel van het Smt-Lievenscollege in het biJZOnder werden
destiJdS geprezen door de befaamde architectuurentleus Geert Bekaert omdat het zijn
e1gen visie op architectuur best belichaamde. Maar ook de mvloednJke Bened1cttjn Dom
Frédénc Debuyst (1922-2017), hoofdredacteur van het tl]dschnft L'Art d'Eglise (19591980) en auteur van verschillende mternat1onale pubheatles over religieuze architectuur,
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vond m de archrtectuur van Dessauvage een verwezenlukrng van zrjn vrsre op de
vernieuwrng van, de lrturgrsche ruimte, dre hrJ zocht rn de rdee van de hurskerk. Hrerbrj lrgt
de essentie van een gebouw rn het rnteneur als een rurmte voor samenkomst van de
gemeenschap, eerder dan rn een monumentaal, expressronistrsch exteneur: Andere
aspecten van de hurskerk dre men voorbeeldrg terugvindt rn de kapel van het SintLrevenscollege ZIJn de onopvallende integratre van het gebouw rn zijn specrfreke rurmtelr]ke
omgevrng (contextwaarde), en het met-monumentale karakter van het lrturgrsch
meubilair. Voor Geert Bekaert oversteeg Dessauvages aanpak zelfs de relrgreuze
archrtectuur en hrJ werkte drt rn de volgende decennra urt tot een fundament van ZIJn
architectuurkntrek: een pierdoor om br] het bouwen steeds de mens centraal te stellen en
nret de archrtectuur, om zo de vervreemdrng tegen te gaan.
Ondanks het anti-formalrstrsche karakter dat met name Geert Bekaert rn de Jaren zestrg
toeschreef aan het oeuvre van Dessauvage, geturgt dat oeuvre toch van een bepaalde
vormeliJke esthetrek. Het vertoont voornameluk raakvlakken met de esthetrek van het
brutalrsme, door Reyner Banham rn 1966 gernterpreteerd als een eerlr]kherd rn constructie
en matenalrtert. Ook biJ de kapel van het Srnt-Lrevenscollege is drt aspect uitdrukkelijk
aanwezrg. Dessauvage werd m deze formele taal bernvloed door mternat10nale voorbeelden
zoals Lours Kahn, Rudolf Schwarz en Carlo Scarpa, en had op ZiJn beurt ook rnvloed op
andere ontwerpers;
Overwegende dat de kapel van het Srnt-Lievenscollege als monument histonsche waarde
bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
Dessauvages kerkgebouwen kunnen nret los gezren worden van de veranderende
lrturgrsche context dre hun realrsatre mogeluk maakte. De ontstaansgeschiedenis van de
kapel van het Smt-Lrevenscollege (van rdee tot voltooiing) loopt rmmers br]na volledrg
synchroon met het Tweede Vatrcaans Concrlre (1962-1965) dat gekend staat als het
aggiornamento, het 'biJ de tr]d brengen' van de kerk en het openstellen naar de hele wereld
toe. De focus op Chnstus (het altaar) tr]dens de mrsvrenng werd hrerbrj ingerurld voor een
meer open concept naar het volk toe. Het concrlre deed geen specrfreke urtspraken over de
kerkrwmte maar had toch verstrekkende gevolgen op kerkmteneurs. Het gaf offlciele
bevestrgrng aan enkele vernieuwingen waarvan sommige teruggrngen tot de Lrturgrsche
Bewegmg van begm 20ste eeuw dre een maximale partrcrpatre van de gelovigen in de
lrturgie beoogde.
De kerken van Dessauvage werden destr]ds rnternatronaal geprezen omdat ze
beantwoordden aan en zelfs voorurtlrepen op de gewiJZigde opvattrngen van het Tweede
Vatrcaans Concrlle. Deze vernreuwrng bestond m de herorientatre van de polen van de
vrenng (nret alleen meer het altaar maar in combmatie met de pnesterstoel en het
leesgestoelte of ambo), de pnmautert van het inteneur, en de nadruk op personen m plaats
van obJecten (theologie van de gemeenschap), en op gastvnJheld rn plaats van
representatie. De kapel van het Smt-Lrevenscollege werd daarenboven gekenmerkt door
een horizontale vn]herd en rurmtelrjke openherd dre perfect mspeelde op het doelpubhek
(schoolJongens). De eerder vn]e verzamelrng van de gelovigen m verschrilende blokken
rond het altaar wordt eveneens gezren als m run met het conCilie. Het liturgisch meubrlarr
ten slotte slurt aan biJ de drenende functie en geest van soberheld dre door het concilre
werd gepropageerd. Het rs mobrel en ontdaan van representatieve monumentaliteit. Enkel
het tabernakel kreeg een vaste plaats toegewezen op een betonnen sokkel en werd
benadrukt door een accent m de muur;
Overwegende dat de kapel van het Srnt-Lrevenscollege als monument artrstreke waarde bezrt
dre als volgt wordt gemotrveerd:
Elk van Dessauvages kerken kan beschouwd worden als een Gesamtkunstwerk waarvan elk
onderdeel rn harmonre werd ontworpen of gekozen, inclusref kunstwerken, lrturgrsche
obJecten en meubelstukken (ensemblewaarde). Het houten meubrlarr, het altaarkrurs en het
tabernakel werden ontworpen door Dessauvage zelf. Het kunstwerk 'eerste steen' van Jan
Dnes (1925-2014) rs een voorbeeld van ZIJn medrtatreve stenen in wrtte Carraramarmer dre
gekenmerkt worden door eenvoudige abstracte vormen en een optimaal spel tussen licht en
donker. Dat onderzoek naar de manrer waarop licht en materraai zrch verhouden, was een
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constante m Dnes' hele carrière en slUit ook aan b1j de art1st1eke VISie van Dessauvage. Het
Onze L1eve Vrouwbeeld en Chnstusbeeld ZIJn het werk van Maunts W1tdouck (1928-2014),
d1e destiJds leraar was aan het Sint-Lucasmst1tuut van Gent. Ze werden overgeplaatst vanuit
de oude kapel naar de overgangszone van de n1euwe kapel omdat ze zo de overgang van oud
naar meuw symboliseerden en dus de rUJmtewerkmg ondersteunden. In analogie hiermee
werden ook de glasramen Uit de oude kapel overgebracht naar de overgangszone van de
meuwe kapel. Deze werden gerealiseerd door de befaamde glazenier M1chel Martens;
Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd in de biJlage biJ het mm1sterieel
beslult mtegrerend deel Uitmaken van het monument en de art1st1eke, historische en
architecturale waarde van het monument versterken zoals gemotiveerd m de biJlage biJ het
besluit,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
kapel van het Smt-L1evenscollege, Zilverenberg 1 m Gent, bekend ten kadaster: Gent, 2de
afdelmg, sect1e B, perceelnummer 1153 H (deel).

De cultuurgoederen d1e mee worden beschermd, zun opgenomen m biJlage.
De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als bijlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fys1eke toestand van de voorlopig beschermde goederen met
mbegnp van de cultuurgoederen d1e Integrerend deel Uitmaken van het monument wordt als
bijlage b1j dit besluit gevoegd.
Art.
1°
2°
3°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
architecturale waarde;
artistieke waarde;
h1stonsche waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Exteneur
De kapel van het Smt-Lievenscollege bev1ndt zich aan de roOilijn, op de hoek van de
Volmolenstraat en de Nieuwbrugkaal die parallel met de Nederschelde loopt. Het gebouw IS
aan be1de zijden ingesloten. In de Volmolenstraat sluit het aan op de laat 19de-eeuwse
schoolgebouwen van het college. Aan de achterZIJde vormt het gebouw de hoekafslUiting van
de langgerekte, onregelmatige rechthoekige bmnenplaats van het college, gevat tussen de
Zilverenberg, Kalvermarkt, Volmolenstraat en N1euwbrugkaa1.
De kapel heeft een onregelmatige plattegrond. De liturgische ru1mte (d1e plaats biedt aan
ongeveer 500 gelovigen) is gelegen in het twee bouwlagen hoge gedeelte van het gebouw op
de hoek van de Nieuwbrugkaal en de VolmolenstraaL Ze beslaat de volledige breedte aan de
Nieuwbrugkaal en loopt tot ongeveer halverwege aan de VolmolenstraaL Aan de kant van de
Volmolenstraat siUJt op de kapel een bouwblok van twee bouwlagen aan, dat opgedeeld IS m
twee verd1epmgen met op de begane grond Uiterst rechts de mkomhal met trap. Dit bouwblok
heeft lmks en rechts een biJkomend volume van twee bouwlagen.
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Alle volumes hebben een plat dak, sommigen met opstaande betonranden en aan de
Nieuwbrugkaai met twee monumentale daklichten onder afgewolfde lessenaarsdaken. Het
exteneur van drt brutalrstische kerkgebouw wordt verder vooral bepaald door bakstenen
gevels (met decoratief metselwerk m de schume hoeken) en aan de kant van de
Volmolenstraat door een markante, opengewerkte trapconstructie m beton.
Aan de Nreuwbrugkaar vertoont de gevel twee vertrcale knikken en een honzontale knik
waardoor schuine gevelvlakken ontstaan. Centraal wordt deze gevel verlevendrgd door een
kleme, trapezrumvormrge nis met afzaat en een rechthoekig ZIJVenster met glasstenen onder
een betonnen later. Het Imkerdeel van de gevel aan de Volmolenstraat (ter hoogte van de
llturgrsche rurmte) rs gesloten. Het rechterdeel heeft op de eerste verdrepmg lmks een grote
rechthoekrge ms op dnehoekrg grondplan met een groot venster aan de ziJde van de
lrturgrsche rurmte en een blmde muur aan de andere ZIJde. Op de benedenverdrepmg van de
uiterst rechtse travee bevmdt ZICh rechts een venster en links de mkomdeur, geflankeerd
door twee smalle vensters. Het bouwvolume erboven WIJkt terug en rs voowen van enkele
klemere gevelopenmgen. De vnJgekomen ZIJgevel lmks van drt terugWIJkend bouwvolume rs
beglaasd. Het rechterdeel van de gevel aan de Volmolenstraat (en m het brJzonder de twee
traveeen dre hoger oplopen) wordt verlevendrgd door betonnen elementen zoals
plantenbakken, lateren, piJlers, vloerplaten en vooral de monumentale opengewerkte
noodtrap m de meest rechtse travee dre met een opengewerkte betonnen passerelle op de
derde verdrepmg verbonden rs met de andere oplopende travee.
De twee hogere bakstenen volumes m de Volmolenstraat (boven de nrs en rechtse travee)
ZIJn vriJ gesloten naar de straatZIJde met urtzondenng van een klem henzontaal venster. Het
volume lmks (boven de grote nis) bevat aan de straatziJde twee boven elkaar gelegen
rechthoekige gesloten erkers. De westgevel ervan rs heel sober en gesloten met uitzondenng
van enkele vertrcale rechthoekrge vensters. Onderaan is een doorlopende betonnen plint
zichtbaar. De oostgevel van drt volume heeft dne onregelmatige monumentale erkers met
gevarreerd geplaatste, vertrcale rechthoekrge vensters en betonnen lateren en vloerplaat.
De achtergevel aan de speelplaats vertoont ongeveer dezelfde hoek als de gevels aan de
straatziJde. Ten noorden van de speelplaats bevmdt zrch de smalle en vrer bouwlagen hoge
achtergevel van de mgangstravee aan de Volmolenstraat dre Ollderaan toegang verleent tot
de kapel vanop de speelplaats. Met u1tzonderrng van deze beglaasde begane grond rs dit een
volledrg gesloten bakstenen gevel. De oostgevel aan de speelplaats rs ook m baksteen, dne
bouwlagen hoog en heeft een groot venster op de geliJkvloerse en eerste verdrepmg. Berde
gevels worden henzontaal gentmeerd door betonnen gevelvlakken. Ten slotte heeft de kapel
rn het zurdwesten nog een stuk vnJstaande gevel met een groot venster op de eerste
verdreprng die de kapel verlicht.
Interreur
Het rnteneur van de kapel heeft, net zoals het exteneur, een brutalistisch karakter door
het zichtbaar gebru1k van sobere en eenvoud1ge matenalen zoals baksteen voor de muren
("handvorm, herdebloemtrnt, formaat 22/10/6"), beton voor de zichtbare constructieve en
decoratieve elementen, bruine tegels ("Hogenàs, tweede keuze") voor de vloer en hout
voor het meubilair.
De kapel wordt zowel aan de straatZIJde als van op de speelplaats betreden v1a de
ZIJdelrngse inkomhal, wat kenmerkend IS voor Dessauvages anti-monumentale v1sre op
kerkeliJke architectuur. Vanurt deze rnkomhal leidt een opengewerkte betonnen trap naar
de eerste verd1eprng. TegeliJkertijd bredt deze rnkomhal een toegang (met glazen deuren)
tot een overgangszone op de gelrJkvloerse verd1eprng.
Op de begane grond bestaat deze overgangszone urt een rurmte met beperkte natuurliJke
verlichting (vra een venster dat Uitgeeft op de speelplaats). Kenmerkend 1s verder het lage
plafond op zware balken (dre het lage karakter van de rurmte nog benadrukken) en
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betonnen piJlers. Het belang dat Dessauvage hechtte aan deze betonnen pijlers bliJkt
duideliJk u1t correspondentie met de raadgevend ingenieur waann hiJ z1ch Uiterst
ontevreden toonde toen bleek dat de brèedte ervan diende aangepast te worden. De
bovenverd1epmg van deze overgangszone bewaart grotendeels haar open karakter en
wordt geritmeerd door geliJkaardige betonnen PIJlers. Deze rUimte heeft een schum plafond
aan de kant van de IJturgJsche ru1mte en bevat twee grote vensterpartl]en, respectieveliJk,
naar de straat en de speelplaats, naast enkele kleinere vensters. In de hoek van de
vensters aan de straatZIJde bevmdt Zich een L-vorm1ge betonnen plantenbak en de
zu1dgevel bevat een honzontaal, mgemaakt kastJe. Een betonnen trap verleent van op de
eerste verdiepmg rechtstreeks toegang tot de liturgische rUimte.
De eigenliJke liturgische ru1mte heeft m tegenstelling tot de rwmtes m de overgangszone een
dubbele hoogte. Ze heeft de vorm van een onregelmatige VIJfhoek met een kleine kn1k m de
hoek lmks van het koor en een lagere kmk rechts ervan. Dat koor heeft slechts een mmimale
verhogmg van één trede (destiJdS bedoeld om de continwte1t met de toehoorders te verhogen
en de liturgie als het ware letterliJk van ZIJn voetstuk te halen). Meest opvallend m deze rwmte
IS de llchtmval boven het koor door twee rechthoekige daklichten. Daarnaast bevmden z1ch
nog twee grote vensters m de zuid- en noordwesteliJke hoek d1e een eerder gedempt en
diffuus l1cht verspreiden (aangezien be1de vensters u1tgeven op een schume blinde muur),
net zoals het l1cht vanuit de overgangszone. Het kunstmatig l1cht IS m het plafond ingewerkt,
in een gordel rond het koor. U1t archiefdocumenten bliJkt dat Dessauvage veel belang hechtte
aan deze verl1chtmg. Ze d1ende umform te ZIJn, onopvallend mgewerkt m het plafond,
esthetisch verdeeld en voldoende gefocust zodat de verlichte plekken (zoals het altaar) door
dwsterms omgeven werden. Om d1e reden moest het licht ook voldoende verWIJderd bliJven
van de muren zodat deze geen licht zouden weerkaatsen. Een gevelopenmg in de lagere
kleine knik rechts van het altaar zorgt voor een klein lichtaccent in d1e muur en benadrukt de
plek van de door Dessauvage ontworpen betonnen tabernakelstoel links ervan.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1o
de algemene doelstelling van de beschermmg IS het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de basis vormen voor de erfgoedwaarden. Elke aanpassmg of meuwe
functie moet de beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en -elementen
respecteren en ondersteunen. Bewaren gaat daarbiJ voor vermeuwen. Dit veronderstelt
m de eerste plaats vakkundig onderhoud en conserverende ingrepen;
2°
met betrekkmg tot het exterieur beoogt de beschermmg het behoud van de
bUltenarchitectuur waarbiJ de architecturale e1genhe1d van het brutalisme zoals voorz1en
door Marc Dessauvage d1ent gerespecteerd te worden en herkenbaar te bluven.
BIJzondere aspecten van het exteneur ZIJn de metalen daklichten, het metselwerk (met
decoratieve hoekafwerkmg) m brume handvormbaksteen (formaat 22/10/6) en de
betonnen elementen waaronder m de eerste plaats de opengewerkte noodtrap. Verder
IS het wenselijk dat:
a)
het brutalistische karakter van de bwtengevel hersteld wordt door het herstellen
van het oorspronkelijke uJtzJcht van de betonnen elementen;
b)
een eventuele meuwe gevelbehandeling tegen graffiti geen v1sueel effect heeft op
de gevels;
c)
bij vervanging van het schnJnwerk, d1t gebeurt naar oorspronkelijk model qua
mdeling, matenaal en colonet, voor zover d1t wetenschappeliJk onderbouwd kan
worden. HierbiJ wordt in het biJZonder verwezen naar de ingangsdeur aan de
straatziJde die oorspronkeliJk mass1ef was (m plaats van in glas);
d)
aan de Nieuwbrugkaal het naambord van het college en het verllchtingselement
aan de gevel verwiJderd worden, evenals de dne elektriCJteJtskasten;
e)
aan de Volmolenstraat het aan de gevel aangebrachte verkeersbord en
straatnaambord verwijderd worden, evenals de parkeerautomaat;
f)
opn1euw beplanting wordt aangebracht 1n de betonnen plantenbakken; '
3°
de bescherming van het interieur veronderstelt het behoud van de rUimtewerking: het
1s wenseliJk dat de v1suele afwisseling tussen openheid en geslotenheld van het mteneur
opn1euw hersteld wordt met respect voor het oorspronkeliJk ontwerp. Ind1en de
'>
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4°

toevoeging van een noodUitgang rn de liturgische ruimte zou nod1g bliJken, is het
wenseliJk deze aan te brengen rn de westeliJke muur. Daarnaast bliJft het mogelijk m
functie van brandvelligheld en ontsiUJtmg om reversibele mgrepen uit te voeren,
rekenmg houdend met de erfgoedwaarde;
de beschermrng van het mteneur veronderstelt ook het behoud van de sobere
rnterieurafwerkmg met mbegrip van de cultuurgoederen. Verm1ts het h1er gaat om een
totaalontwerp van de architect waarbij alle elementen met veel aandacht ontworpen of
gekozen werden en waarbiJ een biJZOnder belang gehecht werd aan de gekozen
matenalen, staat het behoud h1ervan centraal. Ook het nagelvast meubJiaJr naar
ontwerp van Marc Dessauvage (betonnen tabernakelstoel) maakt deel u1t van het
architecturale concept. Verder 1s het wenseliJk dat de cultuurgoederen een gepaste
plaats kriJgen m het gebouw waardoor ze de erfgoedwaarden blijven ondersteunen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebrUiker van het beschermde monument ZiJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hu1svader 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;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve111grngsmaatregelen te nemen rn geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatrng
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het verwijderen, vervangen, wijzigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van histonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rern1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastrng;
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 dakbedekkrng,
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 afwerkingslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WiJZigen van bu1tenschrijnwerken,
deuren, ramen, oculi, poorten, mclus1ef de beglazing, beslag, hang- en sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, mclus1ef meuwe toevoegrngen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlciteJtsmrichtrngen of
Uithangborden, met uitzondering van verkiezmgspubl1c1teit en met u1tzondenng
van publlcJteitsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekend gemaakt dat het goed te koop
of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte met meer
bedraagt dan 4m2;
5°
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
6°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a)
het plaatsen of wijz1gen van boven- en ondergrondse nutsvoorzJenmgen en
le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen;
c)
het aanleggen of WIJZigen van verharding met een mm1male gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardingen met
mmimaal 30 m 2, met uitzondenng van verhardmgen geplaatst bmnen de straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
d)
het Uitvoeren van graafwerken d1e de stabliJtelt van de gebouwen en constructJes
m gevaar kunnen brengen;
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e)

7°
8°

het
het
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

1)

het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van niet-aard- en
niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m art1kel 65 van het
Konmklijk Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
WIJZigen van het m1crorelief;
Uitvoeren van de volgende handelmgen aan of in het inteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
het Uitvoeren van werken d1e het Uitzicht of de indelmg van het inteneur
WIJZigen;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van histonsche matenalen en het
toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche materialen te
rem1gen, te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en
aantastmg;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren,
trappen, wandbekledmgen, bmnenschnJnwerk, mclus1ef de lambnsenngen,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
het beschilderen van engeschilderde elementen of het schilderen m andere
kleuren of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
het plaatsen of vern1euwen van techmsche voorz1enmgen, zoals verwarmmg,
klimaatregeling, elektnsche mstallat1e, gelu1dsmstallat1e, san1ta1r, liften en
beveillgmgsinstallatles, met wtzondenng van de mstallaties waarvoor geen
'Clestruct1eve mgrepen moeten' gebeuren en/of d1e geen storende visuele Impact
hebben op het waardevolle mteneur;
het Uitvoeren van werken aan of verWIJderen van de cultuurgoederen d1e
opgenomen ZIJn in het beschermingsbesluit.

Er is geen toelating vereist voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1ligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

23 FEB.
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