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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de
voormalige drogisterij De Walvis in Sint-Niklaas
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, artikel 6, 1°;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van S1nt-N1klaas,
gegeven op 9 apnl 2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen m 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, mob1l1te1t en openbare werken, landbouw en v1ssen], waarvan de behandeling 1s
opgenomen in biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 23 apnl 2018,
waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de voormalige drogisten] De Walvis aantoont;
Overwegende dat de voormalige drogisten] De Walv1s, woonwmkelhu1s met bewaard
wmkelmteneur als monument h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De voormalige drogisten] De Walv1s 1s een un1ek en gaaf bewaard voorbeeld van een
drogisten] Uit het begm van de 20ste eeuw, ondergebracht m een pand dat vermoedeliJk
dateert van 1875. Het pand getu1gt van een lange voorgeschiedenis van commercieel gebruik
op deze locatie, strategisch mgeplant langs deze h1stonsche handels-as naar Antwerpen,
gelegen op een steenworp van de Grote Markt van Sint-N1klaas. DankZIJ haar volledig gaaf
bewaard w1nkelmteneur van 1919 biedt de voormalige drogisten] een zeldzame 1nk1]k op het
wmkelgebeuren en het dageliJkse leven aan het beg1n van de 20ste eeuw.
Gaaf bewaarde wmkel1nteneurs ZIJn op z1ch reeds biJZOnder schaars omwille van hun steeds
veranderliJke aard, e1gen aan commerc1ele architectuur. Er IS 1n Vlaanderen bovend1en geen
enkele andere gaaf bewaarde drogisten] bekend, wat van de voormalige drogisten] De Walvis
een biJzonder zeldzaam erfgoedrellet maakt.
De rood geschilderde gevel met w1tte reclame-beschildenng aan de Ankerstraat IS bepalend
voor het straatbeeld vanu1t de Zamanstraat en vormt een VIsuele getu1ge van de lange
trad1t1e van handeldn]ven op deze eeuwenoude commerc1ele as. De drogisten] IS tenslotte
een typerend voorbeeld van een detailhandel d1e 1n stedeliJke context doorgaans
geconcentreerd was m bepaalde wmkelstraten en markten of langs grote verb1ndmgsassen
en mvalswegen;
Overwegende dat de voormalige drogisten] De Walv1s, woonwinkelhuls met bewaard
w1nkelmteneur als monument architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De voormalige drogisten] De Walvis bez1t een hoge ensemblewaarde doordat alle onderdelen
van het wmkelpand mtegraal bewaard ZIJn. Zowel de straatgevel met beschilderde
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gevel reclame, de wmkelvitnnes, het volledige wmkelmteneur met vast en los meub1la1r en de
aanpalende functionele ruimtes ZIJn gaaf bewaard en getu1gen op een un1eke WIJZe van het
dageliJks functioneren van een vroeg 20ste-eeuwse drogisten]. Bovendien werd het volledige
w1nkel1nteneur 1n één keer ontworpen waardoor alle delen afgestemd ZIJn op elkaar en op het
functioneren van deze handelszaak. Sinds de opnchtmg 1n 1919 1s er nagenoeg n1ets
veranderd aan zowel het 1nteneur als het exteneur, waardoor dit handelspand een hoge
authentiCiteit en ensemblewaarde bez1t.
De architecturale u1twerk1ng van het handelspand IS nauw verbonden met het Winkeltype en
de koopwaar d1e men aanbood. De opstelling van de w1nkelmncht1ng 1s ook een belangnJk
element. De wmkel moet er met enkel moo1 u1tz1en, maar moet functioneel ZIJn en had tot
doel om zoveel mogeliJk te verkopen. BIJ de opstelling van de toonbanken en de rekken voor
Winkelwaren werd hiermee rekening gehouden. Typerend voor een drog1stenJ 1s het Uitstallen
van allerhande producten doorheen de hele Winkel. De talloze haakJes, legplanken en diverse
types v1tnnekasten getu1gen hiervan.
De typologie van de drogisten] IS nauw verbonden met deze van de apotheek. De voormalige
drogisteriJ De Walvis bewaart verschillende kenmerken die representatief ZIJn voor beide
typolog1een, zoals de grote kastenwand met 120 lades voor producten d1e los of 1n
poedervorm werden verkocht. In de open rekken werden vloeibare producten bewaard.
GevaarliJke producten zaten achter slot 1n de gesloten kasten onderaan de kastenwand. Naast
de toonbank bevindt z1ch een lezenaar voor het receptenboek voor het maken van allerlel
(sem1)med1clnale bereidingen en hUishoudmiddeltJes. Eugeen Amand (1884-1946), opnchter
van de drog1stenJ De Walvis en apotheker van opleiding, Wilde aanvankeliJk een apotheek
u1tbaten 1n het pand. De binnendeur met geetst glas met apothekersmotleven (kelk en slang)
verWIJSt nog naar d1t gegeven.
Het biJzonder gaaf bewaarde winkelinteneur 1s typologisch representatief voor de detailhandel
u1t de late 19de en vroege 20ste eeuw en bez1t talnJke representatieve kenmerken, zoals
onder meer de zeldzaam geworden, maar biJZOnder kenmerkende wmkelv1tnnes met houten
achterwanden en glazen legplankJes, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande
vensteropenmgen. De mdelmg van de wmkelru1mte, met de dwars geplaatste toonbank en
het achterliggend verhoog 1s eveneens een kenmerkend gegeven. Net zoals het aanpalend
salon, toegankeliJk van achter de toonbank, vanwaar de Winkelier ZIJn w1nkel betrad.
De architecturale waarde van het pand wordt eveneens ontleend aan ZIJn verzorgde
neoclassicistische geveiUitwerking, typerend voor de tweede helft van de 19de eeuw. Zowel
het matenaalgebruik (blauwe hardsteen, bepleisterde baksteen en houten kroonliJSt), de
opstand (dubbelhUis, met de nok parallel aan de straat) en de gevelultwerking met
schiJnvoegen, genemde omliJstmgen, Uitgewerkte kroonliJst en consoles, en de T-ramen, ZIJn
herkenbaar en typerend voor deze bouwstiJl en penode. In de ong1nele mteneurelementen
zoals de koofiiJSten, de lambnsenngen, deuromliJstmgen, de marmeren schouwmantel en
vooral de monumentale trap met zu1lvorm1ge trappaal herkent men eveneens de mvloeden
van het neoclassicisme. Deze vormentaal werd bovendien subt1el doorgetrokken biJ de
mnchtmg van het mteneur 1n 1919, meer bepaald 1n de vormgeving van het vaste meub1la1r
en de w1nkelv1tnnes, wat biJdraagt tot een hoge ensemblewaarde;
Overwegende dat de cultuurgoederen die ZIJn opgesomd 1n de biJlage biJ het m1n1steneel
beslult Integrerend deel Uitmaken van het monument en de h1stonsche en architecturale
waarde van het monument versterken zoals gemotiveerd 1n 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 artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
Voormalige drog1stenJ De Walv1s, woonwmkelhu1s met bewaard wmkelmteneur, Ankerstraat
27 1n Smt-N1klaas, bekend ten kadaster 3de afdeling, sectie E, perceelnummer 2225C.
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De cultuurgoederen d1e mee worden beschermd, ZIJn opgenomen

1n

biJlage.

De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1o
2°

h1stonsche waarde;
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De voormalige drogisten] De Walv1s 1s gelegen 1n de Ankerstraat 27 1n S1nt-N1klaas. De
drog1stenJ IS smds 1919 ondergebracht m d1t pand, dat vermoedeliJk dateert van 1875. Het
pand 1s mgeplant op een d1ep rechthoekig perceel, dat een kn1k vertoont aan de westZIJde ter
hoogte van de overgang van de hoofdbouw naar de achterbouw. Achter de hoofdbouw 1s een
haakse achterbouw langs de westziJde van het perceel met daarnaast een middelgrote
stadstum.
Het woonwinkelhuls 1s een nJwonmg van v1er traveeen en twee bouwlagen onder een mank
zadeldak (rode pannen, nok parallel aan de straat). Het pand heeft een bepleisterde en
beschilderde liJstgevel, boven een hoge plmt van blauwe hardsteen. De geliJkvloerse
verd1epmg is beliJnd met 1m1tat1ebanden, Uitstralend boven de muuropenmgen. De
bovenverd1epmg 1s vlak bepleisterd en bekroond met een Uitkragende kroonliJst met tandliJst,
op decoratief Uitgewerkte consoles met daartussen casementen. De gevel 1s opengewerkt
met een spiegelboogvormige deur en d1to vensters. De deur met kwartholle genemde
omliJstmg op neuten bev1ndt zich 1n de tweede travee. De dne flankerende vensters boven
geprofileerde hardstenen dorpels ZIJn voorz1en van gedecoreerde houten rolluikkasten met
bewaarde houten rolluiken. De v1er vensters van de bovenverdieping ZIJn voorz1en van een
genemde omliJSting met doorgetrokken onderdorpels van blauwe hardsteen. Het venster
boven de deur bewaart een metalen vlaggenstokhouder. Het ongmele 19de-eeuws
beschilderd houten schn]nwerk bleef Integraal behouden, op de verd1ep1ng met bewaarde Tverdeling (met vast bovenlicht). De deur heeft een tweeledig deurvenster en d1to bovenlicht.
De benedenramen werden ontdaan van hun verdelingen om te fungeren als w1nkelv1tnne,
met u1tzondenng van het behouden tweeledig bovenlicht van het raam 1n de eerste travee.
De geliJkvloerse verd1epmg IS voorz1en van een donkerrode gevelbesch1ldenng met w1t
opschnft "DE WALVIS F1rma AMAND I DrogenJen Sche1kund1ge Produkten". De verd1epmg 1s
w1t beschilderd.
De achtergevel van het hoofdvolume maakt aan de westZIJde de verbmdmg met de haakse
achterbouw. De achtergevel 1s opgetrokken Uit baksteen en doorbroken met rechthoekige
muuropemngen met hardstenen dorpels. Het ong1nele 19de-eeuwse beschilderde houten
schnJnwerk bleef bewaard. Op het geliJkvloers 1s een beglaasde deur met bovenlicht, be1de
met kleme metalen roedeverdeling met krulmotlef 1n de hoeken. In de haakse gevel z1t een
groot negenvlakraam met vast bovenlicht. De eerste verd1epmg telt twee 1dent1eke vensters
met achtvlakramen met vast bovenlicht, onder bakstenen rollaag. In de zolderverd1ep1ng
steken twee klemere 1dent1eke vensters, met zesvlakramen onder houten latei en rollaag,
vermoedeliJk daterend u1t de 20ste eeuw.
De haakse achterbouw bestaat u1t twee achter elkaar gelegen volumes onder plat dak. Het
eerste, biJ het hoofgebouw aansluitende volume telt v1er traveeen (zes op de geliJkvloerse
verd1epmg) en dne bouwlagen. Aan de tuinZIJde 1s de gevel op de geliJkvloerse verd1ep1ng
vlak bepleisterd met bovenaan een eenvoudige prof1lenng, terWIJl de bovenverd1epmgen van
een cementenng met 1m1tat1evoegwerk 1s voorz1en. Boven het geliJkvloers 1s een lulfel 1n
metaal en glas op eenvoudige metalen consoles. De lulfel voorz1et 1n de honzontale mculat1e
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tussen de verschillende ru1mtes op het geliJkvloers, d1e n1et allen mtern met elkaar verbonden
ZIJn. Op het geliJkvloers z1en we een afw1sselmg van rechthoekige deur- en vensteropeningen
van ongeliJke grootte, grotendeels aangepast 1n de Jaren 1920. Alle vensters hebben
hardstenen dorpels, behoudens het venster van de wasplaats met een dorpel u1t rode tegels.
De rechthoekige vensters van de verd1epmgen hebben allen hardstenen dorpels en houten
zesvlakramen met vast bovenlicht voor de eerste verdieping en VIervlakramen voor de tweede
verd1epmg.
De geliJkvloerse verd1ep1ng van het hoofdvolume heeft een gaaf bewaard mteneur. Aan de
straatZIJde bev1ndt z1ch de wmkel, bestaande u1t de wmkelru1mte en een 1n de wmkel
gemcorporeerde opbergruimte ("kabinet"), gescheiden door een centrale gang, leidend naar
de traphal achtenn. Achter de w1nkelru1mte bev1ndt z1ch het salon, van waaru1t men toegang
heeft tot de ru1mtes 1n de achterbouw 1n het verlengde ervan. V1a de deur 1n de tweede travee
van de voorgevel betreedt men het pand. Het pand heeft een dubbelhu1s1ndeling, waarbiJ de
centrale gang de wmkelru1mte sche1dt van de klemere opbergruimte. De gang le1dt v1a de
traphal tot aan de achtertuin. In de wmkelru1mte, de opbergruimte en het salon ligt er een
plankenvloer. In de gang en traphal ligt een vloer 1n gepoliJste blauwe hardsteen ("pet1t
gran1t"). Het stucplafond IS 1n alle ru1mtes voorz1en van een geprofileerde koofiiJSt. De deuren muuropenmgen ZIJn gevat 1n geprofileerde houten omliJStingen.
De wmkelru1mte 1s een rechthoekige kamer, d1e v1a een grote open doorgang 1n verb1ndmg
staat met de gang. De wmkel1s mgencht met zowel vast als los meub1la1r. Achter de toonbank
1s een vaste kastenwand d1e de volled1ge westeliJke muur en een deel van de zuideliJke muur
beslaat. D1t meubel bestaat u1t 120 lades voorz1en van bolvormige porselemen handvaten en
Franstalige geema1lleerde naamplaatJes. Er ZIJn ook open legplanken naast de lades. De
onderziJde van de kastenwand, d1e lichtJes u1tspnngt ten opzichte van het volledige meubel,
bestaat Uit gesloten kasten met schuifdeuren. Het meubel heeft een neoclassiCIStische
vormgevmg met gecanneleerde tussenstiJlen en een Uitkragende kroonliJst met tandliJSt, op
gecanneleerde consoles met gutae. Achter de toonbank bevmdt z1ch een houten verhoog voor
de verkoper.
Centraal 1n de zuideliJke wand van de wmkelru1mte bevmdt z1ch de deur naar het salon. Deze
vleugeldeur bestaat u1t twee paneeldeuren met verdiepte panelen en geprofileerde liJsten,
binnen een geprofileerde deurliJSt
De oosteliJke wand van de Winkelruimte IS naast en boven de doorgang naar de gang voorz1en
van eenvoudige haken en legplanken voor het Uitstallen en stockeren van producten. Er ZIJn
enerZIJdS legplanken met metalen consoles en anderziJdS houten consoles, respectleveliJk
boven en naast de doorgang.
Aan de straatZIJde bevmden Zich de twee vaste wmkelv1tnnes met middelhoge
scheidingswanden. Men maakte gebruik van de bestaande vensteropeningen als
w1nkelv1tnne. De vaste wmkelv1tnnes ZIJn elk opgebouwd u1t dne middelhoge houten
scheidingswanden waardoor de koopwaar tegen een moo1e achtergrond kan worden
tentoongesteld. Er 1s een deurtJe 1n de achterwand waarlangs de v1tnnekast toegankeliJk 1s.
De scheidingswanden hebben een neoclassiCIStische vormgevmg met verdiepte geprofileerde
panelen tussen gecanneleerde tussenstiJlen onder een geprofileerde kroonliJst. De contouren
van de verdiepte panelen ZIJn eveneens aan de achterZIJde Zichtbaar. In de wmkelru1mte
bevmdt Zich 1n de u1tspanng tussen beide wmkelv1tnnes een opbergkast met daarboven een
lezenaar voor receptenboeken. De kast heeft eenvoudige deuren en de lezenaar kan naar
boven openklappen. Aan de onderZIJde van de linkse wmkelv1tnne IS nog een Uitschuifbare
lade bevestigd. Tussen de rechtse wmkelv1tnne en de voordeur bevmdt z1ch nog een beglaasd
vast VltnnekastJe. Onder de rechtse wmkelv1tnne bevmdt z1ch tenslotte nog een klem vast
kastJe.
De gang le1dt van de voordeur naar de traphal en scheldt tevens de wmkelru1mte van de
opbergruimte. Er IS geen afzonderliJke toegang tot het woonhu1s, waardoor deze gang zowel
d1enst doet als 1nkom van de wmkel en als pnvate toegang van het woonhu1s. Tussen de gang
en de traphal 1s een beglaasde deur met vast bovenlicht, d1e zorgt voor lichtmval vanu1t de
achtertuin. Het deurvenster IS voorzien van geetst glas met een voorstelling van een kelk met
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slang, tussen bladmotleven en sierliJk rolwerk, verWIJZend naar het apothekersambacht. Aan
de ZIJde van de wmkel wordt deze deur geflankeerd door twee 1dent1eke v1tnnekasten. Het
betreft ondiepe kastJeS met beglaasde deuren, voorz1en van bolvormige porselemen
deurgrepen.
Vanuit de traphal heeft men toegang tot het salon en de achtertuin. De deur tussen de traphal
en het salon 1s een eenvoudige paneeldeur 1n een geprofileerde omil]stmg. De deur naar de
koer 1s biJna volledig beglaasd en voorz1en van een vast bovenlicht. De gang en traphal ZIJn
voorz1en van een beschilderde houten lambrisenng bestaande Uit rechthoekige panelen
tussen uitspnngende liJsten met bovenaan d1amantkoppen. De onbesch1lderde houten
wenteltrap, met bordessen voor de verd1ep1ngen, heeft een natuurstenen aanzettrede en een
verzorgde u1twerkmg. De trappaal heeft de vorm van een gecanneleerde zu1l met rond
basement en kap1teel. De trap 1s voorz1en van een houten balustrade met fiJne
balustervormige trapspiJlen. De ZIJkanten van de traptreden ZIJn afgewerkt met tollen. De
traphal re1kt tot aan de zolderverd1epmg waardoor de wenteltrap zowel de eerste verd1ep1ng
als de zolderverd1ep1ng bed1ent.
Het salon m de zuidwesteliJke hoek van het hoofdvolume maakt de verb1nd1ng tussen de
wmkel en de achterbouw. Deze ru1mte 1s toegankeliJk v1a de dubbele deur naast de toonbank
en vanu1t de traphal v1a een houten paneeldeur met geprofileerde omliJSting. Een
geliJkaardige deur verbmdt het salon met de achterbouw. Deze ru1mte, van waaruit de
wmkel1er ZIJn wmkel betrad, bez1t een verzorgde afwerkmg met een plankenvloer, stucplafond
met koofliJst en een neoclassiCIStische schouwmantel m w1tte marmer.
De 1n de wmkel ge1ncorporeerde opbergruimte 1s een kleme rechthoekige ru1mte d1e aan dne
ZIJden 1s voorz1en van vaste wandkasten met grote schuifdeuren. De wandkasten bestaan u1t
twee mveaus met daarboven open rekken. In de kast achter de deur 1s een op maat gemaakte
u1tspanng voor een brandkast. Aan de straatZIJde bev1ndt z1ch een houten wmkelv1tnne,
geiiJkaardig doch n1et geheel 1dent1ek aan deze 1n de wmkelru1mte. De opbouw bestaat
eveneens Uit dne houten scheidingswanden, maar de vormgevmg verschilt lichtJeS door het
gebruik van afgeronde hoeken en een andere vormgeving van het houtsniJWerk van de
tussenstiJlen en het liJstwerk. In plaats van één houten legplank, vindt men h1er twee glazen
legplanken geplaatst tegen de ZIJkanten op metalen steunen. De houten paneeldeur van deze
ru1mte bewaart nog haar oorspronkeliJke deurgreep.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1°
de algemene doelstellmg van de bescherming 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
2°
de voormalige drogisten] De Walv1s met haar gaaf bewaard exteneur en mteneur vormt
een ensemble. Elke beheersdaad moet de erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en elementen respecteren en ondersteunen. N1euwe Ingrepen en WIJZigingen 1n het gebruik
van het pand vere1sen een gemtegreerde aanpak waarbiJ de Impact op het geheel wordt
afgewogen en waarbiJ de draagkracht van het gebouw n1et wordt overschreden. D1t
veronderstelt vakkundig onderhoud en 1nd1en nod1g conserverende mgrepen;
3°
met betrekking tot het exteneur beoogt de beschermmg het behoud van de
bultenarchitectuur qua schaal, volumewerkmg, matenaalgebruik en afwerkmg, met
mbegnp van het schn]nwerk. De herkenbaarheld als 19de-eeuws woonw1nkelhu1s met
neoclassiCIStische vormgeving en het behoud van de gevelafwerking van de voorgevel
met beschilderde gevelreclame ZIJn hierbiJ van biJZOnder belang;
4°
voor alle bu1tenschn]nwerk wordt het behoud m s1tu nagestreefd. Het ong1nele 19deeeuwse schn]nwerk van het hoofdvolume d1ent zoveel mogeliJk behouden te bliJven
omdat ZIJ 1n belangn]ke mate biJdraagt tot de architecturale u1twerk1ng van de voor- en
achtergevels. Het IS wenseliJk dat de klemere roedeverdeling van de vensters op de
verd1epmg van de voorgevel worden teruggebracht. Voor het 20ste-eeuwse
schn]nwerk, dat z1ch hoofdzakeliJk aan de tumgevel van de achterbouw Situeert en een
mmder waardevolle u1twerk1ng kent, kan men eventueel opteren voor een vern1euwmg
naar bestaand model of een passende meuwe mvull1ng;
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5°

6°

7°

8°

met betrekking tot het mteneur op het geliJkvloers van het hoofdvolume beoogt de
bescherming het behoud van de herkenbaarheld als voormalig woonwmkelhUis, meer
bepaald als voormalige drogisten], met behoud van de bestaande ru1mteverdelmg en
de waardevolle mteneurafwerkmg, met 1nbegnp van het vast meub1la1r en de
cultuurgoederen;
met u1tzondenng van de traphal, bez1t de mnchtmg van de ru1mtes op de verd1ep1ngen
van het hoofdvolume en deze 1n de achterbouw beperkte erfgoedwaarde. Hoewel de
mteneurafwerkmg van deze ru1mtes aansluit biJ het beschermde 1nteneur van het
hoofdvolume, en het (gedeelteliJk) behoud ervan kan worden verantwoord, 1s h1er meer
ru1mte voor n1euwe mvullmgen, m1ts ZIJ geen negat1eve mvloed hebben op de
erfgoedkenmerken en -elementen;
de donkere kamer 1n de zuidoosteliJke hoek van het perceel en het magaZIJn 1n het
verlengde van de achterbouw bezitten geen biJZOndere erfgoedwaarde. In functie van
een passende herbestemming van het pand ZIJn n1euwe ontwikkelingen achtenn het
perceel ter hoogte van de achtertuin mogeliJk, op voorwaarde dat ZIJ geen negatieve
1mpact hebben op de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken en de herkenbaarheld
als woonwmkelhUis;
de roerende obJecten d1e 1n de w1nkel bewaard worden, houden verband met de
voormalige functie als drogisten]. Slechts enkele roerende obJecten werden afzonderliJk
als cultuurgoederen beschermd en als dusdanig gemotiveerd 1n biJlage biJ d1t
m1n1steneel besluit. Het verdient echter de aanbeveling om bepaalde (n1et als
cultuurgoederen beschermde) roerende goederen 1n s1tu te behouden, aangezien ZIJ de
herkenbaarheld als voormalige drogisten] kunnen verhogen. Meer bepaald gaat het om
obJecten zoals de grote weegschaal van c1rca 1920, de grote v1tnnekast afkomstig van
een andere drogisten], de vnJstaande brandkast 1n de u1tspanng van de kastenwand
van de bergruimte, etcetera.

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 hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bllksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1o
de aanmerkeliJke rellefWIJZiging van de bodem;
2°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
3°
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
4°
het verwuderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
5°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
a) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking 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, luiken, poorten, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazing,
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, publ1c1te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubiiC1te1t en met u1tzondenng van
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6°

7°

public1te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer bedraagt dan
4 m2 ;
het uitvoeren van de volgende omgev1ngswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1en1ngen en le1dmgen;
b) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen en
paden;
het Uitvoeren van de volgende handelingen aan of 1n het mteneur en de cultuurgoederen
d1e er mtegrerend deel van Uitmaken:
a) het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b) het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
c) 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 aantasting;
d) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclusief de al dan n1et figuratieve beglazing, lambnsenng,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
e) het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
f) het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
g) het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verWIJderen van de
cultuurgoederen.

Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11ig1ngsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
Brussel,\
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