~\''.\ Vlaa~se

'~~ \ Regenng

Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de
villa Herman Teirlinck in Linkebeek
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 advles van het college van burgemeester en schepenen van Linkebeek, gegeven
op 13 maart 2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het advles van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob111te1t en openbare werken, landbouw en v1ssen], waarvan de behandeling 1s
opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse CommiSSie Onroerend Erfgoed, gegeven op 22 maart
2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Villa Herman Te1rlmck aantoont;

1n

het

Overwegende dat de Villa Herman Te1rlmck, Villa met tu1nhu1s als monument h1stonsche
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De Villa Herman Te1rlmck werd 1n 1905 opgetrokken door Herman Lou1s CésarTe1rlmck (18791867), op een afgelegen perceel 1n de valleibedding van de Koekoekbeek. De bescheiden
vnJstaande Villa 1n cottagestiJl vormde tussen 1905 en 1921 de off1c1ele verbliJfplaats van één
van Vlaanderens meest vooraanstaande literaire vernieuwers. Het ongmele concept, de
ruimte-mdeling en de mteneurafwerkmg bleven nagenoeg volledig bewaard. Door haar
authentiek karakter vormt de cottagewoning een zeldzaam voorbeeld van een landeliJke
schriJVers- of kunstenaarswoning u1t het begm van de 20ste eeuw. De bouw van een
afgelegen schn]verswonmg op het platteland sluit aan biJ een algemene tendens die z1ch
onder de hoofdstedeliJke avant-garde voortzette en d1e het art1st1ek zwaartepunt m het finde-siècle van de stad naar het platteland zou verleggen. Reeds een aantal Jaar voor Te1rllncks
aankomst 1n Linkebeek had de gemeente z1ch ontpopt tot de n1euwe Uitvalbasis van de u1t
Brussel Uitgeweken lltera1re en art1st1eke avant-garde. Te1rlincks e1gen won1ng werd er een
belangn)k trefpunt van de aldaar hu1zende Brabantse fauvisten. De schn]verswonmg aan het
Koekoekpad IS als dusdanig één van de en1ge resterende bouwkundige relicten 1n de
gemeente d1e de aanwez1ghe1d van de bloeiende kunstenaarskolonie 1n hennnenng brengt.
De won1ng en de umeke vergezichten op het omliggend welland vormden een directe
1nsp1rat1ebron voor Te1rllncks literaire proza dat kort na 1905 tot stand kwam. Het ge1soleerd
karakter van de wonmg illustreert het romantisch ideaal dat rond het schn]verschap aan het
fm-de-siècle gecultiveerd werd. Te~rlmck werkte 1n ZIJn woonst 1n de Koekoekvallel aan een
n1euwe bundel literaire proza met vn]e, Impressionistische beschriJVIngen van de landeliJke
1dylle te Lmkebeek. De wonmg neemt als dusdanig een biJZondere pos1t1e 1n het literairartistiek traJect dat de kunstenaar 1n de vooroorlogse penode çloormaakte;
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Overwegende dat de Villa Herman Te1rlmck, v1lla met tu1nhu1s als monument architecturale
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De wonmg werd Uitgevoerd m een sobere cottagestiJl wat z1ch onder meer verUitwendigt m
het 1m1tat1evakwerk van de geveltoppen, de verschillende gevelultsprongen en de stelle
zadeldaken. Voor het ontwerp en de u1twerkmg liet Telrilnek Zich 1nsp1reren door één van de
meest spraakmakende kunstenaarswoningen u1t de Brusselse rand d1e m deze stiJl Uitgevoerd
werd: de Villa Bloemenwerf (1895) m Ukkel van Henry van de Velde (1863-1957). Onder
Invloed van de Engelse Atts & Crafts-bewegmg en m navolgmg van van de Velde werd de
woning 1n een Engels gemsp1reerde cottagestiJl Uitgevoerd m de liJn van architecten C.F.A.
Voysey (1857-1941) en M.H. Ba1llie Scott (1865-1945). De V1lla Herman Telrilnek (1905) m
Lmkebeek 1s tot dusver de en1ge gekende schriJVerswoning 1n Vlaanderen d1e door een
schriJVer zelf ontworpen werd. De UitzonderliJke cottagewonmg aan het Koekoekpad 1s als
dusdamg een getu1ge van de veelZIJdigheld d1e door het Jonge schriJVerstalent aan de dag
gelegd werd, 1n het biJzonder van ZIJn art1st1eke kwaliteiten als ontwerper,
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:
de Villa Herman Te1rlinck, v1lla met tuinhuis, Koekoekpad 21 m Linkebeek, bekend ten
kadaster: Linkebeek, sect1e A, perceelnummer 298C.

De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t besluit 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:
h1stor~sche waarde;
1o
2°
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
RuimteliJke context en mplant1ng:
De Villa Herman Telrilnek IS een vnJstaande landeliJke wonmg, gelegèn aan het Koekoekpad
te Linkebeek. D1t smalle pad volgt het bochtig verloop van de Koekoekbeek tussen de
Alsembergsesteenweg en de Beukenstraat De vriJStaande won1ng ligt aan de zuidwesteliJke
ZIJde van een langgerekt rechthoekig perceel grenzend aan de Koekoekbeek. Achter het
woonhuls bevmdt z1ch een bescheiden bakstenen tumhu1s met VIerkant grondplan. Dit
losstaand volume bevmdt z1ch aan de zuidwesteliJke z1jde van het perceel. De wonmg geeft
m het noordoosten uit op een Uitgestrekte, langgerekte tum.
Exterieur Villa Herman Telrlinck, algemene kenmerken:
Het exterieur van de Villa Herman Telrilnek IS Uitgewerkt 1n een sobere cottagestiJL De
VriJStaande wonmg kent een relatief regelmatig grondplan en telt één bouwlaag en één
dakverd1ep1ng onder een sterk hellend le1en zadeldak. Het geheel IS opgetrokken 1n baksteen
en werd volledig bepleisterd, waarbiJ de geveltoppen afgewerkt werden met 1m1tatievakwerk.
Enkel het rechthoekig volume van het tu1nhu1s achterin het perceel werd n1et bepleisterd. De
bakstenen muurvlakken ZIJn evenwel beschilderd en kennen eenzelfde w1tte kleurstellmg. De
won1ng telt dr1e puntgevels en één liJstgevel, waarbiJ de gevels aan de korte ZIJde van de
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wonmg en deze m de noordoosteliJke lengtencht1ng Uitgewerkt ZIJn als puntgevels. Enkel de
zuidwesteliJke gevel IS opgevat als liJstgevel met centraal een rechthoekige, hoger oplopende
uitsprong onder een lessenaarsdak. De won1ng heeft u1tslu1tend rechthoekige
muuropenmgen, waarvan de vensteropeningen van het geliJkvloers voorzien ZIJn van een
hardstenen dorpel en houten latei. De vensteropenmgen van de verschillende kelderramen,
d1e hieronder niet systematisch gelokaliseerd zullen worden, hebben een IJZeren late1,
hardstenen dorpel en diefiJzers met getorste staven. Het houten schn]nwerk en ongmele
hang- en sluitwerk bleef nagenoeg overal mtegraal bewaard. De ramen ZIJn vaak per twee of
dne gekoppeld en hebben vaste bovenlichten met een kle1ne roedeverdeling waann gekleurd
rellefglas steekt. Nagenoeg alle ramen op de benedenverd1ep1ng ZIJn voorz1en van
opgeklampte houten lu1ken van eenzelfde type. Deze kennen ter hoogte van de bovenlichten
kleme rechthoekige llchtopenmgen om de bmnenru1mtes 1n gesloten toestand nog deels van
licht te voorz1en. Het ongmeel luikbeslag werd m vele gevallen bewaard, zoals gehengen,
du1men, nagels, IUiksiUitmgen en -vastzetters (herdennnekop]es). De ramen 1n de
dakverd1epmg ZIJn allen m de velden van het 1m1tat1evakwerk mgewerkt. Deze ZIJn echter n1et
voorz1en van bu1tenlu1ken. De le1en dakstructuur bestaat u1t twee haaks op elkaar geplaatste
zadeldaken. Deze kennen een hoge hellingsgraad en ZIJn sterk overkragend. Aan
zuidwestelijke ZIJde bev1ndt z1ch het lessenaarsdak van de rechthoekige Uitsprong. Het dak
van het hoofdvolume telt twee schoorstenen, één aan be1de Uitersten, en twee klimmende
dakkapellen aan noordoosteliJke ZIJde. In het dakvlak steken verschillende ong1nele
dakhaken. Achter de wonmg 1s 1n een recht stuk tussen de achterdeur en het tu1nhu1s een
gekasse1de verhardmg aangebracht m blauwgn]ze natuursteen.
De voorgevel (noordoosten):
De noordoosteliJke gevel kan als eigenliJke voorgevel aanschouwd worden en bestaat Uit twee
traveeen. Op het rechtertravee slu1t een overdekt terras aan. Het licht hellend z1nken afdak
met dakvenster wordt door VIJf houten piJlers gedragen. Deze ZIJnmeen hardstenen voetstuk
verankerd en sluiten aan op de geCiseleerde hardstenen plint d1e het terras afbaardt. Tussen
de piJlers 1s een eenvoudige geschoorde borstwenng aangebracht. Eenzelfde geschoorde
verb1ndmg verstevigt de terrasconstructie onder de dakrand van het afdak. In het
noordwesteliJke muurvlak van de vooru1tspnngende linker travee bevmdt Zich de voordeur.
Het betreft een eenvoud1ge opgeklampte deur met bovenlicht d1e Uitgeeft op het terras. In
de rechtertravee steekt een dubbele beglaasde paneeldeur met kleme roedeverdellng. Deze
geeft Uit eveneens op het overdekt terras. In de Imker travee bevmden z1ch op het geliJkvloers
twee eenvoud1ge rechthoekige vensters. In de vensteropenmg aan de ImkerziJde steekt een
dneled1ge raampartiJ. Het rechter venster IS klemer opgevat en IS voorzien van decoratief
Uitgewerkt glas 1n lood met UilskopJes m de bovenlichten. In de geveltop steekt 1n het
middelste veld van het 1m1tat1e-vakwerk een eenvoudig tweeledig raam met bovenlichten.
Het hellend dakvlak telt twee klimmende dakkapellen van verschillend formaat. De dakkapel
aan rechterZIJde IS groter opgevat en IS beglaasd met dne gekoppelde, Vlerkante ramen.
De zuidoosteliJke ZIJgevel:
De zuidoosteliJke ZIJgevel 1s gencht naar het belendend perceel aan zuidoosteliJke ZIJde. De
ZIJgevel IS opgevat als puntgevel en kent een tweelaagse gevelultsprong aan de linkerZIJde.
Deze IS net als het hoofdvolume voorz1en van een gepunte geveltop. Belde geveltoppen ZIJn
afgewerkt met 1m1tat1e-vakwerk. In de gevelultsprong IS op de benedenverdieping een
eenvoudig rechthoekig venster mgebracht. H1enn steekt een tweeledig raam met bovenlicht.
In de geveltop bevmdt z1ch een enkelvoudig raam met bovenlicht 1n het middelste veld van
het 1m1tat1e-vakwerk. De puntgevel van het hoofdvolume telt eveneens twee raampartl]en,
waaronder één dneled1g raam met bovenlichten op de benedenverdieping en een tweeledig
raam met bovenlichten 1n de dakverd1epmg.
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De achtergevel (zUidwesten):
De achtergevel 1s op het zuidwesten gencht en geeft u1t op een smalle, deels verharde strook
d1e dienst doet als achtertuin. Deze liJStgevel telt dr1e traveeèn, waarbij de middentravee
opgevat 1s als rechthoekige, hoger oplopende gevelultsprong onder lessenaardak. In het
muurvlak van deze Uitsprong steken v1er smalle, gekoppelde ramen met glas-mloodbeglazmg. Deze z1tten vervat m het 1m1tat1e-vakwerk d1e de Uitsprong s1ert. De
decoratieve glaspartiJ sluit aan op de overloop van de hoofdtrap d1e z1ch achter de gevelwand
bev1ndt. Onderin steken twee kelderramen d1e elk voorz1en ZIJn van twee getorste d1efi]zers.
In de rechtertravee steekt een eenvoudige opgeklampte deur met bovenlicht en een kle1n
to1letraam. In de Imkertravee steekt een dneled1ge raampartiJ met bovenlichten.
De noordwesteliJke ZIJgevel:
De noordwesteliJke ZIJgevel grenst d1cht aan de perceelsgrens en geeft Uit op het smalle pad
langsheen het Koekoekpad. Het betreft een eenvoudige puntgevel met v1er rechthoekige
vensteropenmgen, waarvan twee op de benedenverd1epmg en twee m de dakverd1epmg.
Onderaan de gevel steken twee kelderramen met getorste dlefiJzers. Aan de ImkerZIJde slUit
de houten u1tbouw van het overdekt terras op de gevel aan.
TUinhUIS:
Achterm het perceel bev1ndt zich aan zuidwesteliJke ZIJde het eenlaags volume van het
tu1nhu1s. Het betreft een eenvoudig bakstenen volume met biJna VIerkant grondplan voorz1en
van een le1en zadeldak. In het dakvlak bevmden z1ch de ongmele ladderhaken. In
tegenstellmg tot het woonhuls 1s het bakstenen parement van de gevels van het tumhu1s n1et
voorz1en van een pleisterlaag. In de noordwesteliJke puntgevel van het volume steekt een
dubbele beglaasde vleugeldeur, waarvan het ong1neel hang- en sluitwerk bewaard bleef. Deze
geeft u1t op de achtertum van de won1ng. Aan noordoosteliJke ZIJde bevmdt z1ch een dr1eled1g
raam met bovenlichten.
Inteneur, geliJkvloerse verd1ep1ng:
De plattegrond van de wonmg is grosso modo een rechthoek. De VriJStaande wonmg telt een
benedenverdieping, een dakverdieping en een lage zolderverdieping onder de nok. De VIlla IS
deels onderkelderd. De vertrekken op de benedenverd1epmg bevinden z1çh aan weersZIJden
van een smalle gang d1e de wonmg m haardwarsas (noordoost-zuidwest) doormidden sniJdt.
De voordeur bev1ndt z1ch aan de zuidoosteliJke ziJde van het overdekt terras en geeft u1t op
deze centrale e~rculat1eas. Aan weersZIJden van de centrale gang bevmden z1ch onmiddelliJk
de voormalige woon- en werkkamer van de schriJVer en het salon. De centrale gang geeft
aan ZUidwesteliJke ZIJde u1t op de hoofdtrap d1e de benedenverd1epmg met de dakverd1epmg
verbindt. In de noordoosteliJke hoek van de won1ng bev1ndt z1ch de keuken. Een kelderdeur
onder de trap geeft toegang tot het gastentollet en de keldertrap. De ru1mtes op de
benedenverd1epmg kregen een soortgeliJke afwerkmg. De eenvoud1ge rechthoekige ramen
ZIJn vaak per twee of drie gekoppeld en hebben vaste bovenlichten. Tussen de roedes van de
bovenlichten steekt gekleurd reliefglas. Ook de opgeklampte bmnendeuren hebben
bovenlichten met gekleurd reliefglas. In de meest representatieve ru1mtes ZIJn de
deurkoZIJnen bovenaan aanzienliJk verbreed en worden ze bekroond met een eenvoud1ge
bordenliJst. Zowel het bmnenschr~jnwerk als het hang- en sluitwerk bleef nagenoeg overal
mtegraal bewaard. In de woonkamer, het salon en de centrale gang bevmdt z1ch het or1gmeel
enkelvoudig balkenplafond en m somm1ge gevallen ook de houten lambr1senng Enkel m de
woonkamer ligt nog de or1g1nele plankenvloer. ,
V1a de voordeur aan het overdekt terras betreedt men de centrale gang. Deze geeft aan
zuidwesteliJke ZIJde u1t op de hoofdtrap. Het betreft een eenvoudige houten bordestrap. Ter
hoogte van het bordes aan ZUidwesteliJke ZIJde bevmdt z1ch een v1erled1ge raampartiJ m glasm-lood. De panelen ZIJn decoratief Uitgewerkt met gestileerde Sierbomen op stam voorz1en
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van guirlandes en strikken. De balkvormige trappalen en balusters ZIJn lichtJes geprofileerd.
De wanden van de gang kennen een enkelvoudige geprofileerde liJSt d1e aansluit op het
schriJnwerk van de deurliJsten. In de centrale gang bevinden z1ch VIJf binnendeuren d1e
respectleveliJk toegang geven tot de woonkamer, het salon, de keuken en de keldertrap met
gastento1let. Het betreft steeds opgeklampte deuren met bovenlicht van hetzelfde deurtype.
Enkel het bovenlicht van de kelderdeur onder de trap 1s 1ets groter opgevat om voldoende
licht te trekken 1n deze smalle ru1mte. Het schriJnwerk van de salon- en keukendeur sluit
hoeks op elkaar aan. De koziJnen ZIJn bovenaan aanzienliJk verbreed en ZIJn Uitgewerkt 1n
horizontaal latwerk. Be1de deurkoziJnen worden bovenaan bekroond met een bordenliJst Een
enkelvoudig balkenplafond overspant de centrale smalle gang.
Aan westeliJke ZIJde geeft de centrale gang v1a een enkele opgeklampte deur u1t op de
woonkamer. D1t vertrek vormde de voornaamste ontvangst- en werkruimte van Te1rlincks
e1genwon1ng. Het betreft een ru1me, goed verlichte rechthoekige ru1mte. In het westen geeft
de kamer u1t op de Koekoekbeek, terwiJl de raampartiJen aan de zuidwesteliJke en
noordoosteliJke ZIJde een z1cht werpen op het omliggend we1land. In het oog spr1ngt de
bakstenen schouwmantel met hardstenen schouwliJst en -wangen d1e de ru1mte dommeert.
Deze bev1ndt z1ch aan noordwesteliJke ZIJde van de woonkamer. In de bakstenen
schouwboezem IS een n1s Uitgespaard. De haardvloer bestaat u1t een moza1ek van w1tte en
blauwgriJZe natuursteen en wordtafgeboord door een hardstenen plint. Deze slUit aan op de
or1g1nele plankenvloer d1e 1n de ru1mte ligt. De muren ZIJn bekleed met een eenvoudige houten
lambr1ser1ng op rugleunmghoogte. In de noordoosteliJke wand bev1ndt z1ch een dubbele
beglaasde paneeldeur d1e toegang geeft tot het overdekt terras. Tussen de roeden steekt
spiegelglas. Deze vleugeldeur kent een Uitwaalerend koziJn met bordenliJst. Aan noord- en
zuidwesteliJke ZIJde steekt respectleveliJk een twee- en dr1eled1g raam met vast bovenlicht.
Het noordoosteliJke salon kent een soortgeliJke aankleding als de eigenliJke woon- en
werkkamer van Herman Te1rlinck. Eenzelfde dr1eled1ge raampartiJ verlicht de rechthoekige
ru1mte aan zu1d- en noordoostelijke ZIJde. Ook h1er bleef het balkenplafond bewaard. In de
zuideliJke hoek van het salon bevmdt zich een schouwmantel 1n lichtgroene en -gele
geglazuurde baksteen met houten schouwliJst en -wangen. De liJnvoering van het schriJnwerk
1s 1n art-nouveaustiJI. In de schouwboezem bev1ndt zich een Uitgespaarde n1s. Onder de
linoleum vloerbekleding ligt de or1g1nele plankenvloer.
In de zuidoosteliJke hoek bevmdt z1ch de keuken. Tot de or1g1nele Interleurelementen 1n deze
ru1mte hoort het schriJnwerk van ramen en deuren en de bakstenen schouwmantel met
hardstenen deta1ller1ng d1e z1ch 1n de zuideliJke hoek bevmdt.
Interieur, dakverd1eping:
De ru1mtes onder de dakverdieping ZIJn geschikt rond een overloop met v1er opgeklampte
deuren met bovenlichten. Deze geven u1t op twee slaapkamers, een bergruimte en de
badkamer. Aan noordwesteliJke ZIJde sluit de overloop aan op de grote slaapkamer. In deze
ru1mte bevmdt z1ch 1n de noordwesteliJke wand een bescheiden schouwmantel 1n geglazuurde
baksteen met houten schouwliJSt Aan weersziJden van de schouw bevmdt z1ch een eenvoudig
tweeledig raam met bovenlicht. In de slaapkamer ligt vast tapiJt, waaronder z1ch vermoedeliJk
de or1g1nele plankenvloer bevmdt. De overloop slUit aan noordoosteliJke ZIJde aan op een
bergruimte en een tweede slaapkamer. De bergruimte wordt verlicht door een klem
rechthoekig raam van de dakkapel. In deze ru1mte 1s de or1g1nele plankenvloer van de
dakverd1epmg nog zichtbaar. V1a een trapladder heeft men vanu1t de bergruimte toegang tot
een lage zolderverdieping onder de nok. Aan zuidoosteliJke ZIJde van de bergruimte bevmdt
z1ch een tweede slaapkamer. Deze bestaat u1t een voorvertrek en een slaapruimte d1e door
middel van een scheidingswand met enkele opgeklampte deur van elkaar gescheiden worden.
Het voorvertrek IS net als de grote slaapkamer Uitgerust met een bescheiden schouwmantel
1n geglazuurde baksteen. In de noord- en zuidoosteliJke wand van voorvertrek en slaapruimte
bev1ndt z1ch een tweeledig raam met bovenlicht. In de dakverd1ep1ng 1s onder het dakvolume
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van de zuidoosteliJke gevelUltsprong een badkamer ondergebracht. Het gebmte 1s er deels
Zichtbaar. In de zuidoosteliJke wand bev1ndt z1ch een enkelvoudig raam met bovenlicht.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de algemene doelstelling van de bescherming IS het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen van de erfgoedwaarden;
2°
de V1lla Herman Telrilnek met tUJn en tumhu1s vormt een geheel. Elke beheersdaad moet
de erfgoedkenmerken en -elementen respecteren en d1ent de erfgoedwaarden te
ondersteunen. N1euwe 1ngrepen en WIJZigingen 1n de Indeling en het gebruik van de
wonmg vere1sen een gemtegreerde en duurzame aanpak waarbiJ de Impact op het
geheel afgewogen wordt en waarbiJ de draagkracht van het gebouw n1et overschreden
wordt. D1t veronderstelt vakkundig onderhoud en 1nd1en nod1g conserverende mgrepen;
3°
met betrekking tot het tumhUJs van de V1lla Herman Te1rlmck beoogt de bescherming
het behoud van het volume met 1nbegnp van het bakstenen parement, het
bUJtenschnJnwerk en de le1en bedaking. Het tumhu1s werd samen met de wonmg
ontworpen en de vormgevmg werd afgestemd op deze van de won1ng. De beschermmg
beoogt het behoud van de stJIJstJsche samenhang tussen be1de volumes.
4°
met betrekking tot het exteneur van de V1lla Herman TelriJnek beoogt de bescherming
het behoud van de volumeopbouw en het matenaalgebrUJk, met name de verzorgde
bepleisterde muurvlakken, het JmJtatJevakwerk, de volled1ge dakstructuur met mbegnp
van de klimmende dakkapellen en het geschilderd bUJtenschnJnwerk;
5°
met betrekking tot het mteneur beoogt de beschermmg het behoud van de ruimteliJke
mdellng van het geliJkvloers en de vaste 1nteneurelementen van de h1stonsche
Interieurs van het geliJkvloers en de dakverd1epmg, met mbegnp van het schn]nwerk
en de beglazing. BIJ eventuele aanpassmgen of functJeWJJZlglngen d1ent de
oorspronkelijke planmdellng gerespecteerd te worden;
6°
de ru1mtes in de dakverd1epmg vertonen een mmder nJke mteneurafwerkmg dan op het
geliJkvloers. Op deze verd1epmg IS bijgevolg meer ru1mte voor meuwe mvullmgen, m1ts
ZIJ geen negat1eve Invloed hebben op de erfgoedkenmerken en -elementen van de
wonmg. Hetzelfde geldt voor de keuken op het geliJkvloers en de bovenliggende
badkamer, waarvan de aankledmg reeds geWIJZigd werd;
7°
het strekt tot aanbeveling dat storende Ingrepen ongedaan worden gemaakt, zoals
onder meer:
het verwiJderen van de marmoleum vloerbekleding 1n het noordoosteliJk salon en
a)
het herstel van de ongmele plankenvloer;
b)
het verWIJderen van het verlaagd vals plafond 1n de keuken en herstel van het
ongmele balkenplafond 1nd1en d1t nog aanwezig 1s;
met betrekking tot de tum beoogt de beschermmg het behoud van de tum als groene
ru1mte omdat deze Integraal deel Uitmaakt van de typologie van de vnJstaande
cottagevil la.
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 u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beveJiigJngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelmgen 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;

Pagma 6 van 7

4°

5°

6°

7°

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;
het uitvoereh van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a)
·het verwijderen, vervangen of wijzigen van dakbedekking 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, luiken, poorten, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing,
beslag, häng - 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, waa rbij wordt bekendgemaakt dat het goed te koop
of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer
bedraagt dan 4 m 2 ;
het uitvoeren van de volgendè omgevingswerken:
a)
het plaatsen of wijzigen van bovengrondse nutsvoorzieningen en leidingen;
het plaatsen of wijzigen van afsluitingen;
.
.
b)
c)
het aanleggen, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen van wegen
en paden;
het uitvoeren van de volgende handelingen aan of in het interieur van de woning:
a)
het uitvoeren van destructief materiaaltechnisch onderzoek;
b)
het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
c)
het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het
toepassen van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen,
te herstëllen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
d)
het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds, vloeren, ·trappen,
binnenschrijnwerken, inclusief de beglazing, lambrisering, beslag, hang- en
sluitwerk, vast meubilair en van de waardevolle interieurdecoratie;
e)
het bepleisteren van niet-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontpleisteren van bepleisterde
elementen;
f)
het beschilderen van ongeschilderdè elementen of het schilderen in andere
kleuren of kleurschakeringen of met een andere verfsoort dan de aanwezige.

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,

27. JUNI 2018

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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