Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en de bezwaren bij het ministerieel besluit tot
voorlopige bescherming als monument van de villa Herman Teirlinck in Linkebeek

Provincie: Vlaams-Brabant
Gemeente: Linkebeek, sectie A
Objectnummer: 4.01/23100/109.1

Dossiernummer : 4 .001/23100/103.1

Omschrij ving:
Villa Herman Teirlinck, Koekoekpad 21

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

27 JUNI 2018
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Bele1dsdome1n Omgevmg
Het adv1es werd gevraagd op 19 februan 2018.
Het agentschap Natuur en Bos bracht op 9 apnl een gunstig adv1es Uit over deze bescherming.
Het advles maakt mtegraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Het departement noch de oven ge agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming
van het onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn
de advlezen gunstig.
Conclusie: het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.

1.1.2. Bele1dsdome1n Mob111te1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 19 februan 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adv1ezen gunstig.
Conclusie: het adv1es heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit.

1.1.3. Bele1dsdome1n Landbouw en Vissen]
Het adv1es werd gevraagd op 19 februan 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunst1g.
Conclusie: het advles heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Linkebeek

Het adv1es werd gevraagd op 19 februan 2018.
Gemeente Linkebeek.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 13 maart 2018 een ongunstig advies
u1t over deze bescherming. Het adv1es maakt Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
"Gelet het schruven d.d. 19 februan 2018 van het agentschap Onroerend Erfgoed met
betrekkmg tot de voorlopige beschermmg van de VIlla Herman Te1rlinck gelegen
Koekoekpad 21 te Lmkebeek formuleert het college volgend advies :
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De woning werd opgenomen in de vastgestelde mventans van bouwkundig erfgoed van
de gemeente Lmkebeek. Hierdoor geniet de wonmg reeds een vorm van bescherming
en kan de vergunnende overheid b1j aanvragen van omgevmgsvergunningen steeds de
wonmg vnjwaren voor de toekomst;
Gelet op de UitzonderliJke pos1t1e d1e de wonmg Inneemt 1n de vroeg-20ste ontwikkelingen 1n
de Vlaamse letteren en schone kunsten, overstiJgt het als monument voorgedragen goed het
lokaal belang. De vriJStaande wonmg geldt als één van de meest karakter1st1eke vroeg-20steeeuwse schriJVerswoningen 1n Vlaanderen en vormde aan het begm van de 20ste eeuw een
art1st1ek trefpunt van de 1n Linkebeek huizende avant-garde. De voormalige schriJVerswoning
bez1t als dusdanig historische en architecturale waarden d1e het bovenlokaal belang van het
goed onderschriJVen. Om de erfgoedwaarden van het onroerend goed te vriJWaren voor
toekomstige generatles 1s het opportuun de Villa biJkomend te beschermen als monument.
Zonder deze biJkomende beschermmg loopt de won1ng 1mmers gevaar dat or1g1nele
mter~eurelementen zoals het historisch schriJnwerk en de or~gmele glas-In-loodpanelen verloren
gaan. Voor met vergunnmgsplicht1ge werken aan het interleur d1ent voor vastgesteld
bouwkundig erfgoed 1mmers geen toelatmg gevraagd te worden.
De wonmg staat reeds gerwme tl]d te koop en begint tekenen van verval te vertonen.
Het college Js van mening dat een beschermmg van het goed m zijn huidige vorm
potentiele kopers zal afschnkken. Door de voorgestelde beschermmg kan de woning
beperkt worden gerenoveerd en aangepast aan de hwd1ge noden van een hedendaags
gezm. Eigenaars zullen verplicht worden een bepaald interieur in stand te houden wat
de kwaliteit van leven in de woning zal aantasten. Het beschermen van het goed zal een
praktische en fmanCJéle belastmg vormen voor het e1gendom en een verder verval van
de wonmg m de hand werken;
Het Onroerenderfgoeddecreet voorZiet verschillende prem1es en fmanc1ele st1muli d1e eigenaars
van beschermd onroerend erfgoed dienen te ondersteunen 1n het beheer van hun e1gendom.
Voor maatregelen, werken of diensten d1e noodzakeliJk ZIJn voor het behoud of de
herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend erfgoed kan
een erfgoedpremie aangevraagd worden. In 2017 werd daarenboven de erfgoedlening 1n het
leven geroepen om het beheer van beschermd onroerend erfgoed verder fmanCieel te
ondersteunen. Het VriJWaren van de erfgoedkenmerken en -elementen van het als monument
voorgedragen goed hoeft het mpassen van een e1gent1]ds wooncomfort en energ1ezu1n1g
binnenklimaat met 1n de weg te staan. Het hu1d1g erfgoedbeleid dat het agentschap voorstaat
zet sterk 1n op duurzaamheld en energ1eZU1n1ghe1d en stemt haar beheersv1s1e h1er duideliJk op
af. De secundaire ru1mtes als badkamer en keuken werden 1n het verleden reeds sterk
verbouwd of aangepast. Deze hebben op z1ch een ger1nge erfgoedwaarde en kunnen effle~ent
aangepast worden aan eigentiJdse normen mzake energ1eprestat1e en wooncomfort.
Het e1gendom Js enkel v1a een voetweg bereikbaar. De toegangsweg, het Koekoekpad,
is een officiële voetweg gelegen op pnvé-eJgendom en de breedte van het pad 1s
ontoereikend voor de passage van wagens. D1t vormt een bukamende belastmg d1e rust
op het e1gendom. Toekomstige bewoners zullen enkel toegang hebben tot de wonmg
v1a een 200 meter lange voetweg. Om eventuele renovatiewerken te realiseren zal de
beperkte toegankell)kheJd eveneens een zware belemmenng vormen;
Een bescherming legt geen voorwaarden of e1sen op Inzake toegankeliJkheld en beperkt z1ch
enkel tot de VriJWaring van de aanwezige erfgoedwaarden van het goed bmnen de
vooropgestelde afbakening van de bescherming. Het staat de gemeente VriJ om de
toegankeliJkheid van de s1te te verbeteren door de aanleg van een toegangsweg toe te laten
tussen het als beschermd monument voorgedragen goed en de openbare weg. In het verleden
bestond er volgens mondelinge bronnen al een verhëlrde weg tussen de achtertuin aan
zuidoosteliJke ZIJde van het perceel en de weg. Deze werd om onduidelijke reden opgeheven.
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De beperkte toegankeliJkheld van het goed werd volgens de eigenaar? meerdere malen biJ het
gemeentebestuur aangekaart. Het verzoek om een verharde toegangsweg te realiseren tussen
het goed en de openbare weg werd tot op heden n1et mgew1lllgd.
Het goed kan door zijn liggmg en onbereikbaarheid geen sociale, culturele,
admJmstratJeve of andere vorm van pub!Jeke functie vervullen. De woning 1s met
zichtbaar van op het openbaar domein en heeft bijgevolg weimg waarde voor de
samenleving. Van de voorgestelde beschermmg van het tnterieur en de wontng zal geen
breed publiek kunnen gemeten;
Het Uitoefenen van een maatschappeliJk dienstbare soc1ale, culturele of andere publieke functie
vormt tot dusver geen voorwaarde, noch oogmerk voor het beschermen van onroerende
goederen 1n Vlaanderen. Onroerende goederen 1n pr1vé-e1gendom vormen tot op heden een
belangriJk onderdeel van het als monument beschermd erfgoed. Het openstellen van deze
onroerende goederen IS met altiJd mogeliJk, noch wenseliJk. Het VriJWaren van d1t waardevol
erfgoed vormt los van de dienstbaarheld of toegankeliJkheld van het goed een belangriJke
m1ssJe van het agentschap. De hierboven aangehaalde beperkte toegankeliJkheld van de v1lla
Herman Te1rlmck staat een bescherming als monument dan ook met 1n de weg. Het ge1soleerd
karakter van het vriJStaand goed draagt sterk biJ tot de belevmgswaarde van de
schriJVerswoning en vormt geen belemmering voor de toekennmg van een zinvolle soc1ale,
culturele of andere maatschappeliJk bestemmmg. De wonmg 1s bovendJen voldoende Zichtbaar
vanop het Koekoekpad, zowel van aan noordoosteliJke als zuidwesteliJke ZIJde. Het goed vormt
als dusdanig een belangnJke schakel 1n het groene traJect tussen het Dwersbos en het
WIJnbrondal ('Vallei der Kunstenaars'). De schnjverswonmg kan een hoeksteen vormen 1n het
lokaal toenst1sch beleid en kan als 1tem opgenomen worden 1n natuur- en erfgoedwandelingen
1n de gemeente.
BESLUIT:
Om bovengenoemde redenen adviseert het college de aanvraag tot beschermmg van
de wonmg ongunstig."

Conclusie: het advJes heeft geen Invloed op het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesluJt.
1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advJes werd gevraagd op 19 februari 2018.
De VCOE bracht op 22 maart 2018 een voorwaardeliJk gunstig advies u1t over de beschermmg
van het onroerend goed. Het advJes maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
Artikel 1 van het mtnJsteneel beslwt legt de beschermmg van VIlla Herman Te1rlmck met
tuin en tumhws, als monument vast en verwijst naar het afbakenmgsplan en de
fotoregistratie die als bijlagen bij het beschermingsbesluit werden gevoegd. De
comm1ssie ondersteunt art1kel1.
De commiSSie merkt enkel op dat m de t1tel van voorliggende beschermtng expiJcJet
verwezen wordt naar de twn en het twnhws. Artikel 2 van het beschermmgsbeslwt
geeft echter slechts een zeer summiere beschriJVing van deze elementen. De
erfgoedwaarden van de twn en het tumhws Zijn voor de commiSSie bijgevolg
onvoldoende duidelijk.
In art1kel1 van het beschermmgsbeslu1t wordt zoals gebrulkeiiJk na de t1tel van de bescherming
("V1IIa Herman Te1rllnck") een korte omschriJVIng gegeven van welke elementen gevat ZIJn 1n
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de beschermmg. Er wordt verwezen naar Villa met tumhu1s, gevolgd door de adres- en
perceelsgegevens.
De erfgoedelementen en -kenmerken van het volume van het tumhuis werden geexpllc1teerd
1n een biJkomende almea 1n het InhoudeliJk doss1er en het mm1ster~eel besluit. Aan het
InhoudeliJk doss1er werd 1n het hoofdstuk 1.3.2. Exter~eur een beschriJVing van d1t element
toegevoegd. De beschriJVIng werd eveneens opgenomen 1n het mm1ster~eel beslult onder artikel

2.
Voor de oorspronkeliJke 1nr1chtmg van de tum 1s we1n1g h1stor1sche mformat1e beschikbaar. BIJ
gebrek aan archiefbronnen ZIJn hierdoor de schaarse h1stor1sche foto-opnames, mondelmge
bronnen en het hu1d1g voorkomen van de tuin essent1èle bronnen.
De hu1d1ge tuinaanleg werd verduideliJkt door een biJkomende almea toe te voegen 1n het
InhoudeliJk doss1er, biJ de beschriJVIng van de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken, meer
bepaald in hoofdstuk 1.3.1. Ruimtelijke context en 1nplant1ng.

Artikel 2 van het mimsterieel beslwt verwust naar de historische en architecturale
waarden d1e de bescherming als monument verantwoorden en beschrijft de aanwezige
erfgoedkenmerken-en elementen.
De commJssJe vraagt tevens de artistieke waarde toe te kennen. Diverse elementen wt
het dossier onderbouwen d1t. Zo gaat het inhoudelijk dossier wtgebre1d m op de relatie
tussen de kunstenaar en zijn e1gen ereatle en de artistieke achtergrond van Te1rlmck en
Lmkebeek: 'De authentieke schruverswonmg m Lmkebeek rappelleert aan een bloe1end
kunstleven dat Linkebeek rond de eeuwwisselmg m de ban hield. Het hu1s van Te1rlmck
was er een vooraanstaande ontmoetingsplek voor de artistieke zwaargewichten die in
de Brusselse rand vertoefden en bekleedt als dusdamg een biJzondere pos1t1e in de
merkwaardige krwsbestuiving d1e er tussen de plastische kunsten en de Vlaamse
letteren plaatsvond.' BovendJen vatte Te1rlmck - onder impuls van de ideeén van Henry
van de Velde rond een persoonlijke kunstbeoefenmg en de samensmelting van
versehifiende kunstvormen - ZIJn woonst op als Gesamtkunstwerk. Het mhoudell}k
dossier onderstreept dat Teirlinck naar e1gen zeggen zelf mstond voor het ontwerp van
het merendeel van het meubilair en de aankleding van de womng.
De Villa Herman Te1rlmck vormde aan het begm van de 20ste eeuw mderdaad een
vooraanstaand art1st1ek trefpunt van de 1n Linkebeek en omstreken huizende schilders en
schriJVers. Telrilnek zelf stond er vanaf 1905 mee aan het roer van het schilderscollectief rond
de f1guur van brouwer Van Haelen dat de gesch1eden1s 1ng1ng als de 'Brabantse fauv1sten'. Het
ontwerp van ZIJn schriJverswoonst 1n 1905 houdt rechtstreeks verband met de esthet1sche
revolutie d1e Henry van de Velde t1en Jaar eerder propageerde met de bouw van ZIJn
e1genwonmg Bloemenwerf (1895). Desaln1ettem1n bliJven 1n de voormalige schriJVerswoning
op heden we1n1g erfgoedelementen en -kenmerken bewaard d1e het art1st1ek programma van
Te1rllncks totaalkunstwerk onderbouwen. De enkele bewaarde mter~eurelementen d1e het
kunstzmmg streven van Telrilnek onderschriJVen vertonen bovendien niet dezelfde
ontwerpkwaliteit als soortgeliJke real1sat1es van kunstenaars als Henry van de Velde. Het
ontwerp van ZIJn e1gen wonmg 1n 1905 als autodidact bleef al biJ al een eerder bescheiden
pogmg om z1ch 1n de tiJdsgeest van de fm-de-slècle-bewegmg als totaalkunstenaar te
profileren. De won1ng heeft als dusdanig onvoldoende 1ntr1ns1eke art1st1eke kwaliteiten d1e de
art1st1eke waarde verder kunnen onderbouwen. Het kunsthistorisch belang van de Villa Herman
Te1rlmck kan volledig teruggebracht worden tot de rol d1e de wonmg vervulde als plaats van
art1st1eke kru1sbestu1v1ng tussen kunstenaars en schriJVers en 1s biJgevolg van 1mmater1ele
aard. De art1st1eke context van Telrilnek 1n Linkebeek en de relatle tussen de schriJVer en ZIJn
wonmg wordt volledig gedekt door de h1stor~sche waarde d1e reeds aan het goed toegekend
werd.
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HierbiJ aanslwtend merkt de commtsste op dat volgens de fotoregistratie nog veel
meubtlatr in de wonmg aanweztg is. Dtt meubtlatr wordt nergens beschreven en er wordt
ook niet geanalyseerd of dtt het oorspronkelijk meubtlatr van Tetrlinck betreft. De
commtsste vraagt dtt verder te onderzoeken m functte van een eventuele beschermmg
als cultuurgoederen.
Het meub1la1r dat z1ch op heden 1n de woning bevmdt, behoort de hUidige eigenaars toe en
verschilt sterk van de oorspronkeliJke meubels, waar Telrilnek naar e1gen zeggen ook het
ontwerp van leverde. De en1ge bewaarde inteneurfoto d1e tiJdens het leven van Te1rlmck
gemaakt werd en d1e z1ch thans 1n het Letterenhuls bevindt, onderschnJft d1t en toont een
andere 1nncht1ng en stoffenng. Geen van de ongmele meubelstukken bleef 1n s1tu bewaard.
De beheersvtste ts opgenomen m arttkel 3 van het mmtsteneel besluit. De commtsste
vraagt m doelstellmg 2 de term 'opmerkeliJk' te schrappen. Het ts tmmers ondwdelljk
wat htermee precies bedoeld wordt. Verder merkt de commtsste op dat geen
beheersdoelstelling wordt geformuleerd voor het twnhws. De reden htervoor ts
ondwdelük. De commisste vraagt een dwdell)k viste omtrent het behoud en beheer van
het tuinhuis op te nemen.
Er werd Ingegaan op de vraag van de comm1ss1e om 1n het 2° punt van de beheersdoelstellingen
het woord 'opmerkeliJk' te schrappen. Voor het tumhu1s werd de v1s1e op het behoud en beheer
gespecif1eerd. H1ertoe werd een bijkomende beheersdoelstelling opgesteld en toegevoegd als
het 3° punt van art1kel 3, waardoor de daarop volgende nummenng werd aangepast.
Arttkel 4 van het ministenele beslwt formuleert de voorschnften voor mstandhoudmg
en onderhoud van het te beschermen monument. De commissie kan deze ondersteunen.
Artikel 5 somt de toelatingspltchtige handelmgen op. De commisste vmdt het positief
dat de !tjst met toelatmgsplichtige omgevmgswerken (art. 5, 6°) beperkt werd gehouden
en aldus afgestemd ts op de beheersdoelstellmg voor de tum dte wtgaat van 'behoud
van de twn als groene ruimte'. Anderzuds ts het ondwdeluk waarom 'de aanmerkeliJke
reltefwuzigmg van de bodem' als toelatmgspltcht (art. 5, 1 °) werd opgenomen. De
commtsste vraagt deze bepalmg te verduidelüken of te schrappen.
Toelatmgspllcht zoals geformuleerd 1n art1kel 5, 1° heeft betrekking op "de aanmerkeliJke
rellefWIJZiging van de bodem". De erfgoedwaarde van de hu1d1ge tumaanleg werd verder geduid
1n het InhoudeliJk doss1er (z1e hoger). Een aanmerkeliJke rellefWIJZiging van de bodem, d1e
biJVoorbeeld het h1stonsch z1cht vanu1t de wonmg op de vallelbedding van de Koekoekbeek,
kan een potentiele negat1eve mvloed hebben op de erfgoedwaarden van de Villa Herman
Telrilnek en 1s biJgevolg een toelatmgspllcht1ge handeling.
Tot slot vraagt de commisste te verduideltjken m hoeverre de toelatmgspltchten voor
het exterieur en mteneur tevens van toepassing ztjn op het tuinhws. De commtsste
benadrukt dat de toelatingspltchten afgestemd moeten worden op de nog te formuleren
beheersdoelstelling voor het twnhws.
De toelat1ngspllchten zoals geformuleerd 1n artikel 5, 7° a) tot f) hebben betrekking op
handelingen aan of 1n het Interieur. Deze ZIJn enkel van toepassmg voor het mteneur van het
woonhuis. Voor het tumhu1s werd een aparte beheersdoelstelling geformuleerd (z1e hoger).
Deze heeft enkel betrekking op het behoud van het exteneur.
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Met betrekkmg tot het inhoudeliJk dosster formuleert de commtsste volgende
bemerkingen:
tn het inhoudeltjk dossier zou er meer aandacht mogen zun voor een nauwkeunge
matenaalomschruvmg. Buvoorbeeld bi] de vermeldmg van de 'houten schouwlust en wangen' kan worden aangevuld welke houtsoort het betreft en hoe deze elementen
werden afgewerkt.
Op de plaats vaar de aanplakking van het bencht over het openbaar onderzoek IS
voorzien, komen nauweluks passanten. Het mhoudeluk dossier geeft tmmers aan dat het
perceel afgezonderd l1gt en ook met steeds bereikbaar 1s met de wagen. Om een
geloofwaardig openbaar onderzoek te organiseren 1s volgens de commissie een
aanplakktng t.h. v. de Steenweg op Alsemberg of de Hoekstraat beter.

Voor de afwerking van het 1nteneur werd gezten de beperkte ftnanctele slagkracht van de
debutant-schriJver enkel gebruik gemaakt van courante en/of relattef goedkope
bouwmatenalen, zoals grenen en etk. Deze werden eenvoudig afgewerkt (gebettst of
gevern1st). BIJ een toekomstige restauratie van de won1ng kan biJkomend matenaaltechnisch
onderzoek verder ltcht werpen op de matenaalkeuzes dte het mteneur vormgaven.
Concluste: het advtes heeft mvloed op het mhoudeltJk dosster en het beschermmgsbeslutt. Het
InhoudeliJk dosster en het beschermmgsbeslutt werden als volgt aangepast:
De erfgoedelementen en -kenmerken van het volume van het tumhuts werden
geexplictteerd m een biJkomende almea m het mhoudeliJk dosster en het mm1ster1eel
besluit. Aan het mhoudeliJk dosster werd m het hoofdstuk 1.3.2. Exter~eur een
beschriJVIng van dtt element toegevoegd. De beschriJVIng werd eveneens opgenomen m
het mmtster~eel beslutt onder arttkel 2.
De hutdtge tumaanleg werd verdutdeliJkt door een biJkomende almea m het mhoudeltJk
dosster, btJ de beschriJVIng van de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken, meer
bepaald m hoofdstuk 1.3.1. RutmteltJke context en mplanttng.
Voor het tumhuts werd de vtste op het behoud en beheer gespectfteerd. Htertoe werd een
biJkomende beheersdoelstelling opgesteld en toegevoegd als artikel 3, 3°.

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advtezen hebben mvloed op het InhoudeliJk dosster en het
beschermmgsbeslutt. Het InhoudeliJk dosster en het beschermtngsbeslutt werden als volgt
aangepast:
In het mhoudeliJk dosster en het mmtsterieel beslult werd de erfgoedelementen en kenmerken van het volume van het tumhuts geexpltctteerd tn een biJkomende almea.
Aan het mhoudeltJk dosster werd m het hoofdstuk 1.3.2. Exterieur een beschriJVIng van
dtt element toegevoegd. De beschriJVIng werd eveneens opgenomen m het mmtsterieel
beslutt onder arttkel 2.
De hutdtge tutnaanleg werd verdutdeiiJkt door een biJkomende almea m het mhoudeltJk
dosster, btJ de beschriJVIng van de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken, meer
bepaald m hoofdstuk 1.3.1. RutmteltJke context en mplantmg.
Voor het tumhuts werd de vtste op het behoud en beheer gespectfteerd. Htertoe werd m
het mmtsterieel beslutt een biJkomende beheersdoelstelling opgesteld en toegevoegd als
·
arttkel 3, 3°.
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