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'('~ \ Regenng

Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
het stadhuis in Vilvoorde
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, artikel 6, 1°;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van Vilvoorde, gegeven
op 14 maart 2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n 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, mobliltelt en openbare werken, landbouw en v1ssenJ, waarvan de behandeling 1s
opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e 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 het stadhuls aantoont;

1n

het

Overwegende dat het stadhuls van Vilvoorde als monument h1stonsche waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
Het hu1d1ge stadhuls van Vilvoorde werd ontworpen 1n 1869 door de Brusselse architect
Antome Trappemers op vraag van burgemeester Hanssens. Smds de stad Vilvoorde 1n 1192
stadsrechten kreeg 1s d1t het v1erde gebouw dat als schepenhuls of stadhuls d1enst deed.
Zeker smds de 15de eeuw stond het op de hu1d1ge plaats aan de Grote Markt Ingeplant.
De bouwdatum 1869-1873 1s representatief voor de bloelpenode d1e de tweede helft van de
19de eeuw was voor de bouw van stad- en gemeentehuizen. Het stadhuls van Vilvoorde
moest duideliJk het meuwe elan van de stad als gevolg van de grote economische bloei, de
daaraan gekoppelde bevolk1ngsaangroe1 en het stiJgende takenpakket van de gemeente 1n
de 19de eeuw tonen;
Overwegende dat het stadhuls van Vilvoorde als monument architecturale waarde bez1t d1e
als volgt wordt gemotiveerd:
Het stadhuls van Vilvoorde IS een typevoorbeeld van een groot stadhuls zoals dat door Lou1s
Cloquet 1n ZIJn Tratté d'Architecture werd beschreven. Het stadhuls staat op een centrale
plaats opgesteld en heeft een Uitgesproken architecturale vormgevmg. Protocollaire ru1mtes
ZIJn er onderschelden van de kantoren. Er was een raadzaal, kantoren voor burgemeester en
schepenen geschikt omheen de mkom- en traphal. Een feestzaal werd op de bovenverdieping
mgencht. De benedenverdieping en achterbouw bood ru1mte aan de brandweer, de pol1t1e en
zelfs een vredegerecht.
Het stadhuls van Vilvoorde dat werd ontworpen 1n 1869 door Antome Trappeniers 1s een
zeldzaam voorbeeld van het openbare oeuvre van deze gerenommeerde Brusselse architect
1n Vlaanderen. HIJ 1s voornameliJk bekend door pnvate architectuur 1n de hoofdstad en een
Pag1na 1 van 5

tweetal VIlla's 1n Vilvoorde. Ondanks het fe1t dat het neoclass1c1sme s1nds het tweede kwart
van de 19de eeuw een populaire stiJl was, werden slechts een handvol neoclass1ost1sche
stadhulzen 1n Vlaanderen gerealiseerd. Het stadhuls van Vilvoorde geldt als een belangnJk
laat voorbeeld van deze architecturale stiJl.
Het stadhuls van Vilvoorde getu1gt van een sterke ensemblewaarde 1n het 1nteneur door de
goede bewanng van de 1nkomhal, de trouwzaal, het kab1net van de burgemeester, de traphal
met brandglasraam naar ontwerp van Lou1s de Cont1n1 en de feestzaal d1e samen getuigen
van een grote stiJieenheld. Het brandglasraam van de Cont1n1 1n Vilvoorde IS ZIJn bekendste
realisatle en wordt vaak vermeld biJ de bespreking van ZIJn oeuvre;
Overwegende dat het stadhuls van Vilvoorde als monument stedenbouwkundige waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Louis Cloquet WIJSt 1n ZIJn Tra1té d'Arch1tecture op de noodzaak van een prominente l1gg1ng 1n
de stad. De s1tuenng van het stadhuls van Vilvoorde aan één ZIJde van de markt, volledig
vnJstaand en omgeven door straten, maakt de context waann het stadhuls z1ch bevmdt een
goed bewaard voorbeeld van stedenbouwkundige voorschnften van Lou1s Cloquet,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg 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:
het stadhuls van Vilvoorde, Grote Markt zonder nummer 1n Vilvoorde, bekend ten kadaster:
Vilvoorde, 2de afdeling, sect1e D, perceelnummer 446D.

Het voorlopig beschermde onroerende goed 1s aangeduid op het plan dat als biJlage biJ d1t
beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van het voorlopig beschermde goed wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1°
2°
3°

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

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
1°
het stadhuls 1s een monumentaal, onderkelderd complex op een rechthoekige
plattegrond;
2°
het complex bestaat u1t twee onderschelden delen. Het rechthoekig voorgebouw aan de
Grote Markt heeft ZIJn Indeling en 1nteneuraankled1ng d1e WIJZen op de representatieve
functie behouden. Van de dne achterliggende voornameliJk adm1n1strat1eve vleugels
rond een binnenkoer hebben enkel de gedecoreerde bultengevels en de bedakmg
erfgoedwaarde;
3°
het voorgebouw onder een schilddak heeft een verhoogde begane grond en een
parement van blauwe hardsteen Uit Ecaussmnes. De gevel wordt gemarkeerd door een
sterk Uitgewerkte mkompartiJ bestaande uit een overdekt bordes met aan weersZIJden
een steektrap met balusterleuning en rondbogige doorgangen en voorz1en van twee
gietiJZeren gaslantaarns. Hogerop 1n de gevel een rondbogig deurvenster met s1erli]k
IJZerwerk, geflankeerd door genngde dnekwartzu1len en bekroond door een dnehoek1g
fronton. De voorgevel kreeg een sterk honzontaal accent door het aanwenden van
1m1tat1ebanden en doorgetrokken pu1- en waterliJsten. Karaktenst1ek voor het
neoclass1c1sme 1s het veelvuldige voorkomen van entablementomiiJStlngen voor de
rondbogige of rechthoekige muuropenmgen, ritmerende pilasters, dnehoek1ge frontons
en een klass1ek hoofdgesteL De symmetnsch Uitgewerkte ZIJgevels van het voorgebouw
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4°

vertonen een geliJkaardig beeld. De hoeken worden geaccentueerd met lege
hoekn1ssen. Langs de Lange Molenstraat was oorspronkeliJk het vredegerecht
gevestigd. De zes traveeen brede en dne bouwlagen hoge gevel langs de Lange
Molenstraat en de eerste travee van de ZIJgevels ZIJn gepleisterd en worden gentmeerd
door het gebruik van hardsteen voor pilasters, plinten, druipliJsten en
vensteromliJStlngen. Een kroonliJst met fronton bekroont de gevel langs de Lange
Molenstraat. De vensters m de ZIJgevels worden bekroond met frontons.
De v1er traveeen brede en dne bouwlagen hoge ZIJgevels tussen de ceremomele
voorbouw en het voormalige vredegerecht sluiten qua u1tz1cht aan biJ het vredegerecht
doch met een vereenvoudigde vormgev1ng. De plmt bestaat u1t natuursteen net als de
omliJSting van de vensters. Een natuurstenen druipliJst en de houten kroonliJst
benadrukken de honzontaliteit van de gevels;
het 1nteneur van het protocollaire deel aan de Grote Markt wordt op de geliJkvloerse
verd1epmg opgedeeld door de centraal geplaatste Inkomhal met eretrap naar de
bovenverdieping. De hal wordt geflankeerd door ten noorden de trouwzaal en ten zu1den
het hUidige bureau van de burgemeester. De bovenverdieping wordt volledig
mgenomen door de feestzaal.
Het mteneur 1s volledig m neoclassiCIStische stiJl aangekleed. De hal wordt m dr1e
gedeeld door gepleisterde zullenriJen en bundelpiJlers met hardstenen basementen en
klass1ek hoofdgesteL De gepleisterde wanden met hardstenen plmten worden
geritmeerd door pilasters met 1dent1eke kenmerken als de piJlers. Op de muren liggen
gepleisterde muurli]sten. Centraalm de ZIJWanden van de hal ZIJn twee verdiepte blinde
n1ssen aangebracht. In de oosteliJke nis hangen gedenkplanten voor de eerste
steenleggmg m 1870 en één voor de mhuld1g1ng van het gebouw m 1873 met
vermeldmg van de bewindslieden en de architect. Het gepleisterde plafond heeft
plafondliJsten d1e Vlerkante plafondspiegels vormen. Het binnenschriJnwerk bestaat
voornameliJk uit dubbelvleugelige omliJste deuren met dr1e omliJste panelen en ongmeel
hang en sluitwerk. Tegen de pilasters hangen twee dr1earm1ge verlichtingsarmaturen m
neoclassiCIStische stiJl.
De trouwzaal slu1t ten noorden aan biJ de hal en 1s een rechthoekige ru1mte met ten
westen een schouw met een open haard en een marmeren schouwmantel m eclectische
stiJl, geflankeerd door twee binnendeuren. Boven de schouwmantel werd een omliJste
sp1egel aangebracht. De wanden ZIJn afgewerkt met een m omliJste panelen opgedeelde
lambr1ser1ng en erboven omliJste muurvlakken. Het gestucte plafond heeft een
omlopende plafondliJst De parket bestaat u1t een v1sgraatmot1ef. Het houten
bmnenschrl]nwerk bestaat Uit dubbelvleugelige deuren met dr1e omliJste panelen,
houten bmnenkasten en omliJStingen. Alle muurdelen en het schriJnwerk ZIJn
geschilderd.
Het kab1net van de burgemeester ten zu1den van de hal IS een rechthoekige ru1mte met
een geliJkaardige opbouw als de trouwzaal. De sp1egel boven de schouwmantel IS
riJkeliJker Uitgewerkt met een entablementomliJstmg. De lambr~senng werd opgedeeld
met liJStwerk en een riJkeliJk gedecoreerde fr1es werkt het geheel bovenaan af. Het
gestucte plafond heeft eveneens een omlopende gepleisterde muurliJst. De vloer IS
belegd met een parket 1n v1sgraatverband.
Tegen de achterwand van de hal staat de houten keizerstrap en een indrukwekkend
brandglasraam met een allegorische voorstellmg van de stad. De trap telt dr1e
bloktreden waarna hiJ afgebaard wordt met een trapleuning met ronde trappalen en
ballusters. Ter hoogte van het eerste bordes staan twee rechthoekige trappalen met
dnearm1ge metalen gaslantaarns 1n neoclassiCIStische stiJl. De gepleisterde wanden van
de traphal ZIJn afgewerkt met een plint met 1m1tat1evoegwerk en erboven pilasters en
liJstwerk. Het vlakke plafond heeft een kwartholle muurliJst en werd met stucliJSten
gedecoreerd.
Het gebrandschilderd raam 1n neorenaissancestiJl IS een realisatle van de Brusselse
glazenier Lou1s de Contm1 en bestaat Uit twee reg1sters en 1n totaal zes panelen. Het
raam toont centraal de Stad Vilvoorde verbeeld door een vrouw, omgeven door
tekstpanelen met vermeldmg van de schenkers en wapenschilden.
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De traphal geeft op de eerste verd1epmg u1t op een kleme overloop, van de traphal
gescheiden door een balustrade met gedraalde ballusters en vlerkante pilasters. De
overloop geeft toegang tot de feestzaal.
De neoclassiCIStisch feestzaal op de bovenverd1epmg wordt gentmeerd door bovenop
een plint geplaatste gecanneleerde pilasters met vergulde Konnth1sch kapitelen en een
basement ter ondersteuning van een omlopend klass1ek hoofdgesteL De rechthoekige
deuren ZIJn gevat 1n een entablementomliJStlng met bekronend dnehoek1g fronton. De
muurvlakken ZIJn voorz1en van omlopende liJsten. Het plafond bestaat Uit omlopende
cassettes en centraal een verhoogd plafond met kwartliJst. Op de vloer ligt een parket
1n v1sgraatmot1ef.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o

2°

3°

4°

5°

de bescherming beoogt het behoud van het exteneur van het stadhuls met al ZIJn
erfgoedwaarden en erfgoedken merken, opbouw, volumewerkmg, U1tz1cht,
vormentaal en afwerkmg van de gevel;
de bescherming beoogt het behoud van de Interne structuur van het stadhuis d1e de
veruiterliJking 1s van de oorspronkeliJke tweedeling van het gebouw 1n een ceremonieel
deel aan de Grote Markt en een achterliggend functioneel deel.
de beschermmg beoogt het behoud van de aanwez1ge erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken 1n het 1nteneur d1e verwiJZen naar de 1n oorsprong ceremon1ele
functie van het bouwvolume aansluitend biJ de Grote Markt, meer bepaald op de
geliJkvloerse verd1epmg de mkomhal, traphal, trouwzaal, het kab1net van de
burgemeester en op de bovenverdieping de feestzaal;
biJ een toekomstige vervanging van het schn]nwerk 1s het wenseliJk dat de vormgevmg
aansluit biJ de h1stonsche vormentaal van het stadhuls zoals ontworpen door Antome
Trappen1ers;
de reconstructie van de toren en de dakafwerkmg, zoals ontworpen door architect
Antome Trappeniers en oorspronkeliJk ook Uitgevoerd, behoort tot de mogeliJkheden.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoudmg 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, blikseminslag, 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:
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 h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
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 beglazmg,
beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegingen;
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het·aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publie~te1tsmnchtmgen of
uithangborden, met u1tzondenng van verklezmgspubliCitelt en met u1tzondenng
van publie~te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of
te huur 1s, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte n1et meer bedraagt
dan 4 m2;
het uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1en1ngen en le1dmgen
bevestigd aan of tegen het gebouw;
b) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
omheen het stadhuis;
c) het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair tegen het stadhuis, met u1tzondenng
van n1et-aard- en met-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld m
art1kel 65 van het KoninkliJk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de pol1t1e van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg;
het uitvoeren van de volgende handelingen aan of m het 1nteneur, meer bepaald m het
ceremon1ele deel van het stadhu1s:
a) het uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b) het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
c) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
d) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg, lambnsenng,
beslag, hang- en sluitwerk, brandglasramen, de v1er lichtarmaturen m de traphal
en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
e) het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
f) het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
g) het slopen, aanbrengen, vervangen of WIJZigen van techmsche mstallat1es met
Impact op de erfgoedwaarden.
f)

5°

6°

Er 1s geen toelat1ng vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

1 7 JULI 2018
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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