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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
het café Luminor in Vilvoorde
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van VIlvoorde, gegeven
op 15 mei 2018, waarvan de behandeling IS opgenomen In biJlage;
Gelet op het advies van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energie, mobiliteit en openbare werken, landbouw en visseriJ, waarvan de behandeling IS
opgenomen In biJlage;
Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, gegeven op 17 mei 2018,
waarvan de behandeling IS opgenomen In biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen In het
beschermmgsdossier, de erfgoedwaarde van het café Lum1nor aantoont;
Overwegende dat het café Lummor als monument historische waarde bezit die als volgt wordt
gemotiveerd:
Een representatief, goed bewaard en herkenbaar voorbeeld van een café dat reeds
ongeveer 100 Jaar op deze plek IS gesitueerd en dat Ingericht werd In een woonhuls Uit de
19de eeuw, mogeliJk met oudere kern. Sinds 1919 functioneert het gebouw als een café
met een Uitgesproken VItrine aan de Grote Markt die tiJdens het mterbellum m art-decastiJl
werd herbouwd en waarvan de totaal Inrichtmg wellicht ook toen werd Ingericht;
Overwegende dat het café Lummor als monument architecturale waarde bezit die als volgt
wordt gemotiveerd:
Het café Lummor IS een representatief, goed bewaard en herkenbaar voorbeeld van een
burgerliJk café uit het Interbellum ondergebracht In een pand met 19de-eeuwse uitzicht, op
een belangriJke publieke plek, de Grote Markt van VIlvoorde. Het exterieur en Interieur
voldoen aan de voorwaarden die In 1933 door Barrez m het tiJdschrift Bat1r werden
beschreven en afgebeeld werden In andere contemporaine publicaties.
Het café wordt gemarkeerd door een uitzonderliJk goed bewaard gebleven en riJk
vormgegeven geschilderde houten cafépui In art-decastiJl met ruime glaspartiJen en met glasIn-lood In de bovenlichten. De pUI wordt geflankeerd door twee geliJkvormige deuren.
Het Interieur van het café Lum1nor vermoedeliJk In 1931 aangebracht, bleef zeer goed
bewaard waardoor er een belangriJke ensemblewaarde ontstaat bestaande uit het
stucplafond, de lambrisering met banken, de spiegels, het bmnenschriJnwerk, de toog die
verbonden IS met de glazenkast, de kurkentrekker op de glazenkast, de koperen voet en
armsteun aan de toog, de deuren naar de telefooncel en de gang. Het Interieur sluit perfect
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aan biJ de fineerhouten café1nteneurs zoals d1e toen 1n de contemporaine literatuur werden
gepubliceerd;
Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd 1n de biJlage biJ het m1n1steneel
beslult Integrerend deel Uitmaken van het monument en de 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 art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
het café Lum1nor, Grote Markt 25 1n Vilvoorde, bekend ten kadaster: Vilvoorde, 2de afdeling,
sect1e D, perceelnummer 434E.

De cultuurgoederen d1e mee worden beschermd, ZIJn opgenomen 1n biJlage.
De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de voorlopig beschermde goederen worden als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft archltecturale erfgoedwaarde:

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
1°
het café Lummor 1s een gepleisterd en geschilderd pand van dne traveeen en twee
bouwlagen onder een pannen zadeldak met een nok evenwiJdig aan de straat. De gevel
heeft op de geliJkvloerse verd1ep1ng een cafépUI, geflankeerd door twee rechthoekige
deuren.
De dne muuropeningen op de geliJkvloerse verd1ep1ng ZIJn opgevuld met schn]nwerk
dat Uit het Interbellum dateert. Lmks 1n de gevel staat een dubbelvleugelige deur met
een bovenlicht. De cafépul 1s dnedelig met een centrale deur, geflankeerd door twee
v1tnnes met gu1llotmeramen en bovenlichten. De bovenlichten werden Ingevuld met
riJkeliJk vormgegeven glas-In-lood 1n art-decostl]l. Rechts van de pUl bevindt z1ch een
enkele, volle deur met geliJkaardige vormgeving zoals het andere schn]nwerk.
Op de bovenverdieping steken dne rechthoekige vensters met neoclassiCIStische
g1et1]zeren borstwenngen;
2°
de plattegrond van de geliJkvloerse verd1ep1ng bestaat u1t dne delen, conform de
Indeling van de voorgevel. De rechter deur geeft toegang tot een gang, d1e naar de
pnvéwonmg le1dt. Er 1s een doorgang tussen de gang en het café. Centraal 1s het café
1ngencht. Links geeft de voordeur toegang tot een kleme afgesloten ru1mte, waarachter
een telefooncel werd 1ngencht d1e enkel toegankeliJk IS vanuit het café;
3°
het mteneur werd mgencht met een houten omlopende lambnsenng met gemtegreerde
banken en bovenaan afgewerkt met een liJSt. De banken ZIJn bespannen met leder of
text1el. De lambnsenng bestaat u1t stiJl- en regelwerk met een gebogen bovendwarsstuk
en boven de rugleuningen Ingevuld met sp1egels. De lambnsenng Incorporeert de
toegang tot de telefooncel en de deur naar de gang d1e naar de pnvévertrekken le1dt.
De dneled1ge toog 1s aan de bultenziJde belegd met fineerhout en heeft centraal een
ovaalvormige decoratie. Het meubel IS voorz1en van een koperen voetsteun op de vloer
en een armleuning met art-nouveaumslag aan de bovenZIJde. Achter de toog en ermee
verbonden staat het glazenrek met centraal een sp1egel, geflankeerd door
glazenkastJeS. De deurtJes werden opgevuld met geslepen helder glas 1n koperen
roeden. Het meubel wordt bovenaan afgesloten met een fnes u1t mlegwerk van fineer
en centraal de plaats voor een ronde klok. Op de glazenkast bevmdt z1ch een vast
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bevestigde kurkentrekker. Boven de lambnsenng bevmden z1ch gepleisterde wanden
en een gepleisterd plafond met eenvoudige stucliJSt De toog, lambnsenng met banken
en de cultuurgoederen werden voorz1en van eenzelfde Inlegwerk van fineerhout en op
de toog en de tafeltJe ligt hetzelfde roze marmer.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheerdoelstellingen:
1°
de beschermmg als monument beoogt het behoud van de gevels en bedaking Zichtbaar
van op de openbare weg met al hun erfgoedwaarden en -kenmerken evenals het nog
aanwezige h1stonsche bultenschriJnwerk en de h1stonsche aankleding van de gelagzaal;
2°
de bescherming beoogt het herstel van het Uitzicht van het h1stonsche schnJnwerk op
de bovenverdiepingen conform h1stonsche afbeeldingen of modellen en dat op het
ogenblik dat het hu1d1ge schn]nwerk d1ent vervangen te worden;
3°
1nd1en gewenst kunnen de zoldervensters 1n de gevel zoals die afgebeeld staan op oude
postkaarten terug geopend worden;
4°
het ontbrekende glas-In-lood wordt best gereconstrueerd;
5°
1nd1en de cafévloer d1ent vervangen te worden gebeurt dat best door een vloer die
aansluit naar kleurstelling en vormentaal biJ het mterbellum;
biJ vervangmg van de bespannmg van de banken d1ent naar een matenaal en motlef
gezocht dat aansluit biJ de vormentaal van het Interbellum;
6°
n1et beschreven ru1mtes ZIJn Uitgesloten van de bescherming;
7°
de cultuurgoederen dienen 1n goede staat bewaard te worden.
Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1o
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 consol1dat1e- en beve11igmgsmaatregelen 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;
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
2°
3°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche materialen en het toepassen
van behandelmgen 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 buitenmuren van
construct! es:
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 afwerk1ngslagen;
d) het aanbrengen, verwiJderen, vervangen, WIJZigen en herplaatsen van
bUitenschnJnwerken, deuren, ramen, luiken, poorten, inclusief de al dan n1et
f1gurat1eve beglazing, structuurglas, glas-In-lood, 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, publiC1te1tsmnchtlngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verklez;ngspublicltelt er. met u1tzondenng van
publie~te1tsmnchtmgen, 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;
5°
het Uitvoeren van de volgende handelingen aan of 1n het mteneur:
a)
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
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b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het
toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te remigen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg, lambnsenng
met banken, wandspiegels en kapstokken, toog en glazenkast, beslag, hang- en
sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
het beschilderen van ongeschilderde, ongevern1ste of ongeboende elementen of
het schilderen, boenen ofvern1ssen mandere kleuren of kleurschakenngen of met
een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verwiJderen van de
cultuurgoederen d1e opgenomen ZIJn m een beschermmgsbeslu1t;
het plaatsen en/of vernieuwen van techmsche voorz1en1ngen zoals verwarmmg,
klimaatregeling, elektnsche mstallat1es, gelUidsinstallatie, san1ta1r, liften en
beveillgmgsmstallatles, waterle1dmg d1e een 1mpact hebben op het café-1nteneur.

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

Brussel,

17 JUli 2018
De Vlaamse m1mster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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