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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
het Chateau du Prince Léopold in Overijse
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, 1o;
Gelet op de advlesvraag biJ het college van burgemeester en schepenen van OvenJse,
1nged1end op 14 me1 2018;
Overwegende dat het adv1es met tiJdig 1s meegedeeld en dus geacht wordt gunstig te ZIJn;
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 IS
opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 14 JUni 2018,
waarvan de behandelmg 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen in het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het Chàteau du Prince Léopold aantoont;
Overwegende dat het Chàteau du Pnnce Léopold als monument h1stonsche waarde bez1t d1e
als volgt wordt gemotiveerd:
Als zeldzaam bewaard voorbeeld van een voormalig hotel-restaurant-café u1t de vroege 20ste
eeuw aan de rand van het Zon1enwoud getu1gt het Chàteau du Pnnce Léopold van het
opkomend toensme m de Vlaamse Rand rond Brussel tiJdens de belle époque. De
Uitgesproken landeliJke randgemeentes van de steeds UitdiJende Brusselse stedeliJke
agglomeratie werden de gellefkoosde plek voor het damestoensme van de welgestelde
burgen] u1t Brussel. Het Belgische konmgshu1s had een grote Invloed op de
aantrekkingskracht van de omgevmg van het Chàteau du Pnnce Léopold, m het biJZOnder
voor het nabiJgelegen Groenendaal, door de aanleg van de paardenrenbaan, KoningsviJvers
en het stimuleren van grote mfrastructuurwerken.
Tevens getu1gt de historische ontw1kkelmg van het perceel, als één van de vroegst ontboste
percelen 1n 1834, van het verhaal van de pnvate verkoop en daaropvolgende ontbossmg van
grote penfere delen van het Zon1enwoud op grondgebied van Jezus-Elk (OvenJse) vanaf 1830
onder mvloed van de Soc1été Générale. De grote mvloed van pnvé-e1genaars, m casu
grootgrondbezitters afkomstig u1t Brusselse welgestelde knngen, op de economische
ontwikkeling en de ruimteliJke ordening 1n Jezus-Elk bliJkt ook u1t de gesch1eden1s van dit
pand dat werd opgencht door de nazaat van één van de v1er belangn]kste grootgrondbezitters
u1t de reg1o, Lou1s Bauwens-Deheyn. ZIJn kle1nzoon, Lou1s Brabandt bouwde het Chàteau op
de locatle van het Café de Notre Dame de Bonne Odeur, een herberg u1t 1837 d1e werd
opgencht kort na de ontbossing van het perceel, wellicht met als doel het rendement van
deze opbrengsteigendom te kunnen verhogen.
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Het Cháteau bez1t eveneens h1stonsche waarde omwille van ZIJn mplant1ng, waarbiJ men n1et
alleen mspeelde op de economische log1ca van d1t druk kruispunt op de 1n c1rca 1832
aangelegde dreef van Waterloo naar Tervuren (Smt-Jansbergdreef), maar ook doordat het
gebouw z1ch bewust verbmdt en 1dent1ficeert met het aloude verleden van de locatie. Het
Cháteau du Pnnce Léopold 1s namelijk gelegen recht tegenover de bedevaartskapel OnzeLieve-Vrouw Willeneken ·aan het kruispunt van de Welnekendedreef en de Terblokstraat,
waarlangs de Smt-Jansbergdreef passeert. Tevens alludeert de naam van het etablissement
en de sgraff1to met Jachttafereel naar de voormalige elitaire status van het Zon1enwoud als
pnvaat]achtgebled van de hertogen van Brabant, later het Belgische Konmgshu1s. Tot 1n 1853
bezat konmg Leopold I nog 290 hectare van het Zon1enwoud op het grondgebied van JezusElk;
Overwegende dat het Cháteau du Pnnce Léopold als monument architecturale waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het Cháteau du Pnnce Léopold werd 1n 1905 opgetrokken 1n een eclectische stiJl met
hoofdzakeliJk neotrad1t1onele mvloeden. D1t voormalige hotel-restaurant-café 1s een
representatieve getu1ge en een zeldzaam bewaard voorbeeld van een voormalig hotel 1n de
Vlaamse Rand uit de belle-epoquepenode, een gebouwentypologie waarvan biJzonder wem1g
relicten bewaard bleven en vooralsnog geen vergeliJkbare voorbeelden 1n de Vlaams-Brabant
een bescherming als monument gen1eten.
Met ZIJn (1m1tat1e) bak- en zandsteenarch1tectuur, trapgevel, (semi-)torenvolumes en stelle
le1en bedakmg, e1gent het gebouw z1ch een h1stonsche allure toe. TerzelfdertiJd belichaamt
het gebouw de modern1te1t van de belle époque en werd er gebruik gemaakt van eigentiJdse
matenalen en technieken. Er werd gewapend beton gebruikt voor de vloerplaten en
overspannmgen, hetgeen c1rca 1905 een relat1ef vroege toepassmg was van deze techn1ek.
Het etablissement beschikte over alle modern comfort waaronder centrale verwarmmg, een
pnvate feestzaal ("danCing") en rUime garages voor wagens. In combmat1e met de
neotrad1t1onele architecturale kenmerken komen evenzeer verschillende eigentiJdse
kenmerken en matenalen voor. Niettegenstaande de h1stonserende themat1ek vormt vooral
de Imposante sgraffito 1n de ZIJtrapgevel het meest opvallende e1gent1jdse kenmerk van de
bU1tenarch1tectuur. De gaaf bewaarde sgraff1to 1s de facto een reclamebord 1n een voor ZIJn
t1jd typerende vormentaal en techniek. Het voormalige hotel-restaurant-café combmeerde
dusdanig een trad1t1onele architectuurstiJl met moderne functies, accommodaties en comfort.
Ondanks aanzienliJke aanpassmgen van het mteneur bewaart het complex haar
herkenbaarheld als voormalig hotel-restaurant-café door een gedeelteliJk bewaarde
bmnenmdellng en het behoud van diverse mteneurelementen zoals plafondafwerklngen,
omliJstingen en schn]nwerk,
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:
Cháteau du Pnnce Léopold, S1nt-Jansbergdreef 16, Oven]se, bekend ten kadaster: Oven]se,
1ste afdelmg, sectie M, perceelnummer 23A.

De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
dit beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ dit beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
1o
2°
architecturale waarde.
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De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het voormalige hotel-restaurant-café Chateau du Pnnce Léopold 1s gelegen op de hoek van
de Smt-Jansbergdreef en de Terblokstraat 1n Oven]se. Het Imposante hoekgebouw werd
omstreeks 1905 opgetrokken op een rUim perceel. Het gebouw 1s gesitueerd nabiJ het
h1stonsche kruispunt van de Wel nekendedreef (weg van Groenendaal naar Jezus-Elk) met de
Terblokstraat (weg van Hoeilaart naar Brussel) vlakbiJ de kapel Onze-Lieve-Vrouw
W1lleneken. Het gebouwencomplex IS beeldbepalend mgeplant 1n de westeliJke hoek van het
perceel en heeft een nagenoeg U-vorm1ge plattegrond, waarvan de configuratie bepaald
wordt door het verloop van de straten waaraan het gebouw grenst. Achter het gebouw bevmdt
z1ch een ru1me tum met eenvoudige aanleg, twee monumentale bomen (meer bepaald een
gewone es (Fraxmus excelsior) en een linde (T11ia)) en restanten van verhardmgen die
verWIJzen naar het vroegere gebruik als ontspannmgstum.
Het eclectische gebouw met neotrad1t1onele mslag IS opgetrokken 1n rode baksteen boven een
plmt van blauwe hardsteen, verlevendigd met w1tte baksteen voor de speklagen, rollagen,
geblokte segmentbogen en negblokken en met w1tte natuursteen voor de decoratieve
elementen zoals hoekstenen, hoekkettmgen, dorpels, erkers en de rondbogen van het
1nkomportaal. Voor de balkons met consoles werd eveneens gebruik gemaakt van blauwe
hardsteen. De volumes worden bekroond door afgewolfde le1en zadeldaken, boven sterk
overkragende kroonliJsten op korbelen. De twee straatgevels van dit hoekpand ZIJn opgevat
als pronkgevels en ZIJn opvallend riJker uitgewerkt dan de ZIJ- en achtergevels. De twee
straatgevels en de twee aanpalende ZIJgevels ziJn bovendien opgetrokken u1t een
kwalite1tsvollere en meer regelmatige baksteensoort met een holle voeg, dan de overige ZIJen achtergevels, opgetrokken Uit een donkerdere niet-monochrome en onregelmatige
baksteensoort d1e oorspronkeliJk met mortel was aangestreken en biJgekleurd, eveneens met
holle voeg. Bovenaan alle gevels van het gebouwencomplex ZIJn ste1gergaten, afgesloten met
metalen afdekplaatJes 1n de vorm van d1amantkoppen.
De hoofdvleugel aan de Smt-Jansbergdreef telt zeventraveeenen dne bouwlagen onder een
le1en zadeldak met dakvensters. De voorgevelis symmetnsch opgebouwd en bestaat Uit een
centraal u1tspnngend torenvolume onder afgeknotte le1en sp1ts (oorspronkeliJk met
belvédère) dat de hoofdingang markeert. De opengewerkte begane grond fungeert als
mkomportaal. De hoeken van de hoofdvleugel ZIJn op de eerste verd1ep1ng voorz1en van
rechthoekige erkers 1n Witte natuur- en baksteen onder le1en bedakmg, waarvan één
bekroond met een p1ron. Op de westeliJke hoek (ter hoogte van de straathoek van de SmtJansbergdreef met de Terblokstraat) wordt de erker doorgetrokken tot aan de tweede
verdieping. Ter hoogte van de geliJkvloerse verd1epmg aan de Smt-Jansbergdreef bleven acht
basementen 1n blauwe hardsteen bewaard van de houten galen] d1e z1ch oorspronkelijk aan
weersziJden van het torenvolume bevond. De voorgevel IS aan weersZIJden van het
torenvolume voorz1en van dne muuropenmgen per bouwlaag. Het betreft korfbog1ge
vensterdeuren op het geliJkvloers en getoogde vensterdeuren op de verd1ep1ngen, op de
tweede verd1epmg voorz1en van individuele balkons met decoratief IJZeren hekwerk.
De ZIJtrapgevel aan de Terblokstraat (met topstuk en één schouderstuk aan de rechterZIJde)
IS 1n de geveltop voorzien van een grote korfboogvormige n1s met sgrafittopaneel. Het betreft
een veelkleunge voorstelling van een bebost landschapstatereel met een waterpartiJ 1n de
achtergrond. Op de voorgrond ZIJn dne Windhonden. De bovenste helft van het paneel bestaat
u1t een grote banderol met opschnft "Chateau du Pnnce Léopold". De ZIJgevel 1s één travee
breed en IS op elke verd1epmg voomen van vensteropening met geliJkaardige vormgevmg als
1n de voorgevel, op de eerste en tweede verd1epmg voorz1en van een balkon.
De noordeliJke ZIJgevel (aan de tulnZIJde) 1s 1n vergeliJking vnJ sober Uitgewerkt. De
afgewolfde puntgevel telt twee traveeen en dne bouwlagen en een zolderverdieping. De
vormgevmg en ntmenng van de gevelopenmgen IS 1dent1ek als deze 1n de voorgevel, echter
zonder galen] of balkons.
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Het aansluitend volume aan de Terblokstraat telt v1er traveeen en twee bouwlagen. De
geliJkvloerse verd1ep1ng 1s anderhalve bouwlaag hoog aangez1en z1ch h1er de feestzaal
bevond, hetgeen veruitwendigd wordt m de hoge vensters. De ramen op de verd1ep1ng
erboven ZIJn identiek aan deze op de bovenste verd1epmg van de voorgevel, met name
vensterdeuren met indiVIduele balkons van blauwe hardsteen met decoratief IJZeren hekwerk.
De dne hoge vensterdeuren en bovenliggend venster 1n de ZIJgevel z1jn heden blind maar de
gevelopeningen bleven afleesbaar door hun bewaarde afiiJnmg en vormgeving.
De achtergevel van dit volume IS sober Uitgewerkt en was oorspronkeliJk blind op de eerste
twee bouwlagen. Nad1en werden er twee vensteropenmgen gemaakt op de eerste verd1epmg.
Op de tweede verd1ep1ng bevmden z1ch v1er getoogde vensters boven dorpels 1n Witte
natuursteen.
De noordeliJke vleugel van het gebouwencomplex staat haaks op het hoofdvolume en vormt,
samen met de twee straatvleugels voor de u-vorm1ge plattegrond van het complex. De gevels
van deze vleugel ZIJn sober Uitgewerkt, net als de ovenge ZIJ- en achtergevels. ZIJ ZIJn
opgetrokken u1t baksteenmetselwerk boven een lagere plint m blauwe hardsteen. De gevels
worden verlevendigd door speklagen m w1tte baksteen. W1tte natuursteen werd h1er alleen
toegepast voor de vensterdorpels en bepaalde hoekstenen of negblokken. Op regelmatige
afstanden ZIJn 1dent1eke getoogde vensteropenmgen, d1e z1ch op elke bouwlaag herhalen. Ter
hoogte van de diensttrap verspnngen de vensterhoogtes met een halve bouwlaag. H1er
bev1ndt z1ch ook een toegangsdeur tot deze d1ensttrap. Aan de noordZIJde 1s een kleme
aanbouw onder afgewolfd lessenaarsdak met een deuropenmg aan de westZIJde.
VermoedeliJk was d1t een portaal waarlangs men vanu1t de keuken de tum of het terras kon
bedienen, zonder rechtstreeks m de keuken te kunnen bmnen kiJken.
In de oksel van het u-vorm1ge gebouwencomplex bevinden z1ch enkele biJgebouwen van één
à anderhalve bouwlaag hoog, opgetrokken m baksteenmetselwerk met speklagen met
gevelopenmgen van diverse groottes waarvan de vormgevmg aansluit biJ de ovenge ZIJ- en
achtergevels.
Het gebouw heeft een bakstenen constructie met betonnen vloerplaten en draagbalken en
een houten dakconstructie. De oorspronkeliJke mdellng van het gebouwencomplex bleef tot
op heden herkenbaar. De aankledmg van het 1nteneur 1s op veel plaatsen geWIJZigd, doch
met behoud van oorspronkeliJke elementen zoals plafondafwerkmgen, liJstwerk, lambnsenng
en binnenschriJnwerk zoals bmnendeuren en raam- en deuromlljstmgen.
Het hoofdvolume aan de Smt-Jansbergdreef bestaat op het geliJkvloers u1t twee grote zalen
gescheiden door een centrale mkomgang. Deze gang betreedt men v1a het mkomportaal aan
de straatZIJde en leidt verder naar de hoofdtraphal, centraal gesitueerd 1n het
gebouwencomplex en re1kend tot aan de eerste verdiepmg. Aansluitend 1n de haakse
noordvleugel bevmdt z1ch de d1ensttrap, d1e re1kt van de kelder tot de zolderverdieping. De
twee zalen 1n het hoofdvolume ZIJn elk toegankeliJk v1a twee beglaasde vleugeldeuren. De
mteneuraankled1ng van deze ru1mtes bleef gedeelteliJk bewaard, waaronder geprofileerde
deur- en raamomiiJstmgen, een lambnsenng met geprofileerde bovenrand (zaal 1) en de
plafondafwerking met koofliJsten en draagbalken met decoratief liJstwerk op consoles
(verschillend per zaal). In één zaal bleef een parketvloer met VIsgraatmotlef bewaard. De
hoofdtraphal bewaart op elke verd1ep1ng haar plafondafwerking bestaande Uit riJk uitgewerkte
koofliJsten en draagbalken met decoratief liJstwerk op consoles. In de diensttrap ZIJn de
koofliJsten en de sober Uitgewerkte draagbalken met eenvoudige consoles bewaard. De
keldertrap Uit blauwe hardsteen bleef bewaard. De rUime kelder bewaart bakstenen
WIJnrekken en opgeklampte houten deuren. Behoudens enkele deur- en raamomliJStingen en
bmnendeuren heeft de keuken een volledig moderne mnchtmg. Op de eerste en tweede
verd1epmgen van het hoofdvolume en de haakse noordvleugel bleef de mdellng van de
hotelkamers bewaard. De hoofdtraphal geeft telkens u1t op een gang m de lengte van het
hoofdvolume, waarlangs de kamers z1ch bevmden. OorspronkeliJk keek elke kamer u1t op de
straatziJde. In de hoofdtraphal ZIJn er tevens op elke verd1epmg nog twee kamers, d1e
uitkiJken op de tu1n aan de noordziJde. De aanpalende ru1mtes van de noordelijke vleugel ZIJn
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u1tslu1tend toegankeliJk vanu1t de diensttrap en waren oorspronkeliJk d1enstru1mtes. De
zolderverdieping heeft een 1dent1eke mdeling als de onderliggende verd1epmgen. De kamers
onder dak waren oorspronkeliJk d1enstvertrekken. Behalve de ru1mteverdelmg op deze
verd1epmgen bleven ook nagenoeg overal de oorspronkeliJke deur- en raamomli]stmgen en
binnendeuren bewaard.
Aan de Terblokstraat bevmdt z1ch het volume van de feestzaal, toegankeliJk vanuit de
aanpalende grote ru1mte op het geliJkvloers v1a drie korfbog1ge doorgangen. De
oorspronkeliJke plafondafwerking van de feestzaal bleef mtegraal bewaard op de kamers van
het later Ingebrachte tussenverd1ep. Het plafond IS gentmeerd door grote draagbalken met
consoles en IS Uitgewerkt met koof- en s1erli]sten. Op de verd1epmg boven de feestzaal
bevonden z1ch eveneens hotelkamers, toegankeliJk v1a een centrale gang bereikbaar v1a de
hoofdtrap. De mdeling en mteneurafwerk1ng van de hotelkamers 1s grotendeels bewaard. De
kamers aan de ZIJde van de Terblokstraat hebben toegang tot een balkon. Elke kamer bewaart
haar plafondafwerking met koofliJst, als ook de deur- en raamomliJStingen en bmnendeuren.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o
de algemene doelstellmg van de beschermmg 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e 'de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden. Elke beheersdaad moet
de erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en -elementen respecteren en ondersteunen.
Nieuwe mgrepen en WIJZigmgen m het gebruik van het pand vere1sen een ge1ntegreerde
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 Ingrepen;
met betrekking tot het exteneur beoogt de bescherming het behoud van de
2°
bultenarchitectuur qua schaal, volumewerk1ng, materiaalgebruik en afwerking, als ook
de herkenbaarheid als vroeg 20ste-eeuws hotel-restaurant-café met neotrad1t1onele
vormgevmg. Het behoud van de waardevolle sgrafflto aan de ZIJtrapgevel 1s hierbiJ van
biJzonder belang;
3°
het verd1ent aanbevelmg dat n1et bewaarde oorspronkeliJke elementen worden
teruggebracht enjof gerestaureerd, zoals onder meer:
a)
het reconstrueren van de UitkiJktoren of belvédère op het centrale torenvolume;
b)
het reconstrueren van de houten galen] en bekronend balkon aan de voorgevel;
c)
het restaureren en/of reconstrueren naar oorspronkeliJk model van het h1stonsch
schn]nwerk, m het biJzonder het herstellen van de oorspronkeliJke raamverdelmg
aan de grote vensters van de voormalige feestzaal aan de Terblokstraat;
d)
het opnieuw open maken van de v1er gedichte vensteropeningen aan de ZIJgevel
van het volume aan de Terblokstraat en één aan de noordZIJde van het gebouw;
het reconstrueren van het decoratief smeediJZeren hekwerk waar dit verdwenen
e)
IS;
4°
met betrekkmg tot het 1nteneur beoogt de beschermmg het behoud van de
herkenbaarheid als voormalig hotel-restaurant-café, met zoveel mogeliJk behoud van
de ongmele ruimteverdeling waar deze behouden bleef, 1n het biJZOnder voor de
representatieve ru1mtes op de geliJkvloerse verd1epmg. De beschermmg beoogt
eveneens het behoud van zoveel mogeliJk van de bewaarde ongmele
1nteneurelementen zoals bmnendeuren, deur- en raamomli]stmgen, de lambnsenng m
één van de twee grote zalen op het geliJkvloers en de diverse plafondafwerkmgen met
koofliJsten en Uitgewerkte draagbalken;
het verd1ent aanbeveling dat n1et bewaarde oorspronkeliJke elementen worden
5°
teruggebracht enjof gerestaureerd, zoals onder meer:
het verWIJderen van het tussenverdiep 1n de feestzaal en het herstellen van de
a)
leesbaarheid van het feestzaalvolume van anderhalve bouwlaag hoog;
b)
het verWIJderen van de lift 1n de traphal van de hoofdtrap en het terugbrengen
van de oorspronkeliJke draamchtmg van deze trap, zodat deze opnieuw aansluit
biJ de bewaarde bordessen;
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6°

7°

de lage biJgebouwen 1n de oksel van het gebouwencomplex bez1tten we1n1g
erfgoedwaarde. Vervangmg van d1t volume 1s toegestaan 1nd1en de n1euwe mvullmg
geen negat1eve mvloed heeft op de erfgoedkenmerken en -elementen;
n1euwe toevoegmgen 1n de tum ZIJn mogeliJk, op voorwaarde dat ZIJ geen negat1eve
mvloed hebben op de erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en -elementen van het
beschermde monument. In het biJzonder moet hierbiJ rekenmg worden gehouden met
de schaal, volumewerking en matenalltelt van de n1euwe toevoegmgen, ten opzichte
van de bestaande gebouwen. De verhardingen kunnen worden verWIJderd om de
herbestemming van deze tumzone mogeliJk te maken.

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, w1nd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
de aanmerkeliJke rellefWIJZiging van de bodem;
2°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
4°
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;
5°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstruct1es;
a)
b)
het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
c)
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of wiJZigen van bUitenschnJnwerken,
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 toevoegingen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlclte1ts1nnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubllc1telt en met u1tzondenng
van pubi!Citeltslnnchtlngen, 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;
6°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1en1ngen en le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen, met Uitzondering van gladde schnkdraad
en pnkkeldraad ten behoeve van veekenng;
c)
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verwiJderen van wegen
en paden;
d)
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
7°
het Uitvoeren van de volgende handelmgen aan of 1n het 1nteneur:
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 rem1gen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
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d)

e)

f)

het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschn]nwerken, mclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazmg, lambnsenng,
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 ongesch1lderde elementen of het schilderen 1n andere
kleuren of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezige.

Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beve1lig1ngsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

1 6 JULI 2018
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

-
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