Bijlage 4. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van de likeurstokerij De Beukelaer in Antwerpen

Prov1nc1e: Antwerpen
Gemeente: Antwerpen, 10de afdeling, sect1e K
Dossiernummer: 4.001/11002/135.1

Ob]ectnummer: 4.01/11002/2489.1

OmschriJVIng:
LikeurstokeriJ De Beukelaer, HaantJeslel 132

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

2 5 SEP. 2018
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands 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

Het adv1es werd gevraagd op 4 me1 2018.
Geen enkel agentschap bracht een adv1es u1t over de beschermmg van het onroerend goed. In
u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de advlezen gunstig.

1.2.

Advies uitgebracht door de stad Antwerpen

Het adv1es werd gevraagd op 4 me1 2018.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 25 me1 2018 een gunst1g adv1es Uit
over deze beschermmg. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Conclus1e: het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed {VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 4 me1 2018.
De VCOE bracht op 14 JUni 2018 een voorwaardeiiJk gunstig adv1es Uit over de beschermmg
van het onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es:
De comm1ss1e vraagt om m het InhoudeliJk doss1er de likeurstokeriJ te kaderen tegenover
andere vergeliJkbare stokenJen om te bepalen hoe zeldzaam en authentiek de likeurstokeriJ
De Beukelaer 1s.
c:>
Er wordt m het mhoudeiiJk doss1er biJ de evaluatie van de erfgoedwaarden een
vergeliJking gemaakt met andere likeurstokenJen.
De comm1ss1e vraagt om m art1kel 5 het punt 5 over de toelatmgspilcht1ge
omgevmgswerken te verduideliJken of te schrappen.
c:>
Een aantal van de bepalmgen ZIJn belangnJk om greep te houden op de s1tuat1e, zoals
het eventueel aanleggen van bovengrondse le1d1ngen tegen de bultengevel door
nutsbednJven en de bmnenkoer. De ovenge omgevmgswerken worden u1t het beslult
geschrapt.
Over de fotoreg1strat1e merkt de comm1ss1e op dat er geen foto werd toegevoegd van de
bewaard gebleven stalen wenteltrap.
c:>
Verm1ts de trap met als erfgoedelement werd aangeduid, 1s er geen foto m het doss1er
opgenomen.
De suggestie van de comm1ss1e dat het promotiematenaal tot de cultuurgoederen behoren
vanwege de culturele waarde m plaats van de 1ndustneel-archeolog1sche waarde wordt
gevolgd. Met het promotiematenaal werd Immers mgespeeld op de populante1t van likeur,
de veranderende smaak m alcoholische producten en het bereiken van een n1euw publiek.
De meubels van het bureau dragen n1et biJ tot de art1st1eke, maar tot de architecturale
waarde.
c:>
Het beschermmgsdoss1er wordt aangepast zoals de comm1ss1e voorstelt.
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De comm1ss1e vraagt dat de cultuurgoederen een approximatieve datenng knJgen, een
vermeldmg waar het goed z1ch bevindt, m welke fase van het productieproces ze worden
gebrwkt en een vermeldmg of ze vandaag nog m gebruik ZIJn .
.:::>
In de mate van het mogelijke worden de stukken verder ge1dent1ficeerd m de bijlage
over de cultuurgoederen.
De comm1ss1e vraagt om m de beheersdoelstellingen te dulden hoe met de cultuurgoederen
moet worden omgegaan: is behoud m s1tu essentieel of zou bewanng meen erfgoeddepot
kunnen overwogen worden?
.:::>
De wetgever def1n1eert de cultuurgoederen als mtegraal deel u1tmakend van het
monument.
Het IS dus de bedoelmg
dat ze samen
bliJven.
Het
onroerenderfgoeddecreet verduideliJkt (art1kel 6.4.5) dat de cultuurgoederen die
opgenomen ZIJn m een beslult tot beschermmg van een monument, n1et zonder
toelatmg van het agentschap Onroerend Erfgoed bu1ten het monument mogen
worden verplaatst.
Het artikel 4 over de voorschnften voor mstandhoudmg en onderhoud bevat twee
aanvullende voorschnften voor het te beschermen goed. De comm1ss1e ondersteunt deze
voor zover ze betrekkmg hebben op het erfgoed dat nog effectlef werkend 1s en actueel m
gebruik is. N1et alle cultuurgoederen ZIJn 1mmers nog in gebruik .
.:::>
De aanvullende voorschnften bevatten de kwalificatie dat het werkend industneel
erfgoed regelmatig m werk1ng moet worden gesteld. De cultuurgoederen d1e niet
werkend ZIJn, hoeven dus met opmeuw m werk1ng te worden gezet. In het beslult
wordt het woord 'actueel' toegevoegd zodat het duideliJk 1s dat d1t voorschnft enkel
van toepassmg 1s op het werkend erfgoed dat nog effectlef werkend 1s.
In artikel 5, punt 6° g) is er sprake van het verplaatsen of verWIJderen van de
cultuurgoederen. De comm1ss1e vraagt hierover verduideliJking. Het is 1mmers n1et
ondenkbaar dat ze, m het kader van de goede werk1ng van het bednJf, m de toekomst
verplaatst moeten worden .
.:::>
Zoals eerder aangehaald biJ de besprekmg van de opmerkmg van de commissie over
de beheersdoelstelllngen, gaat het decreet er vanu1t dat de cultuurgoederen en het
monument samenbliJVen. In de toelatmgspllcht1ge handelingen staat dat de
cultuurgoederen m1ts een toelatmg kunnen verplaatst of verWIJderd worden. Het kan
gaan over biJVoorbeeld een tentoonstelling of voor restaurat1ewerken. In het
inhoudelijke doss1er wordt d1t verduideliJkt.
Conclusie: het adv1es heeft Invloed op het mhoudeliJk doss1er en het bescherm1ngsbeslwt. Het
mhoudelljk doss1er en het beschermmgsbeslwt werden zoals hierboven beschreven aangepast.

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het
bescherm1ngsbeslwt. Het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt
aangepast:
Er wordt m het mhoudei!Jk doss1er biJ de evaluatie van de erfgoedwaarden een vergeliJking
gemaakt met andere llkeurstokenJen.
In art1kel 5 van het beslult worden de toelatmgspllcht1ge omgevmgswerken deels geschrapt
md1en ze n1et relevant ZIJn.
De suggestie van de commissie dat het promotiematenaal tot de cultuurgoederen behoren
vanwege de culturele waarde m plaats van de mdustneel-archeologische waarde wordt
gevolgd. De meubels van het bureau dragen met biJ tot de art1st1eke, maar tot de
architecturale waarde. Het beschermmgsdossier wordt aangepast zoals de comm1ss1e
voorstelt.
In de biJlage biJ het beslult over de cultuurgoederen knJgen de cultuurgoederen een
approx1mat1eve datenng, een vermelding waar het goed z1ch bevindt, m welke fase van
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het productieproces ze worden gebruikt en een vermelding of ze vandaag nog 1n gebruik
ZIJn.
In het InhoudeliJke doss1er wordt biJ de toelatmgsplicht1ge handelingen verduideliJkt wat
het standpunt 1s over het verplaatsen van de cultuurgoederen.
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