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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de
likeurstokerij De Beukelaer in Antwerpen
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1°;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen, gegeven
op 25 me1 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 v1ssen], waarvan de behandeling 1s
opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, gegeven op 14 JUni 2018,
waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de likeurstokenJ De Beukelaer aantoont;
Overwegende dat de likeurstokeriJ De Beukelaer als monument culturele waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
In de negentlende eeuw werden Jenever en andere sterke dranken erg populair. Door de
dalmg van de graanpn]zen ten gevolge van de grootschalige mvoer van graan u1t Rusland en
de n1euwe wereld vanaf het begm van de Jaren 1870, steeg het volume geproduceerde alcohol
sterk. De algemene verbetenng van de conjunctuur vanaf ongeveer 1890 betekende voorts
dat de gezmnen iets meer budget hadden voor luxeproducten zoals alcohol. Ook andere
producten dan Jenever vonden nu een afzetmarkt, meer bepaald an1sette, curaçao, absmt en
ellx1r. Ellx1rs ZIJn su1kern]ke, alcoholhoudende dranken gearomatiseerd met tientallen
kruiden. Ellx1rs werden aanvankeliJk als geneesmiddel bere1d, maar belandden m de tweede
helft van de negentlende eeuw steeds meer 1n het glas van gezonde mensen. De likeuren
sloegen vooral aan biJ de gegoede bevolking. De stokers probeerden er ook een n1euw publiek
mee te bereiken, met name vrouwen. Door de groe1ende populante1t van likeur waren er
tegen 1910 zelfs 29 likeurstokers act1ef m de stad Antwerpen. De bekendste ellx1rs 1n het land
waren de El1x1r de Spa en de Elixir d'Anvers. De Beukelaer zag een aantal goede redenen om
een glaasJe te dnnken: alcohol was stimulerend, hielp biJ de spiJSVertenng en biJ de genez1ng
van een hele reeks Ziektes. Geheelonthouding, zoals werd gepredikt door meer moralistische
tiJdgenoten, zag h1j als tegengesteld aan de volksaard. Het motto van De Beukelaer was "ut1,
non abutl", gebruik, maar met mate. Het product Elixir d'Anvers en de producent De
Beukelaer ZIJn aldus voorbeelden van de veranderende smaak m alcoholische producten op
het emde van de negentlende eeuw. Elixir d'Anvers IS bovendien een 1comsch product voor
de stad Antwerpen;
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Overwegende dat de likeurstokeriJ De Beukelaer als monument h1stonsche waarde bez1t d1e
als volgt wordt gemotiveerd:
Elix1r d'Anvers werd vanaf 1863 1n Antwerpen gestookt door Franço1s Xav1er De Beukelaer
(1838-1917). In maart 1863 finaliseerde hiJ het recept van de Elix1r d'Anvers op bas1s van
een mengeling van tientallen soorten planten, fru1t, kru1den, schors en wortels. De drank
kreeg ZIJn goudgele kleur van saffraan. Elixir d'Anvers sloeg met ZIJn herkenbare achthoekige
fles aan en De Beukelaer won medailles en erediploma's op d1verse beurzen. Elixir d'Anvers
werd een succesproduct met een productie van 700.000 liter per Jaar vlak voor de Eerste
Wereldoorlog. Het gamma van het bedn]f breidde u1t met onder andere Balsam en een e1gen
Jenever. Er werkten vlak voor de oorlog 60 tot 80 mensen 1n het bedn]f. Smds 1863 stookt
het bedn]f De Beukelaer ZIJn Elix1r d'Anvers m het centrum van Antwerpen, s1nds 1894 m de
Haant]eslel. Zowel de stad als de provmCJe Antwerpen hadden een trad1t1e van het stoken
van Jenever. De v1er à VIJf belangn]kste mdustnele stokers m Antwerpen produceerden m
1843 12,5% van de Belg1sche Jenever. In 1885 was dat percentage gestegen tot 27% van
de landeliJke ]eneverproductle. Ze produceerden Jenever en brandeWIJn, maar evenzeer
zu1vere alcohol voor mdustnele doelen. De Beukelaer 1s een goed bewaard en representatief
voorbeeld van de klemschalige productie van sterke drank in het centrum van Antwerpen;
Overwegende dat de likeurstokeriJ De Beukelaer als monument mdustneel-archeolog1sche
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De s1te De Beukelaer getu1gt op een zeldzaam coherente WIJZe van het volled1ge proces van
het stoken van likeur. In de eerste fase worden de mgred1enten van de Elixir d'Anvers meen
koperen alamb1ek met zu1vere alcohol gemengd. Na deze rnaeeratle gedurende VIJf dagen,
wordt m de tweede fase de distilleerkolf met stoom verwarmd. V1a een rode bUis wordt de
alcoholdamp naar een koelketel gebracht, waar de alcohol condenseert tot het zogenaamde
alcolaat of espnt. Een grote geklonken roestrode koelketel staat tegen de zuidoosteliJke muur
van de hal. Nadat het alcolaat of espnt enkele weken heeft gerust, komt het m de derde fase
m de mengketel terecht waar het defin1t1eve product wordt bekomen door zu1vere alcohol,
gedemineraliseerd water en su1ker toe te voegen. De v1erde fase omvat de riJping 1n
eikenhouten vaten van de Elixir d'Anvers gedurende een penode van VIJf maanden. De
zuidoostelijke ZIJde van de productiehal 1s Ingenomen door rekken met eikenhouten
n]pmgsvaten. De VIJfde fase 1s het bottelen, stoppen en etiketteren, wat centraal m de
productiehal gebeurt. Een aantal van de oude mstallat1es wordt nog door het bedn]f bewaard.
Op de s1te bevmden z1ch magaZIJnen voor de opslag van de mgred1enten voor de diverse
bere1dmgen en voor de opslag van de afgewerkte producten. Een deur op de binnenplaats
geeft toegang tot de rUimte met de oude stookketel met de fabneksschoorsteen. De stoom,
vandaag opgewekt door een n1euwe ketel, wordt gebruikt voor het opwarmen van de
distilleerkolven;
Overwegende dat de likeurstokeriJ De Beukelaer als monument architecturale waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De architect Jules Hofman (1859-1919) ontw1erp m 1894 een fabnek d1e u1tdrukk1ng Wilde
geven aan het architecturale streven van de opdrachtgever. Hofman studeerde tussen 1880
en 1884 bouwkunst aan de Konmkli]ke Academie voor Schone Kunsten 1n Antwerpen. HIJ
werkte aanvankeliJk aan woonhulzen en handelszaken 1n de neo-VIaamserenaJssance-stJ]I.
HIJ werd nad1en een van de belangn]kste Antwerpse vertegenwoordigers van de art nouveau,
onder andere 1n de WIJk Zurenborg. Vanaf 1909 werkte hiJ vooral voor de Antwerpse
bouwmaatschappiJ Vooruitzicht. De neo-VIaamserenaJssance-stiJI werd 1n het laatste kwart
van de negentJende eeuw gepromoot als natJonale bouwstiJl en werd vooralm de grote steden
zoals Brussel en Antwerpen gebruikt. Er werd teruggegrepen naar de renaissance en de
bijhorende Idealen van het humamsme als tegenreaetJe op de neogotiek en de verheerliJking
van de ge1dealiseerde chnsteli]ke middeleeuwen. De neo-VIaamserena1ssance werd de
belangn]kste bouwstiJl van liberale openbare besturen. De fabriek van De Beukelaer IS een
voorbeeld van de neo-VIaamserenaJssance-stJJI UJt de eerste fase van het architecturale
oeuvre van Hofman. Dat blijkt u1t de verzorgd vormgegeven gevel waann de typische
elementen van de stiJl terugkwamen: de trapgevels van de fabnekshal, de speklagen 1n w1tte
natuursteen 1n combmat1e met rode baksteen en het gebruik van blauwe hardsteen. De
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architectuur sloot naadloos aan biJ het patnmon1um van de Antwerpse binnenstad. Voorts
werd het mteneur van het bureau van de directeur kunstig aangekleed m neoVIaamserenalssance-stiJI. Het bureau heeft een v1sgraatparketr lambnsenngen 1 mgebouwde
kasten 1 1m1tat1e goudlederbehang ( carton CUire) 1 glas-m-lood raam boven de deur1
schoorsteenmantel met sp1egel en houten cassetteplafond;
Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd m de biJlage biJ het mm1steneel
beslult mtegrerend deel Uitmaken van het monument en de cultureler mdustneelarcheologlsche en architecturale waarde van het monument versterken zoals gemotiveerd m
de biJlage biJ het bes1Uit1
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artikel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 wordt het volgende onroerende goed voorlopig beschermd als monument:
likeurstokeriJ De Beukelaer1 bureel 1 magaZIJnen 1 productiehal gebruikt voor de productie van
Elix1r d 1Anvers 1 HaantJeslel 132 m Antwerpen/ bekend ten kadaster: Antwerpen/ 10de
afdeling 1 sect1e K1 perceelnummer 1781X012.

De cultuurgoederen d1e mee worden beschermd 1 ZIJn opgenomen m biJlage.
De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1o
2°
3°
4°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
culturele waarde;
h1stonsche waarde;
1ndustneel-archeolog1sche waarde;
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De s1te De Beukelaer bevmdt z1ch op de hoek van de HaantJeslel en de Van Tnerstraat. De
s1te bestaat Uit een fabnekshal met aansluitende werk- en opslagru1mtes1 een overbouwde
doorgang naar een bmnenplaats1 een kantoorgebouw met bureau 1n neovlaamserenalssance-st1JI1
de
voormalige
flessenwassenJ 1 een
ketelruimte
met
fabneksschoorsteen 1 een opslagruimte met dubbele gietiJZeren galenJ 1 een ladmg met
daarboven een magaZIJn 1 werkplaatsen/ san1ta1re ru1mtes en refters.
Het kantoorgebouw 1s op de hoek van de HaantJeslel en de Van Tnerstraat gebouwd. Het
gebouw telt twee bouwlagen onder een schilddak (nok parallel met de Van Tnerstraat). Het
kantoorgebouw IS twee traveeen breed in de HaantJeslel en negen traveeen lang 1n de Van
Tnerstraat. Het kantoorgebouw heeft een liJstgevel van bak- en natuursteen/ afgesloten met
een arch1traaf1 een vlakke fnes en een houten kroonlijst op klossen. Op de geliJkvloerse
verd1epmg ZIJn er rondboogvensters met blmd boogveld met decoratief metselwerk en
rechthoekige vensters op de verd1epmg. Het 1nteneur bewaart nog de stalen wenteltrap en
het bureau van de directeur 1n neo-VIaamserenalssance-stiJI. Het bureau heeft een
v1sgraatparket 1 lambnsenngen 1 mgebouwde kasten 1 1m1tat1e goudlederbehang (carton cu1re) 1
schoorsteenmantel met sp1egelr glas-m-loodraam boven de toegangsdeur en houten
cassetteplafond.
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De fabnekshal bestaat u1t dne traveeen onder een zadeldak (nok parallel met de Van
Tnerstraat), met aansluitende werk- en opslagruimten en de overbouwde doorgang vanu1t
de poort aan de Haant]eslel. De fabnekshal heeft een topgevel van bak- en natuursteen op
hoge sokkel met gekoppelde en getraliede keldervensters. De gevel 1s mgedeeld 1n traveeen
door mlddel van pilasters met een topstuk. De v1er pilasters hebben natuurstenen speklagen.
De middentravee 1s verhoogd met een hoofdgestel en dubbel fronton. Op de architraaf 1s de
naam van het bedn]f F.X. De Beukelaer aangebracht. Onder het hoofdgestel 1n de
middentravee 1s een brede gesculpteerde gevelplaat met rankwerk en medaillon aanwezig,
waann het wapenschild van de stad Antwerpen staat afgebeeld (versterkte burcht, twee VriJ
geplaatste handen en een markgravenkroon). Onder de burcht staat de 1nscnpt1e FABRIEKS
MERK. Het medaillon wordt geflankeerd door druivenranken. Iedere travee bevat een rUim
segmentboograam 1n geblokte omli]stmg van arduin beschermd door SierliJk IJzeren hekwerk.
Onder het middelste raam 1s het wapen van Belg1e aangebracht, omdat het bedn]f
hofleverancier voor het Belg1sche kon1ngshu1s was. Onder 1eder raam 1s decoratief
baksteenmetselwerk terug te Vinden.
De fabnekshal heeft een rechthoekige vorm met betimmerde overkapping met centrale
lichtstraat op iJzeren Polonceauspanten. Aan de noordwesteliJke ZIJde van de fabnekshal
bevindt z1ch een galeriJ op gietiJZeren zu1len d1e toegang geeft tot de magaZIJnen op de eerste
verd1epmg. De galen] kan met een lift (bu1ten gebruik) en een trap worden bere1kt. Ook aan
de noordwesteliJke ZIJde bevmden z1ch op het geliJkvloerse n1veau magaziJnen. De tientallen
soorten planten, fru1t, krulden en wortels d1e gebruikt worden voor de productie worden 1n
deze vleugel bewaard.
Aan de zuidwesteliJke ZIJde van de fabnekshal staan v1er diStilleerkolven naast elkaar
opgesteld. Het gaat om respectleveliJk een exemplaar van 355 l1ter gebouwd door Dés1ré
Dubo1s, een exemplaar van 803 liter van Ch. Van Genechten en eentJe van 1029 liter
ontworpen door F.C. Smets Uit Antwerpen. Het v1erde exemplaar van 1100 liter werd 1n 1978
geproduceerd door Tourna1re. De distilleerkolven staan op een verhoog met versierde
gietiJZeren poten. Een grote geklonken roestrode koelketel staat tegen de zuidoosteliJke muur
van de hal. Tegen de zuidwesteliJke wand van de hal staan grote mengtanks en rusttanks.
Vooral de kle1ne tanks van ongeveer 600 liter m koper spnngen 1n het oog. De mengketel van
het Brusselse bedn]f Chaurobel staat naast de diStilleerkolven opgesteld en wordt aangeduid
met M1. Tegenover de mengketel M1 staat een tweede mengketel M2 opgesteld. Naast de
Chaurobel en de distilleerkolven staat een kuip waann su1ker met warm water wordt
gesmolten. Tegen de muur staat een marmeren plaat waar alcohol en water kan worden
bekomen v1a twee kraantJes.
De zuidoosteliJke ZIJde van de productiehal 1s Ingenomen door rekken met eikenhouten
n]pmgsvaten. De twee bovenste lagen ZIJn klemere vaten van ongeveer 600 tot 640 liter. De
vaten op het laagste n1veau hebben een capac1te1t van ongeveer 3300 tot 3600 liter. De
meeste vaten werden door de Antwerpse ku1per Antome-Joseph Persena1re vervaardigd.
Boven op de galen] 1n de productiehal staan nog enkele koperen ketels. Dit ZIJn 1nfus1evaten
die voor de productie van Balsam werden gebruikt.
Ten zuidwesten van de fabnekshal bevmdt z1ch een betegelde ru1mte met een glazen koepel
d1e 1n het verleden als flessenwasseriJ diende. Verder naar het zuidwesten ligt de rechthoekige
opslagruimte met een dubbele gietiJzeren galen] afgedekt met koepel op gebogen metalen
schenkel- of ph11ibertspanten. Iedere galen] heeft een bewaarde manuele ophaalmstallat1e.
De afwerking van de vloeren en muren 1s functioneel: dallen op het geliJkvloers, beton op de
galenJen en Witgekalkte bakstenen muren.
De oorspronkeliJke fabnek IS volledig onderkelderd. De kelder, die als magaz1jn wordt
gebruikt, 1s v1a een trap vanu1t de productiehal te bereiken. De gietiJZeren zuiltJes met
eenvoudig kapiteel ondersteunen stalen I-liggers met bakstenen troggewelven.
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Het ketelhuts met de fabrieksschoorsteen ts beretkbaar vanop de btnnenplaats en grenst aan
de fabnekshal en de flessenwassenJ. De stoomketel werd door Jacques Ptedboeuf tn Juptle
vervaardtgd. Boven de stoomketel ts een overkapping tn glas en staal voorzten. Aan het
ketelhuts grenst een werkplaats.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelltngen:
1°

2°

3°
4°

5°

de algemene doelstelltng van de beschermtng ts het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen dte de basts vormen voor de erfgoedwaarden. Elke aanpasstng of nteuwe
functte moet de beschermde erfgoedwaarden, -kenmerken en -elementen respecteren
en ondersteunen. Bewaren gaat daarbiJ voor vernteuwen. Dtt veronderstelt tn de eerste
plaats vakkundtg onderhoud en conserverende tngrepen. Daarnaast veretst elke
beheersdaad een getntegreerde en duurzame aanpak waarbiJ de tmpact op de volledtge
stte met al ZIJn componenten wordt afgewogen. BtJ aanpasstngen en/of functtewt]Ztgtng
dtent de typologte van de ltkeurstokenJ en de tnstallattes te worden gerespecteerd. Dtt
betekent onder meer dat de nteuwe functte de draagkracht van het gebouw ntet mag
overstiJgen;
de tnstallattes voor de productte van Eltxtr d'Anvers maken een belangn]k deel van de
erfgoedwaarde utt. Behoud van de acttvttett ts de beste bewanng voor tndustneel
erfgoed. Er dtent op gelet dat de voortzetttng van de acttvttett de erfgoedwaarden ntet
aantast. De ltkeurstoken] De Beukelaer ts echter een werkend bedn]f. Dat wtl zeggen
dat er over bepaalde machtnes en tnstallattes soms besltsstngen moeten genomen
worden tn functte van de bedrt]fsvoenng en de voortgang van de productte. Dtt ts
mogelt]k, maar er moet naar gestreefd worden om btJ aanpasstngen maxtmaal rekentng
te houden met de erfgoedwaarden. De tnstallattes dte ntet meer btJ de productteworden
gebrutkt, worden verder op de stte bewaard;
de rt]ptngsvaten kunnen, tn functte van het productlepraces tndten herstel onmogeliJk
bliJkt, vervangen worden door nteuwe houten exemplaren met een gelt]kaardtg volume
en vergeliJkbare vorm;
de dtsttlleerkolven en mengketel op het verhoog tn de producttehal kunnen, tn functte
van het productlepraces tndten ze ntet hersteld kunnen worden, vervangen worden door
nteuwe exemplaren. Het oude toestel wordt dan elders op de stte opgesteld;
tin functte van de herbestemmtng van de rutmte van de stoomketel, kan de stoomketel
verWIJderd worden, mtts behoud van de kop van de stoomketel van Ptedboeuf met de
vuurmond en het omnngende bakstenen metselwerk. Dtt kan tn dezelfde rutmte tegen
een muur worden geplaatst. Zo bliJft de band met de koepel boven de stoomketel
bewaard.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebrutker van het beschermde monument ZIJn verpitcht
de tnstandhoudtng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hutsvader te beheren en de nodtge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bltksemtnslag, dtefstal, vandalisme, wtnd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmattg te controleren;
3°
regulter onderhoud utt te oefenen;
4°
onmtddellt]k passende consoltdatte- en bevetltgtngsmaatregelen te nemen tn geval van
nood.
Aanvullende voorschnften voor het als monument beschermd tndustneel erfgoed:
1°
de nodtge maatregelen nemen om de werktng als werktUig te verzekeren;
2°
het actueel werkend industneel erfgoed regelmatig tn werktng stellen volgens de regels
van de kunst. Met de werktng wordt bedoeld het fundtoneren van het totale
productlepraces waar dat mogeliJk ts.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelattng
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructte;
2°
het verwt]deren, vervangen, wijztgen of verstevtgen van constructteve elementen;
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3°

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 aantastmg;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
a) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekkmg 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 of WIJZigen van bUJtenschn]nwerken,
deuren, ramen, lu1ken, poorten, mclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazmg,
beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, mclus1ef meuwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlcJteJtsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verkJezmgspubiiCJteJt en met u1tzondenng van
pubiiCJteJtsmnchtmgen, 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 omgevingswerken:
a) het plaatsen of WIJzigen van bovengrondse nutsvoorz1enmgen en le1dmgen;
b) het aanleggen of WIJZigen van verharding met een m1n1male gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardmgen met
m1mmaal 30 m 2 , met u1tzondenng van verhardingen geplaatst b1nnen een straal
van 30 meter rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
6°
het Uitvoeren van de volgende handelingen aan of m het 1nteneur dat over
erfgoedwaarde beschikt en cultuurgoederen d1e er mtegrerend deel van Uitmaken:
a) het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b) het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe 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 aantastmg;
d) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
binnenschn]nwerken, 1nclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazing, lambnsenng,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
e) het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
f) het beschilderen van onbesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
g) het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verWIJderen van de
cultuurgoederen d1e opgenomen ZIJn m een beschermJngsbesiUJt;
7°
het Uitvoeren van volgende handelingen aan de beschermde toestellen:
a) het WIJZigen, vervangen of herstellen van het beschermde goed of onderdeel ervan
met n1et-ongmele matenalen en construct1etechn1eken;
b) het volledig of gedeelteliJk uiteen nemen, het verplaatsen of WIJZigen van de
technische kenmerken van toestellen.
Er IS geen toelatmg vereist voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beveillg1ngsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
Brussel,
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