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Ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van de
bescherming als monument van een tuinpaviljoen met ijskelder in
Puurs in functie van de verplaatsing ervan
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.2.1, 2°;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
Gelet op het m1n1steneel beslult van 13 februan 1998 tot bescherming van v1er monumenten
1n Puurs, gepubliceerd 1n het Belgisch Staatsblad van 12 JUni 1998;
Gelet op de lopende herstelvordenng aangaande herstel van het verwaarloosd goed en op 6
oktober 2016 door 1nspect1e Onroerend Erfgoed overgemaakt aan het parket van de Procureur
des Konmgs 1n Antwerpen;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ssie Onroerend Erfgoed, gegeven op 14 jun1 2018,
waarvan de behandeling IS opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat de huidige ruimteliJke context van het tumpavil]oen met IJSkelder de
herkenbaarheld en afleesbaarheld van de erfgoedwaarde bemoeiliJkt en de herwaardenng
van het monument belemmert;
Overwegende dat de verplaatsing van het monument naar een nabiJe en gepaste
ruimteliJke context, zoals voorz1en 1n het masterplan" De tumen van Puurs" (goedgekeurd
1n november 2015) de erfgoedwaarde 1n stand houdt, de h1stonsche erfgoedwaarde
herwaardeert en deze opmeuw herkenbaar en afleesbaar maakt;
Overwegende dat het onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het biJhorend
doss1er, de hUidige problematiek van het als monument beschermd tumpavll]oen met
IJSkelder dUldt en de verplaatsing ervan motiveert,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 6.2.1, 2° en 3° en artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 wordt de bescherming van een tumpavil]oen
met IJSkelder 1n Puurs, opgenomen 1n het m1n1steneel beslult van 13 februan 1998 tot
beschermmg van v1er monumenten 1n Puurs, gepubliceerd 1n het Belgisch Staatsblad van 12
JUni 1998, voorlopig geheel opgeheven.

Art. 2. § 1. Het beschermde goed 1s gelegen op het perceel met de volgende kadastrale
gegevens: Puurs, eerste afdeling, sect1e B, perceelnummer 495/A.
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Het beschermde onroerend goed waarvan de bescherming wordt opgeheven 1s aangeduld op
het plan dat als biJlage 1 biJ d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van het beschermde onroerend goed waarvan de
bescherming wordt opgeheven wordt als biJlage 3 biJ d1t beslult gevoegd.
§2. Het monument wordt verplaatst naar het perceel met de volgende kadastrale
gegevens: Puurs, eerste afdeling, sect1e B, perceelnummers 451Y (deel) en 467 F (deel).
De plaats waar het monument naartoe wordt verplaatst 1s aangeduid op het plan dat als
biJlage 2 b1j d1t beslult wordt gevoegd.

Art. 3. In art1kel 1 van het m1msteneel beslult van 13 februan 1998 tot bescherming van v1er
monumenten 1n Puurs wordt de zm "Wegens ZIJn h1stonsche waarde: - als monument:
IJskelder, gelegen te Puurs, BegiJnhofstraat 15; bekend ten kadaster: Puurs, 1e afdeling,
sect1e B, perceelnummer 495A" opgeheven.
Art. 4. In art1kel 2 van hetzelfde beslult wordt de zm "IJskelder BegiJnhofstraat 15: De
histonsche waarde wordt als volgt omschreven: 19de-eeuws pavilJoen met IJSkelder als
getu1ge van een functioneel bouwwerk Uit het verleden." opgeheven.
Art. 5. Het plan als biJlage biJ hetzelfde beslult wordt vervangen door een plan waaru1t bliJkt
dat de bescherming van de IJskelder 1s opgeheven.
Art. 6. De volgende maatregelen ZIJn nod1g voor de ontmanteling van het tuinpavilJoen met
IJSkelder:
1°
vooraleer de ontmantelingswerken kunnen aanvangen 1s de opmaak van een
gedetailleerd lastenboek van de werkbeschriJVIngen van het monument vereist,
mclus1ef een gedetailleerde actuele fotoreg1strat1e van de bestaande toestand van het
geheel en de verschillende bouwonderdelen;
2°
het opmeten van het tuinpavilJoen met IJskelder waarbiJ 1eder bouwonderdeel
gedetailleerd opgemeten en opgetekend wordt. Het betreft 1n hoofdzaak het
bakstenen metselwerk, de decoratieve kroonliJsten en gepleisterde deta11lenng van
de gevel;
3°
kleuronderzoek van de h1stonsche afwerkmgslagen;
4°
het nummeren van alle te behouden elementen;
5°
de demontage en opslag van alle te behouden gemventanseerde bouwelementen;
6°
de afbraak van de resterende bouwkundige onderdelen (pannen, houtconstructie dak
en baksteenmetselwerk);
7°
het weggraven van de grond rondom het tumpavll]oen met IJSkelder, d1t tot op n1veau
van de vloerplaat van de kelder;
8°
het op voorhand demonteren van de bestaande passerelles rondom het tumpavll]oen
met IJskelder;
9°
de demontage van de keldenngang en het verluchtmgsgat.
De volgende maatregelen ZIJn nod1g voor de verplaatsing van het tuinpavilJoen met IJSkelder:
1o
het voorz1en van een fundenngsplaat en de afwerking van de fundenng op de meuwe
locatle van het tuinpavilJoen met iJskelder;
2°
de plaatsmg van een stalen harnas waarmee het tuinpavilJoen met IJskelder
Ingeklemd wordt, de ramen worden geschoord en het dak wordt ondersteund;
3°
na het mklemmen van het tumpaviiJoen met IJskelder, het verplaatsen van de
constructie naar de n1euwe locatle met behulp van een montagekraan;
4°
van zodra het tumpavll]oen met IJSkelder op de meuwe locatle verankerd wordt, het
demonteren van het stalen harnas.
De volgende maatregelen ZIJn nod1g voor de montage en de restauratie van het tumpav1l]oen
met IJSkelder na verplaatsing:
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de h1stonsche bouwWIJZe Uit gepleisterde gemetste volle muren wordt opn1euw
toegepast. De baksteenwanden worden gerestaureerd, waarna de gevels opn1euw
voorz1en worden van een gevelbeple1stenng. naar ongmeel model;
de 1nstab1ele dakconstructie wordt volledig vervangen en voorzien van een volledig
n1euwe dakbedekking van le1en naar ongmeel model. De n1euwe dakstructuur wordt
aan de onderziJde opmeuw voorz1en van nnkellat]es en beple1stenng, plaatseliJk 1s
d1t nog waarneembaar;
de gevelpleister wordt aangebracht ter afwerking van de gevel met 1nbegnp van alle
h1stonsche profielen (deze ZIJn 1n deta1l opgemeten). Om het pleisterwerk zo 1dent1ek
I
mogeliJk u1t te voeren aan de h1stonsche afwerking wat textuur en kleur betreft,
worden er proefstalen geplaatst ter goedkeunng. De kleur van de gevel wordt
bepaald op bas1s van het kleuronderzoek van de h1stonsche afwerkmgslagen. Er
worden verfstalen geplaatst ter goedkeunng;
het plaatsen van nieuw bu1tenschn]nwerk. De aannemer maakt op bas1s van de
deta1ltekenmgen u1tvoenngsplannen op d1e voldoen aan de hedendaagse
siUitmgssystemen en comfortvere1sten. Deze deta1lteken1ngen ZIJn voor te leggen ter
goedkeunng vooraleer over te gaan tot u1tvoenng;
de binnenwanden worden opn1euw voorz1en van een wandbeple1stenng. Vla een
onderzoek naar de correcte samenstelling wordt de beple1stenng Uitgevoerd naar
ongmeel model;
het hermetsen van de keldenngang en het verluchtmgsgat met dezelfde orientat1e
als de hu1d1ge;
het aanaarden van de IJSkelder volgens hetzelfde terremprofiel als de hu1d1ge.

Art. 7. Het def1n1t1eve opheffmgsbesiUit zal slechts ondertekend worden wanneer een
mmneliJke sch1kk1ng wordt aangegaan met de Inspecteur onroerend erfgoed aangaande de
wederrechteliJke verwaarlozing.

Brussel,

2 5 SEP. 2018
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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