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~\''.\ Vlaa~se
'~'t: \ Regenng
Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
Gemeenteschool in Zwalm {Nederzwalm-Hermelgem)
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 bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het mm1steneel beslult van 1 maart 2018 tot voorlopige bescherming als monument
van de Gemeenteschool 1n Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 17 maart 2018 tot en met 16 apnl
2018 en waarvan de behandeling van de be2waren 1s opgenomen 1n biJlage;
Gelet op de bezwaren van de zakeliJkrechthouder waarvan de behandeling IS opgenomen
biJlage;

1n

Gelet op het adv1es van de Vlaamse CommiSSie voor Onroerend Erfgoed, gegeven op 23 apnl
2018, waarvan de behandeling IS opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen In het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Gemeenteschool aantoont;
Overwegende dat de Gemeenteschool, met 1nbegnp van het schoolgebouw, de ommuurde
speelplaats, de san1ta1re blok, de overdekte speelplaats en de biJgebouwen, als monument
h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De voormalige gemeenteliJke JOngensschaolm Nederzwalm IS een representatief en zeldzaam
voorbeeld van een trad1t1onele landeliJke schoolsite Uit de vroege Jaren 1920. Het
schoolgebouw met aanhangheden werd 1n 1921 opgencht ter vervangmg van de bestaande
dorpsschool Uit 1871. De heropbouw en Uitbreiding van de gemeenteschool 1n Nederzwalm IS
een representatieve getu1ge van de verbetenngen d1e het proVInCiebestuur 1n navolgmg van
de wet op de leerplicht van 19 me1 1914 aan de gemeenteliJke onderWIJSinfrastructuur
trachtte door te voeren. Wat betreft planmdeling en u1trust1ng werden de reeds gekende
theoneen en modellen van de 19de-eeuwse schoolbouw nagevolgd. Het programma werd
echter biJkomend afgestemd op de e1sen d1e door de onderWIJShervorming van 1914 1n voege
traden, 1n het biJzonder de mncht1ng van een v1erde graad. Voor het praktiJkgencht onderncht
dat men 1n het zevende en achtste leerJaar voorschreef werd een aparte werkklas of atel1er
noodzakeliJk geacht. De gemeenteschool 1n Nederzwalm IS één van de eerste
plattelandsscholen waar deze beroepsvoorbereidende Infrastructuur voor twaalf- tot
veertienJangen aan de onderwiJSlokalen toegevoegd werd. De h1stonsche schoolsite 1n
Nederzwalm vormt als dusdanig een zeldzaam voorbeeld van de trad1t1onele plattelandsschool
u1t het mterbellum en geeft bovend1en bliJk van de ontw1kkelmgen 1n het lager onderWIJS na
de mvoenng van de leerplicht 1n 1914;
Overwegende dat de Gemeenteschool, met mbegnp van het schoolgebouw, de ommuurde
speelplaats, de san1ta1re blok, de overdekte speelplaats en de biJgebouwen, als monument
architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
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De schoolsite aan de Schoolstraat In Nederzwalm uit 1921 vormt een representatiefvoorbeeld
van de vroeg 20ste-eeuwse schoolbouw In landeliJke context. Het geheel IS opgetrokken In
neotraditionele stiJl naar ontwerp van architect Jules Colpaert (1881-1975) en bestaat uit een
schoolgebouw, een ommuurde speelkoer met samta1re blok, een overdekte speelplaats en
een logistiek biJgebouw. Voor het vormeliJk en ruimteliJk programma van de schoolsite
werden de richtliJnen en modellen binnen de 19de-eeuwse schoolarchitectuur nagevolgd. De
voormalige gemeenteliJke Jongensschool In Nederzwalm IS een relatief gaaf bewaard
voorbeeld van een traditionele gemeenteschool, waarbiJ nagenoeg alle typologische
kenmerken en elementen van de schoolsite bewaard bleven. Door de ruimteliJke samenhang
van schoolgebouw, ommuurde speelplaats, sanitaire blok en overdekte speelplaats vormt de
gemeenteschool een ensemble. De Inrichting en uitrusting van het schoolgebouw geeft
bovendien bliJk van de toen geldende maatschappeliJke en pedagogische principes Inzake
opvoeding, hyg1ene en volksgezondheid. Wat betreft de afmetingen en orientatie werd
aansluiting gezocht biJ de geldende standaardmaten voor klaslokalen en werd een Ideale
bezonnmg nagestreefd. Colpaert voorzag twee middelgrote, ruim verlichtte klaslokalen van
7,60 meter op 7 meter met een hoogte van 4,50 meter. De naar het oosten georienteerde
raampartiJen zorgden voor een optimale verlichting van de klaslokalen. Het schriJnwerk van
de grote, rechthoekige ramen met oorspronkeliJk hang- en sluitwerk bevat typerende
kenmerken, waaronder de tuimelramen In de bovenlichten, de oorspronkeliJke spanJoletsluitsystemen en de geblindeerde ruiten In de onderste roeden. Met het oog op een effiCient
onderhoud werd In alle ruimtes een tegelvloer en tegellambrisering voorzien en werden de
hoeken overal afgeschuind. TIJdens het ontwerpproces ging een biJzondere aandacht uit naar
de studie van de verluchtmgs- en verwarmingsopties van de lokalen, waarvan de nog
aanwezige ventilatieroosters en plafondrozetten getuigen. Wat betreft de architecturale
Uitwerking van de gevels leverde Colpaert een sober, doch verfiJnd neotraditioneel ontwerp.
De voorgevel werd opgevat als pronkgevel en werd In een decoratieve baksteenarchitectuur
uitgevoerd. BIJzondere aandacht ging uit naar de afwerking van de dakoversteken, waarbiJ
de Invloed van de cottagestiJl zich dUideliJk laat voelen. Het verzorgd schriJnwerk en de
geprononceerde dakoversteken van de sanitaire blok sluiten hier stilistisch sterk biJ aan.
Ondanks de sobere Uitwerking van de achtergevel en zuideliJke ZIJgevel werden deze verzorgd
uitgevoerd en ZIJn de gecementeerde gevelvlakken voorzien van een schiJnvoeg,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 mei 2014 worden de volgende onroerende goederen definitief beschermd als
monument:
Gemeenteschool, met Inbegrip van het schoolgebouw, de ommuurde speelplaats, de sanitaire
blok, de overdekte speelplaats en de biJgebouwen, Schoolstraat 12 In Zwalm (NederzwalmHermelgem), bekend ten kadaster: Zwalm, 12de afdeling, sectie A, perceelnummer 9R.

De definitief beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
dit besluit wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fysieke toestand van de definitief beschermde goederen wordt als
biJlage biJ dit besluit gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1o
historische waarde;
2°
architecturale waarde.
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De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De voormalige gemeentelijke Jongensschool van Nederzwalm IS een vnjstaande schoolsite
gelegen aan de kru1smg van de Schoolstraat en de Lindestraat 1n de gemeente NederzwalmHermelgem. De voormalige schoolsite bestaat u1t het schoolgebouw met klaslokalen, een
verharde ommuurde speelplaats, een san1ta1re blok en een overdekte speelplaats met
bergruimtes.
Exteneur:
De voormalige gemeentelijke JOngensschool 1n Nederzwalm werd opgetrokken 1n een
neotrad1t1onele stiJl, met enkele subtiele accenten die verWIJZen naar de cottagestiJL De
voorgevel werd Uitgewerkt 1n een decoratieve baksteenbouw met hardstenen detaillenng,
terwiJl de achtergevel en zuidelijke ZIJgevel eenvoudige gecementeerde gevelwanden betreft.
Het hoofdvolume kent een regelmatig grondplan en telt één bouwlaag onder een eenvoudig,
licht hellend zadeldak met pannen. Op het u1te1nde van de nok ter hoogte van de puntgevel
steekt een p1ron. Achter het schoolgebouw bevmdt z1ch de ommuurde speelplaats. De
omhemmgsmuur IS aan zuidelijke en westeliJke ZIJde voorz1en van een InriJpoort tussen
hekpi]lers. Be1de muuropeningen ZIJn tegenwoordig dichtgemetseld. In de zuidwesteliJke hoek
van de verharde koer bevmden z1ch de overdekte san1ta1re mstallat1es. De koer geeft aan
noordeliJke ZIJde Uit op de overdekte speelplaats of'préau couvert'. Achter dit volume bevmdt
z1ch een eenlaags biJgebouw met opslagruimtes, dat eertiJds dienst deed als kolenkot en stal.
De voorgevel:
De voorgevel aan de straatZIJde telt zeven traveeen, waarvan de breder opgevatte linkse
travee geaccentueerd wordt door middel van een puntgevel. De gevelwand wordt gentmeerd
door zes gelijke travee-n1ssen met lisenen en verspnngende tandliJSten. Het bakstenen
gevelparement m kruisverband rust op een afgeschumde hardstenen plmt. In de n1ssen
steken grote rechthoekige vensterpartl]en. Deze ZIJn bovenaan voorz1en van een IJZeren latei
en sluiten onderaan aan op een hardstenen lekdorpel. In het onderste muurvlak onder de
vensterpartiJen bevmden z1ch de hardstenen omliJStingen van de verluchtmgsroosters
(luchtnemers) d1e thans verdwenen ZIJn. Deze rechthoekige u1tspanngen ZIJn dichtgemetseld.
In de vensteropenmgen steken grote dneled1ge ramen met roedeverdelmg. De bovenlichten
van de raampartiJen ZIJn voorz1en van een klemere roedeverdelmg. In de Imkertravee steekt
eenzelfde rechthoekig venster dat 1ets breder opgevat werd. Het raam IS één reg1ster breder
dan de voorgaande. In de geveltop bevindt z1ch een v1erled1g halfrond raam. De bakstenen
tandliJSt slUit aan op een geprofileerde, u1tkr~gende dakliJst voorz1en van Uitgesneden
consoles. Deze laatste ZIJn steeds per twee gegroepeerd en bevmden z1ch ter hoogte van de
lisenen. Tussen be1de consoles bevmdt z1ch telkens een gesmeed s1eranker. De complexe
dakoversteek aan de puntgevel 1s SierliJk Uitgewerkt en rust eveneens op geprofileerde
consoles. In het licht hellend dakvlak steken v1er zmken verluchtmgsschachten met
regenhoed en twee opgemetselde schoorstenen. D1t verspnngend volume kent een sobere
ba ksteen a rch 1tectu ur.
De noordeliJke en zuideliJke ZIJgevel:
De noordelijke ZIJgevel bestaat Uit een blmd bakstenen muurvlak op een hardstenen plmt.
Aan de rechterZIJde bevmdt z1ch het eenlaags volume van de laterale gang d1e Uitgeeft op de
klaslokalen en de werkklas. Deze IS toegankeliJk v1a een eenvoudige plankendeur. Bovenm
dit volume steekt een opgeklampt bU1tenlu1k. De zuidelijke ZIJgevel betreft een
gecementeerde liJStgevel met schl]nvoegen, gentmeerd door dne gelijke travee-n1ssen met
lisenen. In de middelste travee bevond z1ch een eenvoudige rechthoekige muuropenmg, die
dichtgemetseld werd. De IJzeren latei en hardstenen lekdorpel ZIJn nog Zichtbaar. Ondenn
steekt nog het ongmele verluchtmgsrooster met hardstenen omli]stmg. Aan de westeliJke
ZIJde slUit de gevel aan op de bakstenen schoolmuur. De schoolmuur 1s voorzien van een
gecementeerde plmt en betonnen dekstenen. Enkel de hekpiJlers van de poorten ZIJn voorz1en
van een hardstenen deksteen.
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De achtergevel:
De achtergevel bestaat u1t VIJf ongeliJke traveenissen met lisenen. De rechtertravee IS
Uitgewerkt als een puntgevel. De gecementeerde muurvlakken ZIJn voorz1en van
schiJnvoegen. In het eenlaags volume van de laterale gang bevmden z1ch twee rechthoekige
vensteropenmgen en twee deuropenmgen. Een lessenaarsdak overspant dit volume. Het
dakvlak m golfplaten werd 1n het verleden aangepast en verhoogd. Hiertoe werd de
gecementeerde buitenmuur deels opgemetseld. Het hoofdvolume van het schoolgebouw IS
voorzien van een zadeldak 1n pannen dat net als aan de voorziJde voorz1en IS van v1er zmken
verluchtmgsschachten. In de puntgevel van de achtergevel bevindt z1ch naar analogie met de
voorgevel een groot rechthoekig venster met m de geveltop een halfrond venster. Deze
laatste werd dichtgemetseld. Ook de rechthoekige vensteropenmg werd 1n het verleden
aangepast. Deze werd aan de bovenZIJde deels mgekort en dichtgemetseld. Ter hoogte van
de achtergevel werd nagenoeg al het buitenschriJnwerk vernieuwd. Enkel de beglaasde
paneeldeur 1n de linkertravee IS ongmeel.
De speelkoer:
Aan westeliJke ZIJde geeft het hoofdvolume van het schoolgebouw Uit op een speel koer. In de
zuidwesteliJke hoek van de speelkoer bevinden z1ch de overdekte san1ta1re installaties. Dit
smal rechthoekig volume bestaat u1t zes gemakken en VIJf piSSIJns (unnoJrs). De piSSIJns
bestaan Uit een hardstenen borduur en greppel. De aansluitingen van de v1er natuurstenen
scheidingswanden ZIJn nog Zichtbaar 1n de hardsteen. Deze laatste bleven echter met
bewaard. Het ongmeel schn]nwerk van de scheidingswanden, de gemakdeuren en de sterk
overkragende dakoversteek bleef overal mtact bewaard. In de samta1re blok ligt bovendien
nog steeds de ong1nele tegelvloer m dambordpatroon (oker- en be1gekleunge tegels). Wat
betreft u1tvoenng en stiJl slUit het volume sterk aan biJ dat van het hoofdgebouw. Het
houtsniJWerk van het schnJnwerk en de geprononceerde dakoversteken verWIJZen naar de
cottage-stiJl. Aan de noordeliJke ZIJde van de speelkoer bevmdt z1ch de overdekte speelplaats
of préau couvert. Het lessenaarsdak werd 1n het verleden reeds vervangen door een
vernieuwd dakschild m golfplaten dat deels werd opgehoogd. H1ertoe werden de dragende
ZIJmuren deels opgemetseld. Het dakvlak rust op twee gietiJZeren kolommen. De overdekte
speelplaats IS gevloerd met een buitenvloer m baksteen (zogenaamde Scheldesteen). In de
noordwesteliJke hoek van de overdekte speelplaats bevmdt z1ch een getoogde muuropenmg
met opgeklampte deur. Deze verschaft toegang tot de achterliggende bergruimtes die
oorspronkeliJk dienst deden als kolenkot en stal. D1t verspnngend, bakstenen volume IS sober
Uitgewerkt en bevat centraal 1n het oosteliJke gevelwand een eenvoudige enkele deur onder
segmentboog. In de rechtertravee steekt een eenvoudig rechthoekig venster.
Inteneur:
De h1stonsche planmdeling van de gemeenteliJke Jongensschool IS duideliJk afleesbaar aan de
hUidige Interne structuur van het hoofdgebouw. De volumes van beide klaslokalen en de
werkklas ZIJn nog aanwezig, evenals de laterale gang aan westeliJke ZIJde die de verschillende
onderdelen met elkaar verbmdt. Aan de oosteliJke ZIJde van het hoofdgebouw bevinden z1ch
twee klaslokalen. Deze kennen een nagenoeg Vlerkante plattegrond en hebben afgeschumde
hoeken. Aan de zuideliJke ZIJde slUit h1er het smal, rechthoekig volume van de werkklas op
aan. Deze ru1mte kent eveneens afgeschumde hoeken. De scheidingsmuren tussen de
klaslokalen en de werkklas werden m het verleden opengebroken en voorz1en van een
sche1dmgsboog om deze onderdelen als één open ru1mte dienst te laten doen. De klaslokalen
ZIJn sober 1ngencht en ZIJn van een ongmele vloer m w1tte en okerkleunge tegelmoza1ek
voorzien. Een dnekleunge band m zwarte, okerkleunge en rode tegels boordt de ru1mtes af
en WIJSt op de oorspronkeliJke klasmdelmg. De vloer sluit aan op eenzelfde tegellambnsenng
die thans overschilderd werd. Verder bleven 1n de klas1nteneurs eveneens de hardstenen
sokkels van de schouwmonden bewaard. Deze bevmden z1ch voor de dne klasruimtes steeds
centraal, boven m de noordeliJke klaswand. H1er werd eertiJds het afvoerkanaal van de
kolenkachels die de ru1mtes dienden te verwarmen op aangesloten. In de werkklas steken de
schouwmond en sokkel achter een bek1stmg die boven de sche1dmgsboog aangebracht werd.
Ter hoogte van de ongmele plafondliJSt bevinden z1ch 1n deze ru1mte eveneens v1er
geprofileerde hardstenen consoles. De grote, oosteliJke raampartiJen van de dne klaslokalen
Pagma 4 van 7

ZIJn ong1neel en behielden hun oorspronkeliJk hang- en slu1twerk. Het schn]nwerk van de
ramen bestaat u1t enkelvoudige draalramen en tulmeiramen 1n de bovenlichten. De spanjoletsluitsystemen d1e de tulmeiramen bedlenen bleven nagenoeg overal behouden. In de houten
venstertabletten bevmden z1ch nog de ongmele verstelbare verluchtmgsroosters d1e 1n
verbmdmg staan met de roosters aan de buitenZIJde. In de voorste ru1mtes steekt een
verlaagd vals plafond d1e de raamvlakken deels aan het z1cht onttrekken. Naast de oosteliJke
raampartiJen bleven de ongmele binnendeuren tussen de klaslokalen en gang bewaard. Het
betreft enkelvoudige paneeldeuren met ongmeel deurbeslag. Aan de westeliJke ZIJde van het
schoolgebouw werd het schnJnwerk vernieuwd. In het smal volume van de laterale gang werd
ter hoogte van het middelste klaslokaal een n1euwe scheidingswand mgebracht. In het
Ingesloten stuk van de gang IS het plafond met de ong1nele verluchtmgsrozetten Zichtbaar
gelaten.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o
2°

3°

4°
5°

6°

7°

de algemene doelstelling van de bescherming IS het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
de Gemeenteschool van Nederzwalm-Hermelgem, met schoolgebouw, ommuurde
speelplaats, san1ta1re blok, overdekte speelplaats en biJgebouwen vormt een ensemble.
Elke beheersdaad moet de erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en -elementen
respecteren en ondersteunen. N1euwe Ingrepen en WIJZigmgen 1n het gebruik van de
voormalige schoolsite vereisen een gemtegreerde aanpak waarbiJ de Impact op het
geheel wordt afgewogen en waarbiJ de draagkracht van het gebouw n1et wordt
overschreden. D1t veronderstelt vakkundig onderhoud en md1en nod1g conserverende
mgrepen;
met betrekking tot het exteneur beoogt de beschermmg het behoud van de
bu1tenarch1tectuur qua schaal, volumewerkmg, matenaalgebruik en afwerkmg. Het
behoud van de speelplaats met omhemmgsmuren en toegangspoorten, de san1ta1re blok
en overdekte speelplaats met biJgebouwen draagt biJ tot de herkenbaarheld als
voormalige dorpsschool. Hoewel de bescherming eventuele aanpassmgen en
toevoegingen aan deze volumes n1et u1tslu1t, d1enen deze Ingrepen de ensemblewaarde
van de verschillende onderdelen te VriJWaren;
met betrekkmg tot het inteneur beoogt de bescherming het behoud van de ongmele
mteneurelementen;
de biJgebouwen en de overdekte speelplaats aan noordeliJke ZIJde van het perceel ZIJn
secundaire ru1mtes. H1er IS meer ru1mte voor n1euwe 1nvull1ngen, m1ts ZIJ geen negatieve
mvloed hebben op de erfgoedkenmerken en -elementen van het schoolgebouw;
een eventuele kwalitatieve en duurzame u1tbre1d1ng kan overwogen worden. Een
nieuwbouw d1ent duideliJk ondergeschikt te ZIJn ten opzichte van het hoofdgebouw en
zal de erfgoedwaarden ondersteunen;
het strekt tot aanbeveling om onderstaande beschadigde erfgoedelementen te
herstellen en storende mgrepen ongedaan te maken:
a)
het Uitbreken van de verlaagde valse plafonds ter hoogte van de klaslokalen en
de westeliJke gang en het herstellen van de plafonds op hun ongmele hoogte;
b)
het verWIJderen van de storende verflaag en het herstel van de ongmele
tegellambnsenng 1n de klaslokalen;
c)
het verWIJderen van de bek1st1ng voor de ongmele hardstenen kraagstenen en
schouwmond ter hoogte van de sche1d1ngsboog 1n de werkklas;
d)
het terug openmaken van de dichtgemetselde ramen ter hoogte van de werkklas;
e)
het voorzien van een gepaste bedakmg voor de overdekte speelplaats en het
eenlaags volume van de gang, al dan n1et naar h1stonsch model;
f)
het voorz1en van een gepaste, kwaliteitsvolle verharding voor de speelkoer;
g)
het terug aanbrengen van de h1stonsche kleurstelling van het schn]nwerk, op
bas1s van een stratigrafisch onderzoek.
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Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg 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 consol1dat1e- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
de aanmerkeliJke reliefWIJZigmg van de bodem;
2°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
3°
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
4°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
5°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstruct1es;
a)
b)
het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
c)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bu1tenschn]nwerken,
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 toevoegmgen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publie~te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubliC1te1t en met u1tzondenng
van publiCite1tslnncht1ngen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop
of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte met meer
bedraagt dan 4 m 2 ;
6°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1enmgen en le1d1ngen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen;
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 handelingen aan of 1n het mteneur:
a)
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b)
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het
c)
toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantast1ng;
d)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclus1ef de beglazmg, lambnsenng, beslag, hang- en
sluitwerk, gewelven 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;
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f)

het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen 1n andere
kleuren of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge.

Er IS geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11ig1ngsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

0 4 OKT. 2018
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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