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~\''..\ Vlaa~se
'~'t2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
Appartementsgebouw "De Zonnewijzer" 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 bepaling 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 21 december 2018, waarvan de behandeling IS 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, mobiliteit en openbare werken, landbouw en v1ssen], waarvan de behandeling IS
opgenomen 1n biJlage;
Gelet op de advlesvraag biJ de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, 1nged1end op 7
december 2018;
Overwegende dat het adv1es n1et tiJdig 1s meegedeeld en dus geacht wordt gunst1g te ZIJn;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van Appartementsgebouw "De ZonneWIJZer"
aantoont;
Overwegende dat Appartementsgebouw "De ZonneWIJZer" als monument architecturale
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Appartementsgebouw "De ZonneWIJZer" behoort enerZIJds tot de sleutelwerken Uit de
naoorlogse architectuurproductie van het bureau Léon Stynen-Paul De Meyer. AnderziJdS
geldt het appartementsgebouw door ZIJn mgemeuze typologie en multifunctionele
programma, als één van de meest vooruitstrevende voorbeelden van pnvate
meergez1nswonmgbouw u1t de Jaren 1950-1960 1n Antwerpen.
Léon Stynen was meer dan VIJftig Jaar beroepsmatig act1ef als architect, stedenbouwkundige,
docent, schoold1recteur, onderwl]shervormer, beleidsmedewerker en zelfs pollt1cus. HIJ
realiseerde een omvangn]k en kwalitatief hoogstaand oeuvre, waarvan het zwaartepunt 1n
Antwerpen lag. In Antwerpen bleven zowel gebouwen u1t ZIJn begmpenode als u1t ZIJn latere
oeuvre bewaard, en hiJ realiseerde er een brede typologische waa1er gaande van pnvate
wonmgen over appartementsgebouwen tot handelspanden, kantoren en cmema's.
TIJdens een succesvolle loopbaan 1n het Interbellum, ontplooide Léon Stynen z1ch tot één van
de meest toonaangevende modernisten 1n Belg1e. OnmiddelliJk na de Tweede Wereldoorlog
partiCipeerde de architect act1ef 1n de wederopbouw van het door vliegende bommen
geteisterde Antwerpen, met enkele beeldbepalende proJecten als cmema Rex (vers1e 2, 19461947) aan de De Keyserle1, de Me1r Center BUIIdmg (1947-1950) aan de Me1rbrug, en het
kantoorgebouw Transaf (1951) 1n de Lange Klarenstraat. Deze proJecten ontstonden
geliJktiJdig met het Casma-Kursaal 1n Oostende (1948-1953), 1n een penode d1e door Albert
Bontndder wordt gekaraktenseerd onder de noemer "modern klass1s1sme". Deze kwalif1cat1e
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ontleent hiJ aan de bundeling van dne bas1spnnc1pes d1e de doctnne van Léon Stynen
Uitmaken: "u1terste rat1onahzat1e van de bruikbaarheld van het gebouw, [ ] maatvoenng
onderworpen aan een w1skund1g schema waarvan de mmste afwl]kmg als een fout
aangerekend wordt, en [ ... ] krampachtige zorg voor de bouwfysisch volmaakte u1tvoenng."
Bmnen de context van de h1stonsche stadskern, onderscheldt de neutrale architectuur van
Stynen z1ch door een sobere representatiVIteit en een ngoureus modulaire maatvoenng.
Door de toename van het aantal opdrachten vanaf de Jaren 1950, bre1dde Léon Stynen ZIJn
bureau u1t met Uiterst bekwame, JOnge medewerkers zoals Paul De Meyer, Walter Bresseleers
en Paul Meekels. Mede door hun toedoen onenteerde het bureau z1ch m1dden Jaren 1950
opn1euw UitdrukkeliJk op Le Corbus1er, w1ens naoorlogse architectuur nchtmggevend wordt
voor een verfiJnde, brutaliStische vormentaal. Appartementsgebouw "De ZonneWIJZer", een
e1gen speculatief vastgoedproJect van Léon Stynen, dat vervolgens ZIJn architectenbureau zal
huisvesten, staat aan het begm van deze evolutie. Een belangn]k kenmerk dat h1er het
brutaliStische karakter van de architectuur bepaalt, 1s de nadrukkeliJke, plastische art1culat1e
van de gebouchardeerde betonnen skeletstructuur. Bestudeerde proportles en overlappende
ntmes leveren een evenw1cht1ge asymmetnsche compos1t1e op, d1e het volume en het
gevelvlak opdelen m fragmenten op menseliJke schaal. Met name de alternerend mspnngende
terrasloggia's dragen biJ tot het plastisch rellef en de levendige dynamiek m de gevelopbouw.
Elementen ontleend aan de architectuur van Le Corbus1er gaan van vn]e mterpretat1es tot
letterliJke Citaten. Tot de eerste categone behoort de suggestie van een pllotlsstructuur m de
dubbelhoge pui met oplopende glaswanden, tot de tweede beeldbepalende accenten als het
sterk uitkragende mlddenbalkon en de lulfel van het penthouse. Ook de typologie van
duplexflats IS ontleend aan het model en pnnc1pe van de Umté d'habJtatJon. Kort na
Appartementsgebouw "De ZonneWIJzer" part1c1peren Stynen, De Meyer, Bresseleers en
Meekels m het ontwerp van het RTT-gebouw (1956-1969) m Brussel en de Peter Panschool
(1956-1969) m Smt-Gllhs. In de volgende Jaren realiseert het bureau Stynen-De Meyer een
toonaangevende reeks bouwproJecten, waann ZIJn mterpretat1e van het brutalisme verder
wordt Uitgediept, met als belangn]kste het Konmkh]k Muz1ekconservatonum (1960-1988) m
Antwerpen, de parochiekerk Smt-R1ta (1961-1968) m Harelbeke, de Winkels van de
kledingketen C&A (1961-1965) en de R1vers1de Tower (1968-1971) m Antwerpen. U1t
dezelfde penode dateert de magistrale BP-bu1ldmg (1959-1963) m Antwerpen, d1e school
maakte als eerste toepassmg van het pnnc1pe van de 'hangconstructie' m Europa.
Appartementsgebouw "De ZonneWIJZer" onderscheldt z1ch door ZIJn mult1funct1onele karakter
en de mgemeuze opdelmg m verschillende types appartementen en duplexflats, als Uitermate
vooruitstrevend bmnen de typologie van de naoorlogse pnvate meergezmswonmgbouw.
H1erb1] d1ent te worden opgemerkt dat Léon Stynen alm' 1937 voor het eerst expenmenteerde
met de duplexflat-typologie m een appartementsgebouw m opdracht van de Nationale Kas
voor Bedlendenpensioenen aan de Van Eyckle1 19 m Antwerpen, een complex voltooid m
1940. De bouw van appartementsgebouwen neemt vanaf de Jaren 1950 een enorme vlucht
m Antwerpen, met name langs de grote mvalswegen en verkeersassen. Marktconform wordt
de typologie gedommeerd door standaardprogramma's, met conventionele appartementen
van twee tot dne slaapkamers, m spiegelbeeld geschikt rond een centraal trappenhuis, als
meest voorkomende plattegrond. TIJdens de hennventansat1e van het bouwkundig erfgoed
van Antwerpen (2010-2018) werden ook deze typologie onderzocht, wat slechts m zeer
UitzonderliJke gevallen aanle1d1ng gaf tot opname op bas1s van de erfgoedwaarden. Tot deze
u1tzondenngen behoren all1cht met toevallig twee proJecten ontworpen door Paul Meekels kort
na het verlaten van het bureau Stynen-De Meyer. Zowel het appartementsgebouw
Konmkll]kelaan 26 (1961) als het appartementsgebouw Pnns BoudewiJnlaan 3 (1963L be1de
m Antwerpen-Berchem, passen het gemengde pnnc1pe van duplexflats en standaardflats van
verschillend type toe. VermoedeliJk kan de Uitermate onevenw1cht1ge verhoudmg tussen
mnovat1ef-expenmentele en conventioneel-gestandaardiseerde bouwproJecten, d1e m de
pnvate meergezmswonmgbouw u1t de Jaren 1950 en 1960 m Antwerpen werd vastgesteld,
worden doorgetrokken tot de andere centrumsteden m Vlaanderen,

Pagma 2 van 7

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:
Appartementsgebouw "De ZonneWIJzer 11 , Mechelsesteenweg 247, Antwerpen, bekend ten
kadaster: Antwerpen, 6de afdeling, sect1e F perceelnummer 1358/C13.

De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Exteneur
Het hoekgebouw op een L-vorm1ge plattegrond van dne biJ negen traveeen, omvat acht
bouwlagen waaronder een tussenverd1epmg en een terugWIJkend penthouse met extra
dakopbouw. Aan de ZIJde van de ZonneWIJZerstraat daalt het aantal bouwlagen halverwege
het volume tot zes. De constructie wordt gevormd door een skeletstructuur u1t gewapend
beton, voor het gevelparement mgevuld met w1tte natuursteen 1n groot metselverband van
ongeliJke lagen. Het mtegraal bewaarde schn]nwerk van Inkomdeuren en vensters, met
mbegnp van paneelvulllngen, gesloten of open borstwenngen, IS vervaardigd u1t alum1n1um
door het constructiebedriJf Chamebel Uit Vilvoorde. U1t de door regelmaat beheerste
ordonnantie van vensters en terraslogg1a's, valt de mdellng af te lezen 1n appartementen en
duplexflats, met hun dag- en nachtzones. DaarbiJ onderscheldt de frontgevel ZIJde
Mechelsesteenweg z1ch door een open, rUim beglaasd karakter, daar waar 1n de veeleer
gesloten ZIJgevel ZIJde ZonneWIJZerstraat enkel het vroegere architectenbureau over
substant1ele raampartiJen met noorderlicht beschikt. Bepalend voor het brutalistische
karakter van het gebouw IS de nadrukkeliJke, plastische art1culat1e van de gebouchardeerde
betonnen skeletstructuur, met als beeldbepalende accenten het sterk Uitkragende
middenbalkon en de lu1fel van het penthouse. Bestudeerde proportles en overlappende ntmes
leveren een evenw1cht1ge asymmetnsche compos1t1e op, d1e het grote oppervlak opdelen 1n
fragmenten op menseliJke schaal. Met name de alternerend mspnngende terraslogg1a's,
dragen biJ tot het plastisch rellef en de levendige dynam1ek van het gevelvlak. De dubbelhoge
pUl met oplopende glaswanden ZIJde Mechelsesteenweg, IS opgevat als een p1lot1sstructuur,
d1e het volume twee niVeaus hoog boven het maa1veld u1tt1lt. De centrale logg1a met glazen
mkomsas van het pnvéportaal, waarboven het opschnft "DE ZONNEWIJZER 11 1n metalen
letters, wordt daarbiJ volgens een symmetnsch opzet geflankeerd door de riJZige
Winkelportalen en -pu1en, waarvan het glas rechtstreeks 1n het beton 1s gezet. De mkomdeur
van het Imker Winkelpand IS bewaard mclus1ef de handgreep. Aan de rechter dagkant van het
portaal ontspnngt een hol, betonnen volume met afgeschuinde onderZIJde, waarop 1n losse
metalen CIJfers het hulsnummer 247 IS aangebracht.
De achtergevels aan twee ZIJden van de onregelmatige, ommuurde binnenplaats, hebben een
skeletstructuur u1t onbehandeld z1chtbeton, mgevuld met baksteenmetselwerk 1n
kruisverband. Een betonnen koker van gestapelde terrassen, horend biJ de keukens van de
grote appartementen, leunt aan tegen de oksel van het gebouw. De zuidflank 1s vanaf de
tweede verd1epmg Uitgerust met betonnen terrassen horend biJ de woonkamers van de kleme
appartementen. De schum mgeplante trapkoker onderscheldt z1ch door een traplicht Uit
translucide beton, 1n rastervorm geperforeerd door Cirkelvormige glasstenen. Tegen de
westeliJke schelmuur IS een hoge bakstenen plantenbak met betonnen deksteen aangebracht,
waann een hoog opgeschoten Aucuba Japonlca 'Vanegata'.
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Planmdellng en structuur
Ondanks de bescheiden afmetmgen van het perceel, slaagden de ontwerpers 1n hun opzet,
om door een compacte organisatiestructuur het veelelsende bouwprogramma rationeel en
met aandacht voor leefcomfort 1n het bouwvolume 1n te passen. DaarbiJ werd de westeliJke
or1entat1e van het gevelfront, met een VriJ z1cht op het Konmg Albertpark maximaal u1tgebu1t,
door de combmat1e van duplexflats en appartementen. Het mmst gunstig van mplantmg ZIJn
de dr1e meest bescheiden flats 1n de achterbouw, d1e weliswaar met een zu1dell]k terras op
de bmnenplaats geor~enteerd ZIJn. De appartementen worden ontsloten door de
gemeenschappeliJke mkomhal met glazen liftkoker en de traphal, d1e als een apart volume
schum aan de oksel van het gebouw ontspringt, verlicht door een oplopend traplicht 1n
translucide beton, en geflankeerd door de stortkoker voor hu1svuJI.
Be1de wmkels beslaan het geliJkvloers, de kelder- en tussenverdieping, met een v1de vooraan
en open steektrappen tussen de dr1e n1veaus. Tussen be1de wmkels bevmdt z1ch de
dubbelhoge gemeenschappeliJke Inkomhal van de appartementen, met een beglaasd
toegangssas annex wmtertum.
Het vroegere architectenbureau beslaat op de eerste verd1epmg over de volledige d1epte de
noordflank. In de noordflank van de voorbouw nemen de twee duplexflats de tweede tot VIJfde
verd1ep1ng In. Be1de bestaan u1t een woon- en slaapniveau verbonden door een open
steektrap. De VIJf grote appartementen van één n1veau nemen op de eerste tot VIJfde
verd1epmg de zwdflank van de voorbouw In. De dr1e kleme, compacte flats van één n1veau
nemen de tweede tot v1erde verd1epmg van de achterbouw In. Het penthouse met
duplexniveau beslaat met een ru1m dakterras de volledige zesde verd1ep1ng.
Interleur
Van de wmkels 1s enkel de dr1eled1ge structuur met tussenverd1ep1ng en stalen steektrappen
en de marmeren vloerbekleding bewaard. Voor zover gekend IS de oorspronkeliJke
planmdellng noch de aankleding en 1nr1chtmg van het kantoor en de appartementen mtact
bewaard. Om deze reden worden wmkels, kantoor en appartementen n1et verder 1n deta1l
beschreven. Wat waardevol en vermeldenswaardig bliJft 1s de functiOnele, eff1c1ente sch1kk1ng
van de vertrekken met duideliJke scheiding tussen dag- en nachtvertrekken, ger~cht op een
optimale bezonnmg, bel1chtmg en verluchting. Een opmerkeliJk gegeven 1s de mwend1ge
structuur van de appartementen, waarbiJ voor de binnenwanden veralgemeend een prinCipe
van houten wanden 1n combmat1e met inbouwkasten 1s toegepast, u1twend1g bekleed met
baguettelatten u1t natuurhout (Oregon).
Inkomhal en trappenhuls
De mkom- en traphal 1s mtegraal bewaard, mclus1ef het mkomsas annex wmtertum en de
liftkoker be1de u1t glas, de vloerbekled1ng, trapleuningen en borstweringen,
plafondverllchtmg, 'cas1ers' voor bestellingen en het glas- en schriJnwerk van de
mkomdeuren. De mkomhal vormt een langgerekte, rechthoekige ru1mte van een dubbele
hoogte, d1e de begane grond en tussenverd1epmg beslaat. Deze wordt aan straatZIJde mgele1d
door een portaalloggia afgesloten met een glaswand, d1e geliJkvloers IS mgevuld met het
glazen tochtsas. Aan het andere u1temde mondt de mkomhal u1t 1n het trappenhws, dat als
een afzonderliJk volume met een schume knik tegen het appartementsgebouw aanleunt,
geflankeerd door de stortkoker voor hwsvwl. BIJ het trappenhuls slu1ten de overloop van de
tussenverd1epmg en de glazen liftkoker aan, d1e als half VriJStaand volume gevat 1s tussen de
noordwand van de Inkomhal en een vriJStaand wandmass1ef. Een gang achter de liftkoker,
met de 'cas1ers' voor bestellingen, ontsluit de d1enstmgang, de fietsenstalling, de
conc1ergewonmg en de binnenplaats. Be1de wmkels beschikken eveneens over een
rechtstreekse toegang tot de mkomhal, 1n het m1dden van de noord- en zu1dwand; het
balkvormige volume dat aan de zu1dwand ontspringt, herbergt de wastafel van het to1let van
het rechter wmkelpand.
De rwmteiiJke opbouw wordt bepaald door de geometrisch abstracte compos1t1e van volumes
en v1des, henzontale en vert1cale vlakken en liJnen, sterk geaccentueerd door de contrasten
1n mater~aal-, textuur- en kleurgebrwk. Het perspeetlef mondt met een kn1k u1t 1n het
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trappenhuis, dat aan ZIJn getemperde hchtmval (traphcht 1n translucide beton) en het
liJnenspel van de open, stalen trapconstructie een IJl, graf1sch karakter ontleent.
De vloer 1s uitgevoerd 1n gn]s gevlamde marmertegels met plint. Voor de bekledmg van de
overlopen van het trappenhuls ZIJn eveneens gnJS gevlamd Colovmyl-tegels toegepast, een
product van de Nederlandse Linoleum Fabneken Krommenie (later Forbo).
De wanden van mkomhal, trappenhuls en overlopen ZIJn opgetrokken u1t beschilderd
baksteenmetselwerk 1n kruisverband, bmnen een structuur u1t beschilderd z1chtbeton. De
zoldenngen met mgewerkte lichtpunten ZIJn bepleisterd en beschilderd. De dienstgang met
afsluitvakken combmeert een bepleisterde en beschilderde afwerking met een houten
wandbekleding u1t Oregon-baguettelatten.
Het tochtsas 1s een constructie van glaswanden en -deuren, opgedeeld 1n een portaalzone en
een wmtertum, afgedekt door een open, houten lattenzoldenng (Oregon). De portaalzone
met een 1nged1epte vloer voor de deurmat, IS Uitgerust met een alum1n1um stellage voor
naamborden. De bodem van de wmtertum 1s vandaag bedekt met w1tte ke1en.
De trap 1s een open, Witgelakte stalen constructie met twee rechte trapvleugels per
verd1epmg, waarvan de treden ZIJn bekleed met Colovmyl en kunststofprof1elen. De golvende
trapleunmg bestaat u1t verticale spiJlen (stalen randstaven), waarop een handgreep bekleed
met zwart kunststof.
Op de overlopen komen telkens dne (duplexverdiepmgen) tot v1er deuren u1t gevat 1n stalen
kaders: Witgelakte houten paneeldeuren met een alum1n1um handgreep voor de
appartementen, een w1tgelakte, beglaasde stalen deur met zelfde handgreep voor de lift, en
een Witgelakte paneeldeur met kiJkvenstertJe en een klemere alum1n1um handgreep voor de
stortkoker.
De l1ft van het merk Schmdler, met een metalen liftkool (capac1te1t van v1er personen of 320
kg), vaste metalen deuren en oproeppanelen, dateert u1t de bouwpenode en 1s nog volledig
Intact.
De 'cas1ers' voor bestellingen, een blok van negen en een blok van dne aan weersziJ van de
deur naar de fletsenstalling mgewerkt 1n de wand, hebben een front uitgevoerd 1n alum1n1um
mclus1ef de handgreep, met gehamerd glas 1n de deurtJeS.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1°
de algemene doelstelling van de bescherming 1s het behoud van de erfgoedkenmerken

2°

3°

4°

en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden. De voorliggende
beheersdoelstellingen ZIJn ontstaan op bas1s van (beperkt) onderzoek 1n s1tu, literatuuren arch1efonderzoek. D1t slUit n1et u1t dat biJ toekomstige werken en/of verder
onderzoek gegevens bekend worden d1e ertoe lelden dat de omschreven
beheersdoelstellingen verfiJnd, genuanceerd of gemterpreteerd kunnen worden;
elke beheersdaad moet de beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en elementen respecteren en ondersteunen en vere1st een gemtegreerde en duurzame
aanpak waarbiJ het 1mpact op het geheel wordt afgewogen en waarbiJ de draagkracht
n1et wordt overschreden. Bewaren gaat voor op vernieuwen. D1t veronderstelt
vakkundig onderhoud en conserverende mgrepen;
een bescherming van het exteneur van Appartementsgebouw "De ZonneWIJZer" beoogt
het behoud en de herwaardenng van de brutal1st1sche bultenarchitectuur qua schaal,
vormgevmg, volumewerkmg, geleding, matenaalgebruik en afwerking. De
architecturale e1genhe1d van het gebouw u1t z1ch voornameliJk 1n de art1culat1e van het
gebouchardeerde betonskelet, de mvull1ng met natuursteen of baksteenmetselwerk,
het alum1n1um schn]nwerk, de 1n het beton gezette beglazmg van de pUl, en het rellef
van alternerend mspnngende terraslogg1a's, het traplicht 1n glas en beton en de
gestapelde terrassen van de achtergevel;
ten gunste van de beeldwaarde van de gevels d1ent zowel 1n het matenaalgebruik als
de vormgevmg van de gevaneerde venster- en glaspartiJen over alle verd1epmgen heen
un1form1te1t en harmonie nagestreefd te worden. In geval van oorspronkeh]k/hlstonsch
schn]nwerk waarbiJ behoud en herstel n1et meer mogeliJk 1s, veronderstelt d1t het
gebru1k van kwal1tat1ef schn]nwerk op het vlak van u1tvoenng, vormgeving en
matenaalkeuze, afgestemd op oorspronkeliJke modellen;
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5°

de beschermmg van het mteneur van Appartementsgebouw "De ZonneWIJZer" beoogt
het behoud en de herwaardenng van de mkomhal en de traphal met overlopen, mclus1ef
de glazen liftkoker en liftkoOI, het glazen tochtsas annex wmtertum met houten
zoldenng en alumm1um naambordenstellage, de marmeren vloerbekled1ng, de
Ingebouwde lichtpunten, de alumm1um 'cas1ers', de stalen trapconstructie met leunmg
en borstwenng van de overloop, het schnJn- en glaswerk van de deuren mclus1ef
alum1mum handgrepen. Ind1en herschilderen van wanden, zoldenngen, trapconstructie
en deuren noodzakeliJk 1s, 1s het aangewezen de oorspronkeliJke h1stonsche
kleurstellmgen op bas1s van mateneel-technisch onderzoek te hernemen. Ind1en
vervangmg van de Colovmyl-vloeren noodzakeliJk 1s, IS het aangewezen een geliJkaardig
matenaal van dezelfde tmt te gebruiken. Hoewel n1et meer mtact, bliJft het voor de
mteneurs van de wmkels, het vroegere architectenkantoor en de appartementen
wenseliJk om de nog aanwez1ge bas1spnne1pes van het oorspronkeliJke concept te
respecteren: d1t geldt voor de onderlinge sch1kkmg van wmkels, kantoor en
appartementen bmnen de total1te1t van het gebouwvolume, en hun functiOnele mdellng,
met name de dneled1ge structuur van de wmkels en tweeledige structuur van be1de
duplexflats. Het verd1ent aanbeveling de nog aanwez1ge houten scheidingswanden met
mbouwkasten - het bas1spnne1pe van de mteneunndellng - te VriJWaren, evenals het
nog aanwez1ge oorspronkeliJke bmnenschnJnwerk, de parketvloeren en w1t marmeren
schouwen.

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, bllksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve1llgmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
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 het dakvolume, de dakbedekkmg, de
dakconstructie 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 afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUJtenschnJnwerken,
deuren, ramen, ocul1, poorten, mclus1ef de beglazmg, 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, publlc1te1tsmnchtmgen
of Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubiiCJte1t en met
u1tzondenng van publlc1te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekend gemaakt dat het
goed te koop of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte
n1et meer bedraagt dan 4m 2 ;
5°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1enmgen en
le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen;
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c)

6°

het Uitvoeren van graafwerken d1e de stab1l1te1t van de gebouwen en constructles
1n gevaar kunnen brengen;
het Uitvoeren van de volgende handelingen aan of 1n het Interieur:
a) het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b) het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van meuwe structuren;
c) het Uitvoeren van werken d1e de planmdeling van het mteneur WIJZigen;
d) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
e) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschn]nwerk, mclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazmg, lambnsenng,
hang- en sluitwerk;
f)
het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
g) het beschilderen van engeschilderde elementen of het schilderen 1n andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
h) het plaatsen, verWIJderen of WIJZigen van techmsche voorz1en1ngen zoals
verwarmmg, klimaatregeling, elektnsche mstallat1es, geiU1dsmstallat1es, san1ta1r,
liften en beve11igmgsmstallat1es, met u1tzondenng van d1e mstallat1es waarvoor
geen destructieve mgrepen moeten gebeuren en/of d1e geen storende 1mpact
hebben op de erfgoedelementen en -kenmerken.

Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regul1er onderhoud.

Brussel,

1 2 MAART 2019
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

Pagma 7 van 7

