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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
het Sint-Annapaviljoen met dienstwoning in Sint-Genesius-Rode
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 bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1o;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van S1nt-Genes1us-Rode,
gegeven op 17 december 2018, waarvan de behandelmg 1s opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke orden1ng, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob11ite1t en openbare werken, landbouw en VIssen], waarvan de behandelmg IS
opgenomen m biJlage;
Gelet op de advlesvraag biJ de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, 1nged1end op 23
november 2018;
Overwegende dat het adv1es n1et tiJdig 1s meegedeeld en dus geacht wordt gunstig te ZIJn;
Gelet op de opmerkingen van de zakeliJkrechthouder, waarvan de behandeling 1s opgenomen
1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het Smt-AnnapaviiJoen met d1enstwonmg
aantoont;
Overwegende dat het Smt-AnnapaviiJoen met d1enstwon1ng als monument architecturale
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het Smt-AnnapaviiJoen, ontworpen m 1950, behoort tot de moderne nutsmfrastructuur
waartoe ook onder andere elektne~te1tscabmes behoren. Waar deze gebouwen tussen 1875
en 1925 meestal een opvallende, pittoreske en/of h1stonserende vormgeving kregen, koos
men tiJdens het tweede kwart van de 20ste eeuw er vaker voor om deze gebouwen te doen
verdWIJnen m hun omgevmg door aan te slu1ten op de bestaande (woon)arch1tectuur qua
matenaal en gabant. D1t 1s ook het geval voor het Sint-AnnapavilJoen dat aansluit biJ de
landeliJke villa's langs het oosteliJke deel van de Grote Hutsesteenweg.
Hoewel de plannen van het Smt-AnnapaviiJoen en de d1enstwomng ondertekend werden door
de mgen1eurs van de watermaatschappiJ, liJkt het gevelontwerp m de eerste plaats het werk
van stadsurban1st Frans De Groodt (1912-2009). De gevelontwerpen slu1ten aan biJ De
Graadt's eerder trad1t1oneel ogende architectuur u1t de Jaren VIJftig met kloeke bakstenen
volumes, hoge pannendaken en een deta1llenng d1e bemvloed 1s door Frank Lloyd Wnght en
het Nederlandse baksteenmodern1sme. Het Smt-AnnapaviiJoen vertoont mderdaad
geliJkenissen met de pra1nehu1zen d1e Wnght e1nd 19de en beg1n 20ste eeuw ontw1erp:
overkragende schilddaken, een opvallende bakstenen schouw, honzontale raampartiJen
onder het dak en een honzontale ntmenng door het gebruik van verschillend gevelmatenaal
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per bouwlaag. De mvloed van het Nederlandse baksteenmodernisme bliJkt onder andere u1t
het gebruik van de Dudokvoeg.
Het Sint-AnnapavilJoen heeft architecturale waarde als voorbeeld van een afsiUitlngsknoop,
een type watennfrastructuur dat meestal een puur functionele vormgevmg heeft of bestaat
u1t louter ondergrondse Infrastructuur. Het Sint-AnnapavilJoen daarentegen IS een zeldzaam
voorbeeld van een afslu1t1ngsknoop waar wel aandacht besteed werd aan een verzorgde
architecturale u1twerkmg, d1e bovendien aansluit op de landeliJke omgev1ng. De context die
aan de bas1s ligt van deze architecturale kwaliteit, IS nog aanwezig en wordt gegarandeerd
door de bescherming van de Sint-Annahoeve en omgevmg als monument en dorpsgezicht,
en het biJhorende beheersplan. De combmat1e van het pavilJoen, de d1enstwon1ng en het
controlegebouw 1n een groenaanleg, verleent het geheel een grote ensemblewerkmg. Het
heeft ook een hoge herkenbaarheid omdat het exteneur van deze gebouwen smds beg1n Jaren
VIJftig amper aanpassmgen onderging;
Overwegende dat het Sint-AnnapavilJoen met d1enstwon1ng als monument h1stonsche waarde
bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het Smt-Annapavll]oen met d1enstwonmg illustreert het toenemend belang dat de overheid
1n de moderne tiJd en vooral 1n de loop van de 20ste eeuw hechtte aan zu1ver dnnkwater als
een algemeen bas1srecht. Hoewel de dnnkwatervoorzienmg al tiJdens de Franse penode emd
18de eeuw wetteliJk toevertrouwd werd aan de gemeentebesturen - 1n 1836 bevestigd 1n de
gemeentewet - bleef deze verplichting vaak dode letter. Begm 20ste eeuw nam de nationale
overheid enkele ln1t1at1even om gemeenten aan te moedigen een openbare waterleiding 1n te
nchten. Zo gaf de wet van 18 augustus 1907 een JUridische bas1s voor de groepenng van
gemeentes 1n Intercommunales. BIJ het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog beschikte
echter nog altiJd maar 11 %van de Vlaamse gemeenten over een waterleiding. D1t leidde tot
ple1doo1en voor meer mtervent1e van de hogere overheid. In de Jaren VIJftig en zest1g werden
u1temdeli]k heel wat Infrastructuurprojecten gerealiseerd zoals de waterbevoorrading v1a het
Albertkanaal, het stuwmeer 1n Eupen en ook de Smt-Annaknoop, zodat tegen begm Jaren
zevent1g vnJwel alle gemeentes over een waterleiding beschikten.
De Compagnie Intercommunale des Eaux de l'agglomérat1on bruxello1se of CIE werd 1n 1891
opgencht door een aantal Brusselse randgemeenten als eerste intercommunale
watermaatschappiJ. Haar m1ss1e was om dnnkwater (en bluswater) te w1nnen en te
d1stnbueren en om analyses op dat water u1t te voeren. Beg1n ]aren tw1nt1g werden alle
Brusselse gemeenten-klanten toegelaten als vennoot, en emd 1932 sloot ook de Stad Brussel
z1ch aan biJ de gemeenten-vennoten. In dat Jaar opende de CIBE 1n Smt-Genes1us-Rode haar
tweede grootste reservoir (de "Grande Espmette") en een collecteur ("Mazy- Espmette"). In
de buurt h1ervan werd na de oorlog ook de Sint-Annaknoop aangelegd;
Overwegende dat het Smt-Annapavll]oen met d1enstwonmg als monument mdustneelarcheologlsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
In het Sint-AnnapavilJoen 1s een afsluitknoop ondergebracht d1e van cruc1aal belang 1s voor
de watervoorz1en1ng 1n het Brussels Gewest, maar ook voor Vlaanderen. De Sint-Annaknoop
ontvangt het water van het behandelingsstat1on voor oppervlaktewater 1n Tailfer (aan de
Maas) en van het reservoir van Rode, en stuurt het naar het net van de TussengemeenteliJke
MaatschappiJ der Vlaanderen voor Watervoorz1enmg en naar het Brusselse Gewest. Hiervoor
omvat de Smt-Annaknoop de elf oorspronkeliJke hoofdafsluiters en dne meters van groot
kaliber, waar per dag zo'n 105.000 kubieke meter water kan doorstromen,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
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van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
Smt-AnnapaviiJoen met d1enstwon1ng, Grote Hutsesteenweg 121 1n S1nt-Genes1us-Rode,
bekend ten kadaster: Smt-Genes1us-Rode, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummer 70L en
2de afdeling, sect1e E, perceelnummers 44CS, 44H4 en 44K5.
De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid 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.
1°
2°
3°

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

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het Smt-AnnapaviiJoen 1s een· gaaf bewaard, naoorlogs mdustneel pand 1n een eclectische
stiJl met een zeer verzorgde en robuuste architecturale vormentaal. De biJhorende
d1enstwonmg 1s opgetrokken m een aansluitende vormgevmg.
Context en omgevmgsaanleg
Het Sint-AnnapavilJoen 1s gelegen 1n een heuvelachtig en open agransch landschap dat 1n het
midden van de 19de eeuw ontstond na het roo1en van delen van het Zon1enwoud. De Grote
Hutsesteenweg verbmdt de S1nt-Barbarakerk 1n de WIJk De Hoek met de Waterloose Steenweg
en bestaat Uit twee delen: een westeliJk deel dat aangelegd werd op de bestaande, organisch
gegroeide wegen en een oosteliJke deel dat kaarsrecht 1s en 1n de 19de eeuw aangelegd werd
om bouwpercelen te ontsluiten. Het Smt-AnnapaviiJoen bev1ndt z1ch op de overgang tussen
be1de delen maar slUit eerder aan biJ het oosteliJk deel waarlangs z1ch voornameliJk grote
Villa's Situeren. Rechtover het Sint-AnnapavilJoen bevinden z1ch de Smt-Annakapel Uit 1864
d1e teruggaat tot de 16de eeuw (nummer 114) en de als monument beschermde SintAnnahoeve Uit 1849 (nummer 112).
Het perceel waarop het Smt-AnnapaviiJoen en de biJhorende d1enstwon1ng gelegen ZIJn, heeft
een open tumkarakter. Het bestaat u1t een grasveld met gemengde heesterbeplanting en
bomen waaronder zu1lvorm1ge coniferen biJ de d1enstwon1ng en een lage afsiUitlngshaag u1t
haagliguster (Ltgustrum ovalifo!tum). De haag wordt aan de ZIJgevel van het SmtAnnapaviiJoen geopend door een vierkant traliehek tussen twee piJlers 1n gele natuursteen
met hardstenen afdekkmg. Voor de d1enstwonmg 1s een geliJkaardig kle1n hek tussen
natuurstenen piJlers bewaard, evenals een groter, dubbel hek van bulsmetaal tussen twee
piJlers m rode baksteen met hardstenen afdekkmg, links van de won1ng.
Smt-AnnapaviiJoen
Het Sint-AnnapavilJoen is een vnJstaand gebouw van één bouwlaag bestaande u1t een groot
dubbelhoog rechthoekig volume met lagere rechthoekige aanbouwen aan de voor- en
oostZIJde. De gevelarchitectuur geeft de mdruk van meerdere bouwlagen waarvan de
onderste 1s opgebouwd u1t een comb1nat1e van onregelmatige, gele natuursteen, met een
licht Uitstekende sokkel tot aan de onderZIJde van de vensters. Voor het hoger opgetrokken
centrale deel 1s gebruik gemaakt van rode bakstenen metselwerk met Dudokvoeg
(d1eperliggende lintvoegen 1n combmat1e met platvolle stootvoegen 1n de kleur van de
baksteen met honzontaliserend effect). De architecturale details, de omliJstmg van de
muuropenmgen en de liJSten bovenaan de sokkel en tussen de eerste en tweede bouwlaag,
ZIJn Uitgewerkt m blauwe hardsteen. De overkragende schilddaken worden ondersteund door
houten dakschoren en ZIJn bedekt met natuurle1en. Aan de voor- en rechterziJde hebben de
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centrale dakvlakken twee symmetnsch geplaatste, dnehoek1ge dakkapellen. De waterafvoer
bestaat Uit eenvoudige rechthoekige zmken goten en bu1zen.
Aan weerZIJde van de voorbouw bevindt z1ch m de hoek een kwartcirkelvormig plantvak,
afgebaard met een laag muurtJe m gele breuksteen en opgevuld met een geknipte hibiscusstruik, en ook aan de voorziJde van deze voorbouw ZIJn twee klemere, rechthoekige
plantvakken met dezelfde afboordmg voorzien. Het oorspronkeliJke stalen schn]nwerk bleef
bewaard. De voordeur heeft een deurlicht en een bovenlicht met d1efi]zers. De vensters van
de centrale hal hebben eveneens·diefiJzers m de eerste bouwlaag; de vensters m de voor- en
ZIJbouw stalen rollulken van de Brusselse firma I'Invulnérable.
De voorgevel van de voorbouw heeft een hoger opgetrokken m1ddennsaliet met een centrale
toegangsdeur onder een overkragende waterliJst en een dakvenster hogerop. De deur wordt
geflankeerd door getrapte piJlers, bekroond door twee kle1ne ronde zuiltJeS m hardsteen. Aan
weersZIJden van de voordeur m de voorgevel, en m de ZIJgevels van de voorbouw 1s een
halfCirkelvormig venster geplaatst, m dne gedeeld door hardstenen tussenstiJlen en voorzien
van een hardstenen lekdrempel. De hoeken van de voorbouw worden geaccentueerd door
hun plast1sche u1twerk1ng (schume steunberen met een blauw hardstenen kop- en voetstuk).
Het hoger opgebouwde centrale gedeelte heeft rechthoekige vensters: dne smalle
bandvensters onder de kroonliJSt en m de Imker- en rechtertravee per bouwlaag telkens een
dnelicht met een hoger opgaand m1ddenvenster.
De westeliJke ZIJgevelis voorz1en van een hoge segmentboogvorn:-11ge poort met geprofileerde
omll]stmg 1n hardsteen en een sluitsteen met mscnpt1e "CIBE". De poort wordt geflankeerd
door twee oorspronkelijke lichtarmaturen. Boven de poort bevmdt z1ch een smal bandvenster
en aan weersZIJden een rechthoekig tweelicht 1n de eerste en tweede bouwlaag.
De oostgevel van het gebouw bestaat grotendeels u1t de lagere aanbouw met centraal twee
dnel1chten van rechthoekige vensters en rechts ervan een deuropenmg. De gevel van het
hoge, centrale deel IS blind aan deze ZIJde. Beeldbepalend IS de centrale, hoge, bakstenen
schoorsteen d1e symmetnsch 1s Uitgewerkt met een nsal1et.
De achtergevel heeft een hoger opgaand centraal deel van dne traveeen met per travee 1n
de eerste en tweede bouwlaag een dnelicht van rechthoekige vensters (biJ de tweede
bouwlaag met een hoger opgaand m1ddenvenster) en daarboven een bandvenster. Aan
weersziJden van d1t mlddendeel bevmdt z1ch één lager travee met dezelfde vensters maar
zonder het bandvenster. De onderste bouwlaag zet z1ch aan de oostziJde verder 1n de blmde
ZIJgevel van de aanbouw.
De planmdelmg van het gebouw 1s VriJ eenvoudig. De lagere voorbouw omvat centraal de
mkomhal en aan weersziJden een gespiegelde kamer, links de controlekamer en rechts het
bureau. De mkomhal geeft ook u1t op de dubbelhoge centrale ru1mte. Aan de oostziJde hiervan
bevmdt z1ch een aanbouw met kamers. Verder heeft de centrale ru1mte m de twee hoeken
aan de noordZIJde een open trap en 111 het mldden een verlaagd n1veau met de afsluitkleppen
en de waterle1d1ngbu1zen. Hieronder bevmdt: z1ch nog een halfhoge verd1epmg met de bu1zen
voor afvoer van het overtollige water.
De mteneurafwerkmg bestaat u1t een vloer- en trapbekleding van gele gevlamde tegels met
een rand van rode tegels, eenvoudige gepleisterde en geschilderde wanden, marmeren
vensterbanken en 1n de centrale hal een opvallende houten plafondafwerkmg. In deze centrale
hal 1s ook een beweegbare brug aangebracht (van het merk SADACS, max1mum
laadvermogen 8 ton). Het centrale deel van deze hal, met verlaagd n1veau, heeft een
balustrade van bu1smetaal. Op d1t lagere n1veau bevmden z1ch de elf hoofdafsluiters (met de
opschnften: "Ce G1e L!ège 800 PN 25" I "AR 300 PN 10" j "CGCE Les Vennes L!ège Belgique")
en de waterleidingbuizen (dne meters van groot kaliber). De vloerbekledmg op d1t n1veau
bestaat Uit rode tegels. De twee kamers 1n de voorbouw hebben een 1dent1ek groot venster
(met stalen schn]nwerk) dat Uitgeeft op de centrale hal, en ZIJn met de Inkomhal verbonden
door een dubbele deur met grote deurlichten 1n mat glas. Een geliJkaardige deur geeft ook
toegang van de Inkomhal naar de centrale hal. In de westeliJke kamer van de voorbouw staat
het controlepaneel.
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D1enstwon1ng en biJgebouwen
De d1enstwon1ng 1s een VriJStaand enkelhuls van twee bouwlagen en twee traveeen onder een
overkragend schilddak (le1en) op houten dakschoren, met een centrale dakkapel en rechts
twee schoorstenen. Het gevelparement bestaat u1t metselwerk 1n rode baksteen met een
combmat1e van onregelmatige, gele natuursteen voor de licht Uitstekende sokkel (tot aan de
onderziJde van de vensters) en het 1nkomportaal, en Witte beple1ster1ng voor de bovenzone.
De muuropeningen ZIJn rechthoekig en hebben lekdrempels 1n blauwe hardsteen en houten
schriJnwerk.
De voorgevel heeft 1n de Imkertravee een opengewerkt Inkomportaal met een rondboog op
een plastisch Uitgewerkte hoekpiJler (een schuine steunbeer met een blauw hardstenen kopen voetstuk) en een ver Uitkragende waterliJst 1n blauwe hardsteen. In de rechtertravee 1s
centraal tussen be1de bouwlagen een blauw hardstenen gevelsteen met het logo "CIBE"
geplaatst. De westeliJke ZIJgevel heeft een linkertravee dat r1saliterend IS Uitgewerkt onder
een puntgevel. De rechtertravee heeft een hogere sokkel 1n natuursteen met rechts een
rondboogvormige muuropening aan het Inkomportaal en links dne klemere vensters met
dlefiJzers. De oosteliJke ZIJgevel IS volledig blind en wordt enkel verlevendigd door de
r1sal1terende u1twerkmg van de twee schoorstenen. De achtergevel heeft op de eerste
verd1ep1ng twee vensters en op de begane grond lmks een venster en rechts een venster met
centraal een deuropenmg, onder een glazen afdak. Enkele trappen 1n blauwe hardsteen geven
toegang tot deze achterdeur.
Ten noorden van de wonmg staat een klem controlegebouw van één bouwlaag onder een
overkragend zadeldak met een schoorsteen, en met een parement van rood bakstenen
metselwerk op een sokkel van blauwe hardsteen. De voorgevel bevat centraal een deur en
erboven een tweelicht, de zu1çlwesteli]ke gevel heeft rechts een rechthoekig venster. De
achtergevel heeft een tweelicht, de noordoosteliJke gevel 1s blind.

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

2°

3°

4°

de algemene doelstelling van de bescherming IS het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden. Elke aanpassing of meuwe
functie moet de beschermde erfgoedwaarden, -kenmerken en -elementen respecteren
en ondersteunen. Bewaren gaat daarbiJ voor vernieuwen. D1t veronderstelt 1n de eerste
plaats vakkundig onderhoud en conserverende Ingrepen. Daarnaast vere1st elke
beheersdaad een gemtegreerde en duurzame aanpak waarbiJ de 1mpact op de volledige
s1te met al ZIJn componenten wordt afgewogen. BIJ aanpassmgen en/ of functieWIJZiging
d1enen de typologie van de afsiUitmgsknoop en de 1nstallat1es te worden gerespecteerd.
D1t betekent onder meer dat de n1euwe functie de draagkracht van de gebouwen n1et
mag overstiJgen;
de 1nstallat1es in het Smt-AnnapaviiJoen (de afsluitkleppen) maken een belangriJk deel
van de erfgoedwaarde Uit omwille van de 1ndustr~eel-archeolog1sche waarde. Behoud
van de act1v1te1t biedt een goede garantie voor de bewaring van mdustr1eel erfgoed
maar er d1ent op gelet dat d1t de erfgoedwaarden n1et aantast. Ind1en de momenteel
nog werkende afsluitkleppen 1n functie van het behoud van de werkmg vervangen
moeten worden, d1ent op ZIJn mmst één afsluitklep 1n het gebouw behouden te bliJven
om de herkenbaarheld van d1t type mdustr~eel onroerend erfgoed te garanderen. D1t
geldt ook biJ een functieWIJZiging van het gebouw;
het exter~eur van het pavilJoen, van de d1enstwonmg en van het kleme controlegebouw
dragen biJ tot de erfgoedwaarde omwille van de architecturale waarde. Ditzelfde geldt
ook voor het mteneur van het pavilJoen en meer bepaald voor de planmdeling en de
vloer-, wand en plafondafwerking en het bmnenschnJnwerk op de begane grond van de
centrale hal en voorbouw. De vernieuwde binnendeuren van de dne kamers 1n de
oosteliJke biJbouw hebben geen erfgoedwaarde. Het 1s wenseliJk dat deze vervangen
worden door exemplaren naar oorspronkeliJk model;
wat de omgevmgsaanleg betreft, IS het wenseliJk dat:
a) de garage met aanbouwen ten oosten van de d1enstwonmg, d1e de erfgoedwaarde
van het geheel schaadt, verWIJderd wordt. D1t gebouw kan vervangen worden,
rekening houdend met de erfgoedwaarde van het geheel;
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b)

het metalen Inkomhek tussen natuurstenen piJlers aan de voorziJde van het SintAnnapavilJoen teruggeplaatst of naar oorspronkeliJk model gereconstrueerd wordt.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoud1ng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede huisvader te beheren en de nodige voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bliksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
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 m geval van
nood;
5°
de nod1ge maatregelen te nemen om de werkmg van het mdustneel erfgoed als
werktuig te verzekeren;
6°
het werkend 1ndustneel erfgoed regelmatig m werkmg te stellen volgens de regels van
de kunst.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelat1ng
worden aangevraagd:
1o
de aanmerkeliJke reilefwijZiging van de bodem;
2°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
3°
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
4°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
het uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
5°
a) het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking 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 buitenschnJnwerken,
deuren, ramen, luiken, 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 n1euwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publiC1te1tsmnchtmgen of
uithangborden, met u1tzondenng van verkiezmgspubliCitelt en met u1tzondenng van
publie~te1tsinnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte n1et meer bedraagt dan
4 m2 ;
6°
het uitvoeren van de volgende omgev1ngswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1enmgen en leidingen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen;
c) het aanleggen', structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen en
paden;
d) het vellen of beschadigen van bomen en struiken die opgenomen ZIJn 1n het
beschermmgsbesluit of 1n een goedgekeurd beheersplan, en elke handeling die een
WIJZiging van de groeiplaats en groeivorm van de bomen en de struiken die
opgenomen ZIJn 1n het beschermmgsbesiUit of 1n een goedgekeurd beheersplan tot
gevolg kan hebben;
e) het aanleggen of WIJZigen van verhardmg met een mm1male gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardingen met
mmimaal 30 m 2 , met u1tzondenng van verhardingen geplaatst bmnen een straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
f) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
g) het structureel en fundamenteel WIJZigen van de aanleg van h1stonsche tumen;
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7°

het
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
1)

J)
8°

het
a)
b)

Uitvoeren van de volgende handelingen aan of 1n het mteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
het Uitvoeren van werken d1e het u1tz1cht of de 1ndel1ng van het mteneur WIJzigen;
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 aantasting;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschn]nwerken, 1nclus1ef de al dan n1et f1gurat1eve beglazing, lambnsenng,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecoratie;
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen 1n andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verWIJderen van de
cultuurgoederen d1e opgenomen ZIJn 1n een beschermmgsbes!Uit;
het plaatsen of vernieuwen van technische voowenmgen zoals verwarming,
klimaatregeling, elektnsche mstallat1e, geiU1dsmstallat1e, san1ta1r, liften en
beve11igmgsmstallat1es, met u1tzondenng van d1e 1nstallat1es waarvoor geen
destructieve Ingrepen moeten gebeuren en/of d1e geen storende v1suele Impact
hebben op de erfgoedelementen en -kenmerken;
het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen van de cultuurgoederen d1e
opgenomen ZIJn 1n een beschermmgsbeslu1t;
Uitvoeren van volgende handelingen aan de beschermde toestellen:
het WIJZigen, vervangen of herstellen van het beschermde goed of onderdeel ervan
met n1et-ongmele matenalen en construct1etechn1eken;
het volledig of gedeelteliJk u1teen nemen, het verplaatsen of WIJZigen van de
technische kenmerken van toestellen.

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

Brussel,

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

Geert BOURGEOIS
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