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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
het burgerhuis Delacroix in Tervuren
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg 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 Tervuren, gegeven
op 10 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 ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob1l1te1t en openbare werken, landbouw en v1ssen], waarvan de behandeling 1s
opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse CommiSSie Onroerend Erfgoed, gegeven op 13 december
2018, waarvan de behandelmg 1s opgenomen 1n biJlage;
Gelet op de opmerkmgen van de zakeli]krechthouder, gegeven op 9 december 2018, waarvan
de behandeling 1s opgenomen in biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het burgerhuls Delacro1x aantoont;

1n

het

Overwegende dat het burgerhuis Delacro1x als monument h1stonsche waarde bezit die als
volgt wordt gemot1veerd:
Het burgerhuis Delacro1x bezit h1stonsche waarde omdat het een getu1ge IS van de sociaaldemografische verschuiving die de gemeente doormaakte tiJdens de belle époque. Onder
1nvloed van Kon1ng Leopold II onderging het voormalige hertogeliJk domein van Tervuren en
de omgevmg een grond1ge transformatie, met grote 1mplicat1es voor de vlakbiJ gelegen
woonkern van Tervuren. De gesch1eden1s van het burgerhuls Delacro1x en haar
opdrachtgeefster IS representatief voor deze sociaal-demografische ontw1kkelmgen, waarbiJ
de Brusselse burgen] steeds vaker werd aangetrokken door de landeliJke randgemeenten
rond de hoofdstad. HierbiJ Importeerden ZIJ het stedeliJke woonmodel naar de landeliJke
gemeenten, met de smalle kavels en n]wonmgen met n]k Uitgewerkte straatgevels, een
typerende enkelhu1smdelmg en smalle achterliggende stadstum. De wonmg Delacro1x IS 1n d1t
opzicht representatief, maar ook UitzonderliJk geZien de zeer luxueuze mteneunnncht1ng en
comfortvoorz1enmgen. Er werd gebruik gemaakt van dure en fiJn afgewerkte matenalen,
waaronder decoratief Uitgewerkte marmeren schouwmantels, wandbespanningen met
ZIJdedamast en gebrandschilderde glas-m-loodramen als voorzetbeglazmg. Het burgerhuis
Delacro1x bracht de luxe van de grootstad naar een landeliJke gemeente 1n de rand rond
Brussel.
De Managrot 1n cementrustlek biJ de won1ng Delacro1x 1s een gaaf bewaard voorbeeld van dit
biJZondere cultuurh1stonsch fenomeen. Als pnvate grot 1s ze eerder uitzonderliJk, maar
typologisch 1s het bouwwerk zeer representatief en bez1t het een hoge mate van authentiCiteit,
Pagma 1 van 10

zowel wat opstellmg, als 1ndelmg, vormgevmg en matenal1te1t betreft. Het bouwwerk bestaat
u1t een Managrot met 1m1tat1e-waterbron en biJhorende VIJVer met tumornamenten, volledig
Uitgevoerd m cementrust1ek. In combmat1e met het burgerhuls draagt de Ma nagrot bovendien
biJ tot de ensemblewaarde van het geheel, aangezien ZIJ de verU1twend1gmg 1s van de
rel1g1euze en politieke overtUlging van de opdrachtgeefster en getu1gt van de tiJdsgeest
waann deze won1ng tot stand kwam;
Overwegende dat het burgerhuls Delacro1x als monument architecturale waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
Het burgerhuls Delacro1x IS een uitzonderliJk gaaf bewaard burgerhuls 1n een neoclassiCIStisch
gemsp1reerde eclectische bouwstiJl, opgetrokken m 1908 en ontworpen door architect Maunce
Peeters (Ukkel). De wonmg IS biJZOnder representatief en 1llustrat1ef voor de wooncultuur van
de welgestelde burgenJ tiJdens de belle époque. Zoals typerend IS voor deze penode gmg er
biJZOnder veel aandacht naar de u1twerkmg van de voorgevel, d1e de 1dent1te1t en soCiale
status van de bewoner diende te weerspiegelen. D1t bliJkt onder meer Uit de riJke en art1st1eke
u1twerkmg van blauwe hardsteen en de mscnpt1e "M DELA tff (M de la cro1x) verwiJZend naar
de bewoonster Mana Delacro1x en haar chnsteliJke overtUiging. Deze aandacht voor de
gevelultwerking resulteerde vanaf de tweede helft van de 19de eeuw 1n een zeer eclectische
toepassmg van de vormentaal van verschillende arch1tectuurstrommgen. DaarbiJ hoorde ook
een gevaneerde toepassing van matenalen en technieken, d1e vooralm de voorgevel werden
tentoon gespreid. Natuursteen, gevelbeple1stenng met s1m11i, verzorgd houten schnJnwerk als
ook smeediJzeren en koperen deta1llenngen zorgen h1er voor een gevaneerde u1twerkmg van
de gevel. Ook wat betreft opstand en 1ndelmg beantwoordt het ontwerp volledig aan de
typologie van een 19de-eeuws, vroeg 20ste-eeuws burgerhuls met enkelhUisopstand. De
representatieve ru1mtes ZIJn op de benedenverdieping achter elkaar gesch1kt en lateraal
toegankeliJk v1a de gang. Het grondplan wordt bepaald door een stnkte ruimteliJke sche1dmg
tussen bewoners en dienstpersoneel, d1e verUitwendigd wordt 1n een verschillende u1twerkmg
van de ru1mtes en een afzonderliJke e~rculat1e. In het souterram en de zolderverdieping
bevinden z1ch de dienstrUimtes. Daarnaast IS de wonmg 1llustrat1ef voor het toenemend
belang van wooncomfort tiJdens de belle époque. De h1stonsche comfortvoorzieningen bleven
gaaf bewaard, zoals de radiatorkasten met gietiJZeren radlatoren en biJkomende
gasverwarmingselementen mgewerkt 1n de marmeren schouwmantels. De wonmg was
voorz1en van gasverl1cht1ng. DankziJ het systeem van de Amenkaanse pomp, waarbiJ men
vanu1t het souterram water oppompt naar een waterreservoir op de zolderverd1epmg,
beschikte men over tolletten met doorspoelsysteem en stromend water op de verd1epmgen.
In de eetkamer 1s een biJzonder vormgegeven Uitgewerkte d1enstl1ft bewaard. De aandacht
voor woonkwaliteit vertaalt z1ch ook 1n de sterke relatle van de woonruimtes met de tUin, d1e
v1a het terras, het balkon en de wmtertu1n kan worden beleefd.
Ook de u1twerk1ng van het mteneur van het burgerhuls Delacro1x IS biJZonder typerend qua
vormgeving, techmeken en matenaalgebru1k. Kenmerkend ZIJn de gebeeldhouwde
schouwmantels m d1verse marmersoorten. Men maakte gebruik van stucwerk, omliJstmgen
en houtsniJWerk voor de afwerkmg van schouwboezems, (tussen)wanden en plafonds. De
toepassmg van wandbespannmgen met ZIJdedamast IS eerder UitzonderliJk. Parketvloeren
voor woonvertrekken en moza1ek- of terrazzovloeren voor Circulatieruimtes werden courant
toegepast. Het decoreren van muren met lmltatlenatuursteenbeschildenngen 1s eveneens
typerend, vooral met marmenm1tat1e. Dienstvertrekken werden sober maar verzorgd
aangekleed met eenvoudige marmeren schouwen, kleurnJke en sliJtvaste keramische
tegelvloeren en eenvoudige deta1llenngen van schnJnwerk en omliJStingen. Het 1s UitzonderliJk
voor dergeliJke burgerwonmgen dat ook de eerste verd1epmg zo'n riJke aankledmg kreeg;
Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd 1n de biJlage biJ het mm1steneel
beslult Integrerend deel Uitmaken van het monument en de h1stonsche en architecturale
waarde van het monument versterken zoals gemotiveerd 1n de biJlage biJ het beslu1t,
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BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg 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 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
Burgerhuls DelacroiX 1 burgerhuls en tum met waterpartiJ en Managrot 1n cementrust1ek 1
Kerkstraat 29 m Tervuren 1 bekend ten kadaster: Tervuren 1 2de afdelmg 1 sectie D1
perceelnummer 170C.

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 fys1eke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
h1stonsche waarde;
2°
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het burgerhuls Delacro1x IS een gaaf bewaard burgerhuls u1t 1908 m een neoclassiCIStisch
gemsp1reerde eclectische bouwstiJl. Het betreft een n]wonmg van twee ongelijke traveeen 1
een souterram en twee bouwlagen onder een le1en mansardedak met dakvensters. De
achtergevel wordt aan de rechterziJde verlengd m een torenvormige achterbouw d1e het
trappenhuls bevat 1 onder mgesnoerde le1en sp1ts. De wonmg 1s Ingeplant op een smal en d1ep
perceel 1 met aan de achterziJde een rUime ommuurde tum afgesloten door een Managrot en
waterpartiJ 1n cementrust1ek. Het ongmele bultenschriJnwerk van de wonmg 1s gedeelteliJk
vervangen door n1euw houten schn]nwerk met behoud van de ong1nele raamverdellngen. Het
behouden schnJnwerk bewaart eveneens ZIJn hang- en slu1twerk 1 waaronder spanjoletten.
De voorgevel 1s een liJStgevel met een parement van s1m11i 1n combmat1e met natuursteen.
De pllnt 1 omliJStingen en geveldeta1llenngen ZIJn van blauwe hardsteen 1 de balusters van de
balustrade ZIJn van kalkzandsteen. De gevel met enkelhulsopstand wordt gemarkeerd door
een smalle deurtravee en een bredere venstertravee. De mspnngende bovenverd1epmg wordt
vooraf gegaan door een gevelbreed balusterbalkon geflankeerd door voluutvormige
ZIJWanden. De benedenvensters ZIJn gevat m entablementomliJstmgen met gecanneleerde
en
sluitstenen
met
loofwerk
en
mscnpt1es
"1908 11
en
pilasters
11
"M DELA t 1 respectleveliJk verwiJZend naar de bouwdatum en de opdrachtgever. Op de
bovenverdieping ZIJn de entablementomll]stmgen afgewerkt met vlakke pilasters en
neoclassiCIStische overkragende hoofdgestellen. De plint met honzontale banden wordt
doorbroken door een dneled1ge vensteropenmg met pllasterst1Jien 1 met tussenin vernieuwd
schnJnwerk en smeediJZeren dieveniJZers met geometnsche vormgevmg. Hierboven bev1ndt
z1ch de grote korfbog1ge vensteropenmg met decoratieve smeediJZeren balustrade/ eveneens
met geometnsche vormgevmg. Het oorspronkeliJke decoratief Uitgewerkt schnJnwerk van
deze grote raampartiJ bestaat u1t een VIerdelige vensterdeur met groot bovenlicht met
entablement. Het houten rolluik wordt bed1end vanu1t het souterrain. In de Imkertravee
bev1ndt Zich de hoge deuropenmg met oorspronkeliJk rondbogig bovenlicht met geetst glas.
De oorspronkeliJke paneeldeur 1s voorz1en van een decoratle m gUirlandevormig houtsniJWerk
en van koperen beslag 1 waaronder de bnevengleuf en een merkwaardig rond deurvenstertJe
met deurklopper. Naast de deur ZIJn een voetschraper en wateraansluiting. De plmt 1s rechts
onderaan gesigneerd "Maunce Peeters/ Architecte/ Uccle 1908 11•
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De bovenverd1ep1ng 1s opengewerkt met rechthoekige vensteropen1ngen, bestaande u1t één
venster en één vensterdeur met flankerende ZIJlichten. De vensters op de bovenverdieping
ZIJn mgevuld met vernieuwd houten schn]nwerk, met behoud van de oorspronkeliJke
raamverdelingen met vaste bovenlichten. De gevel wordt afgesloten door een fnes van
blauwe hardsteen met spiegelpanelen en ste1gergaten, onder een Uitkragende houten
kroonliJst met tandliJSt. Het mansardedak 1s voorz1en van twee dakvensters van ongeliJke
breedte d1e de traveeen markeren. Ze worden geflankeerd door voluutvormige
vleugelstukken en hebben een kroonliJSt. De houten entablementen bleven n1et bewaard.
De achtergevel wordt aan de rechterZIJde verlengd 1n een torenvormige achterbouw d1e het
trappenhuls bevat, onder een Ingesnoerde le1en sp1ts met bekronende wmdw1jzer van
smeediJZer. De achtergevel IS opgetrokken Uit baksteen op een lage plint van blauwe
hardsteen en wordt gentmeerd door veelvuldige banden van w1tte baksteen. De hoge
halfronde scheidingsmuur aan de ImkerZIJde heeft een parament 1n s1mli1. De achtergevel
heeft hoofdzakeliJk getoogde vensteropeningen onder rollaag, met dorpels en hoek- en
sluitstenen van blauwe hardsteen. Enkele vensters worden gescheiden door pilasterstiJlen 1n
blauwe hardsteen. De Imkertravee wordt vooraf gegaan door een terras, overdekt door een
lulfel waarboven z1ch het balkon van de bovenverd1ep1ng bevmdt. Onder het terras bevmdt
z1ch de koer van het souterram, bereikbaar Vla een steektrap 1n blauwe hardsteen. Het terras
bestaat Uit een metalen roostenng met flessenbodem-glasdalen tussenin (gedeelteliJk
vervangen). V1a een metalen trap staat het terras 1n verbinding met de tuin. Deze trap, het
terras, de v1de naar het souterrain, als ook het bovenliggend balkon op de bovenverd1ep1ng
ZIJn afgesloten met een metalen balustrade met eenvoudige vormgevmg. Het terras 1s
overdekt met een halfronde lulfel van metaal en glas, halverwege voorz1en van een
decoratieve houten korfboog met open zwikken. De koer van het souterram heeft een vloer
1n keram1sche plavu1zen. De koer geeft u1t op de keuken v1a een grote getoogde raampartiJ
met oorspronkeliJke dubbele vensterdeur en twee vaste ZIJlichten. H1er tegenover 1s de
paneeldeur naar de WIJnkelder en een flankerend venstertJe met bewaard schn]nwerk en
d1even1]zer. Deze WIJnkelder bev1ndt z1ch deels onder de tUin. Verder ZIJn er nog twee
rechthoekige vensters met bewaard schn]nwerk en d1even1]Zers. De ramen met T-verdelmg
hebben een gebogen drieledig bovenlicht met okerkleung gehamerd glas. Het bovenliggend
terras IS voorzien van een grote korfboogvormige raampartl], met oorspronkeliJke dubbele
vensterdeur met vast bovenlicht en twee vaste ZIJlichten. Het oorspronkeliJke houten rolluik
IS eveneens bewaard. Verder ZIJn er nog dne rechthoekige vensters naar de traphal, eveneens
met oorspronkeliJk schn]nwerk en dieveniJzers met geliJkaardige vormgeving als de
balustrade van het terras. De ramen hebben een kle1ne roedeverdeling en gehamerd glas.
Het bovenliggend balkon 1s voorz1en van een grote korfboogvormige raampartiJ, geiiJkaardig
aan d1t van het onderliggend terras, maar vern1euwd naar oorspronkeliJk model. Verder geeft
het balkon u1t op de grote rondboogvormige raampartiJ d1e de traphal verlicht. Het ongmele
schn]nwerk met T-verdellng heeft een vast waa1ervorm1g bovenlicht en een kle1ne
roedeverdeling met gehamerd glas. Hiernaast bevmdt z1ch een klem venster naar het to1let,
met behouden schn]nwerk met kleme roedeverdeling en okerkleung gehamerd glas. In de
tu1ngevel van het torenvolume ZIJn de twee onderste vensters voorz1en van d1evem]zers,
waarbiJ het kelderraam nog haar ong1neel schnJnwerk bewaart. Het ovenge schn]nwerk 1n de
achtergevel 1s vern1euwd, met behoud van de hoofdverdellngen. Het betreft de dne ovenge
vensteropeningen 1n de achtergevel van het torenvolume, en de twee vensteropeningen op
de zolderverdieping. De twee laatstgenoemde vensters waren voorz1en van gebogen
bovenlichten met gekleurd gehamerd glas, hetgeen n1et werd hernomen biJ het vernieuwde
schn]nwerk.
De diepe en smalle stadstuin heeft een bakstenen tuinmuur met geglazuurde pannen.
Achterm bev1ndt z1ch een Managrot en waterpartiJ 1n cementrust1ek. Deze worden vooraf
gegaan door een tumornament van cement, 1n de vorm van een sokkel met urne. De
waterpartiJ bestaat u1t een VIJVer, d1e wordt gevoed door een 1m1tat1e-waterbron, 1n de vorm
van een 1m1tat1e-rotsbodem waartussen water kan vloe1en. De VIJVer heeft een gnlllge vorm
en 1s omboord met 1m1tat1erotsen. Centraal bev1ndt z1ch een fontein 1n de vorm van een
ond1epe schaal met leeuwenkoppen, op een voetstuk met v1er v1ssen. Naast de VIJVer
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bevmden z1ch twee zitbankJes m de vorm van een paddenstoel. De achterliggende Managrot
slUit de tum af en beslaat de volledige breedte van het perceel. De grot bestaat u1t één grote
en ondiepe n1s, waarvan de wanden ZIJn Uitgevoerd m rots-1m1tat1e met onregelmatige
vormgevmg en voorz1en ZIJn van stalactieten. Tegen de achterwand ZIJn twee spiegels. L1nks
achtenn 1s een diepe n1s, d1e de 1llus1e wekt dat de grot verder gaat. Het Manabeeld dat
oorspronkeliJk erboven stond, bleef n1et bewaard, maar IS wel fotografisch gedocumenteerd.
Alle onderdelen van de grot, de 1m1tat1erotsen, de bron en de VIJVer met haar ornamenten,
ZIJn Uitgevoerd m cementrust1ek. Naar verluidt bleef de ong1nele technische mstallat1e van de
1m1tat1e-waterbron bewaard 1n een ondergrondse ru1mte, toegankeliJk v1a lulken naast de
VIJVer.
De wonmg heeft een klassieke enkelhu1s1ndelmg, met lmks een smalle travee voor de
c1rculat1e, en rechts een bredere travee voor de woonfunctie. De d1enstru1mtes bevonden z1ch
1n het souterram en de zolder, d1e v1a een afzonderliJke diensttrap (m 2 delen) met elkaar ZIJn
verbonden. BIJ het betreden van de wonmg v1ndt men een trad1t1onele mkomhal met enkele
treden naar de gang en meteen rechts de d1enst1ngang naar het souterrain. De laterale gang
geeft achtereenvolgend toegang tot het salon en de eetkamer, en le1dt naar de traphal en de
w1ntertu1n d1e met een open doorgang (met Pallad1aanse boog op zu1len) met elkaar
verbonden ZIJn. Deze wmtertu1n bevmdt z1ch achter de eetkamer en geeft Uit op het terras.
De hoofdtrap IS een houten bordestrap d1e le1dt van het geliJkvloers naar de eerste verd1epmg.
Op het eerste bordes bevindt z1ch het to1let. De diensttrap bestaat u1t twee delen, enerziJds
een houten steektrap tussen het souterram en de benedenverdieping, en anderziJds een
houten wenteltrap d1e z1ch achter de hoofdtrap bevindt en elke (tussen)verd1epmg aandoet
vanaf de benedenverd1epmg tot aan de zolderverd1epmg. V1a de hoofdtrap bereikt men de hal
op de eerste verd1epmg, d1e toegang geeft tot dne kamers d1e eveneens onderling met elkaar
1n verbmd1ng staan. Aan de straatZIJde bevmdt z1ch de grote slaapkamer, over de volledige
breedte van het pand. Vervolgens ZIJn er twee klemere kamers naast de gang. De kamer aan
de tuinZIJde geeft Uit op het balkon en 1s v1a een beglaasde tussenwand met dubbele deuren
gescheiden van zowel de hal als de aanpalende kamer, d1e naar verluidt diende als
meidenkamer. Een geiiJkaardige tussenwand tussen de grote slaapkamer en de meldenkamer
1s eveneens bewaard, maar z1t verscholen achter een moderne kastenwand.
De zolderverd1epmg 1s u1tslu1tend bereikbaar v1a de diensttrap en bevat v1er bescheiden
slaapkamers voor het dienstpersoneel.
Het souterram heeft een geliJkaardige indeling als de benedenverd1epmg en bestaat u1t dne
achter elkaar gelegen ru1mtes, te Situeren onder het salon, de eetkamer en de w1ntertum op
de benedenverdieping. De twee eerste ru1mtes ZIJn met elkaar verbonden v1a een open
doorgang en fungeerden onder meer als biJkeuken. Deze ru1mtes werden oorspronkeliJk
gescheiden door een v1erdeilge beglaasde tussenwand. Aan de tUinZIJde bev1ndt z1ch de
keuken. De dne ru1mtes staan m verb1nd1ng met een laterale gang, d1e Uitgeeft op de trap
naar de kolenkelder en de steektrap naar de benedenverd1epmg (onderdeel van de
d1ensttrap). Vanu1t de keuken heeft men ten slotte ook toegang tot de voormalige wasplaats
en de voormalige stoomketelru1mte. D1t ZIJn twee kleme achter elkaar gelegen ru1mtes, te
s1tueren onder de traphal. Achter de keuken 1s een overdekte koer d1e toegang geeft tot de
WIJnkelder.
Alle oorspronkeliJke binnenschriJnwerk bleef bewaard, met 1nbegnp van het hang- en
sluitwerk. De 1nkom 1s een hoge ru1mte met een trap van geaderde w1tte marmer. Rechts
bevindt z1ch de d1enst1ngang naar het souterram, afgesloten met een houten schuifdeur. De
lambnsenng heeft een okerkleunge marmenm1tat1ebeschlidenng. In de mkom, de gang, de
traphal en de aanpalende wmtertu1n ligt een moza1ekvloer m waaierverband met kleurnJke
omliJningen en hoekdeta1llenngen, d1e het riJkst ziJn Uitgewerkt 1n de wmtertu1n. De gang en
de traphal staan met de w1ntertum m verbmdmg door een open Pallad1aanse boog op
gecanneleerde 10n1sche zullen met entablementen.
De wanden van de mkom, de gang en de traphal ziJn afgewerkt met stucomiiJstmgen met
Uitgespaarde hoeken, oorspronkeliJk voorz1en van een 1m1tat1ebeschlldenng van w1tte
natuursteen met voeg. De stucplafonds van deze c1rculat1eru1mtes hebben een geliJkaardige
vormgevmg met Uitgespaarde hoeken, en ZIJn voorz1en van tandliJsten.
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Het salon, de eetkamer en de w1ntertum vormen de representatieve ru1mtes van deze won1ng.
Ze hebben een riJke en gedetailleerde mteneurafwerk1ng met neoclasSICIStische vormentaal,
met veelvuldig gebruik van guirlandes met linten, blad- en bloemmotieven. In het salon en
de eetkamer ligt een parketvloer met rUitmotlef en dubbele omliJning m een donkere
houtsoort. De wanden ZIJn voorz1en van een lambnsenng met fnes, omi!Jstmgen en
wandbespannmgen met ZiJdedamast Het betreft rode ZIJdedamast m het salon, en een
gestreept motlef m lichte pastelkleuren voor de eetkamer en wmtertum. In het salon wordt
het grote raam aan de voorgevel voorafgegaan door twee gecanneleerde ion1sche zuilen en
d1to pilasters op sokkels. De ru1mtes op het geliJkvloers worden van elkaar gescheiden door
beglaasde deuren en grote beglaasde wanden met dubbele deuren, be1de met waa1ervorm1ge
bovenlichten en gu1rlandevers1enngen 1n houtsniJWerk m de ZWikken. Ze hebben een kleme
roedeverdelmg, geslepen glas en opmerkeliJk koperen deurbeslag met bloemmotieven. De
stucplafonds m de representatieve ruimtes ZIJn uitgewerkt met d1verse liJsten, waaronder
koofiiJSten, parelliJsten, eierliJsten en rozetten, soms rechthoekig van vorm met Uitgespaarde
hoeken, soms ovaal met gu1rlandevers1enngen m de zwikken. Elke ru1mte heeft een
schouwmantel 1n een andere marmersoort met zeer fiJne neoclassiCIStische u1twerkmg
bestaande u1t cannelures, liJSten, gUirlandes en bloemmotieven. De ong1nele haardplaten m
koper en (glet)IJZer hebben een gedetailleerde reliefdecorat1e. In de eetkamer bleef het
ong1nele mgewerkte gasverwarmingselement met gloeikousJes bewaard. De wmtertu1n en
het salon bewaren ong1nele gasverwarmingselementen met 1m1tatiehoutblokken. De twee
vaste spiegels op de schouwboezems van het salon en de wmtertu1n ZIJn gevat 1n omliJStingen
met guirlandes m houtsniJWerk d1e over de spiegel ZIJn gedrapeerd. BIJ de wmtertu1n wordt
de spiegel bekroond door een ovale cartouche met bloemenmand.
Het bmnenschnJnwerk 1s beschilderd, met u1tzondenng van het salon en de eetkamer. Het
grote raam aan de voorgevel 1s voorzien van voorzetglazen van gebrandschilderde glas-Inloodramen met voorstelling van vazen met bloemen, linten, en vogels 1n pastelkleuren. In
elke ru1mte op deze verd1epmg bevmden z1ch gietiJZeren radlatoren m verzorgd uitgewerkte
metalen rad1atorkasten, waarvan sommige met kwartholle afrondmg. De radiatorkast 1n de
gang 1s rondboogvorm1g, terwui de ovengerechthoekig van vorm ZIJn.
In de zuidwesteliJke hoek van de eetkamer bevmdt z1ch een d1enstlift, die 1n verbmdmg staat
met het souterrain. Het hoge houten meubel 1s nJk Uitgewerkt met spiegels en houtsniJWerk
met liJSten, guirlandes, tollen en getorste zu1len.
De hoofdtrap re1kt van de benedenverdieping naar de eerste verd1epmg. De trap heeft een
obeliskvormige trappaal en eenvoudige balustervormige trapst!Jien. Een beglaasde wand met
halfronde ramen met gehamerd glas verlicht de onderliggende steektrap naar het souterram.
De hoofdtrap 1s een bordestrap, met op elk bordes een toegang naar een achterliggende
d1ensttrap. De deuren d1e Uitgeven op deze trap, op de benedenverd1epmg en de bordessen,
hebben kleme roedeverdelingen met spiegels en een supraporta met dnehoeksfronton. De
deuren verbergen de doorgangen naar de achterliggende diensttrap op elk bordes, een kast
op de benedenverdieping, en het toilet op het eerste bordes. De diensttrap bestaat uit twee
delen: enerZIJds de steektrap van het souterram naar de benedenverdieping en anderZIJds
een eenvoudige houten wenteltrap die verscholen z1t m een afzonderliJk trappenhuis achter
de hoofdtrap en re1kt van de benedenverdieping tot de zolder. Deze wenteltrap heeft een
eenvoudige ronde trappaal en trapspiJlen. Op het bordes tussen de bovenverdieping en
zolderverdieping bevmdt z1ch een afzonderliJk toilet voor het dienstpersoneel.
De eerste verd1epmg heeft een geliJkaardige mteneurafwerkmg als de benedenverdieping,
met een riJke decoratle 1n neoclassiCIStische vormentaal, met veelvuldig gebrul k van
guirlandes met lmten, blad- en bloemmotieven. Aan de straatZIJde bevmdt z1ch de grote
slaapkamer, over de volledige breedte van het pand. Vervolgens 1s er de meidenkamer en
een salon aan de tumZIJde. Het salon wordt gescheiden van de gang en de meldenkamer door
grote beglaasde wanden met dubbele deuren en waa1ervorm1ge bovenlichten. Ze hebben een
kleme roedeverdeling, geslepen glas en decoratief deurbeslag. De grote slaapkamer 1s
bereikbaar vanuit de gang en de meidenkamer v1a houten paneeldeuren, voorz1en van een
supraporta met dnehoeksfronton. Ter hoogte van deze deuren bevmdt z1ch de wasplaats van
de slaapkamer, met oorspronkeliJk lavabomeubeL De oorspronkeliJke tussenwand tussen de
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grote slaapkamer en de meidenkamer, vergeliJkbaar aan deze tussen het salon en de
meidenkamer, 1s eveneens bewaard maar z1t verscholen achter een moderne kastenwand.
Over de volledige verd1epmg ligt een parketvloer met v1sgraatmot1ef en dubbele omliJning m
een donkere houtsoort. De wanden van de kamers ZIJn voorzien van een houten lambnsenng,
1n de grote slaapkamer eveneens met een wandbespanning van lichtblauwe ZIJdedamast. De
stucplafonds m de kamers en gang ZIJn Uitgewerkt met d1verse liJsten, waaronder koofiiJSten,
pareiiiJSten, eierliJsten en rozetten, soms rechthoekig van vorm met Uitgespaarde hoeken,
soms ovaal. Het plafond m de grote slaapkamer kent de riJkste u1twerk1ng, met blad- en
bloemvers1enngen m de zwikken.
Het salon heeft een schouwmantel m geaderde gnJze marmer met neoclassiCIStische
vormgev1ng met cannelures, liJsten, bloemen en accenten m w1tte marmer. De ongmele
haardplaat met ingewerkt gasverwarmingselement met gloeikousjes bleef bewaard. De
schouwboezem IS bekleed met onbesch1lderde houten panelen met een rechthoekige en ovale
sp1egel met omliJStingen en houtsniJWerk. De be1gekleunge marmeren schouwmantel van de
meldenkamer 1s eveneens bewaard, maar z1t momenteel verscholen achter een moderne
kastenwand. De grote slaapkamer heeft een schouwmantel 1n w1tte marmer, met
neoclassiCIStische
vormgevmg
en
een
bewaarde
haardplaat
met
mgewerkt
gasverwarmmgselement met gloeikousJes. De schouwboezem 1s bekleed met decoratieve
omiiJStmgen met guirlandes, een bloemenmand en vaas, en bevat een rechthoekige sp1egel.
In het salon en de grote slaapkamer ZIJn gietiJzeren radlatoren m verzorgd uitgewerkte
metalen radiatorkasten met kwartholle afrondmg, 1dent1ek aan deze op de
benedenverd 1ep1 ng.
De zolderverd1epmg was bestemd voor het dienstpersoneel en heeft een sobere afwerkmg.
De v1er slaapkamers hebben elk een eenvoudige schouwmantel van zwarte of be1gekleunge
marmer. Een schouwmantel van rood marmer werd verplaatst van de zolder naar het
souterram, en u1tgew1sseld met een schouwmantel 1n beigekleunge marmer afkomstig van
het souterrain, aangezien deze laatste beschadigd was door zoutu1tbloeung. De beschadigde
schouwmantel 1s bewaard op de zolderkamer, maar bevmdt z1ch m slechte toestand. In één
kamer IS een oorspronkeliJk Ingewerkt gasverwarmingselement met gloeikousjes bewaard.
Er ZIJn eenvoudige paneeldeuren met koperen handgrepen.
Het souterram 1s toegankeliJk vanu1t de mkom v1a een schuifdeur en een scheluwe houten
trap met obeliskvormige trappaal en balustervormige trapspiJlen. Het souterram heeft een
geliJkaardige mdeling als de benedenverdieping en bestaat Uit dne achter elkaar gelegen
ru1mtes. De twee eerste ru1mtes ZIJn met elkaar verbonden v1a een open doorgang en
fungeerden onder meer als biJkeuken. Deze ru1mtes werden oorspronkeliJk gescheiden door
een vierdelige beglaasde tussenwand, d1e werd gedemonteerd en wordt bewaard op de zolder
van het burgerhuls Delacro1x. Deze gedemonteerde onderdelen maken mtegraal deel Uit van
het beschermde monument. De achterliggende keuken aan de tuinZIJde wordt afgesloten door
een beglaasde wand met dubbele deuren en ziJlichten, met kle1ne roedeverdeling en
gehamerd glas. De dne ru1mtes staan v1a beglaasde deuren 1n verbmdmg met een laterale
gang, d1e Uitgeeft op de trap naar de kolenkelder en de steektrap naar de benedenverd1epmg
(onderdeel van de d1ensttrap). Vanu1t de keuken heeft men ten slotte ook toegang tot de
voormalige wasplaats en de voormalige stoomketelru1mte. D1t ZIJn twee kle1ne achter elkaar
gelegen ru1mtes, te s1tueren onder de traphal. Achter de keuken 1s een overdekte koer d1e
toegang geeft tot de WIJnkelder. Deze bevmdt z1ch deels onder de tum en heeft een bakstenen
vloer en enkele treden van blauwe hardsteen.
In de keuken, de gang en de wasplaats bleven de keramische vloertegels bewaard. De
veelkleunge tegels hebben rUit- en stervormige mot1even, met een omliJnende boord met
palmetfnes. Ze werden geproduceerd door de 'S.A. Compagnie Générale des Produ1ts
Céram1ques à Samt-Gh1slam'. De wanden en plafonds ZIJn eenvoudig afgewerkt met
geprofileerde omliJstmgen en een brede koofliJst aan het plafond. De biJkeuken had
oorspronkeliJk twee 1dent1eke neoclassiCIStische schouwen m be1gekleunge marmer. Eén van
deze schouwmantels IS verplaatst naar de zolder (wegens slechte toestand, z1e hoger) en
u1tgew1sseld met de schouwmantel van de zolderkamer. Deze schouwmantel m w1t geaderde
rode marmer heeft eveneens een neoclassiCIStische vormgevmg. De schouwboezem van de
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eerste kamer van het souterram 1s afgewerkt met een rondbogige sp1egel, Ingewerkt 1n een
beplanking met eenvoudige omliJStingen. De keuken bewaart tenslotte een hoge
schouwmantelm zwarte marmer, eveneens met neoclassiCIStische vormgevmg, met voluten.
De dienstlift bevmdt ZICh 1n de zuidwesteliJke hoek van de biJkeuken en bestaat u1t een
kamerhoog houten meubel met panelen. De technische mstallat1e en het bmnenwerk van
deze d1enstl1ft bleven bewaard. De grote raampartiJ tussen de keuken en koer kan volledig
worden afgesloten met een groot metalen schuifhek.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de algemene doelstelling van de beschermmg IS het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen die de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
2°
het burgerhuls Delacro1x met haar gaaf bewaard exteneur en mteneur, de
cultuurgoederen, en de ommuurde tu1n met waterpartiJ en Managrot 1n cementrust1ek,
vormt een ensemble. Elke beheersdaad moet de erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken
en -elementen respecteren en ondersteunen. N1euwe Ingrepen en w1jz1gmgen 1n het
gebruik van het pand vere1sen een gemtegreerde aanpak waarbiJ de 1mpact op het
geheel wordt afgewogen en waarbiJ de draagkracht van het gebouw n1et wordt
overschreden. Dit veronderstelt vakkundig onderhoud en md1en nod1g conserverende
Ingrepen;
3°
met betrekking tot het exteneur van het burgerhuls beoogt de beschermmg het behoud
van de bultenarchitectuur qua schaal, volumewerk1ng, matenaalgebruik en afwerking,
met 1nbegnp van het schn]nwerk. De relatle tussen het burgerhuls en de achterliggende
ommuurde tum, met z1cht op de Managrot, d1ent behouden te bliJVen. Het behoud van
de Managrot, de waterpartiJ met 1m1tat1e-bron en VIJVer met biJhorende ornamenten 1n
cementrust1ek, staat hierbiJ voorop. Hergebruik van de techmsche 1nstallat1e (al dan
met gedeelteliJk) 1s wenseliJk, md1en mogeliJk;
4°
voor alle ongmeel buitenschn]nwerk wordt het behoud 1n s1tu nagestreefd. Het ongmele
schn]nwerk van het burgerhuls d1ent zoveel mogeliJk behouden te bliJven omdat het 1n
belangn]ke mate biJdraagt tot de architecturale u1twerkmg van de voor- en
achtergevels. Een deel van het bu1tenschn]nwerk werd reeds vern1euwd naar
oorspronkeliJk model. De bovenlichten van twee zoldervensters m de achtergevel
werden hierbiJ n1et hernomen, men kan ervoor opteren om deze terug te brengen;
5°
met betrekkmg tot het mteneur beoogt de beschermmg het behoud van de
herkenbaarheld als burgerhuis, met behoud van de bestaande ru1mteverdelmg en de
waardevolle 1nteneurafwerkmg, met mbegnp van het vast meub1la1r en de
cultuurgoederen
6°
een aantal van de roerende obJecten m het burgerhuls werden als cultuurgoederen
beschermd en als dusdamg gemotiveerd 1n biJlage biJ d1t mm1steneel besluit. Deze
cultuurgoederen d1enen m s1tu behouden te blijven, aangez1en ZIJ biJdragen tot de
erfgoedwaarden van het monument. De cultuurgoederen houden verband met de
oorspronkeliJke, en tevens de hU1d1ge functie als woonhuis. Het verd1ent daarom
aanbeveling om het hu1d1ge gebruik van de cultuurgoederen 1n s1tu te bestendigen, voor
zover d1t geen negatieve 1mpact heeft op hun behoud. Het verdient aanbeveling om
cultuurgoed 3 opmeuw te bevestigen aan het plafond van de slaapkamer op de
bovenverd 1ep1 ng;
7°
het IS wenseliJk dat eventuele mgrepen aan de mteneurafwerkmg van de won1ng
gepaard gaan met kleurenonderzoek, onder meer van het b1nnenschn]nwerk en de
wandbesch1ldenng van de gang en traphal op de benedenverdieping. H1erb1] kan men
overwegen om de ongmele kleurstelling te reconstrueren, md1en d1t wenseliJk wordt
geacht;
8°
het verdient aanbevelmg dat n1et bewaarde, gedemonteerde of geWIJZigde
erfgoedelementen worden teruggebracht enjof gerestaureerd, zoals onder meer:
a) het aanvullen van de ontbrekende glasdalen m de terrasvloer;
b) het herstellen van de oorspronkelijke ru1mteverdelmg op de eerste verd1epmg, door
het opn1euw vnJmaken van de beglaasde tussenwand tussen de meldenkamer en
de grote slaapkamer;
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c)
d)

het opn1euw vnJmaken van de schouwmantel 1n de meidenkamer, verscholen
achter een kastenwand;
het restaureren van de oorspronkeliJke natuursteen-1m1tat1ebesch11denng 1n de
mkom, gang en traphal.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de Instandhouding 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, 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 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
de aanmerkeliJke rellefWIJZiging 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 u1tvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren 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 bultenschnJnwerken,
deuren, ramen, luiken, poorten, mclus1ef de al dan n1et figuratieve 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, publlc1te1tsmncht1ngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubiiC1te1t en met u1tzondenng van
public1te1tsmnchtlngen, 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 ;
6°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1enmgen en le1d1ngen;
b) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verwiJderen van wegen en
paden;
c) het structureel en fundamenteel WIJZigen van de aanleg van h1stonsche tumen en
parken en begraafplaatsen;
7°
het u1tvoeren van de volgende handelmgen aan of 1n het 1nteneur en de cultuurgoederen
d1e er Integrerend deel van Uitmaken:
a) het Uitvoeren van destructief matenaaltechmsch 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 aantasting;
d) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, 1nclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg, 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;
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f)
g)

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.

Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1l1gmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

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

Geert BOURGEOIS
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