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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
het café De Hoorn en de buurpanden in Beersel {Alsemberg)
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 mm1steneel beslult van 17 JUli 2018 tot voorlopige beschermmg als monument
van het café De Hoorn en de buurpanden 1n Beersel (Alsemberg);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 20 augustus 2018 tot en met 20
september 2018 en waarvan de behandelmg 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het café De Hoorn en de buurpanden aantoont;
Overwegende dat het café De Hoorn en de buurpanden als monument h1stonsche waarde
bez1tten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De inplantmg van het café en de handelszaak aan de voet van de Alsemberg, daar waar de
h1stonsche weg van Brussel naar NIJVel de Molenbeek kru1st, 1s een getu1ge van de
eeuwenlange economische ontwikkeling d1e ontstond op dergeliJke plekken. In d1e gekende
h1stonsche en economische kern van Alsemberg waar nog mlnstens dne cafés en twee
danszalen omstreeks dezelfde penode bestonden, nchtte Jozef Algoet-Meers omstreeks 1900
ZIJn café met likeurstokeriJ en handelszaak op;
Overwegende dat het café De Hoorn en de buurpanden als monument architecturale waarde
bezitten d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het café De Hoorn vormt samen met het aanpalende Winkelpand een representatief, goed
bewaard en herkenbaar voorbeeld naar liggmg en vormgevmg van twee handel spanden, meer
bepaald een café en een buurtwmkel. De opnchtmg van een café op de kru1s1ng van twee
straten 1s een veel voorkomend fenomeen dat van het pand een zeer beeldbepalend geheel
maakt. Het café heeft een hoge contextwaarde, vooral 1n combinatie met de nabiJgelegen
herberg De Zwaan, het ertegenover gelegen café De W1tte PlUim en het z1cht op de 1n de as
van de straat gelegen bedevaartskerk.
Be1de panden werden opgetrokken achter een uniforme gevel. De goed bewaarde bakstenen
gevel 1s representatief voor de vormgevmg van wmkelpanden en cafés Uit de penode 19001930. De w1nkel was reeds van biJ de bouw van het pand herkenbaar .door de vergrote
vensters d1e fungeerden als v1tnnes terWIJl het café oorspronkeliJk nog de Uitstraling van een
woonhuls had. De vensteropeningen van het café werden vermoedelijk 1n 1928-1929
aangepast aan de heersende normen tiJdens het Interbellum zoals voorgeschreven 1n de
contemporame literatuur en dat vermoedeliJk biJ de hennnchtmg van de café.
Het Interbellum-caféinterieur van het café De Hoorn bleef UitzonderliJk authentiek bewaard
waardoor er een belangn]ke ensemblewaarde ontstaat zoals voorgeschreven 1n de
contemporaine literatuur: vloeren, stucplafonds, houten lambnsenng met banken,
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bmnenschnJnwerk, toog met glazenrek en tochtportaal. De sculptuur ter hoogte van de toog,
het glazenrek en de sp1egels verWIJZen naar de naam van het café;
Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd 1n de biJlage biJ het m1n1steneel
beslult Integrerend deel Uitmaken van het monument en de architecturale waarde van het
monument versterken zoals gemotiveerd 1n de biJlage biJ het beslu1t,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg 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 defm1t1ef beschermd als
monument:
het café De Hoorn en de buurpanden, Pastoor Bolsstraat 16, 18 en 20 1n Beersel (Alsemberg),
bekend ten kadaster: Beersel, 2de afdeling, sect1e B, perceelnummers 38P (deel), 38X (deel)
en 38R (deel).

De cultuurgoederen d1e mee worden beschermd ZIJn opgenomen m biJlage.
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage b1j d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1o
h1stonsche waarde;
2°
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De onderkelderde baksteenbouw van zes traveeen langs de Pastoor Bolsstraat met afgesnUite
hoek en met twee traveeen langs de Vanderveldenlaan telt twee en een halve bouwlaag en
heeft een pannen schilddak, afgewolfd boven de hoektravee, met de nok parallel aan de
straat. De liJstgevel wordt gekenmerkt door de verwerkmg van blauwe hardsteen voor zowel
de plint als het overgrote deel van de omliJstmgen van de rechthoekige muuropenmgen.
In de hoektravee, de tweede en de v1erde travee langs de Pastoor Bolsstraat z1tten
deuropemngen, de andere traveeen ZIJn mgevuld met vensters. De vensters op de
bovenverdieping hebben een geprononceerde bovendorpel en de tweede bouwlaag heeft
decoratief Uitgewerkte borstwenngen. Kle1ne steekboogvensters mgewerkt 1n een boogfnes
op lisenen doorbreken de hoogste verdiepmg. De gevel wordt afgeliJnd met een geschilderde
houten kroonliJSt op klossen en een tandliJst.
Een gaaf bewaard café-mteneur dat vermoedeliJk aangebracht werd emd Jaren 1920 of begin
Jaren 1930 en dat bestaande Uit: twee achterelkaar liggende met elkaar verbonden ru1mtes
met tegelvloeren en riJke stucplafonds. De vloer van de voorste gelagzaal bestaat Uit
Vlerkante tegels d1e samen een v1erkant mot1ef met bloemenpatroon vormen en een
omlopende brede liJst onder de banken. Centraal ligt een meanderend mot1ef om een ster.
De tweede gelagzaal heeft een geliJkaardige vloer met eenvoud1ger omlopende liJst.
De voorste gelagzaal heeft een Uitermate riJk vormgegeven plafondtiJSt met een opeenvolgmg
van platbanden, eierliJst, cassetten, een florale liJst en diverse andere liJSten. Centraalm het
plafond werden twee rozetten, vermoedeliJk Uit gegoten g1ps aangebracht. De plafondliJst 1n
de tweede gelagzaal 1s eenvoudiger doch ook zeer kwalitatief. In diezelfde gelagzaal aan de
noordeliJke wand, de aanzet tot de schoorsteen, steunend op twee consoles. Het 1s de
typ1sche vormgeving voor de aanslu1tmg van de kachel.
Langsheen de wanden staan hoge omlopende vern1ste houten lambnsenngen met Zitbanken
op gedraa1de poten. De z1ttmgen ZIJn Uitgevoerd 1n hout en de ruggen van de banken bestaan
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Uit stiJl- en regelwerk met panelen ter hoogte van de rug en lederen hoofdsteunen. De
lambnsenng boven de banken bestaat Uit stiJl-en regelwerk, opgevuld met behangpapier
waarboven de geslepen sp1egels 1n een houten kader werden opgehangen. De lambnsenng
loopt u1t op een geprofileerde overkragende kroonliJst ondersteund door consoles. De
doorgang tussen belde gelagzalen en de keuken 1s afgewerkt met vern1ste houten
binnenkasten met omiiJStmgen, naar vormgev1ng aansluitend biJ de lambnsenng. In de
voorste gelagzaal wordt de lambnsenng doorbroken door een deuropenmg die naar
secundaire ru1mtes leidt. Enkel de binnenkasten en omliJstmgen bleven bewaard.
In de voorste gelagzaal staat een toog met witmarmeren blad en erachter de glazenkast. De
toog en de glazenkast ZIJn aan één ZIJde met elkaar verbonden. De toog bestaat u1t stiJl- en
regelwerk op een hoge plmt, mgevuld met panelen en opgewerkt met sobere pilasters
uitlopend op kapiteeltJes d1e een omlopende kroonlijst en het marmeren blad dragen. Het
mlddenpaneel 1s voorz1en van sculptuurwerk voorstellende een posthoorn opgehangen aan
een typische LadeWIJk XVI-stnk en verstrengeld met hopranken. Het paneel verwiJSt expliciet
naar de naam van het café: Au Cornet 1 De Hoorn. Het glazenrek tegen de wand vormt een
eenheid met de toog en bestaat eveneens u1t gevernist hout, Ingevuld met geslepen glas en
spiegels tegen de achterwand. De kroonliJSt werd vers1erd met twee gesculpteerde hoornen
des overvloeds, terug een verwiJZing naar de naam van het café.
Aan de mkom staat een houtentochtportaalmeen vormentaal aansluitend biJ de lambnsenng
en het verdwenen buitenschnJnwerk. De ZIJden en bovenkant bestaat Uit stiJl- en regelwerk
met houten panelen terwiJl de deur en schum geplaatste hoeken beglaasd ZIJn. De deur heeft
een klemhoutverdeling met ovalen motlef en geslepen glas.

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

2°

3°

4°
5°

de beschermmg beoogt het behoud van de gevels en bedaking van be1de gebouwen
Zichtbaar van op de openbare weg, net als het behoud van het mteneur van de
gelagzaal;
de beschermmg beoogt een uniforme behandeling van gevels zichtbaar van op de
openbare weg naar gevelafwerkmg, u1tz1cht van het schn]nwerk, de kroonliJst en de
kleurstelling. BIJ vervanging van het schnJnwerk wordt er best reken1ng gehouden met
de h1stonsche verdeling en vormentaal zoals zichtbaar op oude prentkaarten, meer
bepaald schnJnwerk u1t 1900 voor de straatgevels van nummers 18 en 20 en nummer
16 op de bovenverd1epmg en een vormgeving u1t de Jaren 1920-1930 voor de
muuropenmgen van de gelagzaal, benedenverdieping nummer 16. Het schiJnwerk d1ent
Uitgevoerd te worden in geschilderd hout. Op bas1s van de bestaande h1stonsche foto's
kan er geopteerd worden voor de reconstructie van het gezuurde glas. De reconstructie
van het dakvenster behoort tot de mogelijkheden;
de beschermmg van het cafémteneur beoogt het behoud en goed onderhoud van alle
nagelvaste delen als lambnsenng, banken, toog met glazenkast, tochtportaal, stucwerk,
tegelvloeren, bmnenschnJnwerk,
;
de beschermmg van het café1nteneur beoogt het behoud en goed onderhoud van de
aanwez1ge cultuurgoederen;
met beschreven ru1mtes ZIJn Uitgesloten van de beschermmg.

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, Wind
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelat1ng
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
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2°
3°

4°

5°

het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van historische matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de histonsche 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 bultenmuren van constructies:
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 w1jz1gen van opschnften, publlc1te1tsmncht1ngen of
Uithangborden, met uitzondenng van verk1ezingspubiiC1te1t en met u1tzondenng
van pubiiCiteltsmnchtlngen, 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;
het Uitvoeren van de volgende handelingen aan of 1n het café-1nteneur:
a)
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch 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 re1n1gen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
d)
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg, lambnsenng
met banken, tochtportaal, toog en glazenkast, beslag, hang- en sluitwerk, en van
de waardevolle 1nteneurdecorat1e;
e)
het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
het beschilderen van ongesch1lderde, onvermste of engeboende elementen of het
f)
schilderen, boenen of vern1ssen m andere kleuren of kleurschakenngen of met
een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
g)
het Uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verwiJderen van de
cultuurgoederen d1e opgenomen ZIJn 1n een beschermmgsbesluit;
h)
Het plaatsen en/of vern1euwen van technische voorz1en1ngen zoals verwarmmg,
klimaatregeling, elektnsche 1nstallat1es, geiU1dsmstallat1e, san1ta1r, liften en
bevelllgmgslnstallatles, waterle1dmg d1e een Impact hebben op het café-1nteneur.

Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen m 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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