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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument met
overgangszone van het gemeentehuis van Dworp in Beersel
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, artikel 6, 1°;
Gelet op het mmisteneel beslult van 17 JUli 2018 tot voorlopige bescherming als monument
met overgangszone van het gemeentehuls van Dworp 1n Beersel;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 20 augustus 2018 tot en met 20
september 2018 en waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het gemeentehuls van Dworp aantoont;
Overwegende dat het gemeentehuls van Dworp als monument historische waarde bez1t d1e
als volgt wordt gemotiveerd:
Goed bewaard voorbeeld van een gemeentehuls dat opgetrokken werd tiJdens de tweede
bouwgolf van gemeentehulzen 1n de tweede helft van de 19de eeuw. Het gemeentehuls
getu1gt m ZIJn vormgevmg en structuur van het steeds groe1ende belang van de burgerliJke
overheld m de 19de en 20ste eeuw en de noodzaak d1e gevoeld werd om representatieve
gebouwen op te trekken waar de gemeenteraad en schepenen konden vergaderen.
Het gemeentehuls werd opgetrokken m 1901-1902 naar ontwerp van de JOnge architect Henn
Jacobs op de plaats van de gesloopte parochiekerk;
Overwegende dat het gemeentehuls van Dworp als monument architecturale waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het gemeentehuls van Dworp u1t 1901-1902 1s een goed bewaard voorbeeld van een landeliJk
gemeentehuls Uit het begm van de 20ste eeuw dat perfect voldoet aan de beschn]vmg zoals
Lou1s Cloquet d1e m ZIJn Tratté d'Archttecture omschriJft: centraal 1n het dorp mgeplant en een
uitgesproken architecturale vormgevmg 1n de breedte Uitgewerkt. Volgens de voorschnften
van Cloquet voorzag het gemeentebestuur van Dworp n1et enkel m een raadzaal maar ook m
verschillende kabinetten. Op de bovenverd1epmg werd de raadzaal I feestzaal mgencht, dwect
verbonden met de mkomhal en eretrap. De raadzaal kreeg de nod1ge Uitstraling door ZIJn
rUime opzet en pramment geplaatste hardstenen haard. Zoals voorgeschreven m de Tratté
d'Archttecture 1s het gemeentehuls goed toegankeliJk met een rUim portaal, een rUime hal en
een verbmd1ngsgang d1e de verschillende pubheksruimtes verbmdt. Het gemeentehuls kreeg
de nod1ge Uitstraling door de gran1ttovloeren en het kwalitatief bmnenschn]nwerk.
Het gemeentehuls van Dworp 1s een schoolvoorbeeld en sleutelwerk m het vroege oeuvre
van Henn Jacobs. Met ZIJn combmat1e van kleurn]ke matenalen, baksteen op een
natuurstenen plmt, rechthoekige en gebogen muuropenmgen, geaccentueerd door mlddel
van kleurnjke natuursteen, de sgraffito's en het smeedwerk met art nouveau-1nslag
pos1t1oneert het gemeentehuls van Dworp z1ch perfect m het oeuvre van Henn Jacobs van
voor de eerste wereldoorlog, net op het ogenblik dat hiJ de stap maakt naar de art nouveau
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voor een stedeliJk Brussels cl1enteel. De art nouveau, d1e beperkt wordt toegepast 1n het
smeedwerk en de eretrap van het gemeentehuls van Dworp, voorspelt reeds de zoektocht
naar de Ingetogen art nouveau d1e Jacobs 1n ZIJn Brusselse stadwonmgen zal toepassen;
Overwegende dat de afbakenmg van een overgangszone noodzakeliJk IS omwille van volgende
mot1vat1e:
het gemeentehuls vormt samen met het oorlogsgedenkteken en de gereconstrueerde
schandpaal een open ru1mte 1n de dorpskern van Dworp. Door d1e open ru1mte ZIJn de dne
meest gedecoreerde gevels (de voorgevel en be1de ZIJgevels) zichtbaar van op de openbare
weg (Aisembergsesteenweg en Belmg). Om d1e openheld en z1chtbaarhe1d te bewaren wordt
een overgangszone afgebakend rond het gebouw,
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 def1n1t1ef beschermd als
monument:
het gemeentehuls van Dworp, Alsembergsesteenweg 612 1n Beersel, bekend ten kadaster:
Beersel, 3de afdeling, sect1e D, perceelnummer 1G (deel).

De volgende onroerende goederen worden def1n1t1ef beschermd als overgangszone biJ het
monument: de omgevmg van het gemeentehuls van Dworp met het oorlogsmonument en de
schandpaal, Alsembergsesteenweg 612 en zonder nummer 1n Beersel, bekend ten kadaster:
Beersel, 3de afdelmg, sect1e D, perceelnummers 1G (deel), 1H, 1K, 1L, 1M.
Het def1mt1ef beschermde onroerende goed en de overgangszone ZIJn aangeduld op het plan
dat als biJlage biJ d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van het defin1t1ef beschermde goed en de
overgangszone wordt als biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
1o
2°
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
1o
vnJstaand bakstenen gebouw van VIJf traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder
een pannen zadeldak. De liJstgevel, opgetrokken 1n geglazuurde baksteen en
gerecupereerde IJZerzandsteen, wordt gentmeerd door de vooru1tspnngende
Inkomtravee en de omlopende venstern1ssen. De henzontale beliJning wordt gevormd
door de doorlopende plmt, de sgraff1to's en de gevelliJSt onder de kroonliJst.
De vooru1tspnngende mgangstravee d1e Uitloopt op een trapgevel wordt gekenmerkt
door het gebruik van verJongende steunberen met hardstenen afzaten, een omlopende
vensternis waarbinnen de rondbog1ge poort, een hardstenen balkon met balkonvenster
en een blmd boogveld met de afbeelding van de Brabantse leeuw 1n sgraff1to gevat ZIJn.
In de geveltop staat het wapenschild van Dworp afgebeeld, Uitgevoerd 1n hardsteen. De
andere geveltraveeen worden gekenmerkt door verticale omlopende venstern1ssen,
rechthoekige en tweeledige vensters op de benedenverdieping en vensters met
segmentboogvormige bovenlichten op de bovenverd1epmg. De borstwenngen worden
gedecoreerd met sgraffito's d1e de thema's van schnJnwerkenJ, architectuur, mdustne
en een toren (wapenschild van Dworp) voorstellen. Deta1ls als vensterstiJien, onder- en
bovendorpels, afdekstenen, druipliJst en afslu1t1ngen van de ste1gergaten, ZIJn
Uitgevoerd 1n blauwe hardsteen. Op de muurdammen bevmden z1ch gesmede
Sierankers 1n art nouveau.
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2°

De achtergevel werd opgetrokken Uit rode baksteen. De ongedecoreerde liJstgevel
wordt net als de voorgevel gentmeerd door vensternissen waann de rechte vensters op
de benedenverdieping en segmentboogvormige vensters op de bovenverdieping gevat
ZIJn. Dorpels, late1en en middenstiJlen ZIJn Uitgevoerd u1t blauwe hardsteen. De ZIJgevels
ZIJn Uitgewerkt als trapgevels 1n dezelfde matenalen als de voorgevel. Ook h1er ZIJn
sgraff1to's aangebracht met de voorstelling van de wapenschilden van Brabant en
Dworp.
De ongmele houten voordeur bleef bewaard. Het oorspronkeliJke dakgebinte bleef
bewaard;
1n het mteneur bleef de oorspronkeliJke structuur met een centrale hal met de eretrap
en een gang langs de achtergevel bewaard. Aan de be1de u1temden van het gebouw
s1tueren z1ch twee achter elkaar liggende vertrekken. Rechts van de Inkomhal liggen
langs de straatZIJde nog twee vertrekken naast elkaar. De oorspronkeliJke vloeren
(gramto 1n de hal, gang en kamer voorlinks en tegelvloeren m de andere ru1mten)
bleven bewaard net als de eretrap en het binnenschriJnwerk met hang- en sluitwerk.
De eretrap vertoont eenvoudige decoratieve elementen d1e de art-nouveau
aankondigen.
Op de bovenverdieping was de gemeenteraadzaal gevestigd en dne kantoortJes. Het
middelste kantoor verleent v1a een houten wenteltrap toegang tot de zolderrUimte. De
grote gemeenteraadzaal wordt gentmeerd door twee deels van SierliJsten voorziene
bogen en een plafond met afgeschumde kanten. Pramment opgesteld tegen de
achterwand van de ru1mte 1s de hardstenen haard. Ook op de bovenverdieping bleef
het houten bmnenschn]nwerk bewaard. De deur naar de raadzaal 1s dubbelvleugelig en
merkeliJk hoger dan de deuren naar de aanpalende ru1mtes.

Art. 3.1 Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de beschermmg beoogt het behoud van het exteneur van het gemeentehuls met al ZIJn
erfgoedwaarden en erfgoedkenmerken, opbouw, volumewerkmg, u1tz1cht, vormentaal
en afwerking van de gevel;
de bescherming beoogt het behoud van de oorspronkeliJke Interne structuur van het
2°
gemeentehuis;
3°
de beschermmg beoogt het behoud van de aanwez1ge erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken van het mteneur;
4°
het reconstrueren van de dakkapellen behoort tot de mogeliJkheden;
de reconstructie van het bUltenschriJnwerk naar h1stonsch u1tz1cht en eventueel
5°
constructieWIJZe behoort tot de mogeliJkheden gez1en het schnJnwerk 1n 2017
fotografisch werd geregistreerd;
6°
het 1s met gewenst om n1euwe constructles op te trekken d1e de voor- en/of ZIJgevels
van het gemeentehuls aan het z1cht onttrekken;
7°
biJ het verwiJderen van de brandtrap tegen de rechter ZIJgevel wordt het metselwerk
van de ZIJmuur hersteld op 1dent1eke WIJZe en met dezelfde matenalen als het
omgevende metselwerk;
8°
opfnssmgswerken d1e geen impact hebben op de structuur of erfgoedwaarden van het
gemeentehuls behoren tot de mogeliJkheden (voorbeeld herschilderen van
bmnenmuren, hennnchten van rUimtes voor meuwe funct1es, );
9°
de valse plafonds kunnen verWIJderd worden. De oude plafonds worden best 1n ere
hersteld.
Art. 3.2 Voor de overgangszone gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1o
bmnen de overgangszone d1enen de zichtassen van op het openbaar domem naar het
gemeentehuls gevnJwaard te worden. De open ru1mte kan verder vnJ mgencht worden
als plem, park, parkeerzone, speelplaats,
doch met een kwalitatieve vormgeving d1e
de erfgoedwaarden ondersteunt;
2°
een eventuele uitbreiding aan het hoofdgebouw kan gerealiseerd worden tussen het
gemeentehuls en de achterliggende straat Beling, aansluitend biJ de sobere achtergevel
van het gemeentehuis. Een nieuwbouw d1ent duideliJk ondergeschikt te ZIJn ten opzichte
van het hoofdgebouw naar volumes en de erfgoedwaarden te ondersteunen. BIJ een
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3°

4°
5°

uJtbre1d1ng moet de achtergevel met de muuropeningen en afwerkmg herkenbaar
bliJven;
biJ graafwerken m de overgangszone d1ent er aandacht te ZIJn voor potent1ele
archeologische sporen van onder andere de oude kerk, het kerkhof en mogeliJke andere
bewon1 ngssporen;
de heraanleg van de overgangszone d1ent voldoende kwalitatief te ZIJn zodat de
erfgoedwaarden van gemeentehuls ondersteund worden;
md1en een alternatlef gevonden wordt voor de evacuatie van het gebouw biJ brand,
wordt de brandtrap tegen de rechter ZIJgevel best verWIJderd.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoud1ng 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 beve11!gmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5.1. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2°
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en hettoepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
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, reconstrueren, verwiJderen, vervangen of WIJZigen van
buJtenschnJnwerken, deuren, ramen, lu1ken, poorten, dakkapellen, 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, publloteJtsmnchtlngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verklezmgspublloteJt en met u1tzondenng
van publlote1tsmnchtmgen, 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;
5°
het u1tvoeren van de volgende handelingen aan of 1n het 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 rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
d) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerken, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazing, 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;
f) het slopen, aanbrengen, vervangen of WIJZigen van techmsche mstallat1es met
Impact op de erf.goedwaarden.
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Art 5.2 Voor de volgende handelingen aan de overgangszone moet een toelating worden
aangevraagd:
1o
het opnchten van constructles d1e de zichtassen op het gemeentehuls kunnen storen;
2°
het plaatsen of wiJZigen van bovengrondse nutsvoorz1en1ngen en le1dmgen;
het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen;
3°
4°
het (her)aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen en
verhardmgen omheen het gemeentehu1s;
5°
het plaatsen of WIJZigen van straatmeubilair, met u1tzondenng van n1et-aard- en nietnagelvaste elementen en verkeersborden vermeld 1n art1kel 65 van het KoninkliJk
Beslult van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Er IS geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
bevei11g1ngsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

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

Geert BOURGEOIS
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