Bijlage 4. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als monument van de muziekwinkel Rombaux in Brugge

Provme~e:

West-Vlaanderen

Gemeente· Brugge, 1ste afdeling, Sect1e A
ObJectnummer: 4.01/31005/2206.1

Dossiernummer· 4.001/31005/134.1

OmschriJVIng:
Muz1ekwmkel Rombaux,
Mallebergplaats 13

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het besluit van heden:

Brussel,

1 8 MAm
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

~-Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Bele1dsdomem Omgeving
Het advJes werd gevraagd op 22 maart 2018
Het departement noch de agentschappen brachten advles u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Conclusie: Het advJes heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.1.2. Bele1dsdome1n MobliJtelt en Openbare Werken
Het advJes werd gevraagd op 22 maart 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advJes Uit over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunst1g.
Conclusie. Het advJes heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.1.3. Bele1dsdome1n Landbouw en V1ssen1
Het advJes werd gevraagd op 22 maart 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten advJes u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunst1g.
Conclusie: Het advJes heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken stad Brugge

Het advJes werd gevraagd op 22 maart 2018.
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht geen advles u1t over deze bescherming.
In u1tvoenng van art1kel 6.1.3. van het Onroerenderfgoeddecreet IS het advJes gunst1g.
Conclusie: het advJes heeft geen Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advles werd gevraagd op 22 maart 2018.
De VCOE bracht op 23 apnl 2018 een voorwaardeliJk gunst1g advJes u1t over de bescherming
van het onroerend goed. Het advJes maakt Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
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Behandeling van het adv1es:
De comm1ss1e ontv1ng op 8 en 22 maart 2018 advlesvragen over de voorlopige bescherming
als monument van de voormalige drogisten] De Walv1s 1n Smt-N1klaas en de voorlopige
bescherming als monument van de muz1ekwmkel Rombaux 1n Brugge. De commiSSie merkt op
dat be1de doss1ers kaderen 1n het thematisch beschermmgspakket 'wmkelinteneurs' en heeft
daarom haar advlezen voor be1de doss1ers gebundeld. Een eerste deel van het adv1es handelt
over het beschermmgspakket en de biJhorende cntenanota 'wmkelmteneurs'. In het tweede
deel van het adv1es wordt speelflek Ingegaan op be1de doss1ers.
In het eerste deel van haar adv1es, met betrekking tot het bescherm1ngspakket en de
biJhorende cntenanota 'wmkelmteneurs', stelt de commiSSie het volgende:
- De commiSSie staat zeer pos1t1ef ten aanz1en van het werken met beschermmgspakketten en
cntenanota's. D1t laat toe meerdere erfgoeditems bmnen een afgeliJnd thematisch en/of
geografisch kader en 1n hun onderlinge samenhang te du1den. Een degeliJke vergeliJkende
aanpak draagt bovendien biJ aan de noodzakeliJke onderbouwing van de selectie en
bescherming van onroerend erfgoed.
- De comm1ss1e bemerkt dat de cntenanota u1tgebre1d 1s en verschillende hoofdstukken bevat,
waaronder: een algemene du1d1ng biJ het thema, een h1stonsch overzicht van het ontstaan en
de evolutie van w1nkelru1mtes en -mteneurs, een stand van zaken van de kenn1s van d1t type
bouwkundig erfgoed en een du1d1ng biJ de erfgoedwaarden en select1ecntena d1e aan de bas1s
liggen van de selectie van beschermmgswaard1ge Winkels. D1t 1s pos1t1ef.
- AnderziJds stelt de comm1ss1e dat de cntenanota geen echt 1nz1cht geeft 1n het gevoerde
onderzoek: het IS onduideliJk hoeveel en welke Winkelpanden 1n het kader van voorliggende
beschermmgscampagne onderzocht en/of bezocht werden. Daarnaast IS het onduideliJk
hoeveel en welke w1nkelmteneurs f1naal voor bescherming 1n aanmerking worden genomen.
De comm1ss1e vraagt de volledige selectleliJst op de nemen 1n de cntenanota.
De cntenanota 'wmkelmteneurs' 1s opgemaakt als wetenschappelijk onderbouwd
afwegmgskader m functie van de bescherming van d1t speerflek type onroerend erfgoed
en IS zowel toepasbaar voor het hwd1ge beschermmgspakket, als ook voor toekomstige
(ad hoc) beschermmgsaanvragen. Een selectlelijst hoort derhalve met thws m een
entenanota.
- De comm1ss1e vermeldt dat er volgens 1nformat1e verstrekt door het agentschap Onroerend
Erfgoed een selectie van 23 wmkelmteneurs werd gemaakt. Op bas1s van de
beschermmgskalender stelt de comm1ss1e vast dat 1n 2018 de bescherming van volgende v1er
wmkelmteneurs wordt voorbereid: drogisten] De Walvis 1n Smt-N1klaas, muz1ekw1nkel
Rombaux 1n Brugge, JUWelier Ruys 1n Antwerpen en handschoenenwinkel Boon 1n Antwerpen.
De comm1ss1e betreurt dat voorliggend beschermmgspakket aldus gespreid zal worden over
meerdere Jaren en herhaalt haar ple1doo1 voor het max1maal clusteren van
bescherm1ngsdoss1ers.
Deze aanbevelmg wordt geregistreerd. Momenteel wordt bmnen de werkmg van het
agentschap pnonte1t gegeven aan de afwerkmgen van de thema's d1e Zijn opgenomen
m de hwd1ge bele1dsbnef.
-Aanvullend vraagt de comm1ss1e van alle geselecteerde panden aan te geven hoe deze scoren
op vlak van erfgoedwaarden en select1ecntena. De toetsmg van de wmkel1nteneurs aan de
erfgoedwaarden en select1ecntena vormt een essentieel onderdeel van het waarderend
onderzoek en d1ent volgens de comm1ss1e 1n de cntenanota transparant te worden gemaakt
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(verWIJzend naar de cntenanota 'Eendenkooien 1n Vlaanderen' (Koen H1mpe, 29 me1 2017)).
Het IS wenseliJk d1t te doen op een man1er d1e vergeliJking mogeliJk maakt, biJVOorbeeld door
middel van een overz1chtsmatnx
Deze aanbevelmg wordt met biJgetreden. Zoals reeds hoger aangegeven hoort de
selectJelust met thuis in een cntenanota. Voor de effectleve wtwerking van de selectie,
met de gehanteerde erfgoedwaarden en select1ecntena, wordt verwezen naar de
mhoudeluke doss1ers van de respectievelrjke beschermmgsdoss1er, waar de selectie
voldoende gemotiveerd geacht wordt.
- De comm1ss1e bemerkt dat de cntenanota stelt dat de tot nu toe (mmstens) 21
wmkellnteneurs 1n Vlaanderen werden beschermd, waaronder elf apotheken, zeven 'andere
wmkels', twee wmkelgalenJen en een grootwarenhuis. Deze monumenten worden n1et opgeiiJst
en er wordt tevens geen analyse opgenomen van de erfgoedwaarden d1e aan de bas1s liggen
van deze beschermingen. D1t liJkt nochtans biJZOnder mteressant m funct1e van de cont1nu1te1t
m de beschermmg van w1nkellnteneurs m Vlaanderen.
In de cntenanota wordt m hoofdstuk 3.4. Reeds beschermde wmkelmteneurs (pagma's
16 en 17) verwezen naar de reeds beschermde wmkelmteneurs met hun JO-nummer
van de Inventans van het Onroerend Erfgoed.
Zoals m datzelfde hoofdstuk van de cntenanota wordt aangehaald zun een deel van de
beschermmgsdossiers van reeds beschermde wmkelmteneurs m Vlaanderen beschermd
vanwt een andere mvalshoek opgemaakt. Bij de bepaalde (meestal oude)
beschermmgen werd de gevelarchitectuur als wtgangspunt genomen en kwam het
wmkelinteneur op de tweede plaats. De cntenanota werd vanwt een heel andere VISJe
opgemaakt, waarbij het wmkelinteneur als wtgangspunt diende.
- Met betrekkmg tot de erfgoedwaarden stelt de comm1ss1e verder vast dat een eerder beperkt
aantal erfgoedwaarden m aanmerking wordt genomen Het betreft de h1stonsche,
architecturale, art1st1eke en mdustneel-archeolog1sche waarde. De comm1ss1e kan het gebruik
van deze erfgoedwaarden ondersteunen, maar merkt op dat deze met een ru1m pallet aan
betekenissen worden opgeladen en dat daarbiJ soms overlap optreedt. Zo kan biJVOorbeeld
zowel de h1stonsche als architecturale waarde refereren naar de locatle en/of de
oorspronkeliJke context van een wmkelpand.
- De comm1ss1e vraagt te onderzoeken of de set van erfgoedwaarden n1et Uitgebreid kan
worden. DaarbiJ kan onder meer gedacht worden aan volgende erfgoedwaarden · de soc1ale
waarde, de stedenbouwkundige waarde, de culturele waarde of de esthetische waarde. Elke
waarde wordt ook omschreven en toegelicht met een voorbeeld met betrekking tot
wmkel(mteneur)s.
De afweging voor de opname van de hoger vermelde erfgoedwaarden m de critenanota
werd reeds gemaakt tl]dens het onderzoek voorafgaand aan de opmaak van deze
cntenanota. De hwd1ge selectie IS dan ook een onderbouwd onderzoeksresultaat en een
weloverwogen keuze.
Een critenanota focust op de erfgoedwaarden d1e typerend z1jn voor d1t speCifiek type
onroerend erfgoed. Het onderzoek heeft wtgewezen dat dit de h1stonsche,
architecturale, art1st1eke en mdustneel-archeolog1sche waarde ZIJn. In speCifieke
doss1ers bluft de mogeliJkheid steeds bestaan andere erfgoedwaarden toe te passen,
waaronder de door de commiSSie aangehaalde erfgoedwaarden, ind1en deze van
toepassmg zouden ZIJn.
- De comm1ss1e merkt op dat de cntenanota n1et Ingaat op de mogeliJke aanwez1ghe1d van
cultuurgoederen. Het IS aldus onduideliJk of en m hoeverre d1t aspect heeft meegespeeld 1n
selectie van te beschermen wmkelmteneurs Het IS tevens onduideliJk welke methodiek werd
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vooropgesteld om eventueel aanwezige cultuurgoederen te waarderen. De comm1ss1e vraagt
hieromtrent een algemene du1d1ng op te nemen 1n de cntenanota.
Cultuurgoederen maken Integrerend deel wt van het monument waann ze z1ch
bevmden. Bijgevolg worden ZIJ m de selectie samen geevalueerd met de rest van het
wmkelmteneur en het wmkelpand. De erfgoedwaarden en select1ecntena pnmeren bi}
de selectie m functie van beschermmg. Of een roerend object al dan met als cultuurgoed
wordt gedef1meerd vormt hierbiJ geen doorslaggevend element, en hoort evenmin thws
meen cntenanota.
In het tweede deel van haar advles gaat de comm1ss1e 1n op de concrete
beschermmgsvoorstellen voor de voormalige drogisten] De Walv1s en de muz1ekw1nkel
Rombaux. H1erna worden u1tslu1tend de opmerkmgen behandeld d1e betrekking hebben op
onderhavig doss1er van de muz1ekw1nkel Rombaux 1n Brugge. De spec1f1eke opmerkmgen met
betrekking tot de voormalige drogisten] De Walvis 1n S1nt-N1klaas worden 1n het desbetreffende
beschermmgsdoss1er behandeld.
- De comm1ss1e stelt dat het pos1t1ef IS dat een u1tgebre1de fotoreg1strat1e werd opgemaakt.
- Voor muz1ekwmkel Rombaux wordt de L-vorm1ge toonbank als cultuurgoed aangeduid. D1t
wordt goed gemotiveerd. De comm1ss1e merkt wel op dat 1n de mot1vat1e, waarom d1t
cultuurgoed de h1stonsche en de architecturale waarde van het monument versterkt, sprake 1s
van "dergeliJke kastenwanden en de dwars geplaatste toonbank en de andere kasten". D1t IS
verwarrend: enkel de toonbank- en n1et de kasten(wanden) - betreft een cultuurgoed en deze
werd n1et dwars geplaatst maar heeft een L-vorm. De comm1ss1e vraagt deze passage aan te
passen.
D1t adv1es wordt deels biJgetreden. In "BIJlage 3. Lust van cultuurgoederen d1e
Integrerend deel wtmaken van het voorlopig beschermd monument van de
muz1ekwmkel Rombaux m Brugge." staat dwdeluk omschreven wat er als cultuurgoed
1s opgenomen.
"Het volgend cultuurgoed maakt mtegrerend deel wt van het voorlopig
beschermd monument muz1ekwmkel Rombaux m Brugge: De houten toonbank
als L-vorm1g meubel dat vooraan 1s voorz1en van zes panelen met een tune
profllenng, diamantkoppen en consoles. De achterziJde van de toonbank 1s deels
opengewerkt en 1s voorz1en van bijkomende opbergrwmte."
De toonbank, opgenomen als cultuurgoed, staat met los van de rest van de
wmkelmrichtmg en vormt één geheel. Samen hebben ze een h1stonsche en
architecturale waarde, daarom worden ze op deze mamer ook beschreven.
In de beschnjvmg wordt de volgende zmsnede "de dwars geplaatste toonbank"
vervangen door "deL-vormige toonbank".
- Art1kel 2 van de m1n1stenele beslulten verWIJSt naar de erfgoedwaarden d1e de beschermmgen
verantwoorden en beschn]ft de aanwez1ge erfgoedkenmerken en erfgoedelementen.
De comm1ss1e erkent tevens de h1stonsche, architecturale en mdustneel-archeolog1sche waarde
van muz1ekwmkel Rombaux. De comm1ss1e vraagt om de art1st1eke waarde toe te kennen en
daarnaast te onderzoeken of ook de culturele waarde afzonderliJk kan worden opgenomen.
De suggestie van de comm1ss1e werd overwogen. BI] de wmkel Rombaux IS de art1st1eke
waarde nauw verbonden met de architecturale waarde, daarom worden d1e ook samen
beschreven onder de architecturale waarde. De culturele waarde zoals de comm1ss1e
aanhaalt wordt beschreven onder de historische waarde.
- Met betrekking tot art1kel 3 van het mm1steneel beslult stelt de comm1ss1e dat het pos1t1ef 1s
dat de beheersdoelstellingen van de beschermmgsdoss1ers van de voormalige drogisten] De
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Walv1s en muz1ekwmkel Rombaux onderlmg afstemmmg vertonen en toch rekenmg houden
met de e1genhe1d van be1de winkelpanden. De comm1ss1e beaamt dat be1de wmkelpanden een
ensemble vormen en dat elke beheersdaad of n1euwe mgreep moet getu1gen van een
gemtegreerde aanpak en respect voor de draagkracht van het gebouw.
De comm1ss1e merkt op dat 1n de meerdere doelstellingen sprake IS van het behoud of het
verhogen van de herkenbaarheld als Winkel DergeliJke bewoordmgen ZIJn onvoldoende
duideliJk en d1enen te worden geherformuleerd.
Deze opmerkmg werd met bijgetreden. De archttecturale en typologtsche kenmerken
dte de herkenbaarheld van een wmkel bepalen worden wtgebretd onderzocht m de
bijgevoegde cnterianota en spectftek toegeltcht m het mhoudelljk dosster. In
beheersdoelstellmgen 2°,3° en 5° worden bovendten concrete verwljzmgen gemaakt
naar welke elementen onder meer belangrijk zijn voor het behoud of de versterkmg van
de herkenbaarheld als wmkel,
- Verder gaat de comm1ss1e n1et akkoord met het adv1es dat het wenseliJk IS de h1stonsche
opschnften terug op de wmkelpu1 aan te brengen. Deze opschnften werden goed
gedocumenteerd en mogen, 1nd1en gewenst, terug aangebracht worden
Deze opmerkmg werd met bijgetreden. In de omschrt]Ving van deze beheersdoelstelling
staat er dat het wenselijk ts om de opschnften terug aan te brengen, maar het ts met
verpitcht om dtt te doen.
Met betrekking tot beheersdoelstelling 5° IS het voor de comm1ss1e onduideliJk of ook het
mteneur van de atel1eru1mte op de tweede verd1epmg wordt gevat. De comm1ss1e vraagt
om d1t te verduideliJken
Voor het mteneur van de atelterrwmte op de tweede verdtepmg Zijn de bepalmgen van
beheersdoelstelling 5° van toepassmg. De erfgoedkenmerken en -elementen dte moeten
behouden blijven Zijn beschreven onder arttkel 2. De beschrljvmg van de
erfgoedkenmerken en -elementen wordt verder aangevuld met de volgende zmsnede :
"De toegang tot de werkplaats ts voorzten van een deur met planchettes geintegreerd
m een dtto wandafwerkmg."
De comm1ss1e meent dat de beheersdoelstelling 1nzake roerende goederen eerder moet
focussen op de cultuurgoederen. Hieromtrent werd geen afzonderliJke doelstelling
opgenomen. De comm1ss1e vraagt ten mmste 1n beheersdoelstelling 5° volgende
aanpassmg·' , met mbegnp van het vast en roerend meub1la1r en de cultuurgoederen.'
Deze vraag werd bijgetreden en wordt als volgt aangepast: Beheersdoelstellmg 5°: "met
betrekkmg tot het mteneur beoogt de beschermmg het behoud van de herkenbaarheld als
wmkel, met behoud van de bestaande ruimteverdelmg en de waardevolle
mterieurafwerkmg, met inbegnp van het vast meubtlatr en de cultuurgoederen"
De comm1ss1e ondersteunt art1kel 4 van het mm1steneel beslult dat de voorschnften
formuleert voor 1nstandhoudmg en onderhoud van de te beschermen monumenten
In art1kel 5 van het m1n1steneel beslult vraagt de comm1ss1e 1n toelatmgspl1cht 4° d) ook de
term 'rolluiken' op te nemen.
Deze vraag werd met btjgetreden. De rol/utken Zijn gevat onder het bwtenschrljnwerk.
De comm1ss1e formuleert een aantal kleinere opmerkmgen biJ het InhoudeliJk doss1er. De
comm1ss1e merkt op dat de beschn]vmgen van de erfgoedwaarden n1et geheel
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overeenstemmen met de beschriJVIng 1n het mm1ster1eel besluit. De beschriJVIngen m het
mhoudeiiJk doss1er ZIJn volgens de comm1ss1e te u1tgebre1d.
Deze vraag werd met bugetreden. De beschruvmgen m het mhoudetuk dossier zun
wtgebre1der dan biJ het mm1stenee! bes!wt. Bmnen het mhoudetuk doss1er 1s er meer
rwmte om beschruvmgen wtgebre1der te maken en het thema meer te kaderen.
De comm1ss1e merkt op dat op pagma 18 van het InhoudeliJk doss1er sprake IS van "een
toelichting biJ een aantal biJkomende biJZondere voorschriften". Aangezien er geen biJZOndere
voorschnften 1n het mm1ster1eel beslult werden opgenomen vraagt de comm1ss1e deze passage
te schrappen.
Deze aangehaalde passage wordt geschrapt m het mhoudetuk doss1er.
Conclusie: De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbesiUit. Het InhoudeliJk doss1er, biJlage 3 en het beschermmgsbesiUit werden als
volgt aangepast:
•

InhoudeliJk doss1er: pagma 18 schrappen van de volgende passage:
"Om de erfgoedwaarden van het onroerend goed dat met dit beslult wordt beschermd
1n stand te houden legt het beslult een aantal biJkomende biJZOndere voorschriften op.
Deze ZIJn opgenomen 1n art1kel 4 van het besluit.
Deze bepalmgen ZIJn op maat van de beschermmg Hieronder lichten we een aantal van
deze biJZOndere voorschriften toe zodat duideliJk IS wat er mee wordt bedoeld of waarom
deze worden opgelegd."

•

BIJlage 3. LIJst van cultuurgoederen d1e Integrerend deel Uitmaken van het voorlopig
beschermd monument van de muz1ekwmkel Rombaux,ln Brugge.
In de beschriJVIng van de h1stonsche en de architecturale waarde wordt de volgende
z1nsnede "de dwars geplaatste toonbank" vervangen door "de L-vorm1ge toonbank".

•

mm1steneel beslult
o De beschriJVIng van de erfgoedkenmerken en -elementen wordt verder
aangevuld met de volgende zmsnede : " De toegang tot de werkplaats 1s voorz1en
van een deur met planchettes gemtegreerd 1n een d1to wandafwerkmg."
o
Artikel 3: aanpassen van 5°: "met betrekking tot het 1nteneur beoogt de
bescherming het behoud van de herkenbaarheld als wmkel, met behoud van de
bestaande ruimteverdeling en de waardevolle 1nteneurafwerkmg, met 1nbegnp
van het vast meub1la1r en de cultuurgoederen;"

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het
bescherm1ngsbeslu1t. Het InhoudeliJk doss1er, biJlage 3 en het beschermmgsbeslu1t werden als
volgt aangepast:
•

InhoudeliJk doss1er: p. 18 schrappen van de volgende passages:
"Om de erfgoedwaarden van het onroerend goed dat met d1t beslult wordt beschermd m
stand te houden legt het beslult een aantal biJkomende biJZOndere voorschnften op. Deze
ZIJn opgenomen m art1kel 4 van het besluit. "
"Deze bepalmgen ZIJn op maat van de beschermmg. Hieronder lichten we een aantal van
deze biJZOndere voorschnften toe zodat duideliJk IS wat er mee wordt bedoeld of waarom
deze worden opgelegd."
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•

BIJlage 3. LIJSt van cultuurgoederen d1e mtegrerend deel Uitmaken van het voorlop1g
beschermd monument van de muz1ekwmkel Rombaux m Brugge.
In de beschriJVIng van de h1stonsche en de architecturale waarde wordt de volgende zmsnede
"de dwars geplaatste toonbank" vervangen door "de L-vorm1ge toonbank".

•

Mm1ster~eel

o

o

beslu1t:
Art1kel 2: De beschriJVIng van de erfgoedkenmerken en -elementen wordt verder
aangevuld met de volgende zmsnede : " De toegang tot de werkplaats IS voorz1en
van een deur met planchettes gemtegreerd meen d1to wandafwerkmg."
Artikel 3:
aanpassen van 5°: met betrekkmg tot het mter~eur beoogt de
beschermmg het behoud van de herkenbaarheld als wmkel, met behoud van de
bestaande ru1mteverdelmg en de waardevolle mteneurafwerkmg, met mbegr1p van
het vast meub1la1r en de cultuurgoederen.

2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming

2.1.

Openbaar onderzoek en hoorrecht

2 1 1 Openbaar onderzoek
De stad Brugge organiseerde het openbaar onderzoek van 6 augustus 2018 tot en met 4
september 2018
TIJdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaar mged1end. D1t bezwaar wordt hieronder
behandeld
Omwille van pnvacy-redenen IS het bezwaar anon1em opgenomen m d1t document. Het
beschermmgsdoss1er bevat een overz1cht van de gegevens van de bezwaar1nd1ener.
Besprekmg bezwaarschnft:
De bezwaar1nd1ener wenst beroep te doen op het hoorrecht om ZIJn vragen, standpunten
en bezwaren te kunnen verduideliJken. Aan d1t verzoek IS gevolg gegeven De
besprekmg van het hoorrecht IS terug te vmden onder punt 2.1.2.

2 .1. 2 Hoorrecht
Eén zakeliJkrechthouder ber~ep z1ch op het hoorrecht en vroeg gehoord te worden door het
agentschap. Ook de op deze WIJZe geu1te bezwaren worden hieronder behandeld.
Het hoorrecht vond plaats op donderdag 25 oktober 2018 m het VAC Brugge. De volgende
bezwaren werden geu1t·
-

De zakeliJkrechthouder staat achter het behoud van de wmkel en het biJhorend
maar een beschermmg mag de goede werkmg van de Winkel n1et m de weg
staan De zakeliJkrechthouder haalde enkele concrete voorbeelden aan van zaken waar ZIJ
potentiele problemen m z1en, zoals de lift (als deze blokkeert staan de machines geblokkeerd
op de zolderverd1epmg), de kastenwand m de wmkelru1mte (m1ssch1en geen mogeliJkheld om
h1er later Instrumenten aan de wand te hangen), enz.
wmkellnter~eur,

Deze bezorgdheden en opmerkingen werden besproken tudens een btjkomend
plaatsbezoek (zte verslag plaatsbezoek 21 november 2018). In verband met de ltft werd
nagegaan wat de mogelukheden zun. Om de toekomst van de wmkel ntet te
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hypothekeren wordt de lift als erfgoedelement wt het dosster geschrapt. Utt overleg met
de mterne experten mdustneel erfgoed b/!]kt dat de keunng en aanpassmg van de lift
aan de hedendaagse normen met mogeluk ts.
- De zakeliJkrechthouder Vindt het vervelend dat ze geen zekerheld hebben wat er allemaal zal
worden toegelaten 1n de toekomst. De v1s1e van het agentschap Onroerend Erfgoed kan
veranderen.
Het agentschap onroerend erfgoed maakt gebrwk van mterne nchtlunen omtrent het
beheer van monumenten.
- Er IS een zeer Uitvoerige beschriJVIng opgenomen 1n het InhoudeliJk doss1er Voor de
zakeliJkrechthouder IS het n1et duideliJk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het
InhoudeliJk doss1er en het mm1sterieel besluit. De zakeliJkrechthouder vreest dat alles
behouden moet worden wat wordt beschreven 1n het InhoudeliJk doss1er. Behoud van bepaalde
elementen IS technisch n1et haalbaar, aldus de zakeiiJkrechthouder. Zoals onder meer het
buitenschriJnwerk van het atelier en de toonzaal op de eerste verd1ep1ng en de lift. De
zakeliJkrechterhouder meent dat er wem1g aannemers, l1ftenf1rma's, en/of schriJnwerkers ZIJn
die dit kunnen en Willen restaureren. Bovendien zal dit hogere kosten met z1ch meebrengen.
In de voormalige planotoonzaal staan momenteel snaarinstrumenten opgesteld. Men w11 deze
ru1mte kunnen ISOleren, 1n functie van de goede bewaring van de Instrumenten (temperatuur
en de relatieve luchtvochtigheid). De liftkoker die op de verschillende verd1ep1ngen stopt zorgt
ook voor 'tocht'.
Erts een dwdell)k onderschetd tussen het mhoudell)k dosster en een mmtstenee/ bes!wt.
TIJdens het plaatsbezoek van 21 november 2018 wordt aan de hand van het mintsteneet
bes!wt overlopen welke erfgoedelementen en erfgoedkenmerken moeten behouden
bluven. In verband met het schrunwerk wordt het afwegmgskader 'Htstonsch
Schrunwerk' aan de etgenaar bezorgd. Dtt ts een hu/pmtdde/ om hedendaagse comforten gebruikersetsen te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van htstonsch
bwtenschnjnwerk m beschermd erfgoed.
In verband met het sctirunwerk wordt ter plaatse een afspraak gemaakt met een
schrunwerker om de verschtl!ende mogelukheden te bespreken. Dtt overleg vond plaats
op 6 december 2018.
Besluit:
TiJdens het hoorrecht werden heel wat vragen gesteld 1n verband met het toekomstig beheer
van de muz1ekwmkel Rombaux. Naar aanle1dmg van deze vragen werd een aanvullend
plaatsbezoek georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed om samen de concrete
vragen die aan bod kwamen tiJdens het hoorrecht 1n verband met het beheer van het
monument te beantwoorden. Het verslag van het plaatsbezoek IS terug te vmden onder punt
2.1.3.
2.1.3. Plaatsbezoek naar aanleiding van het hoorrecht
D1t plaatsbezoek vond plaats op 21 november 2018.
Korte samenvattmg:
Aan de hand van het mm1sterieel beslult worden de verschillende erfgoedelementen overlopen
d1e moeten behouden worden. De volgende elementen vormen volgens de zakeliJkrechthouder
een (mogeliJk) probleem voor de toekomstige u1tbatmg als muz1ekwmkel:
- w1nkelru1mte:
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De kastenwand 1n de wmkelru1mte (thans gebruikt om kle1ne Instrumenten 1n op te bergen):
de zakeliJkrechthouder vraagt of het mogeliJk IS om d1e te verwiJderen.
Momenteel ZIJn nog geen concrete plannen. Ind1en er concrete plannen z1jn, zal samen
met de erfgoedconsulent naar een gepaste oplossmg gezocht worden.
- p1anolift:
De planolift vormt een helkei punt 1n dit beschermmgsdoss1er. De l1ft IS een handmatige lift d1e
zowel de toonzaal op de eerste verd1ep1ng als het atel1er op de tweede verd1ep1ng bed1ent. De
zakeliJkrechthouder wenst het atelier op de tweede verd1ep1ng opn1euw 1n gebruik te nemen.
In functie van het n1euwe atel1er IS het nodig om op een effle~ente man1er matenaal naar boven
te kunnen brengen. Met de hu1d1ge handmatige l1ft IS dit een probleem (n1et praktisch). Alle
matenaal wordt v1a de trap naar boven gebracht. Dit IS geen Ideale s1tuat1e.
Er wordt afgesproken om gegevens van gespeCialiseerde f1rma's door te geven d1e een
concreet antwoord kunnen geven omtrent het onderhoud en het eventueel
meehamseren van de bestaande l1ft. Bmnen het agentschap wordt bekeken wat de
mogeliJkheden ZIJn m verband met het behoud van de ftft.
- voormalige planotoonzaal:
Het behoud van het bu1tenschn]nwerk z1et de zakeliJkrechthouder als een probleem In de
voormalige planotoonzaal staan momenteel snaannstrumenten opgesteld. Men Wil kunnen
1soleren 1n functie van de InStrumenten (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid). De liftkoker
d1e op de verschillende verd1epmgen stopt zorgt ook voor 'tocht'. Ze Willen dit kunnen ISoleren
TIJdens het plaatsbezoek wordt aan de hand van "het afwegingskader schriJnwerk" en
aan de hand van voorbeelden wt de praktijk aangetoond wat mogelijk IS. Er wordt
afgesproken dat met een schriJnwerker op een volgend plaatsbezoek de concrete
mogelijkheden worden besproken.
-voormalig atelier. het behoud van het bu1tenschn]nwerk z1et de zakeliJkrechthouder als een
probleem HIJ w1l deze ru1mte opn1euw 1nnchten als atelier. Ze Willen deze ru1mte kunnen
Isoleren.
Er wordt afgesproken dat met een schriJnwerker op een volgend plaatsbezoek de
concrete mogelijkheden worden besproken.
Beslu1t·
TiJdens dit biJkomend overleg worden er enkele concrete afspraken gemaakt.
De zakeliJkrechthouder legt een afspraak vast met een schn]nwerker om samen met de
erfgoedconsulent van de afdeling beheer naar een geschikte oplossing voor het schnJnwerk
te zoeken. D1t biJkomend plaatsbezoek vond plaats op 6 december 2018. TiJdens d1t
plaatsbezoek werd samen met de schnJnwerker naar een gepaste oplossing gezocht.
Het agentschap vraagt na biJ de Interne experten 1ndustneel erfgoed wat de mogeliJkheden
ZIJn 1n verband met de l1ft.
3. Conclusie

De advlezen en bezwaren Uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand aan de
def1n1t1eve bescherming hebben InVloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
De p1anol1ft bliJft een he1kel punt bmnen d1t beschermmgsdoss1er Om de toekomst van de
wmkel n1et te hypothekeren wordt de l1ft als erfgoedelement Uit het doss1er geschrapt. U1t
overleg met de mterne experten mdustneel erfgoed bliJkt dat de keunng en aanpassing van de
lift aan de hedendaagse normen n1et mogeliJk 1s.
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Het inhoudeliJk doss1er, het beschermmgsbesiUit, de fotoregistratie en de documentatle werden
als volgt aangepast:
InhoudeliJk doss1er:
Schrappen van de mdustneel-archeolog1sche waarde
De volgende voetnoot wordt opgenomen 1n verband met de p1anol1ft
"Naar aanle1d1ng van het hoorrecht wordt de planolift n1et opgenomen als erfgoedelement
1n het m1n1steneel beslult om de toekomstige bedn]fsvoenng van de wmkel n1et 1n de weg
te staan. In het mhoudeiiJk doss1er wordt de beschriJVIng louter mformat1ef opgenomen. "
M1n1steneel beslu1t:
De p1anol1ft wordt als erfgoedelement 1n het mm1steneel beslult geschrapt. BIJgevolg worden
de mdustneel-archeolog1sche waarde, de spec1f1eke beheersdoelstellingen voor de p1anol1ft en
de toelatmgsplicht1ge handelingen voor werken aan de p1anol1ft 1n het mm1steneel beslult
geschrapt.
BIJlage 2 biJ het m1n1steneel besluit, Fotoreg1strat1e:
De foto's van de l1ft worden 1n de fotoreg1strat1e geschrapt en worden opgenomen 1n de
biJlage "5.4. Documentatie".
BIJlage 5.4. biJ het InhoudeliJk doss1er, "Documentatie":
De foto's van de planolift worden opgenomen 1n de biJlage "5.4. Documentatie".
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