Bijlage 4. Behandeling van de adviezen en de opmerkingen bij het ministerieel besluit tot
voorlopige bescherming als monument van het juwelenhuis Ruys in Antwerpen ·

Provincie: Antwerpen
Gemeente: Antwerpen, 4de afdeling, sectie D
Objectnummer: 4.01/11002/2497.1

Dossiernummer: 4.001/11002/146.1

Omschrijving:
Juwelenhuis Ruys, Sint-Jorispoort 26 en Schermersstraat 37

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

2 3 APR. 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen en
bescherming
1.1.

opmerkingen

uitgebracht

voorafgaand

aan

de

voorlopige

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

1.1.1. Bele1dsdomem Omgeving
Het adv1es werd gevraagd op 19 december 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es Uit over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het adv1es
biJgevolg gunstig.
Conclus1e: Het advles heeft geen Invloed op het inhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.1.2. Bele1dsdomem Mob11ite1t en Ooenbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 19 december 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het adv1es
biJgevolg gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.

1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en VisseriJ
Het adv1es werd gevraagd op 19 december 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet 1s het advles
biJgevolg gunstig.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken stad Antwerpen

Het adv1es werd gevraagd op 19 december 2018.
Stad Antwerpen
Het college van burgemeester en schepenen bracht m z1ttmg van 18 Januan 2019 een gunstig
adv1es u1t over deze beschermmg. Het adv1es maakt mtegraal deel Uit van het
bescherm! ngsdoss1er.
In haar advles overloopt het college van burgemeester en schepenen de erfgoedwaarden van
het JUWelenhuls Ruys d1e de beschermmg verantwoorden.
Aanvullend deelt het college mee dat de stad Antwerpen m 2016 opdracht gaf tot de
mventansat1e van h1stonsche wmkelinteneurs m het gebied bmnen de Le1en. U1t een long IJst
werden toen 27 Winkels geselecteerd en ten gronde onderzocht. Deze selectie werd na
voltooiing van de mventanserende studie opgenomen op de vastgestelde mventans van het
bouwkundig erfgoed. U1t de 27 gemventanseerde panden met een h1stonsch wmkelmteneur
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werden er, 1n samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed, twee voor bescherming
geselecteerd, 1n casu Gantene Boon, Lombardenvest 2, en het Juwelenhuls Ruys 1n de SmtJonspoort.
Het college van burgemeester en schepenen 1s van oordeel dat een bescherming mogeliJkheden
biedt om delen van de bestaande gebouwen te behouden en op te waarderen. Ze meent dat
om de erfgoedelementen 1n een goede bouwfysische toestand te herstellen
overhe1dssubs1d1enng noodzakeliJk 1s. Gelet op bovenstaande evaluatie van de erfgoedwaarde
van het pand wordt de bescherming gunstig geadviseerd. Met deze bescherming wordt de
erfgoedwaarde van het betrokken pand erkend en wordt de toekomst van het gebouw en ZIJn
mteneur ve11ig gesteld. N1et alleen op het mveau van de stad Antwerpen, maar ook 1n een
bredere Vlaamse context IS het Juwelenhuls Ruys een un1ek ensemble.
De bescherming past daarbiJ 1n de strategische doelstellingen van de stad Antwerpen,
zogenaamd project 5 - Bru1sende stad.
Het college beslist de vraag tot voorlopige bescherming van Juwelenhuls Ruys, Sint-Jonspoort
26 - Schermersstraat 37, Antwerpen, gunstig te adviseren, maar vraagt aan de Vlaamse
overheld om de e1genaars zeker 1n deze te raadplegen.
Behandeling van het adv1es:
BIJ de opmaak van het beschermmgsdoss1er werden de zakeliJkrechthouders zowel schnftell]k,
mondeling als tiJdens de plaatsbezoeken op de hoogte gebracht van de beschermmgsmtent1es.
Het Onroerenderfgoeddecreet van 2013 voorz1et biJkomend de mogeliJkheld aan de
zakeliJkrechthouders om tiJdens de advlesfase hun opmerkingen te formuleren en aan het
agentschap Onroerend Erfgoed over te maken
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het inhoudeliJk doss1er en het mmisteneel besluit.
1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 19 december 2018.
De VCOE bracht op 14 februan 2019 een voorwaardeliJk gunstig adv1es u1t over de bescherming
van het onroerend goed. Het adv1es maakt Integraal deel u1t van het bescherm1ngsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
De comm1ss1e spreekt z1ch 1n haar adv1es u1t over (a) het m1n1steneel beslult tot voorlopige
bescherming, (b) de fotoreg1strat1e, (c) het afbakenmgsplan en (d) het beschermmgsvoorstel.
- Behandeling van een algemene opmerking
De comm1ss1e stelt vast dat voorliggende bescherming deel Uitmaakt van het thematisch
beschermmgspakket 'wmkelinteneurs'. Bmnen d1t pakket werden reeds twee beschermmgsdosslers voor adv1es voorgelegd. In haar adv1es van 19 april 2018 formuleerde de comm1ss1e
diverse bemerkingen biJ d1t beschermmgspakket en de biJhorende cntenanota
'wmkelmteneurs'. De comm1ss1e betreurt dat met deze bemerkingen geen rekening werd
gehouden. Daarom vraagt de comm1ss1e opn1euw om - al dan n1et als onderdeel van de
cntenanota - een overziehtsliJst op te maken van alle onderzochte Winkelpanden en daarbiJ te
dulden welke wmkelmteneurs f1naal voor bescherming 1n aanmerking komen. De comm1ss1e
vraagt tevens voor alle geselecteerde wmkelinteneurs de toetsmg aan de erfgoedwaarden en
select1ecntena verder transparant te maken. Tot slot ple1t de comm1ss1e er opn1euw voor
beschermmgsdoss1ers binnen eenzelfde thema max1maal te clusteren.
Aanvullend merkt de comm1ss1e op dat de bescherming van een aantal wmkelinteneurs 1n
Antwerpen op ZIJn beurt kadert 1n het bele1dsthema '20ste-eeuwse architectuur 1n Antwerpen'.
De comm1ss1e vraagt daarom 1n het inhoudeliJk doss1er biJ de situenng kort du1d1ng te geven
biJ d1t bele1dsthema (cf. bescherm1ngsdoss1ers oeuvre Stynen).
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Antwoord
Het 1s n1et mogeliJk om tegemoet te komen aan de vraag van de VCOE om de voor bescherming
geselecteerde gebouwen m de cr1tenanota 5.5 op te nemen.
Zoals aangegeven m de cntenanota gebeurde het onderzoek van de wmkelinteneurs op bas1s
van de Inventans van het Bouwkundig Erfgoed en op bas1s van de publicatie van Goed
bewaarde wmkelinteneurs door Kathenne Ennekens (2014). Zowel de publicatie als de
mventans ZIJn n1et volled1g en onderhavig aan to'ekomst1ge aanvullingen. Een sluitende selectie
kan heden biJgevolg met gemaakt worden. De cr1tenanota 1s daarbiJ opgemaakt als
wetenschappeliJk onderbouwd afwegmgskader m functie van de bescherming van d1t speCifiek
type onroerend erfgoed en moet zowel toepasbaar ZIJn voor het hu1d1ge beschermmgspakket,
als ook voor toekomstige (ad hoc) beschermmgsaanvragen. Daarom werd besloten geen
opliJstmg van beschermmgswaard1ge wmkelmteneurs toe te voegen aan deze cntenanota.
De opstart van een beschermingsprocedure 1s daarnaast de bevoegdheld van de m1n1ster en
n1et van de admm1strat1e d1e d1t onderzoek voerde en de cntenanota opstelde. Het 1s eveneens
n1et wenseliJk selectles te publiceren als een beschermmgsprocedure nog n1et 1s opgestart en
de desbetreffende zakeliJkrechthouders nog geen kans hebben gehad om hun opmerkmgen of
bezwaren kenbaar te maken.
De vraag van de comm1ss1e om de beschermmgsdoss1ers te clusteren 1s voor het pakket van
de wmkelinteneurs n1et evident. De geografische spre1dmg van de relicten, hun onderscheld m
typologie, m ontstaansgeschiedenis, m mot1vat1e van de erfgoedwaarden en zelfs m de
voorgestelde afbakenmg 1s te verschelden om ze tot één pakket te kunnen clusteren. Vanu1t
d1e opt1ek 1s er gekozen om de doss1ers voor de wmkelmteneurs afzonderliJk voor beschermmg
1n te d1enen.
Het bele1dsthema '20ste-eeuwse architectuur 1n Antwerpen' focust op de naoorlogse
architectuur en onder meer het oeuvre van Léon Stynen en Nachman Kaplansky en staat los
van het bele1dsthema wmkelinteneurs. Om verwarnng te vermiJden werden be1de
bele1dsthema's n1et m de mle1dmg van het mhoudeliJk doss1er vermeld.
- Behandeling art1kel 1 van het mm1steneel beslult
De comm1ss1e ondersteunt art1kel 1 van het mm1steneel besluit, de voorgestelde afbakening,
de fotoreg1strat1e en liJst met cultuurgoederen.
De VCOE kan de beschermmg van het JUWelenhuls met waardevol wmkellnteneur
ondersteunen. Het beschermmgsvoorstel 1s u1tvoeng en werd goed gedocumenteerd.
De comm1ss1e gaat tevens akkoord met de bescherming van de dne vriJStaande toonbanken,
drie glazen vitrinekasten, twee paraplubakken en v1er krukJes als cultuurgoederen. De
comm1ss1e meent dat de link tussen deze cultuurgoederen en het JUWelenhuls voldoende werd
aangetoond. Het 1s duideliJk dat deze cultuurgoederen een wezenliJk onderdeel vormen van de
h1stonek van het gebouw. Met betrekkmg tot de krukJes en paraplubakken WIJSt de commissie
wel op de vreemde veronderstelling dat de krukJes waren bestemd voor het burgerliJke ellenteel
en de paraplubakken z1ch meer nchtten op een progressiever clienteel. Een meer gefundeerde
mot1vat1e voor de opname van de krukJeS als cultuurgoederen 1s wenseliJk.
Antwoord
De krukJes zullen als cultuurgoed geschrapt worden. U1t biJkomende mformat1e verkregen van
de zakeliJkrechthouder tiJdens de adviespenode bliJkt dat de krukJes n1et oorspronkeliJk ZIJn en
z1ch m slechte staat bevmden.
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- Behandelmq art1kel 2 van het min1ster1eel beslult
Artikel 2 van het mm1ster~eel beslult verWIJSt naar de h1stor~sche, architecturale en art1st1eke
erfgoedwaarde d1e de beschermmg als monument verantwoorden. De commJssJe erkent deze
erfgoedwaarden en meent dat de h1stor~sche waarde overtUigend wordt aangetoond. Met
betrekking tot de architecturale waarde vraagt de commiSSie wel nog beter te kaderen waarom
het JUWelenhuls un1ek Js bmnen het omvangriJke oeuvre van Truyman.
Aanvullend vraagt de commJssJe te onderzoeken of 1n de burelen d1e voorheen d1enst deden
als atelier nog sporen bewaard ZIJn op basJs waarvan ook de mdustr~eel-archeologJsche waarde
zou kunnen worden toegekend.
Verder meent de commJssJe dat eventueel ook de soc1ale en esthetische waarde kunnen worden
opgenomen. Het JUWelenhUls Js 1mmers al v1jf generatJes 1n handen van dezelfde familie en
heeft steeds ZIJn wmkelfunctJe behouden. Voor het wmkelmter~eur werd bovendJen bewust
gezocht naar een esthetJek om een welbepaald ellenteel aan te trekken.
Art1kel 2 beschriJft u1tgebre1d de aanweZige erfgoedkenmerken en erfgoedelementen. Enkel de
beschriJVIng van de zolderruimtes 1s summ1er. Deze werden ook n1et fotografisch
gedocumenteerd. Gelet op beheersdoelstelling 9° en de nood aan onderhoudswerken aan de
mansardekamers ten gevolge van een lek, vraagt de commJssJe alsnog foto's van de
zolderverd1epmg toe te voegen.
Verder merkt de commJssJe op dat in het InhoudeliJk doss1er verwezen wordt naar het terras
over de gehele breedte aan de Schermersstraat. D1t terras wordt tevens fotografisch
gedocumenteerd, maar wordt met meer vermeld 1n het m1mster~eel besluit. De commJssJe
vraagt te verduideliJken of het terras erfgoedwaarde heeft en al dan n1et deel Uitmaakt van de
bescherming.
Antwoord
De commJssJe vraagt het ontwerp van Truyman b1nnen de architecturale waarde 1n het
mm1ster~eel beslult ru1mer te kaderen.
Een u1tgebre1dere toel1chtmg over de persoon en het oeuvre van architect Truyman wordt
gegeven 1n het InhoudeliJk doss1er (pag1na 14). Het proJect van het JUWelenhuls Ruys wordt
daar ook meer gesitueerd 1n de tiJd. Daarom wordt voorgesteld de architecturale waarde 1n het
InhoudeliJk doss1er (pagina 24) en 1n het mm1ster~eel besluit beperkt aan te vullen met volgende
zmnen : Truyman evolueerde stilistisch van ontwerpen in neoclassiCistische en neo-VIaamserenaissancestul m de }aren 1885 en 1890, naar meer monumentale eclectische projecten eind
jaren 1890 en een aantal art-nouveau-realisatJes m het begin van de 20ste eeuw. Bmnen ZIJn
omvangriJk oeuvre, zowel als stadsbouwmeester en, als pnvéarchitect, IS geen geiijkaardig artnouveau-ontwerp bekend noch bewaard waar zoveel aandacht werd besteed aan de exteneuren inteneurafwerkmg. Temeer daar het JUWelenhUis een particulier en geen overheidsopdracht
betrof.
Aanvullend vraagt de VCOE of er nog aanwez1ge sporen van het vroegere atelier ZIJn.
Er ZIJn geen zichtbare materiele restanten gevonden van de vroegere atelierfunctie in het
JUWelenhuls Ruys. Een mdustr~eel-archeologJsche waarde kan biJgevolg n1et aan het
erfgoedreiJet toegekend worden.
Het Js moelliJk om tegemoet te komen aan de vraag van de commJssJe om de soCJale en
esthetische waarde toe te kennen.
Het fe1t dat de zaak reeds meerdere generatJes 1n het bez1t Js van dezelfde fam1lle wordt
beschouwd als een betekenisvolle h1stor~sche component en daarom geplaatst onder de
h1stor1sche waarde. Ook de keuze van de toenmalige bouwheren om de ru1mtes in d1verse
stiJlen te decoreren om een bepaald ellenteel aan te trekken, Js veeleer een h1stonsch fe1t
waarbiJ het economisch en tactJsch talent van de zaakvoerders om t~ weten wat het ellenteel
w1l een niet te onderschatten rol zal hebben gespeeld. Het hoort meer biJ de h1stonsche waarde
dan biJ een esthetische waarde.
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De erfgoedelementen en -kenmerken van de zolderruimte ZIJn VriJ beperkt. De beschriJVIng zal
n1et u1tgebre1d worden. Ter vervolled1gmg van het doss1er zullen een aantal foto's van de
zolderverd1epmg ter illustratie toegevoegd worden.
Het terras ligt bmnen het beschermde gebouw, maar de aanleg op z1ch heeft geen
erfgoedwaarden. Om toekomstige WIJZigingen of heraanleg mogeliJk te maken wordt het n1et
als een erfgoedelement m het mm1steneel beslult opgenomen.
- Behandelmg art1kel 3 van het m1n1steneel beslult
De comm1ss1e erkent de beheerdoelstellingen d1e ZIJn opgenomen 1n art1kel 3 van het
bescherm1ngsbeslu1t. De comm1ss1e vmdt het pos1t1ef dat deze Uitgaan van een gemtegreerde
aanpak en respect voor de draagkracht van het gebouw. Het 1s tevens pos1t1ef dat de
beheersdoelstellingen reken1ng houden met een eventuele hennnchtmg of herbestemmmg van
het pand.
- Behandeling art1kel 4 van het m1n1steneel beslult
Art1kel 4 van het mm1steneel beslult formuleert voorschnften voor 1nstandhoudmg en
onderhoud van het te beschermen monument.
De comm1ss1e ondersteunt 1n haar adv1es art1kel 4.
- Behandeling art1kel 5 van het mm1steneel beslult
De comm1ss1e gaat tevens akkoord met de toelatmgspllcht1ge handelingen zoals opgesomd m
artikel 5 van het beschermmgsbeslu1t. Wat de toelatmgspllcht1ge omgevmgswerken betreft,
vraagt de comm1ss1e - gez1en de afbakening van het monument - wel om de meerwaarde
h1ervan verder te verduideliJken of deze toelatmgspllchten te schrappen.
De comm1ss1e vraagt biJkomende du1dmg over de toelatmgspllcht voor voorschnft punt 5° het
wtvoeren van de volgende omgevingswerken: a) het plaatsen of WIJZigen van boven- en
ondergrondse nutsvoorz1enmgen en leidingen; b) het aanleggen, structureel en fundamenteel
WIJZigen of verwijderen van wegen en paden.
Antwoord
Het JUWelenhuls Ruys s1tueert z1ch aan een drukke verkeersader, met veel gemotonseerd
verkeer (vrachtwagens, auto's, brommers ) en een drukke tramliJn waarvan de beddmg
vlakbiJ het woonwmkelhu1s loopt. Regelmatig worden meer en mmder mgn]pende
Infrastructuurwerken 1n de onmiddelliJke omgevmg van het JUWelenhuls Ruys Uitgevoerd.
D1t voorschnft IS doelbewust opgenomen om beheersmatig 1mpact te kunnen hebben en de
stab1l1te1t, de erfgoedelementen en -kenmerken van het JUWelenhuls, biJ voetpad-, straat- en
wegeniswerken aan en nabiJ het beschermd monument, te kunnen VriJWaren.
Door de centrale llgg1ng m de h1stonsche stad wordt ook veel gebouwd en verbouwd 1n de buurt
waarvoor tal van boven- en ondergrondse nutsvoorz1en1ngen moeten worden voor aangelegd.
Het JUWelenhuls Ruys bez1t een volwaardige kelderverd1epmg waarvan de keldervensters zowel
aan de kant van de Sint-Jonspoort als aan de kant van de Schermersstraat Uitgeven op en
deels onder het voetpad z1tten. De onder punt 5° opgenomen toelatmgspllcht biedt garantles
dat biJ de aanleg van nutsvoorz1enmgen reken1ng wordt gehouden met de erfgoedkenmerken
en -elementen van het beschermde woonwmkelhUis.
Conclusie: het adv1es heeft mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het mm1steneel besluit. Het
InhoudeliJk doss1er en het mm1steneel beslult en een aantal biJlagen werden als volgt
aangepast:
Het InhoudeliJk doss1er en mm1steneel besluit:
de architecturale waarde wordt m het mhoudeiiJk doss1er (pagma 24) en m het mm1steneel
beslult vervolledigd met volgende zmnen: Truyman evolueerde stiliStisch van ontwerpen m
neoclassicistische en neo-VIaamse-renalssancestl)l m de jaren 1885 en 1890, naar meer
monumentale eclectische projecten emd jaren 1890 en een aantal art-nouveau-real1sat1es m
het begin van de 20ste eeuw. Bmnen Zl)n omvangnjk oeuvre, zowel als stadsbouwmeester
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en als pnvéarchttect, is geen gelijkaardig art-nouveau-ontwerp bekend noch bewaard waar
zoveel aandacht werd besteed aan de exterieur- en mteneurafwerkmg. Temeer daar het
JUWelenhuts een particu/ter en geen overheidsopdracht betrof.
BIJlage 2 Fotoreg1strat1e van de fysieke toestand biJ het mm1steneel beslult tot voorlopige
beschermmg als monument van het JUWelenhuls Ruys m Antwerpen:
dne foto's van de zolderverd1epmg worden toegevoegd om de actuele toestand de dulden.
de krukJeS worden geschrapt.
BIJlage 3 LIJSt van cultuurgoederen d1e mtegrerend deel Uitmaken van het voorlopig beschermd
monument JUWelenhuls Ruys m Antwerpen:
de krukJes worden als cultuurgoed geschrapt.
1.4.

Opmerkingen van de zakelijkrechthouder

De opmerkmgen werden gevraagd op 19 december 2018.
De zakeliJkrechthouder gaf op 14 februan 2019 volgende opmerkmgen over de bescherming
van het onroerend goed. De opmerkmgen maken mtegraal deel u1t van het
beschermmgsdossJer. Omwille van pnvacy-redenen ZIJn de opmerkingen van de
zakeliJkrechthouder anon1em opgenomen m d1t document. Het beschermmgsdoss1er bevat een
overzicht van de opmerkmgen en de gegevens van de zakeli]krechthouder.
Behandelmg van de opmerkmgen

1.4.1. Opmerkmg 1
De zakeliJkrechthouder meldt dat hl] met belangstellmg kenn1s heeft genomen van het doss1er
en zich kan aansluiten biJ het voornemen om het JUWelenhuls Ruys te beschermen.
De zakeliJkrechthouder kan z1ch vmden m de beheersdoelstellingen opgenomen m art1kel 3 van
het mm1steneel besluit, met UJtzondenng van het tussen aanhalingstekens aangeduide deel
van punt 8° de beschermmg als monument beoogt tevens het behoud van de burelen op de
begane grond, van de traphal, "van de kamers op de eerste en tweede verdtepmg met telkens
hun spectfteke aankledmg en decoratteve afwerking. Een aantal JOngere mvul/mgen zoals de
keuken op de eerste verdtepmg en de samtatre rwmtes op de tweede verdieping zijn met
opgenomen als erfgoedelement en hoeven met behouden te bliJven";
De zakeliJkrechthouder vraagt om deze kamers u1t de beschermmg te slu1ten en geliJk te stellen
met artikel 3, punt 9° de zolderverdieping met mansardekamers ts oorspronkeliJk. De afwerkmg
van deze ruimtes is vooral tunettoneel en mmder decorattef, wat meer mogelijkheden btedt
naar hennnchting of herbestemming;
De zakeliJkrechthouder mot1veert m ZIJn bezwaar dat het ZIJn hoofdbekommernis 1s de
beschermmg als monument van de echt waardevolle elementen te verzekeren, maar dat d1t
mhoudt dat een toekomstige herbestemming of mvulling van de mmder waardevolle ru1mtes
zoveel mogeliJk aan de vnJheld van mJtJatJefnemers terzake moet gelaten worden. De
zakeliJkrechthouder vreest dat biJ de beschermmg van de kamers op de eerste en tweede
verd1epmg er in de toekomst geen mvesteerder meer gevonden kan worden voor het gebouw
met mbegnp van de meest waardevolle mnchtmg omdat de beheersdoelstellingen de
mogeliJkheld tot rentab11isenng van de mvestenng m de weg zullen staan.
De zakeliJkrechthouder verklaart z1ch wel akkoord met de beheersdoelstelling om de pracht1ge
trapzaal volledig te beschermen. Over de mnchtmg achter de deuren d1e van de trapzaal naar
de kamers van de eerste en tweede verd1epmg en de zolder lelden, w1l de zakeliJkrechthouder
de volledige vnJheld behouden.
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De zakeliJkrechthouder vraagt om de krukjes als cultuurgoed te schrappen. De krukJes
bevinden z1ch m een slechte staat na zoveel Jaren d1enst en men1ge restauraties aan de poten.
De stab11ite1t van de krukJes 1s aangetast en de zakeliJkrechthouder wenst hen te vervangen
door een hedendaags ontwerp. De krukJes ZIJn ook n1et oorspronkeliJk. Zoals de foto van de
w1nkelm 1902-1904 toont stond er een ander krukmodel m de w1nkel.
De zakeliJkrechthouder vreest dat de bescherming van de dne losse v1tnnekasten Uit 1930 als
cultuurgoed, als n1et ongmele en mobiele elementen, een mogeliJke herbestemmmg of mvull1ng
van de wmkelru1mte 1n de weg kunnen staan. De zakeliJkrechthouder geeft er de voorkeur aan
ze met mee te beschermen. Ind1en de opname van deze elementen als cultuurgoed m de biJlage
noodzakeliJk 1s, vraagt de zakeliJkrechthouder de tekst aan te passen zodat de beschermmg
geen absolute verpl1chtmg oplegt om de v1tnnekasten kost wat kost m de wmkelru1mte te
handhaven.
De zakeliJkrechthouder meldt tevens een aantal foutlef weergegeven data. Tot slot bracht de
zakeliJkrechthouder nog biJkomend archivalisch matenaal aan over de biJdrage van Emile
Delrue aan een andere won1ng van de fam1l1e m W1ln]k.
Antwoord
De beheersdoelstellingen gevat onder art1kel 3 van het mm1steneel besluit, punt 8° de
bescherming als monument beoogt tevens het behoud van de burelen op de begane grond,
van de traphal, van de kamers op de eerste en tweede verdieping met telkens hun specifieke
aankledmg en decoratieve afwerking. Een aantal jongere invullmgen zoals de keuken op de
eerste verd1epmg en de samtaire rwmtes op de tweede verd1epmg ZIJn met opgenomen als
erfgoedelement en hoeven niet behouden te bluven;
De beschermmg w11 een toekomstige herbestemmmg n1et m de weg staan en heeft niet de
mtent1e het u1twend1g voorkomen van de ru1mtes op de eerste, de tweede en de
zolderverd1epmg, met u1tzondenng van de traphal, te bevnezen. De nadruk voor de kamers op
de eerste en tweede verd1epmg ligt h1erb1J op het behoud van de dragende structuur en een
aantal oorspronkeliJke decoratieve elementen d1e de 1dent1te1t van het JUWelenhuls als
woonwmkelhu1s mee bepalen.
De mogeliJkheld tot herbestemmmg was reeds expllc1et vervat onder punt 10° de beschermmg
als monument wenst een toekomstige herbestemmmg of andere invullmg van het juwelenhuis
Ruys met te hypothekeren. Een ontslwting van de
bovenverd1epmgen los van het
woonwinkelhws is ook een mogelijkheid, maar enkel in d1e mate dat de beschreven
erfgoedelementen en -kenmerken gerespecteerd worden. Doorbrekmgen in de gedecoreerde
traphal zün daarbiJ evenwel met moge/uk.
De bovenverdiepingen u1t de bescherming slu1ten, zoals de zakeliJkrechthouder vraagt, 1s n1et
mogeliJk. De ru1mtes liggen bmnen de globale afbakenmg, ze ZIJn exemplansch voor de
typologie van een woonwmkelhu1s en vertonen waardevolle decoratieve elementen. De begane
grond en de traphal van het JUWelenhuls Ruys verdient zoals de zakeliJkrechthouder terecht
meent, de max1male beschermmg vanwege de zeer hoge historische, architecturale en
art1st1eke waarde. De bovenverd1epmgen laten veel meer WIJZigingen toe. Om verwarnng m de
toekomst te vermiJden wordt er geopteerd om artikel 3, punt 8° deels te schrappen en samen
te voegen met punt 6° en om punt 9° te schrappen.
Art1kel 3 punt 6° luidt dan als volgt: met betrekkmg tot het wmkelinterieur en de burelen op
de begane grond en de traphal beoogt de beschermmg het behoud van de herkenbaarheld als
JUWelenhws, met behoud van de bestaande rwmteverdeling en de waardevolle
inteneurafwerking, met mbegnp van het vast meubilair en de cultuurgoederen;
De krukjes worden als cultuurgoed u1t biJlage 3 geschrapt. Uit biJkomende 1nformat1e verkregen
van de zakeliJkrechthouder tiJdens de adviespenode bliJkt dat de krukJes n1et oorspronkeliJk
ZIJn en z1ch m slechte staat bevmden.
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De voorkeur wordt gegeven om de dne v1tnnekasten vervaardigd voor de wereldtentoonstelling
van Antwerpen 1n 1930 vanwege hun biJZondere h1stonsche verbondenheld met de s1te als
cultuurgoed te behouden.
De mogeliJkheld om cultuurgoederen te verplaatsen z1t reeds vervat 1n de regelgevmg van
Onroerend Erfgoed. D1t 1s tevens opgenomen 1n het m1n1steneel beslult onder art1kel 5.
Arttkel 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd), punt 6° h) het uttvoeren van werken aan en het verplaatsen of
verwijderen van de cultuurgoederen.
De door de zakeliJkrechthouder meegedeelde correcte data zullen 1n het InhoudeliJk doss1er
worden aangepast (pagma 14).
De aangeleverde biJkomende mformat1e over Em1le Delrue wordt eveneens toegevoegd aan het
InhoudeliJk doss1er (pag1na 15).
Conclusie: de opmerkingen hebben mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel
besluit. Het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel beslult en de biJlagen werden als volgt
aangepast:
Het InhoudeliJk doss1er:
een aantal data worden aangepast (pagma 14) en aangeleverde mformat1e over Em1le Delrue
wordt toegevoegd (pagma 13, 15).
Het m1n1steneel besluit:
Art1kel 3 punt 8° wordt deels geschrapt en samengevoegd met punt 6° en wordt: met
betrekkmg tot het winkelmteneur en de burelen op de begane grond en de traphal
beoogt de bescherming het behoud van de herkenbaarheld als JUWelenhuis, met behoud
van de bestaande rutmteverdelmg en de waardevolle mteneurafwerkmg, met mbegrip
van het vast meubilair en de cultuurgoederen
Artikel 3 punt go wordt geschrapt
BIJlage 2. Fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand biJ het mmisteneel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van het JUWelenhuls Ruys 1n Antwerpen:
de krukjes worden geschrapt.
BIJlage 3. LIJst van cultuurgoederen d1e Integrerend deel Uitmaken van het voorlopig beschermd
monument JUWelenhuls Ruys 1n Antwerpen:
de krukjes worden geschrapt Uit de lijst cultuurgoederen.

1.5.

Aanvullingen

Naar aanle1d1ng van een aanvullend plaatsbezoek op 21 december 2018 wordt het InhoudeliJk
doss1er op een aantal punten verfiJnd.
De brandkast 1n de oosteliJke bureelruimte op de begane grond van het merk F1chet wordt
meer 1n detail beschreven (pagma 20). Ook de beschriJVIng van de kelderverdieping, waar
onder meer een dragende constructie voor de brandkast 1s geplaatst, wordt aangevuld (pagma
22).
GeliJklopend hiermee wordt het artikel 2 van het m1n1steneel beslult en de BIJlage 2.
Fotoreg1strat1e op dezelfde punten aangevuld.
Conclusie: de aanvullingen hebben Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel
besluit.
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Het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel beslult en een biJlage werden als volgt aangepast:

Het InhoudeliJk doss1er:
de beschriJVIng van de brandkast en de kelderverdieping wordt verfiJnd (pag1na's 20 en
22).
Het mmisteneel besluit:
art1kel 2. de beschriJVIng van de brandkast en de kelderverdieping wordt aangevuld.
BIJlage 2. Fotoreg1strat1e van de fysieke toestand biJ het m1n1steneel beslult tot voorlopige
bescherming als monument van het JUwelenhuls Ruys 1n Antwerpen:
v1er foto's van de brandkast en zeven van de kelderverd1epmg worden toegevoegd als
aanvullmg na het plaatsbezoek op 21 december 2018.

1.6.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte adviezen, opmerkingen en aanvullmgen hebben Invloed op het inhoudeliJk
doss1er, het mm1steneel beslult en de biJlagen.
Er werden aanpassmgen doorgevoerd, aan:
Het InhoudeliJk doss1er:
een aantal data worden aangepast (pagma 14) en aangeleverde mformat1e over Emile Delrue
wordt toegevoegd (pagma 13, 15).
de beschriJVIng van de brandkast en de kelderverd1epmg wordt verfiJnd (pagma's 20 en 22).
de architecturale waarde wordt vervolledigd met volgende zm (pagma 24): Truyman
evolueerde stJ!JstJsch van ontwerpen m neoc/assJcJstJsche en neo-VIaamse-renaJssancestijl
in de )aren 1885 en 1890, naar meer monumentale eclectische projecten eind )aren 1890
en een aantal art-nouveau-reaiJsatJes in het begm van de 20ste eeuw. Bmnen zijn
omvangruk oeuvre, zowel als stadsbouwmeester en als privéarchitect, IS geen gelijkaardig
art-nouveau-ontwerp bekend noch bewaard waar zoveel aandacht werd besteed aan de
exterieur- en inteneurafwerkmg. Temeer daar het juwelenhuis een partJeulier en geen
overheidsopdracht betrof.
Het m1n1steneel besluit:
de architecturale waarde wordt vervolledigd met volgende zm: Truyman evolueerde
sti!Jst1sch van ontwerpen in neoclassicistische en neo-VIaamse-renaJssancestijl m de )aren
1885 en 1890, naar meer monumentale eclectische proJecten eind )aren 1890 en een aantal
art-nouveau-realisatJe? m het begin van de 20ste eeuw. Bmnen z1jn omvangrijk oeuvre,
zowel als stadsbouwmeester en als pnvéarch1tect, IS geen gelukaardig art-nouveau-ontwerp
bekend noch bewaard waar zoveel aandacht werd besteed aan de exteneur- en
mterieurafwerkmg. Temeer daar het JUWelenhws een particulier en geen overheidsopdracht
betrof.
Art1kel 2 de beschriJVIng van de brandkast en de kelderverd1epmg wordt aangevuld.
Art1kel 3 punt 8° wordt deels geschrapt en samengevoegd met punt 6° en wordt: met
betrekkmg tot het winkelinterieur en de burelen op de begane grond en de traphal beoogt
de bescherming het behoud van de herkenbaarheld als )Uwelenhuis, met behoud van de
bestaande rwmteverdelmg en de waardevolle inteneurafwerkmg, met Inbegrip van het vast
meubilair en de cultuurgoederen
Artikel 3 punt go wordt geschrapt. H1erdoor WIJZigt de nummering van Artlkel3: Artikel 3
punt 10° wordt m het aangepaste mm1steneel beslult Art1kel 3 punt 8°.
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BIJlage 2. Fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand biJ het mm1steneel beslult tot voorlop1ge
beschermmg als monument van het JUWelenhuls Ruys 1n Antwerpen:
dne foto's van de zolderverdieping worden toegevoegd om de actuele toestand de du1den.
v1er foto's van de brandkast en zeven van de kelderverdieping worden toegevoegd als
aanvulling na het plaatsbezoek op 21 december 2018.
de krukJes worden geschrapt.
BIJlage 3. LIJst van cultuurgoederen d1e Integrerend deel Uitmaken van het voorlopig beschermd
monument JUWelenhuls Ruys 1n Antwerpen:
de krukJeS worden geschrapt u1t de liJst cultuurgoederen.
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