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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
het juwelenhuis Ruys in Antwerpen
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, art1kel 6, 1°;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen, gegeven
op 18 Januan 2019 waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke orden1ng, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energie, mob1l1te1t en openbare werken, landbouw en vissen], waarvan de behandeling 1s
opgenomen m biJlage;
Gelet op het advles van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 14 februan
2019, waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op de opmerkmgen van de zakeli]krechthouder, gegeven op 14 februan 2019, waarvan
de behandelmg 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het JUWelenhuls Ruys aantoont;
Overwegende dat het Juwelenhuls Ruys als monument h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
Het JUWelenhuls Ruys 1s een zeer gaaf en UitzonderliJk bewaard voorbeeld van een
woonwmkelhu1s met JUWelierszaak 1n Antwerpen u1t het begm van de 20ste eeuw dat
overwegend werd gerealiseerd 1n een art-nouveaustiJI
met verwerkmg van
neorococostiJielementen.
De voorgeschiedenis van het hws gaat mlnstens terug tot 1839, wanneer voorvader en
edelsmld Jacques Mane Ruys (1810-1863) ZIJn meesterteken verkreeg en ZIJn atelier m de
Smt-Jonspoort op de hu1d1ge locatle vest1gde. De bestendigde aanwez1ghe1d van een
familiezaak met eenzelfde w1nkelfunct1e op dezelfde locatle gedurende 180 ]aar 1s vriJ
UitzonderliJk. Het JUWelenhuls 1s dan ook een belangnjke getu1ge van VIJf generatles
zilversmeedkunst m Antwerpen. Producten van het hws wt diverse tiJdspenodes worden m
toonaangevende musea en collecties bewaard.
Het hu1d1ge JUWelenhuls werd gebouwd 1n een penode dat de h1stonsche stad Antwerpen
grote stedenbouwkundige, demografische en economische ontwikkelingen onderging. De
bouwplek van het woonwmkelhu1s lag nabiJ de 16de-eeuwse Spaanse omwalling d1e de stad
gedurende eeuwenmeen keursliJf hield. Vanaf 1860 werd deze vestmg gefaseerd afgebroken
en m veert1g Jaar tiJd verschenen een nngboulevard als belangn]ke meuwe verkeersas, grote
openbare mstell1ngen en res1dent1ele burgerwonmgbouw 1n de onm1ddell1jke nabiJheid.
Omstreeks 1902 was de Smt-Jonspoort u1tgegroe1d tot een belangn]ke handelsstraat d1e n1et
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meer aan de rand van de h1stonsche stad lag, maar z1ch bevond op de breukliJn tussen de
oude en de u1tdemende n1euwe stad.
De e1genaars van het JUwelenhuls Ruys slaagden enn om 1n te spelen op de economische
u1tdagmgen d1e deze stadsontw1kkelmgen met z1ch mee brachten. EnerziJds door 1n de 19de
eeuw stapsgeWIJS hun gebouwenpatnmon1um aan de Sint-Jonspoort en de Schermersstraat
Uit te bre1den en hun wmkel te moderniseren. AnderZIJds door 1n 1902 finaal voor een
vooruitstrevende n1euwbouw te gaan naar ontwerp van Ferdmand Truyman (1857-1939),
zowel wat mteneur als exteneur betreft. Door te k1ezen voor een ontwerp 1n art nouveau
spiegelden de opdrachtgevers z1ch daarbiJ aan de gerenommeerde JUwelierszaken van
tiJdgenoten zoals Wolfers en Anthony. Door deze n1euwe stiJl echter te comb1neren met de
mlnder cantroversiele neorococo, neogotiek, neoclassiCisme en neo-VIaamse renaissance
Wisten de zaakvoerders het meer conservatieve ellenteel n1et teveel te bruuskeren.
Ook 1n de daaropvolgende Jaren slaagde het JUWelenhuls Ruys enn om mee te evolueren met
de n1euwe stiJlen en trends. Opvolger Raymond Ruys (1886-1956) ontwierp en exposeerde
onder meer voor de wereldtentoonstelling van Antwerpen 1n 1930 met toonaangevende artdecoproducten. Tot op heden 1s het JUWelenhuls Ruys een gevestigde waarde 1n de wereld
van de Sierkunsten;
Overwegende dat het JUWelenhuls Ruys als monument architecturale waarde bez1t die als
volgt wordt gemotiveerd:
Het JUWelenhuls Ruys werd 1n 1902 ontworpen door de gerenommeerde Antwerpse arch1tect
Ferdmand Truyman 1n opdracht van zaakvoerder Albert Ruys-Ramboux (1858-1946), zoon
van de st1chter van het famlllebednJf. De nieuwbouw verv1ng VIJf bestaande panden op een
bouwblok tussen de Sint-Jonspoort en Schermersstraat met dezelfde wmkel- en woonfunctie.
Architecturaal 1s het woonwinkelhuls betekemsvol omdat 1n 1902 bewust werd gekozen voor
een totaalproJect voor exteneur en mteneur 1n art-nouveaustiJI met verwerking van
stiJlelementen ontleend aan de neorococo, het neoclassiCisme en andere neostiJlen. De
realisatle van het JUWelenhuls Ruys IS daarbiJ een un1ek ontwerp van Ferd1nand Truyman.
Truyman evolueerde st1l1stisch van ontwerpen 1n neoclassiCIStische en neo-VIaamse
renaissancestiJl in de jaren 1885 en 1890, naar meer monumentale eclectische proJecten emd
Jaren 1890 en een aantal art-nouveau-reallsat1es 1n het begin van de 20ste eeuw. B1nnen ZIJn
omvangnJk oeuvre, zowel als stadsbouwmeester en als pnvéarch1tect, 1s geen geliJkaardig
art-nouveau-ontwerp bekend noch bewaard waar zoveel aandacht werd besteed aan de
exteneur- en mteneurafwerkmg. Temeer daar het Juwelenhuls een particulier en geen
overheidsopdracht betrof.
De art nouveau 1s 1n het Antwerpse gebouwenpatnmon1um ondervertegenwoordigd. D1t
proJect 1s daarom des te meer UitzonderliJk. De gave bewanngstoestand en aanwez1ghe1d van
tal van vaste mteneurelementen en cultuurgoederen verhogen nog de un1c1te1t.
Het JUWelenhuls Ruys behoort tot het luxesegment en geldt als een representatief wmkeltype
voor de belle epoque dat u1tslu1tend voorkwam 1n grootstedeliJke context. Gez1en het begaede
ellenteel waarop gemikt werd, ZIJn dergeliJke gespeCialiseerde Winkels zeer UitzonderliJk. De
architectuur en grootte van het erfgoedrellet VIsualiseren daarbij de functie en exclusiVIteit
van het JUWelenhuls. D1t werd bewerkstelligd door de verzorgde vormgevmg maar ook door
de kwaliteitsvolle matenalen voor de bovenbouw en de w1nkelpu1 aan de Smt-Jonspoort. Het
decoratief houtwerk, de grameten penanten, de n]k Uitgewerkte verdiepte mkom onder een
balkon met sp1egels, de sierliJke opschnften 1n de etalage en dergeliJke veruitwendigden de
kwaliteit van het aanbod en de zaak en zorgden voor vertrouwen. Het gesloten karakter van
de achtergevel aan de Schermersstraat met onder meer de zeer moo1 Uitgewerkte
d1even1]Zers, de kle1ne keldergaten, en de ondoorz1cht1ge glas-In-loodramen Illustreert tevens
de nood aan beve11igmg voor d1t type van luxeproduct.
De zeer beeldbepalende w1nkelpu1 met grote etalages op de begane grond d1e de breedte van
dne vroegere panden beslaat 1s, naast het riJkeliJke voorkomen, exemplansch voor de
evolutie en schaalvergroting d1e Winkels 1n de 19de tot en met beg1n 20ste eeuw
doormaakten. De 19de-eeuwse w1nkelhu1zen van de familie Ruys werden aanvankeliJk
gekenmerkt door de gangbare klemere 'kassen', of Uitstalramen. DankziJ de technische
vooruitgang 1n de staal- en glasproductie Installeerden ook ZIJ vanaf de tweede helft van de
19de eeuw grotere wmkelramen met afneembare lulken gevat tussen een afzonderliJke
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toegang tot de wmkel en het pnvégedeelte. De hu1d1ge doorlopende wmkelpu1 met centrale
wmkelport1ek 1s het sluitstuk In deze evolutie.
Het L-vorm1ge bouwperceel tussen twee straten bood de mogeliJkheld om de wmkel exclus1ef
onder te brengen 1n de grootste ruimte aan de drukke handelsstraat Smt-Jonspoort. De
toegang tot de pnvate woon- en werkvertrekken werden aan het gezichtsveld onttrokken,
verplaatst naar de achtergevel In de Schermersstraat en volledig onttrokken aan het
wmkelgebeuren.
De w1nkelru1mte van hetJuwelenhuls Ruys geldt als een UitzonderliJk representatiefvoorbeeld
waarbiJ de architecturale ensemblewaarde tussen exteneur en mteneur Imponeert. Matenaal
en vormgeving van de wmkelpu1, de wmkelv1tnne, de w1nkeilnnchtmg met zowel vast
meub1la1r als cultuurgoederen, de aansluitende pnvate salons vormen een onlosmakeliJk gaaf
bewaard geheel.
Een schelding tussen publiek en pnvé werd ook In de bmnenmdeilng doorgevoerd. De dne
burelen op de begane grond waren n1et publiek toegankeliJk maar v1a dne vleugeldeuren
discreet met de zaak verbonden.
Deze ru1mtes werden voorzien van een kwaliteitsvolle afwerking 1n verschillende neostiJlen,
zoals gebrulkeiiJk was 1n de burgerwonmgbouw. De mterne c1rculat1e van de andere
vertrekken werd georganiseerd rond de monumentale traphal aan de achterZIJde van het
pand. Deze traphal en de bovenkamers d1e er rond geschikt ZIJn, kregen een riJkeliJke
eclectische aankleding, waarmee het erfgoedreilet z1ch onderscheldt van andere
handelszaken waar meestal alleen de wmkelru1mte werd afgewerkt;
Overwegende dat het JUWelenhuls Ruys als monument art1st1eke waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
Het geheel van het 'exteneur en het 1nteneur van het JUWelenhuls Ruys, dat volledig bewaard
1s, heeft een hoge ensemble- en artistieke waarde.
De verf1jnmg waarmee tal van decoratieve elementen ZIJn Uitgewerkt In de door Ferdmand
Truyman ontworpen voor-, achtergevel en b1nnenmncht1ng, getu1gen van het grote art1st1eke
talent van de bouwmeester als van het vakmanschap van de ambachtslui.
De stiJlkeuze voor de art nouveau voor de wmkelpUI werd doorgetrokken tot In het
wmkelmterieur dat met dezelfde verfiJning en kwaliteit werd uitgevoerd. De gaaf bewaarde
art1st1ek hoogstaande aankleding werd op elkaar afgestemd en omvat onder meer beglaasde
kastenwanden en binnendeuren, dne toonbanken met een zeer kenmerkend houten
loopverhoog, een moza1ekvloer, biJZOndere verl1cht1ngselementen met onder meer
reflecterende kapJes op gesmeed IJzeren kaders, een meerdelige etalage met spiegels en
houtwerk, en verschillende cultuurgoederen Uit de bouwpenode. Een dergeiiJk gaaf bewaard
ensemble 1n het pand waarvoor het ontworpen werd, 1s Uitermate UitzonderliJk. Andere
gekende juweelwmkeilnteneurs 1n art-nouveaustiJI werden slechts fragmentair bewaard, of In
sem1-museale context, of op een locatle waar ze op een later tiJdStip werden In gebracht.
Kwaliteitsvolle toevoegingen tussen 1904 en 1914 van de plafondafwerking 1n reilefbehang,
de extra luchters en ilchtarmaturen, en 1n de Jaren 1930 van een aantal luchters en losse
v1tnnes, vervaardigd voor de wereldtentoonstelling van Antwerpen, doen geen afbreuk aan
het w1nkelmteneur van het JUWelenhUls Ruys, maar versterken de erfgoedwaarden ervan. Ze
getu1gen van het voortdurende gebruik en de aanpassing aan n1euwe st1Jievolut1es.
De burelen op de begane grond, de traphal en de pnvévertrekken op de bovenverd1ep1ngen
werden gedecoreerd In verschillende neostiJlen. De lambnsenngen, het parket, de al dan n1et
f1gurat1ef beglaasde binnendeuren, het schilderwerk, de marmeren schouwmantels en de
plafondafwerkingen ZIJn representatief voor de art1st1eke kwal1te1ten van hun ontwerpers.
Em1le Delrue, grafisch kunstenaar en lid van de Antwerpse kunstenaarsvereniging De
Sealden, stond 1n voor het prachtige plafond 1n het centrale bureel met voorstelling van de
v1er JaargetiJden en de d1eren van de d1erennem. Ook de tot de tweede verd1epmg
doorlopende monumentale traphal, voorz1en van muursch1ldenngen met elementen u1t de
Gnekse oudheid, een wenteltrap met SierliJk gesmede trappaal, decoratief houtwerk met
loodglas en spiegels, getu1gt van de kennis en kunde van de kunstenaars en van het biJZOnder
karakter van d1t erfgoedreilct;
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Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd 1n de biJlage biJ het mmisteneel
beslult Integrerend deel Uitmaken van het monument en de hlstonschel architecturale en
art1st1eke waarde van het monument versterken zoals gemotiveerd 1n de biJlage biJ het
beslult1
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing 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:
Juwelenhuls Ruys/ Sint-Jonspoort 26 en Schermersstraat 37 1n Antwerpen, bekend ten
kadaster: Antwerpen/ 4de afdeling 1 sect1e D1 perceelnummer 1869C.

De cultuurgoederen d1e mee worden beschermd, ZIJn opgenomen 1n biJlage.
De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage b1j dit besluit gevoegd.
Art.
1o
2°
3°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
architecturale waarde;
art1st1eke waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het volledig onderkelderd woonwinkelhuls beslaat een onregelmatig L-vorm1g perceel, 1n
1902-1904 ontstaan door de samenvoeging van klemere percelen op het smalle bouwblok
tussen de Smt-Jonspoort en de Schermersstraat. Op de begane grond bevmden z1ch de wmkel
en de burelen van hetJuwelenhuls Ruys aan de drukke wmkelstraat met adres Sint-Jonspoort
26. De pnvé-mgang tot het woongedeelte op de bovenverdiepingen s1tueert z1ch aan de
noordZiJde, aan de Schermersstraat 37.
De beeldbepalende voorbouw van het JUWelenhuls Ruys/ met gevelbrede handelszaak op de
begane grond, aan de Sint-Jonspoort 26 telt v1er traveeen en dne bouwlagen onder een met
le1en bekleed mansardedak. De voorgevel van d1t woonwinkelhuls werd gerealiseerd 1n artnouveaustiJI met verwerking van neorococostl]lelementen.
De exteneurafwerkmg Uit 1902-1904 met oorspronkeliJke wmkelpu1 bleef Integraal behouden
en correspondeert quasi volledig met het bewaarde bouwplan van Ferdmand Truyman. De
wmkelverd1eping omvat dne grote v1tnnes met een biJzonder SierliJke houten tracenng voor
het kader en de hoefiJZervormig geplaatste bovenlichten. Het houtwerk vertoont het voor de
art nouveau herkenbare zweepslagmotlef gecombineerd met elegante rocailles.
De v1tnnes ZIJn gevat tussen gepoliJste roodgranieten penanten met een zeer fiJne
gegraveerde decoratle bestaande u1t golvende liJnen, rocailles en stermot1even. Hetzelfde
gepoliJSte matenaal 1s gebruikt voor de bevloenng van het mkomportaal, wat voor een
contmu1te1t 1n kleurstelling en belevmg zorgt. Omwille van dezelfde reden werd de sokkel met
doorbroken voor de plaatsmg van de dne keldervensters/ maar werden deze 1n het voetpad
gemtegreerd.
De verdiepte wmkeltoegang s1tueert z1ch tussen de twee westeliJke etalages, wat zorgt voor
een zekere asymmetne 1n het gevelontwerp. Deze mkom heeft een biJzonder plafond bekleed
met spiegels gevat 1n een bloemvormige houten onderverdeling, voorz1en van een
aanhechtmgselement voor verlichting. De glooiende lunvoenng van het houtwerk van het
spiegelplafond loopt moeiteloos door 1n de bas1s van de erker boven de InkompartiJ als 1n het
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boven- en benedenlicht van de verdiept geplaatste voordeur. Ook de handgreep van de
voordeur volgt het zweepslagvormige liJnenspel.
De begane grond wordt honzontaal gemarkeerd door een brede, geprofileerde houten puiliJst
met rocaillesleutels en cartouches en met het goudkleung opschnft 'Ruys' op een zwarte
achtergrond.
De Imposante liJstgevel 1s voor de bovenverd1epmgen samengesteld u1t een bakstenen bas1s
bekleed met w1tte natuursteen van Euv1lle en d1to ornamenten.
De traveeen op de bovenverd1epmg ZIJn gevat tussen geblokte pilasters met pseudoToscaanse kapitelen voor de tweede bouwlaag en Ionische kapitelen voor de derde bouwlaag,
d1e telkens de gekorn1ste liJsten opvangen en de bouwlagen afliJnen.
De deurtravee wordt gemarkeerd door een rUime trapezo1dale erker waarvan de spiJlen
voorz1en ZIJn van elegante vrouwenhoofd]es. De erker wordt bekroond met een breed balkon
met een s1eri1Jk gesmeed IJZeren hek. De deurtravee loopt tenslotte hogerop en doorbreekt
de kroonliJst met een getoogd dakvenster dat afgewerkt 1s met een koepelvormige le1en
bekromng.
De flankerende ZIJtraveeen omvatten licht getoogde enkelvoudige vensters m gnllige,
genemde omliJStingen met sleutels met eronder gesmeed IJzeren hekkens tussen
postamenten voor de tweede bouwlaag en natuurstenen balustrades voor de derde bouwlaag.
De linker- of oosteliJke travee IS voowen van geliJkaardige vensters, maar Uitgewerkt als
dnelicht. De oorspronkelijke ramen bevatten verzorgd houtwerk. Het ZIJn (pseudo-)
vensterdeuren met vaste bovenlichten met SierliJk gebogen tussendorpel; behoudens de
ZIJlichten en erker hebben de ramen allemaal een T-verdeling. De dakvensters en erker ZIJn
gevaneerder u1tgewerkt en hebben een speelse roedeverdeling met ovaalvormige of gebogen
klem houten.
De liJstgevel wordt bovenaan afgelijnd door een verzorgd hoofdgestel met gestileerd
kettmgmot1ef, waann subtiel een stermotlef en de 1n1t1alen 'AR', verwiJZend naar de
opdrachtgever Albert Ruys-Ramboux, ZIJn verwerkt.
De geprofileerde houten kroonliJst op tandliJSt en met mod1llons daarboven, wordt
onderbroken door twee dakvensters met gebogen waterliJsten waarvan de rechter een
koepelvormige bekronmg op vlerkante bas1s heeft. De kroonliJst 1s gevat tussen twee
Uitgewerkte schouderstukken d1e Uitmonden m riJkeliJk vers1erde opgaande schelmuren met
natuurstenen pseudo-aandaken en vers1erde topstukken. In de mansarde ZIJn er ook nog
twee oe1ls-de-boeuf.
De achterbouw van het woonwmkelhu1s m de Schermersstraat 37 werd geliJktiJdig met de
voorbouw door bouwmeester Ferdmand Truymans m 1902 ontworpen. De achterbouw telt
twee bredetraveeenen dne bouwlagen en vervangt twee smallere, oudere panden. De meer
gestileerde en soberdere façade m een eclectische stiJl met sterke neoclassiCIStische mvloeden
voor dit pnvégedeelte, 1s ge1nsp1reerd op het afgebroken neoclassiCIStische pand van 1892.
De beschilderde, bepleisterde liJstgevel wordt gemarkeerd door schiJnvoegen, kordons en
liJSten met lmks pilasters met panelen, d1e de strakheid van het gevelontwerp beklemtonen.
Ook de hoge plmt van blauwe ha~steen, met enkel een smalle strook voor een keldervenster
dat onder het voetpad doorloopt en een voetenschraper naast de deur, volgt deze strenge
beliJnmg.
De begane grond, waar z1ch de pnvétoegang en de burelen bevinden, 1s voorzien van Imitatiebossage, gangbaar voor de neoclassiCIStische gevelontwerpen. Op de geliJkvloerse verd1ep1ng
z1t een dnelicht (ter hoogte van de burelen) en een geliJkaardige rechthoekige deur met twee
flankerende vensters (ter hoogte van de traphal), d1e ZIJn voorz1en van bewerkte deelpilasters
en fraa1e smeediJZeren diefiJzers d1e onder meer vers1erd ZIJn met ranken, rocailles, bloem-,
w1el- en zonnemot1even. Een klemer rechthoekig venstertJe links met stiJlvol smeedwerk,
markeert de keldertrap.
De tweede en derde bouwlaag bevatten per twee gekoppelde respectleveliJk segment- en
korfboogvensters d1e werden samengebracht 1n een verdiept muurvlak met panelen op de
derde verd1epmg biJkomend gevatmeen spiegelboogvormige waterliJst. Het oorspronkeliJke
dneled1ge houtwerk met dneled1g bovenlicht bleef bewaard.
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De liJStgevel wordt bekroond door een vlakkefnes en een gelede arch1traaf, met daarboven
een ver overstekende holronde houten dakliJst, met mulzentand en mod1llons, gevat tussen
schouderstukken.
De bmnemndellng van het woonwmkelhu1s 1s L-vorm1g opgebouwd rondom de tot de tweede
verd1ep1ng doorlopende traphalm de zuidwesthoek van het JUWelen hUls. Vandaaruit 1s ook de
L-vorm1ge kelderverd1epmg met manshoge doorlopende ru1mtes toegankeliJk.
Op de begane grond bevmdt Zich het rechthoekige Winkelhuis, dat aan de Sint-Jonspoort de
volledige breedte van het perceelmneemt. Vanu1t de wmkelru1mte geven dne dubbele deuren
Uit op dne aaneengeschakelde burelen. De oosteliJke bureelruimte grenst met de achterZIJde
aan de Schermersstraat, de centrale bureelruimte geeft u1t op de trapzaal met toegang naar
het woongedeelte op de verd1ep1ngen en het westeliJke bureel grenst tegen de achtergevel
van de aanpalende won1ng Schermersstraat 35.
Het opmerkeliJke en un1eke begm 20ste-eeuwse w1nkelmteneur 1s ontworpen volgens een
totaalconcept 1n art-nouveaustiJI en kenmerkt z1ch door een UitzonderliJk verfiJnde afwerkmg
en kwaliteitsvol matenaalgebrUik. Het mteneur werd wellicht meteen na de bouw van het
pand gerealiseerd. De ontwerper van d1t mteneur 1s met bekend.
De rechthoekige wmkelru1mte omvat aan dne ZIJden (ten oosten, zu1den en westen)
nagelvaste wandkasten en aan de noordeliJke straatZIJde een etalagewand en dne vnJstaande
toonbanken. De hoge wandkasten lopen langs de dne ZIJden volledig door waarbiJ ook de drie
binnendeuren met deuromkadenngen mee werden gemtegreerd 1n het ontwerp dat stnkt
symmetnsch 1s opgevat. Wandkasten, toonbanken, binnendeuren en deuromliJstingen
vertonen dezelfde art-nouveaudeta1llenngen en -vormentaal.
De klemtoon m het w1nkellnteneur wordt gelegd op de twee grote vaste v1tnnekasten
tegenover de etalagewand. Deze kasten hebben grote beglaasde deuren met bovenaan kleme
roedeverdelingen met SierliJke gebogen IIJnvoenng en geslepen beglazmg.
De korte ziJden van de wmkelru1mte worden mgenomen door centraal geplaatste
wandspiegels geflankeerd door v1tnnekasten met tweeledige opbouw. In het onderste register
hebben de lage gesloten kasten verdiepte panelen met gebogen IIJnvoenng en het bovenste
reg1ster wordt mgenomen door beglaasde kastdeuren met glazen legplanken. Voor be1de
wandspiegels bevmden z1ch twee gietiJZeren radiatoren.
Aan de straatziJde worden de v1tnnes van de wmkelru1mte gescheiden door beglaasde
etalagedeuren met SierliJk gebogen raam1ndellngen. In de ru1mte onder de etalage werden
gesloten kasten en lades voorz1en. De etalage 1s Uitgevoerd 1n hout met aan de straatZIJde 1n
elke v1tnne het opschnft 'Ruys-Ramboux'm een s1eri1Jk Uitgevoerde belettenng. De ZIJWanden
van de etalages ZIJn bekleed met spiegels. Boven de etalagekasten en tegen de v1tnne bleven
de ongmele verlichtingsarmaturen op SierliJke smeediJzeren statleven bewaard.
De vloer van de w1nkelru1mte 1s Uitgevoerd m een meerkleunge keramische moza1ek met
gestileerde bloemmotleven 1n blauwe, groene en rode t1nten op een crèmekleunge
achtergrond geplaatst volgens een waa1ervorm1ge patroon. Het ontwerp met blauwe
omranding volgt de plaatsmg van de wandkasten en de toonbanken en ook ter hoogte van
de toegangsdeur en de deuren naar de burelen werd het ontwerp van de moza1ekvloer hierop
afgestemd. Achter de toonbanken werd de vloer verhoogd door middel van een plankenvloer.
BreukliJnen 1n de vloer hebben wellicht te maken met de onderliggende kelders en het fe1t
dat de bouw van het w1nkelhu1s gefaseerd 1s gebeurd.
Het plafond en de wanden hebben een plafondbekleding 1n rellef, vermoedeliJk Llncrusta, met
gnJze bloemmotleven op een crèmekleunge en lichtgroene achtergrond en z1lverkleunge
bloemenkransen, m neorococostiJI. De verschillende decoratieve vlakken worden van elkaar
gescheiden door een houten latwerk met rocailles. Ook v1er centraal geplaatste bloemvormige
verlichtingsarmaturen maken deel u1t van het plafondontwerp. De onginele gasverlichting
werd waarschiJnliJk verWIJderd met de plaatsing van het Llncrustaplafond dat vermoedeliJk
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ten laatste 1n 1914 werd gerealiseerd. Omstreeks de ]aren 1930 zou de bestaande verlichting
u1tgebre1d ZIJn met de dne nog aanwez1ge lusters.
De dne naast elkaar gelegen burelen ZIJn elk rechtstreeks toegankeliJk vanu1t de wmkelru1mte
op de begane grond. Inteneurafwerk1ng en vast meub1la1r verschillen voor elke ru1mte, maar
werden vermoedeliJk wel samen geplaatst of ontworpen 1n de penode tussen 1902 en 1914.
BIJ aanvang werden deze ru1mtes onder meer 1ngencht als salon, eetplaats en atelier. Pas
later werden alle ru1mtes gebruikt als bureel.
De westeliJke bureelruimte 1s u1tgevoerd 1n een neoclassiCIStische stiJl en 1s naar alle
waarschiJnliJkheid recuperatie van één van de afgebroken hulzen. Gez1en de stiJl is het wellicht
afkomstig van het pand dat m 1892 gebouwd was en biJ de nieuwbouw afgebroken werd. De
muren ZIJn volledig bekleed met lambnsenngen met decoratieve panelen. De voorstellingen
van engelen en vrouwenfiguren, Uitgevoerd 1n w1t op een muntgroene achtergrond en met
goudkleunge deta1llenngen, ZIJn gemsp1reerd op de oudheid. De kastruimte 1n de muur
achteraan werd volledig mee gemtegreerd 1n het decor van de lambnsenngen. In de geel
marmeren schoorsteenmantel ziJn guirlandes en kransen uitgewerkt en de lambnsenng op
de haardboezem bevat een spiegel en een decoratief paneel met voorstellmg van een
stn]dwagen met paarden. Het plafond wordt doorbroken door een achthoekige 'lanterneau'
of daklicht Uitgevoerd 1n structuurglas. AJourwerk aan de deuromliJsting scheldt v1sueel het
westeliJk bureel van het centrale. Het parket 1n v1sgraatmot1ef loopt door over de burelen.
De centrale bureelruimte Situeert z1ch tussen de wmkelru1mte en de trapzaal én het westeliJk
en oosteliJk bureel en 1s langs al deze ZIJden eveneens toegankeliJk. Ook m deze kamer
werden de deuromll]st1ngen, lambnsenngen en nagelvaste wandkasten Uitgevoerd m dezelfde
stiJl, meer bepaald met stiJlelementen ontleend aan de neo-VIaamse renaissance en de
neogotiek.
Het schn]nwerk 1s gedecoreerd met sp1egels vers1erd met halve c1rkels met spiJlen, koperen
beslag en houtsnijwerk met bloem- en bnefpaneelmotieven, en decorat1eve liJsten. Dezelfde
motleven ZIJn verwerkt m de hoge beglaasde vaste wandkast, biJkomend vers1erd met
dnelobll]sten, tegen de zuidwand. Ook de twee merkwaardige 'kerkluchters' als het ware
Ingewerkt m de beglaasde kasten tussen de westeliJke en deze centrale bureelruimte
refereren aan de neogotiek of de neo-VIaamse renaissance.
De centrale bureelruimte wordt gedomineerd door een opmerkeliJk plafond 1n art-nouveaustiJI
waarvan het ontwerp wordt toegeschreven aan grafisch kunstenaar Em1le Delrue. D1t plafond
1s riJkeliJk gedecoreerd met voorstellingen van v1er vrouwenfiguren d1e naar alle
waarschiJnliJkheid een gestileerde voorstelling van de JaargetiJden ZIJn, een geliefd thema m
de JUgendstil en art nouveau. Naast de vrouwen worden ook de twaalf symbolen van de
d1erennem afgebeeld. Ze ZIJn per dne gegroepeerd 1n halfCirkelvormige plantenranken met
de LatiJnse benammg van de maand m een banderol eronder. Als decor en achtergrond wordt
overvloedig gebruik gemaakt van gestileerde planten- en bloemmotieven. De tekenmg loopt
door m een omlopende liJst tegen de bovenwanden vers1erd met grotesken met drapeneen.
Verder bevat het plafond nog v1er kle1ne SierliJke verlichtingsarmaturen m de hoeken en
centraal één grote luster eveneens versierd met bloem- en bladtekenmgen.
Een VIerdelige beglaasde bmnendeur scheidt het centrale bureel met de oosteliJke
bureelruimte d1e parallel loopt met de oosteliJke perceelgrens van het JUWelenhuls Ruys.
De oosteliJke bureelruimte kiJkt aan de achterZIJde rechtstreeks Uit op de Schermersstraat.
Het betreft een VriJ d1epe rechthoekige ru1mte d1e v1a een dubbeldeur ten noorden le1dt naar
de wmkelru1mte.
Lambnsenngen, deuromliJStingen en wandkasten vormen een geheel en vullen de volled1ge
muurbreedte. De kasten en lambnsenngen ZIJn vers1erd met tableaus met gestileerde
plantenmotleven en bloemmotleven m houtsniJWerk d1e z1ch st11ist1sch op de overgang van
art nouveau en art deco bevmden. Een centrale roodmarmeren schoorsteenmantel tegen de
oostwand vers1erd met SierliJke ranken m de wangen en met haardplaat en spiegel werd 1n
d1t geheel gemtegreerd.
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Het plafond 1s Uitgevoerd m een groene en crèmekleurige plafondbekleding m rellef
(vermoedelijk Lmcrusta) waarbiJ een houten decoratief latwerk het plafond onderverdeelt 1n
verschillende vlakken. Het betreft een gestileerd ontwerp met strak vormgegeven medaillons
en op elkaar liggende bloemblaadJes. Een hangluster 1s bevestigd aan een opengewerkt rozet,
met zweepslagmot1ef. De vloer 1s afgewerkt met parket m v1sgraatmot1ef.
In de noordoosthoek staat een mass1eve 'coffre-fort', brandkast, d1e begm 1900 werd
aangekocht en op de huidige locatle geplaatst. Om het gew1cht te kunnen dragen werd in de
kelderverdieping een speelale IJZeren constructie met zuilen geplaatst. De mass1eve brandkast
werd aangekocht biJ het PariJSe bedr~jf F1chet en draagt de Signatuur met opschrift 'Par1s I
F1chet I( et) Pmots (?) 1 Cie Succ' op een draalbare sleutelplaat op de linkerdeur en 'F1chet I
agent a I Bruxelles I H. Pam., 7 Rue d'Assaut' m een plaatJe bovenaan. De zeer mass1eve
groengeschilderde brandkast u1t brandwerende gewapend metaal met twee deuren heeft
gestileerde afgeronde randen. Inwendig 1s de brandkast voorzien van legplanken en nog een
extra klemere klu1s.
Een trapzaal m de ZUidwesthoek van de wonmg, achter de burelen en Uitgevend op de
Schermersstraat, leidt naar de privévertrekken op de verd1ep1ngen. De riJk uitgewerkte
afwerkmg ervan dateert van biJ de bouw 1n 1902-1904 en werd wellicht ontworpen door
Ferdmand Truyman.
De slingertrap met smeediJzeren balustrade en houten handgreep van mahon1e bez1t een
opmerkeliJke trappaal met mgewerkte smeediJZeren verllchtmgsarmatuur. De houten trap,
e1k volgens het bestek, 1s bekleed met een rode loper. Onder de trap bevmden z1ch een
mgemaakte kast en de toegang naar de kelder. Deze ZIJn afgesloten door twee deuren
voorz1en van glaswerk met mgeslepen Franse lelies. De besch1lder1ng met hout1m1tat1e en
bloemmotlef correspondeert met de andere binnendeur en de 1m1tat1edeur m de traphal. De
vloer en de hoge plint ZIJn Uitgevoerd m grote w1tte marmeren tegels.
De wanden 1n de trapzaal ZIJn afgewerkt met decoratieve panelen beschilderd met gestileerde
plantenmotleven en taferelen 1n gr~saille gemsp1reerd op de oudheid. Het toegepaste
kleurenpalet omvat voornameliJk rode en gele aardekleuren. Er 1s een prachtig doorzicht van
de begane grond naar het vlakke plafond op de tweede verd1epmg. Op d1t plafond werd een
Uil met gesprelde vleugels tegen een lichte achtergrond met bladranken geschilderd 1n trompe
l'oe1l. De u1l, trad1t1oneel verWIJZend naar de u1l van Athene en symbool van de WIJsheid, heeft
biJkomend een centraal verllcht1ngselement. De decoratle 1s voorts gevat m riJkelijk gestuct
ovaal liJstwerk met bloem- en bladmotief.
De over1ge plafonds van de traphal ZIJn afgewerkt met eenvoudig liJstwerk.
De overloop van elke verd1epmg IS fraai Uitgewerkt. N1et alleen door middel van de
decoratieve wandafwerkmg, maar ook door middel van verzorgd glas- en schriJnwerk. Zowel
de eerste als de tweede verd1epmgen heeft m de gevel aan de Schermersstraat een breed
dr1eled1g steekbog1g venster met vast dneled1g bovenlicht en een SierliJke kruk. De glas-Inloodramen ZIJn vers1erd met kleurn]ke guirlandes met stnk en bladranken, d1e biJ llchtmval
voor een gele zonn1ge gloed m de traphal zorgen. Op be1de verd1epmgen staat ook een spiegel
tegen de bmnenmuur met daarvoor een later geplaatste gesmeed IJzeren rad1ator. Het parket
1s m v1sgraatmot1ef.
De kamers worden op elk n1veau v1a een meerdeurengeheel van de trapzaal afgescheiden,
dat aan de ZIJde van de overloop beschilderd 1s met een hout1m1tat1e en bloemmotief.
Op de eerste verd1epmg 1s er een enkelvoudige deur d1e de JOngere keuken afsluit en een
dr1edellg vensterdeurgeheel dat de antichambre afschermt van de overloop. Vooral d1t
kwaliteitsvol geheel m art-nouveaustiJI spnngt m het oog. Dr1e met glaswerk opengewerkte
vensterdeuren ZIJn gevat m een houten kader met Sierlijk liJstwerk en gedrukt klokvormig
fronton met voluten. Het kleurn]ke loodglas met guirlandes, en met stnk-, blad- en
bloemmotleven 1s verstevigd met golvende houten spiJlen.
Op de tweede verd1epmg sluit een enkelvoudige deur de doorlopende onderling verbonden
vroegere slaapkamers van de traphal af. Daarnaast 1s er een doorgang gemarkeerd door
houten pilasters met gestileerde kroonliJst en 1ets dieper geplaatste dubbele deuren. In de
tussengang d1e zo gecreeerd wordt 1s de zoldertoegang.
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De kamers van de eerste verd1ep1ng ZIJn L-vormig geschikt rondom de traphal en u1tslu1tend
van daaru1t bereikbaar. Ze ZIJn mwend1g wel met elkaar verbonden en voorz1en van
plankenvloeren. Vanuit de traphal bereikt men de antichambre m art-nouveaustiJI, daarachter
aan de Sint-Jonspoort een ru1m salon met erker m neorococostiJI, een 1ets klemer salon m
empirestiJl aan de Smt-Jonspoort dat v1a een VIerdeurengeheel verbonden 1s met de Jongere
keuken aan de Schermersstraat.
De antichambre wordt gemarkeerd door het fraa1e dnedelige vensterdeurgeheel m artnouveaustiJI. Het fiJne en kleurnjke glaswerk met gestileerd hoefiJzervormige tracenng wordt
hernomen m de vensters en deuren m de westwand d1e Uitgeeft boven de koepel van het
westeliJk bureel. De ru1mte heeft voorts een sober gestuct plafond met achthoekig liJstwerk
met bladranken en sober afgewerkte wanden. Via een deur m de zuidwesthoek bereikt men
het salon 1n neorococostiJI.
D1t salon m neorococost1jl IS een zeer rUime kamer waar z1ch ook de erker bevmdt d1e als een
soort z1thoek of cosycorner 1s 1ngencht en een Uitstekend z1cht geeft op de Smt-Jonspoort.
De stiJlkeuze voor neorococo IS doorgevoerd m het overdadig liJStwerk met roeallles rond de
binnendeuren en de rode marmeren schouwmanteL Dezelfde 1n- en Uitzwenkende cmotleven werden ook verwerkt m het zware gestucte plafond met Uitgespaarde hoeken met
kettmgmot1ef en m de koofliJst
Een binnendeur ten oosten verbmdt de neorococokamer met een klemer salon m empirestiJl.
Deze ru1mte, aan de ZIJde van de S1nt-Jonspoort, 1s andermaal m één stiJl gedecoreerd. Het
gestuct plafond 1s voorz1en van Cirkelvormig liJstwerk met PIJlenbundels. De gevlekte en
geaderde w1tte marmeren schouwmantel heeft twee zuiltJes bestaande Uit piJlenbundels m
een koker met doekmotlef én Uitgespaarde rechte hoeken met bloemknop. Onder het tablet
1s er een boord met gUirlandes aangebracht. De oorspronkeliJke kachelplaat bleef eveneens
bewaard. Een vierdeurengeheel leidt naar de laatste kamer op de eerste verd1epmg, thans
mgencht als keuken. Het oorspronkeliJke plafond en de houten vloer 1s waarschiJnliJk nog
aanwezig onder de Jongere afwerkmg.
De kamenndeling van de tweede verd1ep1ng omvat twee doorlopende vroegere slaapkamers,
een slaapkamer 1n eclectische stiJl, en een tussengang met toegang naar de zolder. De houten
vloeren ZIJn quas1 overal bekleed met JOnger vloerkleed.
Trad1t1oneel ZIJn de kamers op de tweede en zolderverdieping soberder afgewerkt. Zo hebben
de twee doorlopende vroegere slaapkamers sober liJStwerk, een strakke zwart marmeren
schouwmantel met kachelplaat en een kachel en eenvoudige binnendeuren.
Een derde grote slaapkamer aan de Sint-Jonspoort 1s afgewerkt met decoratieve elementen
ontleend aan zowel het neoclass1c1sme, zoals het strak gestuct plafond, als aan de neorococo,
zoals de w1tte marmeren schouwmantel met rocailles en fraa1 kachelscherm.
De tussengang, ten zu1den van de grote slaapkamer, le1dt naar de traphal. Daann bevmdt
z1ch de zoldertrap aan het z1cht onttrokken door een met structuurglas beglaasde dubbeldeur.
De bordestrap met eenvoud1ge houten trappaal s1tueert z1ch boven de antichambre en kiJkt
ook Uit op de koepel van het westeliJk bureel en de achtergevel van de won1ng
Schermersstraat 35.
De zolder 1s onderverdeeld 1n verschillende mansardekamers d1e ook L-vorm1g geschikt ZIJn
rond de zoldertrap.
Het JUWelenhuls Ruys 1s volledig onderkelderd met manshoge doorlopende ru1mtes. BIJ de
nieuwbouw 1n 1902 werden oudere delen gemtegreerd zoals een ronde constructie zichtbaar
m de noordoosteliJke hoek ter hoogte van het vroegere w1nkelhu1s van 1892 (Smt-Jonspoort
30) en wellicht een restant van een nog oudere waterput.
De kelderverd1epmg 1s bereikbaar vanuit de traphal v1a een houten wenteltrap. De
doorlopende ru1mtes ZIJn afgedekt met troggewelven en voorz1en van een functionele
afwerkmg met cementtegelvloeren. Onder de oosteliJke bureelruimte werd een biJzondere
constructie geplaatst om de brandkast te kunnen dragen. Het troggewelf 1s onderbroken voor
een mgebouwde IJZeren kader d1e geschraagd wordt door v1er slanke zu1len waarvan de
consoles vers1erd ZIJn met acanthusbladeren.
VlakbiJ de keldertrap IS er een afgesloten ru1mte met een houten deur met grote gaten,
mogeliJk eertiJds bestemd voor de stockage van WIJn of voedmgsm1ddelen.
Pagma 9 van 11

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
de algemene doelstellmg van de beschermmg als monument 1s het behoud van de
1o
erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
2°
de bescherming als monument beoogt het behoud van de erfgoedelementen van het
JUWelenhuls Ruys, omvattende zowel het exteneur als het 1nteneur met biJZOndere
aandacht voor het wmkelinteneur en de biJhorende cultuurgoederen. Elke beheersdaad
vere1st een ge1ntegreerde en duurzame aanpak waarbiJ de 1mpact op het geheel wordt
afgewogen en waarbiJ de draagkracht met wordt overschreden. D1t veronderstelt
vakkundig onderhoud en 1nd1en nod1g conserverende Ingrepen;
de afleesbaarheld en herkenbaarheid van de typologie d1e het woonwinkelhuis kenmerkt
3°
en de grote ensemblewaarde tussen exteneur en 1nteneur d1ent gerespecteerd te
worden;
4°
met betrekking tot het exteneur van het JUWelenhuls Ruys beoogt de beschermmg als
monument het behoud van de buitenarchitectuur van zowel de voor- als achtergevel
qua schaal, volumewerkmg, matenaalgebrUik, decoratieve gevelafwerkmg, met
mbegnp van het schn]n-, smeed- en glaswerk. De herkenbaarheid van de begm 20steeeuwse voorgevel 1n art-nouveaustiJI en de achtergevel 1n een stiJl met
neoclassiCIStische Invloeden ZIJn hierbiJ van biJZOnder belang;
5°
met betrekkmg tot de voorgevel aan de Sint-Jonspoort beoogt de beschermmg als
monument dat er een zeer grote aandacht wordt besteed aan het authentieke
voorkomen en de afwerkmg van de etalage op de begane grond;
6°
met betrekking tot het wmkelinteneur 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 ru1mteverdelmg en de waardevolle mteneurafwerkmg, met mbegnp
van het vast meub1la1r en de cultuurgoederen;
7°
de m de biJgevoegde liJSt opgesomde cultuurgoederen d1e 1n het woonwinkelhuls
bewaard worden, houden verband met de functie als JUWelierswmkel. Het behoud ervan
m s1tu 1s wenseliJk;
8°
de beschermmg als monument wenst een toekomstige herbestemming of andere
mvull1ng van het JUWelenhuls Ruys met te hypothekeren. Een ontslu1tmg van de
bovenverd1epmgen los van het woonwinkelhuls 1s ook een mogeliJkheid, maar enkel m
d1e mate dat de beschreven erfgoedelementen en -kenmerken gerespecteerd worden.
Doorbrekmgen m de gedecoreerde traphal zun daarbiJ evenwel n1et mogeliJk.
Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoudmg 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 toelating
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 het toepassen van
behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te re1mgen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a) het verWIJderen, vervangen of WIJZigingen van het dakvolume, de dakbedekking,
de dakconstructie en gootconstruct1es;
b) het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
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c)

5°

6°

het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkingslagen;
d) het aanbrengen, · verwijderen, vervangen of wijzigen van buitenschrijnwerken,
deuren, ramen, poorten, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing, beslag, hangen sluitwerk;
.
e) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;
f) het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of
uithangborden, met uitzondering van verkiezingspubliciteit en met uitzondering van
publiciteitsinrichtingen, waarbij wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan
4 m2 ;
het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
a) het plaatsen of wijzigen van boven- en ondergrondse nutsvoorzieningen en
leidingen;
b) het aanleggen, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen van wegen en
paden;
·
·
het uitvoeren van de volgende handelingen aan of in het interieur en de cultuurgoederen
die er integrerend deel van uitmaken:
a) het uitvoeren van destructief materiaaltechnisch onderzoek;
b) het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
c) het uitvoeren van werken die het uitzicht of de indeling van het interieur wijzigen;
d) het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het toepassen
· van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
e) het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
. wand- en plafondafwerking, binnenschrijnwerken, inclusief de al dan niet
figuratieve beglazing, lambrisering, beslag, hang·- en sluitwerk, en van de
waardevolle interieurdecoratie;
f) het bepleisteren van niet-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontpleisteren van bepleisterde
elementen;
g) ·het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen in andere kleuren
of kleurschakeringen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
h) het uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verwijderen van de
cultuurgoederen.

Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelèn in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.

Brussel,

2 3 APR. 2019
De Vlaamse minister van Buitehlands Beleid en Onroerend Erfgoed;

-.e----------~~-----~--

Geert BOURGEOIS
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