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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de
woning lanssens in Antwerpen (Berchem)
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 bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1 a;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen, gegeven
op 18 ]anuan 2019 waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke ordenmg, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob1l1te1t en openbare werken, landbouw en v1ssen], waarvan de behandelmg 1s
opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 14 februan
2019, waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de wonmg Janssens aantoont;

1n

het

Overwegende dat de wonmg Janssens als monument architecturale waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
De wonmg in de Ruytenburgstraat 1n Berchem, ontworpen 1n 1936 voor de artsenfamilie
Janssens, IS een gaaf bewaard voorbeeld van de kwaliteitsvolle Interbellumarchitectuur in het
voorstedeliJk gebied van Antwerpen waarmee bekende architecten zoals Léon Stynen z1ch
binnen de heersende traditiegetrouwe part1cul1ere wonmgbouw w1sten te onderscheiden.
Léon Stynen (1899-1990) was meer dan VIJftig Jaar beroepsmatig act1ef als architect,
stedenbouwkundige, docent, schoold1recteur, onderwiJShervormer, beleidsmedewerker en
zelfs politicus. HIJ realiseerde een omvangnJk en kwalitatief oeuvre waarvan het zwaartepunt
1n Antwerpen lag. In Antwerpen bleven zowel gebouwen Uit ZIJn beginperiode als u1t ZIJn latere
oeuvre bewaard en hiJ realiseerde er een brede typologische waa1er gaande van pnvate
wonmgen over appartementsgebouwen tot handelspanden, kantoren en c1nema's. In de loop
van de Jaren 1920 evolueerde Stynen van een Berlag1aanse art deco naar een zakeliJke,
moderne baksteenarchitectuur waarmee hiJ terecht tot het canon van het
mterbellummodern1sme mag gerekend worden. Dat eigentiJdse tl]dschnften over kunst en
architectuur, d1e sterk biJdroegen tot het uitdragen en promoten van de modern1st1sche
idealen 1n alle diSCiplines, de architectuur van vooral ZIJn grotere proJecten loofden en
plaatsten naast d1e van bekende tiJdgenoten, getu1gt van een eigentiJdse waardenng bulten
de reg1onale grenzen. Cruciaal hierbiJ was ZIJn kenn1smakmg met de Franse avant-garde
tiJdens de Expos1t10n Internationale des Arts Décorat1fs et Industnels Modemes (1925) 1n
Pan]s. HiJ beschouwde dit als een eerste kenn1smak1ng met de moderne architectuur. Vooral
aangetrokken door Le Corbus1ers pavilJoen 'I' espnt nouveau', verdiepte hiJ z1ch 1n de 1deeen
en realisaties van het Nieuwe Bouwen en trachtte deze 1n de Belgische context te
verwezen liJ ken.
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De wonmg Janssens slUit aan biJ het baksteenmodernisme dat Léon Stynen m diezelfde
penode realiseert 1n de TentoonstellingsWIJk. Als één van de vroegst werkzame en meest
productleve architecten van de Jonge TentoonstellingsWIJk realiseert hiJ er m de Jaren 1930
een zestiental burgerwonmgen, die m vormgevmg, matenaalgebruik en planvoenng mmder
opvallende of vernieuwende vananten ZIJn op het ontwerp voor ZIJn e1gen wonmg Uit 19321933 aan de Cam1lle Huysmanslaan. Gebonden aan bepaalde stedenbouwkundige
voorschnften, betreft het hier voornameliJk nJwonmgen met een stereotiep gevel- en
planconcept dat aanslu1tmg vond biJ de doorgaans gematigde modern1st1sche vormgev1ng m
de TentoonstellmgsWIJk. Het geconcipieerde wonmgtype bestond meestal Uit dne bouwlagen
onder plat dak met een bakstenen gevelparement en een geliJkvloerse verd1epmg 1n blauwe
hardsteen. Het gebruik van een s1lez1esteen met Oudok-voeg komt vaak terug. Rechthoekige
vensterpartiJen, al dan n1et met betegelde vensterposten, Wisselen af met patriJSpoorten en
de voordeur valt op door fraa1 metalen IJZerwerk. Ook het ruimteconcept IS grotendeels op
hetzelfde grondplan gebaseerd: het geliJkvloers met een woonprogramma, bestaande u1t een
woonkamer aan straatziJde, eetplaats aan tuinZIJde, met links of rechts hiervan de keuken.
De twee bovenverd1epmgen met slaapkamers en badkamer waren voorbehouden voor het
rusten.
Hoewel de won1ng Janssens sterk aansluit biJ dit gevel- en planconcept, worden h1er bepaalde
modern1st1sche pnnc1pes verder doorgedreven. Een welstellende bouwheer en andere
stedenbouwkundige voorschnften hebben h1er wellicht toe biJgedragen.
De womng, opgevat als een strak blokvormig volume, deels op 'p1lot1s' (kolommen),
Uitgewerkt met een beglaasde mkom, diverse terrassen, een vernieuwende planmdelmg, een
fraa1e mteneurafwerk1ng met enkele vernuftige details en met een mgenchte bu1tenru1mte,
mag beschouwd worden als een eerder biJZOnder en uitzonderliJk gaaf bewaard architecturaal
geheel Uit Stynens modern1st1sche Interbellumpenode m het Antwerpse. De voortu1n met
centrale opnt en de achtertum met pavilJoen maken Inherent deel Uit van het totaalconcept.
De opdracht voor een halfvnJstaande won1ng van v1er bouwlagen hoog liet Stynen toe om
meer te expenmenteren met de verworvenheden van het Nieuwe Bouwen. In plaats van een
verschil te maken 1n matenaalgebruik om het geliJkvloers van de bovenbouw te
onderscheiden, maakt Stynen h1er gebruik van 'p1lot1s'. De combmat1e met een quas1
transparante 'entrée' m de vorm van een terugWIJkende glazen mkompartiJ versterkt nog het
zwevend effect van de bovenbouw. Ook m deze opdracht bliJft Stynen trouw aan het
bakstenen gevelparement van s1lez1esteen met een beperkt gebruik van blauwe hardsteen
en geeft hiJ de buitengevels een strak, honzontahserend karakter door de typ1sche Dudokvoeg, de rechthoekige grote vensterpartiJen d1e over de hoek doorlopen met doorgetrokken
lekdrempels, de rollagen, gevelbrede terrassen en de verspnngende geveiiiJnen, afgeliJnd
door dakranden, luifelsen/of kroonliJSten. De betegelde 'piiOtis' en vensterposten zorgen dan
weer voor verticale accenten. De (dak)terrassen met bU1sleun1ng, Cirkelvormige Uitsprongen,
de -mm1ddels verWIJderde- vlaggenstok en de patnJspoorten ZIJn zu1ver modern1st1sche
elementen die verWIJZen naar de pakketbootesthet1ek.
De plattegrond beantwoordt aan de typologie van de bel-etagewonmg met mkom, garages
en nutsru1mtes op de begane grond, leefruimtes op de bel-etage, slaap- en logeervertrekken
met badkamers op de tweede en derde verd1epmg. Opvallend en vooruitstrevend m de
plan1ndelmg 1s de functionele eff1e1ente sch1kkmg van de vertrekken, gencht op een optimale
belichtmg en verluchtmg, en de dynamische Circulatie. CruCiaal hierbiJ IS de centrale mplantmg
van de orkelvorm1ge ru1me traphal met slingertrap waarrond alle vertrekken log1sch geschikt
ZIJn en er elk apart op uitkomen.
Net zoals 1n ZIJn e1gen won1ng paste Stynen ook h1er het modern1st1sch gegeven toe van één
grote open leefruimte op de bel-etage met 1neenvloe1ende eet- en Zitplaats waar alle
gezinsleden samen konden vertoeven.
Bepalend m het 1nteneur IS de ensemblewaarde door het uitdrukkeliJk aanwez1ge houtwerk
dat opvalt door ZIJn kwaliteit, ambachteliJkheid en maatwerk en dat aan de ru1mtes een
biJZOnder warm karakter verleent. Behalve de e1ken Visgraatparket en het vensterschriJnwerk
1n teak, 1s vooral het binnenschriJnwerk m gevernist Congolees limbahout opmerkeliJk.
Vermeldenswaardig m deze context ZIJn de slingertrap met een sierliJke leuning van
limbahout, de bmnendeuren met ongmele greep en het tevens door Stynen ontworpen vast
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meub1la1r zoals onder meer de vest1a1rekast, de opbergkast (linnenkast) op de tweede
verd1epmg, en de kastwand op de overloop van de derde verdieping.
Zoals vele modernisten had Stynen ook veel aandacht voor de bu1tenru1mte en beoogde hiJ
een w1sselwerkmg tussen mter1eur en exter~eur. Vooral de bel-etage 1s sterk opengewerkt
naar de tum toe en staat h1ermee rechtstreeks 1n verbmdmg v1a een bu1tentrap. HIJ r1chtte
het overdekt terras 1n met een bultenkeuken 'avant la lettre'. De tuinkamer heeft grote
vensterpartiJen waarvan d1e aan de tUinZIJde vert1caal 1n de bultenmuur kan weggeschoven
worden waardoor de kamer een soort van overdekt terras wordt. Achteraan 1n de tUin voorzag
Stynen een rUim overdekt pavilJoen,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
wonmg Janssens met mbegr1p van de voor- en achtertuin met tumpaviiJoen, Ruytenburgstraat
29, Antwerpen (Berchem), bekend ten kadaster: Antwerpen, 23ste afdeling, Berchem, 3de
afdeling, sect1e C, perceelnummer 255/C7.

De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft architecturale erfgoedwaarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Exteneur
De halfvnJstaande won1ng 1s opgetrokken 1n een zakeliJk baksteenmodernisme en heeft een
afgebakende voortum en een achtertuin met tumpaviiJoen.
Het blokvormig en op het perceel d1ep re1kende volume telt v1er bouwlagen onder een platte
bedakmg. De won1ng 1s opgevat als een bel-etagewoning waarbiJ de livmg op de eerste
verd1epmg aan straatZIJde VriJ van de grond staat door middel van 'p1lot1s' (kolommen). Het
zwevend effect van de bovenbouw wordt extra versterkt door de mspr~ngende glazen
mkompartiJ. Het vooraanzicht met strakke gevelopbouw kenmerkt z1ch door weloverwogen
geplaatste vensterpartiJen op de bovenverd1epmgen d1e om de hoek doorlopen en opgedeeld
ZIJn door vensterposten; en door een terugwiJkende bovenste verd1epmg met quas1
gevelbreed terras. Een haaks op de voorgevel geplaatste schoorsteen met opengewerkt
bovenstuk bakent d1t terras af van de buurwonmg. Hetterras heeft een vloer van betondallen.
De VriJStaande ZIJgevel schept de mogeliJkheld om licht bmnen te brengen 1n de leef-, slaap' bad- en nutsru1mtes. De gevel heeft een boogvormige u1tsprong d1e de leefruimte op de beletage vergroot. De voor- en ZIJgevel eindigen op een door spuwers gemarkeerde dakrand van
blauwe hardsteen. De achtergevel 1s dynamisch opgebouwd door de telkens 1n diepte
verspringende bouwlagen, al dan n1et afgeliJnd door kroonliJsten, dakliJsten of luifels. Vooral
de bel-etage met keuken, tuinkamer en deels overdekt terras, 1s sterk opengewerkt naar de
tum toe en staat hiermee rechtstreeks 1n verb1nd1ng v1a een bu1tentrap.
Het blank gevelparement bestaat u1t een roomkleur~ge s1lez1esteen m halfsteensverband met
kenmerkende Oudok-voeg ( dieperliggende lintvoeg m combmat1e met platvolle stootvoeg) op
een plmt van zwarte verglaasde stenen. Opvallend IS het subtiele kleurverschil tussen het
parement van de begane grond en dat van de bovenbouw. In de achtergevel kregen de
muurdelen van de tuinkamer, mclus1ef de op de hoek Cirkelvormig Uitgewerkte bloembak,
een bu1tenbezett1ng van zogenaamd 'snowcrete' 1n 'tête de nègre' (donkerbruin). Thans 1s de
kleur van de bezettmg gedegradeerd tot een roosachtige kleur, vermoedeliJk het gevolg van
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een chemische reaetJe tussen fl]n stof en de kleurp1gmenten. De 'p11ot1s' en de vensterposten
van de grote vensterpartiJen 1n voor- en ZIJgevel ZIJn bekleed met donkerbrume keramische
tegels. Alle deuren en ramen van de buitengevels (rechthoekige vensterpartiJen en
patriJSpoorten) hebben nog or1g1neel schriJnwerk van 'Moulmam' teak met elk hun specifiek
open1ngssysteem, vanerend van schuivend, opendraaiend, openvallend tot p1voterend. De
schuifsystemen ZIJn van brons, het draal- en sluitwerk van w1t metaal. Bepaalde vensters ZIJn
voorz1en van structuurglas. De deur- en vensterdorpels alsook de spuwers van de
patriJspoorten ZIJn 1n blauwe hardsteen. Behalve de twee grote vensterpartiJen 1n de voor- en
ZIJgevel met houten roiiUJkkasten, hebben alle vensters een stenen rollaag of d1to omliJSting.
Vermeldenswaardig ZIJn de vensterpartiJen 1n de voorgevel d1e biJ openmg deels kunnen
weggeschoven worden 1n het belendende muurvlak en de kamerbrede VIerdelige
vensterpartiJen van de tuinkamer waarvan dat naar de tum toe door m1ddel van een
katrolsysteem volledig naar beneden kan zakken 1n het muurvlak. Zo kan de ru1mte
omgevormd worden tot een overdekt terras. Het andere venster van de tumkamer 1n de
ZIJgevel is vaststaand en Ingevuld met structuurglas.
De voortuin wordt afgesloten door de bewaarde boordstenen (blauwe hardsteen) van de
vroegere straatafslu1t1ng. De tevens door boordstenen gemarkeerde centrale opr1t van
flagstones leidt naar de overdekte mkomzone, waarvan de (vermoedeliJk recentere)
bu1tenbevloer1ng wordt doorgetrokken 1n een pad naast en achter de wonmg. Een hekpiJler
met (vermoedeliJk recentere) stalen tuinpoort sluit d1t pad van de straat af. De mkompartiJ
en de traphal onderscheiden z1ch van de andere verd1epmgen als een 1nspr1ngende glazen
wand met een Cirkelvormige Uitsprong op een plint van zwarte verglaasde steen met ardumen
lekdrempel. Deze wand bestaat u1t 1n houten kaders gevatte verticale stroken van
gecanneleerd glas 1n staal met een gemtegreerde dubbele houten 1nkomdeur. De garage heeft
een sectionaaipoort met vermoedeliJk nog het or1gmele opemngssysteem.
Tumkamer en keuken geven u1t op een deels overdekt terras 1ngencht met een eenvoudige
bultenkeu ken, voorzien van een betegeld aanrecht met twee houten mbouwkasten. Het terras
behield ZIJn ongmele boord van blauwe hardsteen. Op de tweede verd1epmg heeft de
slaapkamer een gevelbreed terras met bewaarde or1gmele bu1sleun1ng d1e om de hoek
doorloopt. Be1de terrassen worden afgeschermd van de buurwonmg door middel van een
haakse muurpartiJ met verglaasde muurkappen.
Het tumpaviiJoen achteraan 1n de tum IS even breed als het perceel en opgetrokken 1n dezelfde
roomkleunge sJiez1esteen 1n halfsteensverband met kenmerkende Dudok-voeg. De overdekte
open constructie bestaat u1t stenen piJlers onder een plat dak met houten dakrand en heeft
een vloer van betontegels. Het dichtgebouwde rechtse travee met patriJSpoort wordt
Ingenomen door twee houten 1nbouwkasten. Het plafond IS afgewerkt met houten
plaatmater~aal.

Constructie
De constructie van de wonmg bevat draagelementen van gewapend beton.
Interleur
Planindeling
De hUidige mdeling stemt sterk overeen met de oorspronkeliJke s1tuat1e d1e op bepaalde
punten afWIJkt van de bouwplannen. De plattegrond beantwoordt aan de typologie van de
bel-etagewonmg met 1nkom, garages en nutsru1mtes op de begane grond, leefruimtes op de
bel-etage, slaap- en logeervertrekken met badkamers op de eerste en tweede verd1epmg.
Opvallend en vooruitstrevend in de planindeling IS de functionele effiCJente sch1kkmg van de
vertrekken, ger1cht op een optimale belichting en veriuchtmg, en de dynamische c~rcuiat1e.
CruCiaal hierbiJ 1s de centrale mplantmg van de c1rkelvorm1ge ru1me traphal met slingertrap
waarrond alle vertrekken log1sch geschikt ZIJn en er quas1 elk apart op Uitkomen.
De mkomdeur geeft u1t op een Inkomportaal dat toegang verschaft tot de traphal d1e re1kt tot
en met de tweede verd1ep1ng. Naast de trap bevindt z1ch de vest1a1re met een eerste toilet.
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Achter de vest1a1re 1s vanu1t een d1enstgang, voorz1en van een bergmg (voorheen tweede
to1let), de garage bereikbaar en ook de bergmg/wasplaats d1e rechtstreeks toegang biedt tot
de tum. De bel-etage omvat één grote leefruimte 1nger1cht met een zitplaats aan straatziJde
en een eetplaats d1e aansluit op de tumkamer. Naast de eetplaats bevmdt z1ch de keuken. De
tweede verd1ep1ng bevat zowel aan straat- als aan tuinZIJde een gevelbrede slaapkamer met
tussenbeide twee aparte badkamers, elk in verbinding met de slaapkamer. Naast de kamer
aan straatZIJde bevmdt z1ch nog een berg1ng. Op de bovenste verd1ep1ng geeft de overloop
aan tUinZIJde rechtstreeks u1t op het plat dak van de tweede verd1ep1ng. Op deze verd1ep1ng
bevinden z1ch een to1let (tegen de achtergevel) en dr1e vertrekken waaronder een kamer aan
tUinZIJde (voorheen zolder), bereikbaar v1a een ZIJgang met berg1ng, een tweede kamer
(voorheen kinderkamer) en een gevelbrede kamer (voorheen logeerkamer) aan straatZIJde
met terras. De wonmg IS onderkelderd. De kelder telt v1er ru1mtes onder de mkomzone.
Interleur
Algemeen
Het mter~eur IS overwegend bepleisterd of (recent) behangen met een rellefpatroon en
beschilderd, 1n de meeste vertrekken afgewerkt met een eenvoudige koofiiJSt. Bepaalde
samta1re ru1mtes en bergmgen hebben nog de oorspronkeliJke wandbetegeling met,lichtgele
'glazuurstenen' wandtegels (Wasserb1llig). In de lhkomzone IS de groene keram1sche
tegelvloer (Wmckelmans) een getrouwe reconstructie van de oorspronkeliJke vloer, 1n de
tumkamer bleef de oorspronkeliJke tegelvloer bewaard, zo ook de parketvloeren 1n de leefen slaapvertrekken en op de overloop. De parketvloer 1s een VIsgraatparket met donkere
dubbele boord 1n Hongaarse e1k (f1rma Lachapelle, Mortsel). Het bmnenschriJnwerk, zoals de
binnendeuren, de wandpanelen, de trapleunmg en het vast meub1la1r geliJk de vest1a1rekast,
de opbergkast (linnenkast) op de tweede verd1ep1ng en de kastwand op de overloop van de
derde verd1ep1ng, 1s vervaardigd m licht Congolees limbahout. De binnendeuren ZIJn houten
deuren met of zonder glaspanelen 1n een vlak deurkader, meestal nog met or~gmele deurklink.
De glaspanelen bestaan u1t hetzelfde gecanneleerd glas als de mkompartiJ. Alle verd1epmgen
worden verwarmd met overwegend nog de or~gmele radlatoren (firma Rupel u1t Antwerpen
of f1rma Cassart).
Begane grond
De mkomzone, bestaande u1t achtereenvolgens het mkomportaal, de traphal, de vest1a1re
met to1let en de dienstgang naar berg1ng en garage, vormt een gaaf ensemble omwille van
de eenvormige aankleding met de naar oorspronkeliJk model gereconstrueerde doorlopende
vloer van groene, keramische tegels (Wmckelmans) en het binnenschriJnwerk 1n Congolees
limbahout voor de wandafwerkmg, de binnendeuren en/of de vest1a1rekast. Laatstgenoemde
bestaat Uit een open kapstok onder een afgerond luifeltJe en een d1to opbergmeubel met
schu1ven. De traphal 1s orkelvorm1g opgevat wat wordt doorgetrokken over alle niveaus. Op
de begane grond kriJgt de hal veel natuurliJk licht bmnen v1a de glazen buitenmuur, op de
bovenste verd1epmg v1a een lichtstraat 1n het plat dak. Conform de traphal 1s deze lichtstraat
aan één ZIJde c1rkelvorm1g en gevat 1n een houten kader met een zesledige verdelmg, mgevuld
met structuurglas en voorz1en van een bolvormige verlichtingsarmatuur 1n melkglas. De trap
1s een elegante houten slingertrap met e1ken treden en een trapleun1ng van genagelde,
gesapte en geverniste panelen van limbahout van 0,6 cm dikte en met afgeronde greep.
In de bergmg 1s de patriJSpoort aan de binnenziJde beveiligd met een stalen diefiJzer, de
beglaasde buitendeur met een stalen frame voorz1en van een rastervormige draad.
Bel-etage
Bepalend voor de mdeling van de grote leefruimte IS de gebogen binnenmuur van de traphal
d1e een subtiel onderscheid maakt tussen de z1t- en eetplaats. Het houtwerk van de
binnendeuren 1n limba hout, de vensterpartiJen 1n 'Moulmam' teak alsook de e1ken parketvloer
met VIsgraatpatroon verlenen dit leefvertrek een warm karakter. De over de hoek
doorgetrokken vensterpartiJ met d1to venstertabletten m travertiJn heeft aan straatziJde
schuifvensters, aan de ZIJgevel pivoterende vensters. Onder de venstertabletten bevmden
z1ch de radiators.
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V1a een v1erledJge beglaasde wand met gemtegreerde dubbele deur staat de eetkamer 1n
verb1nd1ng met de tumkamer. De tumkamer heeft een vloer van lichtgele keramische tegels
met honzontale banden van gele en zwarte tegels. De VIerdelige vensterpartiJ aan tuinZIJde
kan door mlddel van een katrolsysteem naar beneden zakken 1n het muurvlak waardoor de
ru1mte een overdekt terras wordt. De chromen bUisleuning d1ent voor afbakening van het
terras.
In de keuken bleef enkel de lichtstraat 1n het plafond bewaard als ong1neel element. De
bultenmuur van de keuken, dnedel1g opengewerkt met een centraal deurvenster en
ziJvensters, geeft u1t op het overdekt terras met biJkeuken. Het deurvenster heeft een
klapvenster als bovenlicht.
Tweede verd1epmg
Zowel be1de slaapkamers als de overloop hebben dezelfde e1ken parketvloer met
v1sgraatpatroon. In de klemste badkamer aan straatziJde bleef de ongmele mnchtmg
grotendeels bewaard met bad en een door een tegelwand afgeschermd to1let met 1nbouwkast.
De wandtegels 1n geeltinten ZIJn ongmeel. Het badkamervenster heeft een terugWIJkend
bovenlicht met klapvenster. Vermeldenswaardig 1s de bergmg met bewaarde gele
wandbetegellng, gootsteen en opbergkast (lmnenkast?) met verticale en honzontale
opbergvakken.
Derde verd1epmg
Op deze verdieping IS de overloop een warme en lichte ru1mte, vooreerst door het veelvuldig
gebruik van hout voor de trap, de vloer en de Inbouwkasten en ook door de lichtstraat alsook
de bultendeur met glaspaneel waardoor het daglicht ru1m bmnenvalt. Zoals ook op de andere
verd1ep1ngen hebben de overloop en de ZIJgang naar de aan tuinZIJde gelegen kamer de e1ken
parketvloer met v1sgraatpatroon. De kastenwand opgebouwd u1t dne Ingebouwde dubbele
kasten met elk een bovenkast, 1s van llmbahout. Het tollet tegen de bultengevel heeft nog de
oorspronkeliJke gele wandbetegelmg. In de gang naar de kamer achteraan bevmdt z1ch een
berging met een bewaarde gele wandbetegeling en een gootsteen. Deze kamer aan tUinZIJde
heeft een mgebouwde kast 1n llmbahout. De kamer aan straatziJde heeft deels een parketvloer
en deels een planken vloer wat verWIJSt naar de vroegere mdellng 1n logeer- en badkamer.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1°

2°

3°

4°

5°

6°

de algemene doelstelling van de bescherming 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden. De voorliggende
beheersdoelstellingen ZIJn ontstaan op bas1s van onderzoek 1n s1tu, literatuur- en
arch1efonderzoek. D1t slu1t met u1t dat biJ toekomstige werken en/of verder onderzoek
gegevens bekend worden d1e ertoe lelden dat de omschreven beheersdoelstellingen
verfiJnd, genuanceerd of gemterpreteerd kunnen worden;
elke beheersdaad moet de beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en elementen respecteren en ondersteunen en vere1st een ge1ntegreerde en duurzame
aanpak waarbiJ de 1mpact op het geheel wordt afgewogen en waarbiJ de draagkracht
met wordt overschreden. Bewaren gaat voor op vernieuwen. D1t veronderstelt
vakkundig onderhoud en conserverende Ingrepen;
voor het toekomstig beheer van het exteneur en 1nteneur d1ent de bewaarde hu1d1ge
toestand d1e licht afWIJkt van de bouwaanvraag het Uitgangspunt te ZIJn en wordt elk
toekomstig ontwerp h1erop geent;
de bescherming beoogt het behoud van wonmg Janssens, zowel qua exteneur als qua
1nteneur met 1nbegnp van het tumpavJIJoen, en de vaste mteneurelementen ontworpen
door de architect. Ook de planmdellng d1ent behouden te bliJven;
1nd1en biJ gevelonderdelen met een speCifieke afwerking geopteerd wordt voor herstel,
IS een voorafgaand bouwh1stonsch en matenaaltechnisch onderzoek noodzakeliJk, met
het oog op een voor de bouwpenode representatief resultaat;
om de ensemblewaarde van het geheel te versterken verd1ent het aanbeveling om de
oorspronkeliJke straatafslUiting van de voortuin te reconstrueren. D1t kan op bas1s van
het Uitgetekend ontwerp op de oorspronkeliJke bouwaanvraag. Ind1en biJ nader
onderzoek bliJkt dat de betegeling van de overdekte Inkomzone recenter 1s van datum,
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1s het m deze context tevens wenseliJk om biJ toekomstige werken een bevloenng te
beogen afgestemd op oorspronkeliJke modellen/ontwerpen, voor zover d1t
wetenschappeliJk onderbouwd kan worden.
Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg 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, w1nd
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 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelat1ng
worden aangevraagd:
1°
de aanmerkeliJke rellefWIJZiging van de bodem;
2°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
3°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
4°
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
5°
het u1tvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstruct1es;
b) het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de ·afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, ·verwiJderen, vervangen of WIJZigen van bu1tenschn]nwerk,
deuren, ramen, luiken, poorten, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg, hangen sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJzer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe .toevoegingen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, public1te1tsmncht1ngen of
uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspublic1te1t en met u1tzondenng van
publiCite1ts1nnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer bedraagt dan
4 m2 ;
6°
het uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1en1ngen en
le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verwiJderen van wegen en
paden;
d) het aanleggen of WIJZigen van verharding met een minimale gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het u1tbre1den van bestaande verhardingen met
mm1maal 30 m 2 , met u1tzondenng van verhardmgen geplaatst binnen een straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
e) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
f) het structureel en fundamenteel WIJZigen van de aanleg van de voortum;
7°
het uitvoeren van de volgende handelingen aan of m het mteneur:
a) het u1tvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b) het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
c) het Uitvoeren van werken d1e de planmdeling van het 1nteneur WiJZigen;
d) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
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e)

het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds; gewelven, vloeren, trappen,
binnenschrijnwerk, 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 plaatsen, verwijderen of wijzigen van technische voorzieningen zoals
verwarming, klimaatregeling, elektrische installatie, geluidsinstallatie, sanitair,
liften en beveiligingsinstallaties, met uitzondering van die installaties waarvoor
geen destructieve ingrepen moeten gebeuren en/of die geen storende impact
hebben op de erfgoedelementen en -kenmerken.
Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.

Brussel,

2 3 A~R. 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

Pagina 8 van 8

