~\''.\ Vlaa~se

·~~ \ Regenng

Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de
woning Neuhuys in Antwerpen {Deurne)
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°;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen, gegeven
op 21 december 2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ru1mteluke orden1ng, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob1ilte1t en openbare werken, landbouw en v1ssen], waarvan de behandeling IS
opgenomen 1n biJlage;
Gelet op de advlesvraag biJ de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, mged1end op 7
december 2018;
Overwegende dat het adv1es n1et tiJdig 1s meegedeeld en dus geacht wordt gunstig te ZIJn;
Gelet op de opmerkmgen van de zakeiiJkrechthouders, gegeven op 31 Januan 2019, waarvan
de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de won1ng Neuhuys aantoont;

1n

het

Overwegende dat de won1ng Neuhuys als monument architecturale waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
De wonmg Neuhuys 1s representatief voor de betere Interbellumarchitectuur 1n het
voorstedeliJk gebled van Antwerpen waarmee bekende architecten z1ch binnen de heersende
traditiegetrouwe part1cul1ere woningbouw w1sten te onderscheiden.
Léon Stynen (1899-1990) was meer dan VIJftig Jaar beroepsmatig act1ef als architect,
stedenbouwkundige, docent, schoold~recteur, 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 beginpenode als u1t ZIJn latere
oeuvre bewaard en hiJ realiseerde er een brede typologische waa1er gaande van pnvate
wonmgen over appartementsgebouwen tot handelspanden, kantoren en cmema's. Na een
startpenode waann Stynen nog teruggreep naar een trad1t1onele of decoratieve architectuur,
evolueerde hiJ 1n de Jaren 1920-1930 naar een consequent modern1st1sch oeuvre waarmee
hiJ terecht tot het canon van het Interbellummodernisme mag gerekend worden. Dat de
toenmalige Belg1sche archltectuurtiJdschnften (Bat1r, I' Emulat1on, Le Document, La Cité,
KMBA, .), d1e sterk biJdroegen tot het Uitdragen en promoten van de modern1st1sche idealen,
ZIJn architectuur belichtten en plaatsten naast d1e van tiJdgenoten zoals onder meer een
Alfons Francken (1882-1958), Hu1b Hoste (1881-1957), WalterVan den Braeek (1905-1945),
Henry Van de Velde (1863-1957), V1ctor Bourgeois (1897-1962) en Eduard Van Steenbergen
(1889-1952), getu1gt van een eigentiJdse waardenng bu1ten de reg1onale grenzen.
Pagma 1 van 6

De won1ng Neuhuys u1t 1928 behoort tot het vroege werk van Léon Stynen d1e ZIJn carnère
begon 1n het Interbellum. Onder mvloed van het werk van Le Corbus1er en andere
nieuwlichters dat hiJ 1n de Expos1t1on 1nternat1onale des arts décorat1fs et 1ndustnels 1n PanJS
had leren kennen, verdiepte hiJ z1ch 1n deze penode 1n de 1deeen en de real1sat1es van het
n1euwe bouwen en trachtte d1e 1n de Belgische context te verwezenliJken. In dezelfde Jaren
ontwikkelde Stynen met de wonmg Verstrepen 1n Boom (1927) en de won1ng Wuyts 1n
Brasschaat (1928) een e1gen modern1st1sche architectuurtaal d1e sterk aansloot biJ de
1nternat1onale avantgarde (complexe volumetne, vernieuwende planindeling).
De gaaf bewaarde voorgevel van de wonmg Neuhuys, opvallend 1n het straatbeeld met een
eerder trad1t1onele en art-decogetmte bebouwmg, getu1gt van Stynen's expenmenteren met
een n1euwe architectuurtaal d1e de bouwheer Paul Neuhuys, een dada1st1sch dichter Uit de
Antwerpse literaire avantgarde, hoogstwaarschiJnliJk sterk aansprak. Stynen maakt h1er
gebruik van de verworvenheden en formele eigenschappen van het n1euwe bouwen: de
vlakke gevelafwerking met een slmi11ple1ster, een weloverwogen gevelcompositie met een
geometnsch spel van licht verspnngende muurvlakken waaronder een Uitgesproken
InkompartiJ en het ongmele stalen deur- en vensterschriJnwerk waarbiJ de bandramen de
honzontale liJn 1n de gevel benadrukken, scheppen een VIsueel sterk gevelbeeld dat refereert
aan een Corbus1aans punst1sch modernisme. Bepalend in het gevelbeeld is de verhouding en
Indeling van de ramen: het onderste rechthoekige gedeelte van het bandvenster op het
geliJkvloers komt terug op de eerste verd1ep1ng en het onderste reg1ster van de vensters op
de eerste verd1ep1ng herhaalt z1ch op de tweede verd1epmg. Ook de 1n een verspnngend
gevelvlak gemtegreerde plantenbak 1s een vmdmgnJk detail dat de strenge en strakke
gevelgeleding en1gszms doorbreekt. Achter d1t gevelbeeld gaat een trad1t1oneel woonconcept
schuil: de plattegrond toont een bescheiden vers1e van het 19de-eeuwse enkelhulssysteem
met een bewaarde planmdeling van aansluitende vertrekken (living en eetplaats) d1e
ontsloten worden door een ZIJdelingse smalle gang met Inkomhal en trap. De
bmnenafwerkmg, gekenmerkt door sober en strak Uitgevoerde mteneurelementen en
tegelvloeren met specifieke patronen slUit meer aan biJ het zakeluk karakter van de gevel.
Vermeldenswaardige mteneurelementen u1t de bouwpenode ZIJn de houten trap met een
leunmg van panelen 1n limbahout, de w1t-zwarte tegelvloeren met dambordpatroon en kle1n
ru1tmot1ef, het houten bmnenschn]nwerk, de marmeren schouwmantel en de typ1sche
koofliJst d1e 1n de meeste vertrekken voorkomt. De op het bouwplan aanwezige voortuin met
afslu1t1ng maakt mherent deel u1t van het totaalconcept,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 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:
wonmg Neuhuys met mbegnp van de voortuin, Cruysle1 62, Antwerpen (Deurne), bekend ten
kadaster: Antwerpen, 32ste afdeling, Deurne, 6de afdeling, sect1e B, perceelnummer 963/A4.

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 biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft architecturale erfgoedwaarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De n]won1ng, gelegen op een smal lang perceel, heeft een afgesloten voortuin. De wonmg
omvat dne bouwlagen en heeft een smalle aanbouw van twee bouwlagen, alles onder een
platte bedaking. De voorgevel heeft een sterk zakeliJk karakter door de geometnsche
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IIJnvoenng van licht verspnngende gevelvlakken, de Uitgesproken raamconstructles en de
gevelafwerkmg met slmlilpleisterwerk (natuursteengranulaten m de massa). De bepleisterde
liJstgevel op een lage plmt van zwarte tegels bevat dne honzontale bandvensters met
bewaard donkergnJS gelakt stalen schnJnwerk. De verhoudmg van de vensters en de mdelmg
ervan IS sterk doordacht, waardoor een ntm1sch patroon ontstaat: het rechthoekmotlef van
het onderste 1nspnngende vensterdeel van het bandvenster op het geliJkvloers wordt
gemtegreerd m het venster op de eerste verd1epmg en het Vlerkante vensterdeel van de
eerste verd1epmg komt terug m het bandvenster van de tweede verd1epmg. Ter hoogte van
het onderste reg1ster van het bandvenster op het geliJkvloers is het verspnngend gevelvlak
Uitgewerkt als een plantenbak met ge'mtegreerde bnevenbus.
De voordeur IS gevatmeen licht u1tspnngend, hoger opgetrokken gevelvlak dat re1kt tot aan
de eerste verd1ep1ng, waardoor dit travee een monumentaal karakter knJgt.
De bandvensters 1n de voorgevel hebben ongmeel stalen schnJnwerk met dunne profielen en
met de ongmele enkele beglaz1ng. De vensters worden boven- en/of onderaan afgelijnd door
zmken kraallatten en geaccentueerd door geschilderde dagkanten en/ of late1en. Een pad van
betontegels leidt naar de mkomdeur, voorafgegaan door zwart betegelde mkomtreden en
tevens voorz1en van geaccentueerde dagkanten en d1to late1. In de dagkant hangt nog het
ongmeel IJzeren plaatJe met inscnpt1e "TABACS/ (?) Neuhuys". De mkomdeur heeft stalen
schnJnwerk met geometnsch mot1ef, Ingevuld met structuurglas en een rastervormige draad.
Dne keldergaten ZIJn afgedekt met IJZeren roosters. De twee traveeen tellende, eenvoudig
opgevatte achtergevels van het hoofdvolume en de aanbouw ZIJn liJStgevels met houten
kroonliJst en een bewaarde gevelgeled1ng.
Hoewel de woning oorspronkeliJk geconCipieerd was als een meergezmswonmg, maar heden
1n gebruik 1s als eengezmswon1ng, bleef de oorspronkeliJke planindeling gaaf bewaard. De
plattegrond toont een bescheiden vers1e van het 19de-eeuwse enkelhUissysteem. Op de
benedenverdieping bevinden z1ch aansluitende vertrekken (livmg en eetplaats) d1e ontsloten
worden door een ZIJdelingse smalle gang met traphal. De gang emd1gt op de smalle
achterbouw met keuken. De l1vmg heeft door middel van het bandvenster een breed z1cht op
de straat, de aansluitende eetkamer geeft met vensterdeuren u1t op de tu1n. Op de
verd1epmgen
bevmdt z1ch
aan
straatZIJde
telkens
één
gevelbreed
vertrek
(slaapkamer/bureel).
Het 1nteneur 1s bepleisterd en beschilderd. Met u1tzondenng van de aanbouw hebben alle
vertrekken een koofliJSt In bepaalde ru1mtes liggen de ongmele tegelvloeren (gang, keuken,
badkamer). Het houten binnenschnJnwerk (trapleunmg, trapwand, bmnendeuren) bleef
overwegend bewaard en 1s vermoedeliJk van Congolees licht limbahout
De Inkomhal en gang hebben een vloer van zwarte en w1tte tegels, gelegd m een
dambordpatroon, en afgebaard met een plint van zwarte tegels. De bmnendeuren d1e op de
gang Uitgeven, met name de deur naar de liv1ng, de eetplaats, de keuken alsook de deur naar
de kelder, ZIJn de oorspronkeliJke houten deuren met bewaarde deurklink, gevat m een plat
deurkader. De keukendeur heeft structuurglas, gevat m een honzontale verdelmg.
De l1v1ng en de aansluitende eetplaats kunnen verbonden/gescheiden worden door een
beglaasde vleugeldeur met honzontale verdeling 1n een plat kader. Het bandvenster m de
voorgevel heeft centraal twee opendraalende venstervleugels, voorz1en van ongmeel bronzen
hang- en sluitwerk met vensterkrukken. Het mspnngende onderste vensterregister
(bloembak) d1ent aan de binnenziJde als vensterbank. De eetplaats heeft 1n de hoek een
afgeschuinde marmeren schouwmanteL De llv1ng, eetplaats alsook de overloop op de
verd1epmgen hebben een tegelvloer. De keuken en de badkamer op de eerste verd1epmg
(vroeger keuken) hebben een tegelvloer met een klein zwart-wit rUitvormig patroon. De
houten trap heeft een leunmg van panelen 1n limbahout met een afgeronde greep en op de
bovenverdiepingen afgezet door balkvormige trappalen met afgeronde bovenZIJde. Op het
geliJkvloers 1s de ru1mte onder de trap met dezelfde panelen afgetimmerd.
De stalen vensters op de bovenverd1epmgen hebben ongmeel bronzen hang- en sluitwerk
met bewaarde vensterkrukken en al dan n1et betegelde bmnendorpels. Op de eerste
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verd1ep1ng IS het bovenste reg1ster van het bandvenster Uitgerust met klapvensters, op de
tweede verd1ep1ng heeft het bandvenster twee opendraalende venstervleugels.
Een bakstenen steektrap le1dt naar de kelder met bakstenen vloer. De kelderruimtes aan de
straatziJde ZIJn af te sluiten met een houten opgeklampte deur.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
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 (beperkt) onderzoek 1n s1tu, literatuuren arch1efonderzoek. Dit slUit n1et Uit dat biJ toekomstige werken en/of verder
onderzoek gegevens bekend worden d1e ertoe lelden dat de omschreven
beheersdoelstellingen verfiJnd, genuanceerd of gemterpreteerd kunnen worden;
2°
elke beheersdaad moet de beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en elementen respecteren en ondersteunen en vere1st een ge1ntegreerde en duurzame
aanpak waarbiJ het 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;
3°
voor het toekomstig beheer van het exteneur d1ent de bewaarde oorspronkelijke
bouwaanvraag het Uitgangspunt te ZIJn.
Bmnen de bescherming van het exteneur van de won1ng Neuhuys vormt het behoud en
(waar nod1g) herstel van de modern1st1sche voorgevel qua schaal, gevelgeleding en ntmenng, gevelafwerkmg, muuropenmgen en matenaalgebru1k, een belangn]ke
doelstelling. De architecturale waarde van deze gevel Uit z1ch 1n de vlakke
gevelafwerking met een s1m11iplelster, 1n de weloverwogen gevelcompositie met een
geometnsch spel van l1cht verspnngende muurvlakken waaronder een Uitgesproken
InkompartiJ én 1n de stalen muuropeningen waarbiJ de bandramen de honzontale liJn 1n
de gevel benadrukken. De voor het gevelbeeld bepalende verhouding en mdeling van
deze ramen, het authentiek stalen schn]nwerk met fiJne profleien alsook de vernuftige
deta1ls zoals de gemtegreerde plantenbak en bnevenbus, d1enen gerespecteerd te
worden. In geval het schn]nwerk met hersteld kan worden, 1s een vervanging naar
bestaand h1stonsch model aangewezen. D1t veronderstelt kwalitatief schn]nwerk op het
vlak van u1tvoenng, vormgeving, matenaalkeuze en deta1llenng, afgestemd op
oorspronkeliJke modellen, voor zover d1t wetenschappeliJk onderbouwd kan worden.
Om hedendaagse comfort- en gebrUlkerseisen te verzoenen met het behoud van
specifieke erfgoedwaarden beschikt het agentschap over diverse afwegmgskaders, zo
ook met betrekking tot h1stonsch schn]nwerk. Ind1en het niet-oorspronkeliJk
schriJnwerk van de achtergevel moet vervangen worden, IS kwalitatief en gemtegreerd
n1euw schn]nwerk mogeliJk.Om de ensemblewaarde van het geheel te versterken 1s
met betrekking tot de voortum een herstel naar de oorspronkeliJke afslu1t1ng aan te
bevelen. Hiervoor kan het Uitgetekend ontwerp op de oorspronkeliJke bouwaanvraag
dienen als bas1s;
4°
voor het toekomstig beheer van het mteneur van de wonmg Neuhuys d1ent de bewaarde
oorspronkeliJke planmdelmg gerespecteerd te worden en wordt elk toekomstig ontwerp
geent op de bewaarde oorspronkeliJke bouwaanvraag. Vermeldenswaardige
interieurelementen Uit de bouwpenode zoals de trap, het bmnenschn]nwerk en de
tegelvloeren ZIJn tevens te bewaren. Mateneel-technisch onderzoek 1s aangewezen om
te komen tot een voor de bouwpenode representatieve afwerkingslaag van het houten
bmnenschn]nwerk (onder meer de trapwand en trapleuning met panelen 1n limbahout).
Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoud1ng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1 o het goed als een goede hUISVader te beheren en de no01ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wmd of
water;
2° de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3° regulier onderhoud u1t te oefenen;
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4° onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
de aanmerkeliJke rellefWIJZiging van de bodem;
2°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e; ~
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 re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
5°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
a) het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstruct1es;
b) het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschnJnwerk,
deuren, ramen, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg, hang- en slUitwerk;
e) het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, 1nclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlc1te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verklez1ngspubiiC1te1t en met uitzondenng van
publlcite1tsmncht1ngen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer bedraagt dan

6°

het
a)
b)
c)
d)

7°

e)
f)
het
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

4 m2 ;
Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1en1ngen en
le1dmgen;
het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen;
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verwiJderen van wegen en
paden;
het aanleggen of WIJZigen van verharding met een m1n1male gezamenliJke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het uitbreiden van bestaande verhardmgen met
mm1maal 30 m 2 , met u1tzondenng van verhardmgen geplaatst bmnen een straal
van 30 m rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
het structureel en fundamenteel WIJZigen van de aanleg van de voortum;
Uitvoeren van de volgende handelingen aan of m het mteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
het Uitvoeren van werken d1e de planindeling van het mteneur WIJZigen;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerk, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazing, lambnsenng,
hang- en sluitwerk;
het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen 1n andere kleuren
of kleurschakeringen of met een andere verfsoort dan de aanwezige,
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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 APR. 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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