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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
een gietijzeren wegwijzer gesigneerd E. Desbeek in Hoeilaart
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli ·2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1 °;
Gelet op de adviesvraag bij het college van burgemeester en schepenen van Hoeilaart,
ingediend op 28 augustus 2017;
Overwegende dathet advies niet tijdig is meegedeeld en dus geacht wordt gunstig te zijn;
Gelet op het advies van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid, ·
bevoegd voor ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energie, mobiliteit en openbare werken, landbouw en visserij, waarvan de behandeling is
opgenomen in bijlage;
·
Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, gegeven op 25 september
2017, waarvan de behandeling is opgenomen in bijlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het
beschermingsdossier, de erfgoedwaarde van een gietijzeren wegwijzer gesigneerdE. Desbeek
aantoont;
Overwegende dat de gietijzeren wegwijzer gesigneerd E. Desbeek als monument historische
wàarde bezit die als volgt wordt gemotiveerd:
Zeldzaam b'ewaard voorbeeld van een gesigneerde wegwijzer van de ijzergieterij Desbeek uit
Hoeilaart toen het bedrijf nog geleid werd door de oprichter Ernest Desbeek (1878-1954). De
wegwijzer getuigt van de kwalitatief en esthetisch hoogstaande producten die de
ijzerindustrie in Hoeilaart produceerde in de bloeiperiode van de late 19de en 20ste eeuw.
Het huis Desbeek stond vanaf zijn begindagen bekend voor het gebruik van kwalitatieve
mallen. De blauwwitte kleur zou een gevolg zijn van een onderhoudsbeurt door de Tauring
Club de Belgique;
Overwegende dat de gietijzeren wegwijzer gesigneerd E. Desbeek als monument
architecturale waarde bezit die als volgt wordt gemotiveerd:
Zeldzaam bewaard voorbeeld van straatmeubilair uit .de eerste helft van de 20ste eeuw.
Wegwijzer van het huis Desbeek in een verzorgde neoclassicistische vormentaal wat
representatief is voor de gietijzeren wegwijzers uit het einde van de 19de en begin 20ste
eeuw.
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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 mei 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
Een gietijzeren wegwijzer gesigneerd E. Desbeck, Willem Eggerickxstraat zonder nummer in
Hoeilaart, bekend ten kadaster: Hoeilaart, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummer 845/T002
(deel).
De voorlopig beschermde onroerende goederen zijn aangeduid op het plan dat als bijlage bij
dit besluit wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fysieke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1°
2°

historische waarde;
architecturale waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument zijn:
Blauw-wit geschilderde gietijzeren wegwijzer in neoclassicistische stijl. Polygonaal verjongend
basement overgaand in een ronde schacht opgedeeld door een sierring met cirkelvormige
decoratie. De schacht is deels van ribbels voorzien en deels ongedecoreerd. Een kapiteel met
plantenmotief sluit de schacht bovenaan af. Het geheel wordt bekroond door een bol waaraan
oorspronkelijk de wegwijzers bevestigd waren ( constructiegaten nog zichtbaar), uitlopend op
een pijnappel. De wegwijzer is gesigneerd op het basement.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
2°

de bescherming van de wegwijzer beoogt het behoud van de erfgoedkenmerken en
. erfgoedelementen;
·
het herplaatsen van de richtingaanwijzers op hun oorspronkelijke plaats behoort tot de
moge Iijkheden.

Art. 4. De zakelijkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument zijn verplicht
de instandhouding en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede huisvader te beheren en de nodige 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 consolida~ie- en beveiligingsmaatregelen te nemen in geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
1° het plaatsen, slopen, demonteren, verbouwen of heropbouwen van de wegwijzer;
2° het verwijderen, vervangen, wijzigen of verstevigen van constructieve elementen;
3° 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 verwering en aantasting;
4° het wijzigen, vervangen of herstellen van het beschermd goed of onderdeel ervan met
niet-originele materialen en constructietechnieken; ·
5° het volledig of gedeeltelijk uiteen nemen of het wijzigen van de technische kenmerken
van de wegwijzer;
6° het herplaatsen van de richtingaanwijzers al dan niet op hun oorspronkelijke plaats;
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7°
8°
9°
10°
11°

het aanbrengen, verwijderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur
samenstelling van de afwerkingslagen op de wegwijzer;
het aanbrengen, vervangen, (her)schilderen of wijzigen van de afbeelding
opschriften;
het plaatsen of wijzigen van bovengrondse en ondergröndse nutsvoorzieningen
leidingen;
reinigen anders dan met zuiver water onder gecontroleerde druk;
het uitvoeren van graafwerken, wegenwerken, archeologische opgravingen die
stabiliteit van de wegwijzer in gevaar kunnen brengen.

of
en
en

de

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 9 JAN. 2018
De Vlaamse minister van Bu itenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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