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00_INLEIDING
00.1_VOORAFGAANDE TOELICHTING
Antwerpen telt negen districten. In elk district bevindt zich een waardevol districtshuis. Volgende gebouwen zijn
beschermd als onroerend erfgoed: districtshuis Borgerhout, districtshuis Merksem, districtshuis Ekeren,
districtshuis Wilrijk, districtshuis Hoboken en zaal Harmonie die herbestemd zal worden tot districtshuis Antwerpen.
Het unieke cultuurhistorische belang van deze gebouwen als beschermde monumenten maakt dat deze gebouwen
zonder meer deel uitmaken van het collectief geheugen en elk op hun manier exceptionele iconen zijn in het
architectuurlandschap. Omwille van hun uitstraling zijn deze gebouwen, allemaal vrijstaande instituten, duidelijk
herkenbaar voor de burger.
Deze gebouwen hebben een symbolische waarde en zijn een herkenningspunt in het stedelijk weefsel voor de
bewoners van het district. Door de uitzonderlijke erfgoedwaarde van deze gebouwen wil het beleid inzetten op het
behoud en de valorisatie van dit waardevol stedelijk patrimonium.
De hoofddoelstelling voor het Kasteel Van Veltwijck komen in hoofdstuk 5 uitvoerig aan bod. Kort samengevat wordt
er ingezet op het behoud, herstel en de verbetering van de waardevolle erfgoedelementen van het bouwwerk met
respect voor de historische 16de eeuwse gevelopbouw, bouwmaterialen, de waardevolle interieurvoorstelling met de
historische gelaagdheid die gevormd wordt door de 16e eeuwse architecturale elementen en de 18e eeuwse en
e
vroeg 20 eeuwse architecturale elementen en vormentaal.
Uit het bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Antwerpen komt naar voor dat het huidige beleid, naast de
conservatie van deze gebouwen als beschermd erfgoed en de versterking van hun huidige (of toekomstige) functie
als districtshuizen voor de burger, ook belang hecht aan de uniforme aanpak in concept van dienstverlening tot de
burger doch architecturaal op maat van het monument, onder andere voor wat betreft de publieke toegankelijkheid,
de leesbaarheid en de klantgerichtheid.
De stad Antwerpen wil nu inzetten op ook een maximale samenhang tussen deze instituten, stadsbreed over de
verschillende districten heen. Dit vertaalt zich in een visie die in eerste instantie uitgaat van geïntegreerd
vastgoedbeheer en die zowel de bouwfysische optimalisatie als de publieke ontsluiting van deze gebouwen wil
garanderen.
Om dit waardevolle patrimonium maximaal te ontsluiten en open te stellen voor zijn burgers, ligt het in de ambitie
van het stadsbestuur om deze gebouwen grondig te restaureren en waar nodig aan te passen aan de hedendaagse
normen en comforteisen.
De gebouwen zijn beschermd als monument. Dat heeft gevolgen voor het beheer ervan: zo dienen de goederen in
situ bewaard te blijven, de eigenaar is verplicht ze in goede staat te bewaren, ze te vrijwaren voor beschadiging en
vernieling en alle werken te verrichten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding en het onderhoud ervan.
Alle aanwezige waardevolle elementen/structuren/kenmerken die de identiteit van het gebouwencomplex uitmaken
en de erfgoedwaarden ervan vertegenwoordigen gelden als leidraad voor het verdere beheer en dienen met de
gepaste zorg gerespecteerd en behandeld te worden. Het dient vermeden te worden dat er in de
toekomstingrepen/verbouwingen/aanpassingen/herstellingen gebeuren die onoordeelkundig en dus onherroepelijk
zijn met als gevolg een nefast verlies voor de architecturale en artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke
totaalconcept.
Latere ingrepen die de gaaf bewaarde oorspronkelijke architectuur alsook de binnenaankleding- en inrichting al te
zeer structureel aantasten zonder enige intrinsieke kwaliteit toe te voegen, zijn niet toelaatbaar.
Specifiek voor het kasteel Veltwijck stelde het stadsbestuur op 10 december 2010 een restauratiearchitect aan voor
de opmaak van een restauratiedossier. De werken zijn in hoofdzaak aan de buitenschil (buitenschrijnwerk,
gevel,gracht en dak), teneinde een hedendaags binnenklimaat te garanderen.
Het stadsbestuur wenst de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden zo spoedig mogelijk op te starten en het
overgrote deel van de werken tijdens deze legislatuur uit te voeren. Het stadsbestuur meent dat het masterplan met
zijn verschillende deelprojecten voldoet aan de vier criteria zoals vermeld in artikel 11.4.2 van het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 om een beroep te kunnen doen op een meerjarenpremieovereenkomst.
Het hoofddoel van dit beheersplan is een omvattende beheersvisie te creëren voor de monumenten gelegen in het
Kasteeldomein Hof van Veltwijck. Het betreft hier het kasteel , de poortgebouwen en de toegangsbrug. Het is van
groot belang dat de visie rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen. Ze dient een standpunt in te nemen
over de ambities van het gebouwenensemble op lange termijn. Een keer dat het beheerplan goedgekeurd is, zal
deze opgenomen en verwerkt worden in dat van het omgevende park.
De voorgeschreven maatregelen mogen niet tegenstrijdig zijn met de formuleringen van andere beleidsplannen. Ze
moeten deze daarentegen op positieve wijze aanvullen en versterken. Bij de opmaak van het plan wordt bovendien
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rekening gehouden met reeds eerder geplande en/of opgestarte beheer- of onderhoudswerkzaamheden en wordt
ook maximaal gebruik gemaakt van reeds uitgevoerde studies, opmetingsplannen en onderzoeken.
De voorgestelde maatregelen in dit plan zijn gebaseerd op de erfgoedwaarden toegekend aan het gebouw. Deze
waarden worden afgeleid uit de inventarisatie van de erfgoedelementen en de historische nota. De waardestelling
vormt aldus een belangrijk onderdeel van het beheersplan en is ook een doel op zich.
Het uniek cultuurhistorisch belang van de districtshuizen als beschermd monument maken de gebouwen op zich in
hun huidige vorm unieke iconen in het architectuurlandschap. De inplanting van de districtshuizen verhoogt niet
enkel de uitstraling ervan, maar kan ook een hefboom vormen voor de opwaardering van de omliggende omgeving.
In Ekeren wordt dit versterkt door het kasteeldomein.
De districtshuizen worden gekenmerkt door hun unieke uitstraling, hun positie als vrijstaand instituut. De slechte
staat van het exterieur en/of het interieur ten gevolge van betonrot, loszittend pleisterwerk, verouderde technieken,...
leidt momenteel tot een bemoeilijkt onderhoud dat zich in de toekomst verder zal manifesteren in verval. De
volledige restauratie van de districtshuizen (veiligheid, exterieur, interieur), weliswaar in verschillende fasen,zorgt
voor een maximale heropleving van de monumenten in hun huidige en toekomstig landschap in de stad.
Het ontwerp wil een logische en heldere invulling van het programma bieden, rekening houdend met het programma
van eisen en de doelstellingen van de stad met betrekking tot haar dienstverlening. Het is de ambitie van de stad
Antwerpen om de lat hoog te leggen voor haar eigen patrimonium en om ook hierin het goede voorbeeld te geven.
Het uitzonderlijke karakter van de districtshuizen en de erfgoedwaarde moet de basis vormen voor de uitzonderlijke
restauratie. De inrichting moet een kwalitatief hoge uitstraling hebben. Het moet in relatie staan met zowel zijn
omgeving als met de specifieke vormgeving van de site. De restauratievisie houdt rekening met de monumentale
waarde van het gebouw zonder comforteisen en de eisen die gepaard gaan met de dienstverlening uit het oog te
verliezen. Er worden enkele doelen vooropgesteld op architecturaal vlak, namelijk de bouwfysische optimalisatie van
de gebouwen, een waarde behoudende restauratie, een duurzaam project, gebouwspecifieke karakteristieken
versterken en de publieke toegankelijkheid bevorderen. Het afstemmen van het gebouw op het gebruik en visa
versa.

00.2_OPBOUW VAN HET BEHEERSPLAN
In het eerste hoofdstuk wordt de juridische omkadering van het beheersplan verduidelijkt, het tweede hoofdstuk
omvat de historische nota. In het derde hoofdstuk worden de bestaande erfgoedwaarden geïnventariseerd.
Deze drie hoofdstukken vormen de basis van de te ontwikkelen waardestelling en visie op het beheer, beschreven in
hoofdstuk vier en vijf. In hoofdstuk zes wordt er dan ingegaan op de concrete richtlijnen, maatregelen en
werkzaamheden voor het beheer. In hoofdstuk zeven wordt een overzicht aangereikt voor de opvolging en evaluatie
van de beheersdoelstellingen.
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01
IDENTIFICATIE EN AFBAKENING VAN HET BEGOODE GEBIED
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01_IDENTIFICATIE EN AFBAKENING VAN HET BEOOGDE GEBIED
Volgende items kunnen aan bod komen in dit hoofdstuk:
Wat is de aanleiding voor de opmaak van het beheersplan? Wat is het doel van het beheersplan? Identificeer het
onroerend erfgoed : benaming, adres, kadasternummer(s), datum en inhoud beschermingsbesluit,
beschermingsstatuut (archeologische site, cultuurhistorisch landschap, monument , stads- of dorpsgezicht), ev.
items uit inventarissen onroerend erfgoed. Kleur op een kadasterplan de afbakening in waarvoor beheersplan wordt
opgemaakt, eventueel met aanduiding van de verschillende onderdelen; aanduiding van schaal en N-pijl
Wie is de eigenaar van het onroerend erfgoed?
Foto’s van het onroerend erfgoed in zijn context.
Vermeld ook wanneer er voor het onroerend erfgoed een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP),… is opgemaakt.
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01.1_BENAMING
Het beheersplan wordt opgemaakt voor het Kasteel Hof van Veltwijck, het Poortgebouw, de toegangsbrug en de
slotgrachten rondom het kasteel en de vijver. Het Kasteel Hof van Veltwijck is een U-vormig complex met slanke
polygonale hoektorens met binnenkoer te midden van een vijver. De omgrachting kent een uitloper aan de
Zuidoostzijde van het gebouw. Het kasteel is in traditionele bak- en zandsteenstijl opgebouwd en bestaat uit een
hoofdvleugel van acht traveeën en twee bouwlagen. Deze tweede bouwlaag werd in 1905 toegevoegd, ten zuiden
van de,binnenplaats en is geflankeerd door twee haakse vleugels van één bouwlaag, zowel ten oosten als ten
westen.
De gekasseide binnenkoer is toegankelijk via een gietijzeren hek dat geplaatst is tussen 18de eeuwse pijlers in
arduin, versierd met bloemmotieven en siervazen. Het hek geeft de toegang over een klassieke boogbrug van baken zandsteen met eveneens gekasseid wegdek, afgezet door een gietijzeren balustrade tussen arduinen
postamenten.
Het gekasseide pad loopt verder door naar de dienstgebouwen met de centrale ingangstoren. Ten zuiden van dit
gebouw bevinden zich de oorspronkelijke erven met symmetrische tuinaanleg.

Volgende beschrijving omvat een deel van het beheersplan van het landschap (in opmaak bij indiening van het
voorliggend beheersplan) en wordt niet mee opgenomen in de perimeter van dit beheersplan:
Het park buiten de omgrachting is een essentieel gegeven in de parkaanleg van het kasteeldomein. In dit
parkgebied zijn op het moment van bescherming, in 1992, een aantal recreatieve infrastructuren ingericht; een
speeltuin, een staande wip en een voetbalvoorziening. In het park buiten de omgrachting staan nog verschillende
beuken die getuigen zijn van de vroegere dreven die het terrein in rechthoekige delen opsplitsen. Een gekasseide
lindendreef verbindt het kasteel met de Veltwijcklaan. In het noordoosten van het parkgebied buiten de omgrachting
bevindt zich een landhuis in cottagestijl, gebouwd rond 1901 naar het ontwerp van architect Henri Smits. Het betreft
de voormalige ‘Villa Van de Poel’, daarna gekend als ‘Villa Van Humbeeck’ en vervolgens ‘Villa Geniets’.
De stad Antwerpen wil eveneens inzetten op het parkgebied waarin het Kasteel gehuisvest is. Heden wordt er
gewerkt aan een landschappelijk beheersplan. Tot op heden is er nog geen goedkeuring ontvangen van het
Agentschap Natuur en Bos noch van Onroerend Erfgoed, noch van het districtscollege of de districtsraad van
Ekeren. Er wordt verwacht vanuit Stad Antwerpen dit dossier af te ronden eind 2016. Van zodra er een aanpassing
aan het landschappelijk beheersplan of het beheersplan van het Kasteel Van Veltwijck wordt gedaan, dienen beide
beheersplannen geïntegreerd te worden in één globaal plan.
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01.2_ADRES
Het Districtshuis van Ekeren is gelegen in de Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren.
Het gebouwencomplex is gelegen in een park. Het park ligt naast de Veltwijcklaan, de Lindelei, het natuurgebied ‘de
Oude Landen’ en de Zuster Nathaliestraat. Het kasteel ligt in het kasteeldomein Hof van Veltwijck.
Het eigenlijke kasteelpark rond het kasteel is aan de voorkant afgesloten door het poortgebouw en aan de zuidzijde
door de Donksebeek. De hofgrachten van vroeger, gevoed door de Donkse beek, zijn verdwenen. Er blijft enkel nog
de vijver die het kasteel omringt en één bewaarde sluis, van 1861, over.
Volgende luchtfoto omvat de aanduiding van de perimeter voor dit beheersplan (rood):

Figuur 01: Luchtfoto – bron: www.bingmaps.be
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01.3_KADASTER
Het beheersplan wordt opgemaakt voor volgende percelen:
Gemeente
Districtshuis Ekeren

Antwerpen

Afdeling
4

Sectie
F

Grondnummer

Oppervlakte

309 B

23.372,18 m²

Onderstaand plan is informatief.

Figuur 02: Situering van het beschermde monument – bron: www.cadgis.be
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01.4_BESCHERMING EN INVENTARIS
Het Kasteel Veltwijck en het Poortgebouw werden bij Koninklijk besluit van 18.02.1949 geklasseerd tot Monument,
de omgeving werd gerangschikt als landschap. De toegangsbrug van het kasteel werd eveneens bij Koninklijk
Besluit geklasseerd tot monument op 28.03.1956.
Bij besluit van de Gemeenschapsminister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming is de
bescherming van het landschap uitgebreid op 01.07.1992. Het Kasteeldomein is beschermd als cultuurhistorisch
landschap.
Zie beschermingsbesluit Monument 18.02.1949 in bijlage 08.3.
Zie beschermingsbesluit Monument toegangsbrug 28.03.1956 in bijlage 08.4.
Zie vaststellingsbesluit van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in bijlage 08.5.
Onderstaand plan is informatief.

Figuur 03: bron - Geoportaal Onroerend Erfgoed

Legende kaart (figuur 03):
Paars: Het Waterkasteel Hof van Veltwijck is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig
erfgoed/relict.
Blauw: Het kasteeldomein Hof van Veltwijck is opgenomen in de inventaris van historische tuinen en
parken.
Groen: De tuinen rondom het domein zijn beschermd als cultuurhistorische landschappen.
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01.5_EIGENDOM
Districthuis Ekeren

eigenaar: Stad Antwerpen
adres: Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

De stad Antwerpen is vandaag eigenaar van alle gebouwen op de site. Het poortgebouw wordt momenteel gebruikt
door de stadsdiensten. Het hoofdgebouw wordt voornamelijk gebruikt als burelen, archiefruimte, vergaderlokalen,
trouwzaal en raadzaal.
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01.6_FOTOREPORTAGE

Foto 01 Voorgevel kasteel

Foto 02 Achtergevel kasteel

Foto 03 Gevel binnenkoer

Foto 04 Gevel binnenkoer

Foto 05 Zijgevel kasteel grachtzijde

Foto 06 Zijgevel kasteel grachtzijde
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Foto 07 Zijgevel kasteel grachtzijde

Foto 08 Zijgevel kasteel grachtzijde

Foto 09 Vleugel poortgebouw

Foto 10 Vleugel poortgebouw
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01.7_BESTEMMING_GEWESTPLAN
Volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd in 1979, heeft het Districtshuis van Ekeren als bestemming
parkgebied, groene zone. Het ligt in de afbakening van het grootstedelijk gebied.
Onderstaand plan is informatief.

Figuur 04: Gewestplan – bron: www.geopunt.be
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01.8_BESTEMMING_ANDERE BELEIDSPLANNEN
Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) werd goedgekeurd in 2001 en geeft een langetermijnvisie
op de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Ook vormt het een referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke
structuurplannen. Het RSPA bestaat uit een informatief, richtinggevend en bindend gedeelte. Het Kasteel van
Veltwijck maakt deel uit van de in het structuurplan aangeduide deelruimte Grootstad Antwerpen. In het Strategisch
Ruimtelijk Structuurplan van de Stad Antwerpen, maakt het districtshuis Ekeren onderdeel uit van parkgebied.
Onderstaand plan is informatief.

Figuur 05: bron – Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen - http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be
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02
HISTORISCHE NOTA
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02_HISTORISCHE NOTA
Schets algemeen de totstandkoming en ontwikkeling van het onroerend erfgoed, vanaf het ontstaan tot de huidige
toestand. Als basis kan je hiervoor het beschermingsdossier, de tekst van de inventarissen onroerend erfgoed en
andere publicaties gebruiken.
Vertrek van het onroerend erfgoed in zijn geheel en doe een doelgericht archief- en literatuuronderzoek; in tweede
instantie ga je dieper in op de verschillende elementen. Afhankelijk van het erfgoed en de gewenste diepgang gaat
het hier over:
-

Bouwkundige elementen: aan de hand van een bouwhistorische analyse en een systematische
bouwhistorische opname
Landschappelijke elementen: reconstructie van de landschapsontwikkeling
Archeologische elementen: wat zijn de hiaten? Wat is de historiek van de bodemingrepen? Wat zijn
mogelijke problemen (bijvoorbeeld erosie)?
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02.1_INLEIDING
Sinds 1930 is het gemeentehuis, thans districtshuis, ondergebracht in het Kasteel van Veltwijck. De huidige
bestemming als districtshuis blijft bewaard, de inrichting wordt niet gewijzigd.
Onderstaande nota werd opgemaakt naar aanleiding van de restauratiewerken aan het Kasteel van Veltwijck, het
districtshuis van Ekeren. De nota werd grotendeels overgenomen uit het restauratiedossier van R. Steenmeijer en
W. Vlaanderen en bevat informatie afkomstig van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.
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02.2_BOUWGESCHIEDENIS
02.2.1_BOUWKUNDIGE ELEMENTEN
02.2.2_LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN
In onderstaande uiteenzetting van de bouwgeschiedenis zal er worden ingegaan op zowel de bouwkundige alsook
de landschappelijke elementen. Voor het bronnenonderzoek zijn volgende archieven en bibliotheken geraadpleegd:
het Felixarchief in Antwerpen en de heemkring van Ekeren. Als iconografische bronnen zijn de Ferrariskaart en
verschillende oude prentkaarten bestudeerd. Een bijzonder woord van dank aan dhr. A. Van Den Wyngaert, lid van
de heemkring in Ekeren, voor het ter beschikking stellen van zijn samenvattende teksten over de geschiedenis van
het Kasteel Van Veltwijck. Alle relevante informatie is onderzocht en chronologisch weergegeven.
A. Historiek van het bouwwerk:

Het Kasteel Van Veltwijck bevindt zich in de gemeente Ekeren. De oorsprong van het kasteel gaat vermoedelijk
terug tot een hoeve, waarvan echter weinig gegevens van zijn bewaard. Een schilderij in de trappenhal is nog een
bewijs dat het ging over een vierkantig complex met vier slanke hoektorens, gelegen te midden van een vijver. Dit
schilderij geeft een beeld van het perceel hoe het er in 1565 uitzag.
Wanneer het Veltwijckhof precies gebouwd werd en door wie is niet met zekerheid geweten. Een akte van 3
november 1545 is er sprake van de gedwongen verkoop van een hoeve met een gracht rond door Maria Happaerts.
De koper was Aert van Veltwijck. In deze akte wordt er nog niet gesproken van een kasteel. Een Ekerse
schepenbrief van 15 juni 1564 maakt melding van "... een speelhuys, opperhof, ende nederhof ... en eene hoeve
geleghen neffens 't speelhuys...". Hieruit kan afgeleid worden dat meer dan waarschijnlijk de eerste gekende heer
van het Veltwijckhof, Aert van Veltwijck, ook de bouwer ervan was.
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Het kasteel is ontworpen in de 16de eeuw en werd destijds gekenmerkt door zijn Renaissance stijl. Er zijn heden nog
maar weinig kenmerken terug te vinden van deze 16de en 17de eeuwse verbouwingen.
De gelaagdheid van de rijke evolutie is niet overal even duidelijk leesbaar. Dit komt hoofdzakelijk door de
ste
verbouwingen in de 20 eeuw. In het jaar 1905 werd er een grote ingreep uitgevoerd aan het hoofdgebouw van het
kasteel. In dat jaar werd er een tweede bouwlaag gerealiseerd. De renaissance elementen die vroeger de
e
e
authentieke architectuurstijl van de 16 en 17 eeuw weergaven zijn bijgevolg niet meer zichtbaar als oude
bouwsporen op de gevels.
Op de Ferrariskaart van 1777 is het Hof van Veltwijck terug te vinden met een vierkantige planologie. Het
waterkasteel is duidelijk omgracht met moestuinen rondom rond de gracht. Tijdens het beleg van Antwerpen (15841585) kwam het complex leeg te staan en raakte het in verval. Het Hof van Veltwijck is nooit een versterkte burcht
geweest, maar een omwaterd lusthof, een "huys van plaisantie". Talrijke lusthoven verrezen in de nabijheid van de
grote handelssteden, waar ze door voorname kooplieden en rijke patriciërs werden gebouwd als buitenverblijf.
Het Kasteel bestaat uit een hoofdgebouw met twee bouwlagen en een zolderverdieping. Het kasteel heeft twee
vleugels in het oosten en het westen. Deze hebben alle twee maar één bouwlaag en een zolderverdieping met
houten kapconstructie.
De kelderverdieping is niet onder het volledige gebouw. Er bevindt zich een kleine kelder onder de Westvleugel en
een deel onder het hoofdgebouw.
Het dienstgebouw bestaat uit één bouwlaag onder een leien zadeldak met centrale ingangstoren. Deze toren staat
ingepland op een vierkante plattegrond van drie bouwlagen onder een peerspits met leien dak op houten consoles.
De doorgang is opgebouwd uit moer- en kinderbalken.
De ingangstoren wordt gekenmerkt met een zandstenen zonnewijzer en uurwerk, respectievelijk uit de 17de eeuw,
aan de noord- en Zuidgevel.
Op de noordwestelijke hoek, aansluitend aan de ingangstoren bevindt zich een L-vormig paviljoen van één
bouwlaag onder een schild- en zadeldak met leien. Het exterieur wordt gekenmerkt door de verankerde
baksteenbouw op gecementeerde plinten. Het gebouw heeft zandstenen speklagen, negblokken en steigergaten.
Overkragende daklijsten.
De Noordgevel van het poortgebouw wordt gekenmerkt door een gesloten gevel. Voor de restauratie had deze gevel
een tweetal rondboogdeuren. Heden zijn enkel nog de bouwsporen zichtbaar van gedichte muuropeningen.
De Zuidgevel van het poortgebouw wordt dan weer gekenmerkt door de getrapte dakvensters, houten laadluiken in
een zandstenen omlijsting met waterlijst op consoles. Rechthoekige muuropeningen, waaronder kruiskozijnen en
een bolkozijn in een zandstenen omlijsting. Aan het begin van de site bevindt er zich een rondbogige ingangspoort
in zandstenen omlijsting met negblokken, imposten en sluitsteen.
Naast het poortgebouw bevinden zich de oorspronkelijke erven. Ook de bijhorende tuinen van deze lusthoven
werden ingericht en versierd met typische sierplanten en bomen die uit vreemde streken werden ingevoerd. Ook de
tuin van het Veltwijckhof werd beplant met exotische planten, bomen en struiken. Heden werden deze tuinen
ingericht naar Franse inspiratie.
In 1615 werd Veltwijck, samen met de hoeve “Ter Borcht” geveild. Gillis Fabry, de griffier van de Stad Antwerpen,
werd de nieuwe eigenaar tot 1632. Kort daarop, in het jaar 1638, kwam het kasteel in bezit van Meester Geeraert
Fijens. Hij legde meteen een aarden wal rond het Hof van Veltwijck aan om het te beveiligen tegen het water uit de
polders. Hij bewoonde het kasteel samen met zijn vrouw tot 1656.
Nadien kwam het kasteel van Veltwijck op naam te staan van Lucas van Opmeer. Er werd beweerd dat hij
restauratiewerken liet uitvoeren aan het kasteel. In 1754 kocht Cornelis de Winter, een Antwerps koopman en
eigenaar van 1754 tot 1780, het Veltwijckhof en hij legde in 1759 een grote beukendreef aan voor de ingang van het
hof. Vermoedelijk liet hij het kasteel aan de noordzijde openbreken en de gracht gedeeltelijk opvullen, zodat een Uvormig complex met binnenhof ontstond.
De omwalling van het kasteel geeft de cultuurhistorische waarde van het kasteel weer als initieel zijnde
waterburcht. Het Hof van Veltwijck is nooit een versterkte burcht geweest, maar een omwaterd lusthof, een ‘huys
van plaisantie’ Talrijke lusthozen verrezen in de nabijheid van de grote handelssteden, waar ze door voorname
kooplieden en rijke patriciërs werden gebouwd als buitenverblijven.
de
Tijdens de 16 eeuw werd het kasteel gekenmerkt als een kasteel met de planologie van een vierkant. Pas eind
de
18 eeuw werd aan de noordzijde de muur opengebroken en werd de gracht gedeeltelijk opgevuld. Van zodra de
muur gesloopt werd het gebouw gekenmerkt als een U-vormig complex met binnenhof zoals we het op heden
kennen.
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In de periode tussen 1780-1900 is er weinig bekend over de bewoners en de verbouwingen aan het kasteel.
Aan de hand van de Atlas der Buurtwegen van 1841 en Vandermaelen kaart tussen 1846 - 1854, kan afgeleid
worden dat in deze periode de contouren van het domein ongewijzigd blijven en er geen volumewijzigingen gebeurd
zijn. Het kasteel wordt in 1841 reeds afgebeeld als een U-vormige complex met binnenhof. Deze kaarten tonen
eveneens een uitbreiding van de kasteelgracht met een vijver aan de zuidoostzijde van het “Château de Veld Wyk”.

Het kasteel wordt mede bepaald door het materiaalgebruik. De architectuur is opgebouwd uit baksteen, natuursteen
en hout.
De omgrachting en de toegangsbrug bepalen het karakter van het domein. Deze zorgen heden voor een uniek
architecturaal herkenningspunt in Ekeren.
De toegangsbrug die voorafgaand het binnenplein met de gracht rondom het kasteel overbrugd werd eveneens mee
beschermd als monument op 28 maart 1956, omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke en
historische waarde ervan. De boogbrug overspant de gracht en vormt de enige toegang tot het kasteel. De oprijlaan,
dewelke door de poort van het poortgebouw loopt is uitgelijnd op zowel de oprijlaan als op de boogbrug. Op die
manier ontstaat er één lange zichtas tot in het binnenhof van het kasteel.
Verder zijn de klassieke boogbrug van bak- en zandsteen, en gietijzeren balustrade tussen arduinen postamenten
belangrijke architecturale elementen uit hun tijdperk.
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In 1902 werd het gebouw gekocht door Barones de Borrekes. Rond het jaar 1905 werden er grondige werken
uitgevoerd aan het Kasteel. Het hoofdgebouw werd opgetrokken tot twee bouwlagen. Deze werken werden
gelijktijdig uitgevoerd met een algemene restauratie naar een ontwerp van Henri Blomme. Heden zijn er geen
bouwsporen zichtbaar op de gevels van het hoofdgebouw die deze werken kunnen duiden. De gevels werden egaal
gerestaureerd.
Het kasteel bevat eveneens veel ambachtelijke houten en stenen detailleringen uit verschillende tijdperken waardoor
het gebouw een thuis vormt voor de ambachtelijke kunst. Tevens zijn de schilderijen en artefacten (kapel) binnen
het kasteel een meerwaarde voor de artistieke waarde van het gebouw.
De ambachtelijke houten schouw, de versierde houten trap, loodramen, de gemarbreerde kapel met schilderijen van
Jezus, etc.. zorgen voor een zekere esthetische waarde.
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De 17e eeuwse zandstenen zonnewijzer en uurwerk, respectievelijk aan Zuid- en Noordgevel zijn onmiskenbare
elementen van het domein.
Het uurwerkmechanisme en de zonnewijzer van het poortgebouw dateren van de 17de eeuw. Aangezien de
zonnewijzer aan het Poortgebouw onmiskenbaar deel uit maakt van de beschermde gevel wordt ook het bijhorende
uurwerkmechanisme beschermd geacht. Het is een “cultuurgoed dat integrerend deel uitmaakt van het monument”.
Het uurwerk en de zonnewijzer zijn bovendien nog volledig intact. Behalve technische waarde heeft het uurwerk en
de zonnewijzer ook een ambachtelijk artistieke waarde. Deze elementen hebben een historische en technische
waarde.

De artistieke waarde van het interieur van het districtshuis en het poortgebouw wordt deels bepaald door de
ste
ste
inrichting daterend uit de beginjaren en anderzijds uit de 20 - 21 eeuw.
Het interieur van het districtshuis, in het bijzonder het representatieve gedeelte, is slechts in enkele ruimten bewaard
gebleven. Op het gelijkvloers van het hoofdgebouw treffen we in het torenlokaal een altaar met kapel.
Het altaar is in steen vervaardigd. Deze werd volledig gemarbreerd in frisse kleuren. Centraal staat het schilderij met
de kruisiging van Jezus. Onderaan het altaar bevindt zich een schilderij op doek. Het geheel is scharnierend met
een kast erachter. Het altaar is tot op heden goed bewaard gebleven en kwalitatief gerestaureerd.
De grote zaal op het gelijkvloers had oorspronkelijk een residentiële functie in de beginjaren van het kasteel. Later
deed deze dienst als dubbele functie, zowel trouwzaal én raadzaal. In de verbouwingen van 2011 werd deze ruimte
volledig heringericht als trouwzaal. De architecturale waarde van deze zaal gaat bijgevolg niet terug tot zijn
beginjaren. Er is slechts enkele interieurelement bewaard gebleven, de schouwmantel en metalen haardplaat. De
schouw bestaat uit een in hout uitgewerkt en geprofileerde schouwlijst en hangboezem uitgevoerd in donkerkleurige
eik. Het metselwerk is van een recentere periode en bestaat uit donkerrode en zwarte vuurvaste stenen in patroon
geplaatst. Het wapenschild van Ekeren werd op een houten paneel geschilderd en geplaatst op de hangboezem van
de schouw. De Haardplaat van de schouw bestaat ui een metalen plaat en dateert van een vroegere periode dan de
schouw zelf.
In de trouwzaal bevinden er zich drie supraporta boven de deuren. Deze bestaan alle drie uit een putti die een
bepaalde handeling uitvoert met enkele attributen. Deze elementen bevonden zich op het moment van de
bescherming in het kasteel en zijn bijgevolg mee beschermd.
De houten verdreven trap in het hoofdgebouw van het kasteel bestaat uit een eiken trap met bordessen in
plankenvloer.
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In 1929 werd het goed aangekocht door de gemeente. Het kasteel werd vanaf 1930 ingericht als gemeentehuis
(sedert 1983 districtshuis) naar ontwerp van E. Bilmeyer en H. Claes; het park werd in deze periode ook
opengesteld voor het publiek. Een gedeelte van het park werd in 1931 verkocht als bouwgrond.
Het kasteel Veltwijck en het omliggend park werden bij Koninklijk Besluit van 18.02.1949 geklasseerd tot monument.
De toegangsbrug van het kasteel werd eveneens bij Koninklijk Besluit geklasseerd tot monument op 28.03.1956.

1966
Naar een ontwerp van J. Boeren werd in 1966 een L-vormig paviljoen aansluitend op de
dienstgebouwen opgericht.

In 1966 krijgt het poortgebouw aan de westzijde een verlenging met een nieuw en ruim voorgebouw. Dit gebouw
wordt volledig in dezelfde stijl van het reeds bestaande gebouwd, het bestaat uit één bouwlaag onder schild- en
1
zadeldak. Het wordt aangepast aan de stijl van zijn omgeving. Het ontwerp is van Jacques Boeren.
Op 26 maart 1973 besliste het College van Burgemeester en Schepenen te Ekeren voor een algemene restauratie
van het kasteel. Deze werken zouden in verschillende fases verlopen, de eerste fase startte op 3 november 1980. In
het jaar 1980 werd de restauratie van de funderingen van het hoofdgebouw uitgevoerd, waarvoor de slotgracht werd
drooggelegd.
Tijdens de zitting van de Ekerse gemeenteraad van 19 november 1981 werd het licht op groen gezet voor de
tweede fase: de restauratie van de voorgebouwen. De derde fase bestond uit de restauratie van het hoofdgebouw,
gemeenteraadsbesluit van 5 juli 1988. Dit alles werd uitgevoerd naar een ontwerp van R. Steenmeijer en W.
Vlaanderen.

1

Informatie archief A.Van Den Wyngaert - document opgesteld door heemkundekring Ekeren
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In 1988 werd in het kasteel een liftinstallatie voorzien. Op het gelijkvloers werd er bijkomend sanitair voorzien en een
nieuwe keuken. Op de zolderverdieping werd de trap geoptimaliseerd, een nieuw stooklokaal ingericht en de
liftinstallatie doorgetrokken.
In 1991 werd in het kasteel een gedeelte van het buitenschrijnwerk vernieuwd. Er werd dubbele beglazing voorzien,
in de noord- en zuidgevel. Alle binnendeuren van het kasteel werden vervangen door paneeldeuren.
De omgeving van het kasteel werd als monument gerangschikt op 01.07.1992, bij besluit van de
Gemeenschapsminister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming.
In 1993 werd overgegaan tot de herinrichting van de keuken op het gelijkvloers en de Hecernazaal op de eerste
verdieping.
De administratieve diensten namen in de maand augustus 1994 reeds hun intrek in het hoofdgebouw.
In datzelfde jaar werd ook de buitendeur tot de witte zaal vernieuwd.
In het poortgebouw worden in 1998 wijzigingen doorgevoerd. Op het gelijkvloers wordt het sanitair vernieuwd en
burelen aangepakt. Het oude sanitair wordt afgebroken. Op de eerste verdieping wordt nieuw sanitair en een nieuwe
keuken toegevoegd. De landschapskantoren worden gemoderniseerd en de archiefruimte onder het dak wordt
beperkt geïsoleerd aan de binnenzijde.
Eind 2011 werden de werken aan de brug aangevat. Deze werken werden uitgevoerd door Pat Heylen en
Architectenbureau K. Beeck bvba. Alle bestaande kasseien en ondergrond werden uitgebroken tot op de bestaande
beton. De kasseien werden gereinigd en gestockeerd voor hergebruik. De blauwe hardstenen zuilen werden
eveneens gedemonteerd en genummerd. De volledige constructie van de brug werd gereinigd.
In het voorjaar van 2014 verhuist het secretariaat naar het poortgebouw. In het kasteel werd de beschikbare ruimte
op de eerste verdieping ingericht als raadzaal. Begin 2015 werd er overgegaan tot het vernieuwen van de inrichting
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van deze raadzaal. Deze werken werden uitgevoerd onder leiding van Architect Katleen De Maesschalk, consult
architectuur, dit in opdracht van de Stad Antwerpen. Deze werken werden voltooid in maart van datzelfde jaar.
De heraanleg van de wegenis werd eveneens uitgevoerd begin 2015. De volledige oprijlaan, gelegd in
Napoleonkoppen, inclusief de fundering en onderfundering werd laag per laag omzichtig opgebroken. Het
restaureren bestaat hoofdzakelijk uit een grondige reiniging, aangepast aan de natuursteen waarin de plaatselijke
elementen en kleine kunstwerken zijn vervaardigd. Alle plaatselijke elementen werden hersteld en na restauratie
teruggeplaatst. Tussen april en augustus 2015 zijn eveneens werken uitgevoerd aan de lantaarns. Alle lichtlantaarns
werden grondig nagekeken, voorzichtig losgemaakt en de beschadigde delen werden hersteld. Elke lantaarn werd
opgeschuurd en ontdaan van roestplekken en vervolgens opnieuw geschilderd in de originele RAL-kleur.2

2

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Waterkasteel Hof van Veltwijck, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11391 (geraadpleegd op 3 november 2016).
27/77

ARCHITECTENBUREAU
VANHECKE & SULS bvba

Schoonselstraat 5
2610 wilrijk

t +32 3 830 15 46

info@arvs.be
www.arvs.be

btw be 0441 978 421
iban be 79 4027 1135 3133

B. Evolutie van het grondplan op basis van de huidige plannen:

_1545
Een omwaterd lusthof.
Een gesloten vierkant complex met vier
slanke hoektorens te midden van een vijver

_17de eeuw
Ingangstoren met zandstenen zonnewijzer
en uurwerk.

16de eeuw (1545)
17de eeuw
18de eeuw (1754-1780)
20ste eeuw (1905)
20ste eeuw (1966)
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_18de eeuw (1754-1780)
Het kasteel werd aan de noordzijde
opengebroken en de gracht werd gedeeltelijk
opgevuld.

_20ste eeuw (1905)
Rond 1905 wordt het hoofdgebouw opgetrokken
tot twee bouwlagen, samen met een
algemene restauratie naar een ontwerp
van de heer Blomme.

16de eeuw (1545)
17de eeuw
18de eeuw (1754-1780)
20ste eeuw (1905)
20ste eeuw (1966)
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_20ste eeuw (1966)
Naar een ontwerp van J. Boeren werd in
1966 een L-vormig paviljoen aansluitend op
de dienstgebouwen opgericht.
Het gebouw bestaat uit één bouwlaag onder
een schild- en zadeldak.

16de eeuw (1545)
17de eeuw
18de eeuw (1754-1780)
20ste eeuw (1905)
20ste eeuw (1966)
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03
INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN – HUIDIGE TOESTAND
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03_INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN – HUIDIGE TOESTAND
Beschrijf en inventariseer hier de erfgoedelementen van het onroerend erfgoed waarvoor je een beheersplan
opmaakt. Voeg eventueel beschikbare plannen bij het beheersplan (eventueel verkleind, samen met illustraties van
de erfgoedelementen aan de hand van recente foto’s die een duidelijk beeld geven van het onroerend erfgoed);
Foto’s die je toevoegt, situeer je op het plan. Gebruik bij voorkeur volgende onderverdeling:
(afhankelijk van de relevantie:)
a. Algemene beschrijving/typering en ruimtelijke context
b. Beschrijving van de verschillende elementen (graad van uitwerking bepaald door het type
onroerend erfgoed en gewenste diepgang)
Voor bouwkundig erfgoed:
i. Opmetingsplannen van bestaande toestand (situerings- en oriëntatieplan en aanzichten
van gevels en bedaking; indien noodzakelijk: plattegrond per bouwlaag en langs- en
dwarsdoorsneden)
ii. Inventaris historisch interieur (zoals deuren, vensters, zolderingen, trappen, …, inclusief
cultuurgoederen)
iii. Diagnosenota (indien noodzakelijk)
Voor landschappelijk erfgoed:
i. Beschrijving landschap, inclusief koppeling aan ruime omgeving
ii. Inventarisatie van cultuurhistorische gegevens
iii. Opmetingsplan; geologie, bodem en bodemgebruik; waterhuishouding; geomorfologie;
inventarisatie van knelpunten; beschrijving en plan van de infrastructuur binnen de
afbakening van het beheersplan (bijvoorbeeld zitbanken, verlichting, wegenis, …)
iv. Het aanwezige houtig erfgoed: knelpunten, uitvoering van onderzoek, …
Voor archeologisch erfgoed:
i.
Fysieke beschrijving site
ii.
Geologie, bodem en bodemgebruik
iii.
Topografie van de site
iv.
Waterhuishouding
v.
Inventarisatie van knelpunten
vi.
Indien relevant: digitaal hoogte model, degradatiemetingen, …
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03.1_ALGEMENE BESCHRIJVING/TYPERING EN RUIMTELIJKE CONTEXT
Het Kasteel Hof van Veltwijck is een U-vormig complex met slanke polygonale hoektorens met binnenkoer te
midden van een vijver. De omgrachting kent een uitloper aan de Zuidoostzijde van het gebouw. Het kasteel is in
traditionele bak- en zandsteenstijl opgebouwd in de 16de eeuw en bestaat uit een hoofdvleugel van acht traveeën en
twee bouwlagen. Deze tweede bouwlaag werd in 1905 toegevoegd, ten zuiden van de,binnenplaats en is
geflankeerd door twee haakse vleugels van één bouwlaag, zowel ten oosten als ten westen.
De gekasseide binnenkoer is toegankelijk via een gietijzeren hek dat geplaatst is tussen 18de eeuwse pijlers in
arduin, versierd met bloemmotieven en siervazen. Het hek geeft de toegang over een klassieke boogbrug van baken zandsteen met eveneens gekasseid wegdek, afgezet door een gietijzeren balustrade tussen arduinen
postamenten.
Het gekasseide pad loopt verder door naar het centraal gelegen dienstgebouw met de centrale ingangstoren. Op de
noordwestelijke hoek van de dienstgebouwen werd in 1966 een L-vormig bijgebouw opgetrokken. Ten zuiden van dit
gebouw bevinden zich de oorspronkelijke erven met symmetrische tuinaanleg.
Het Kasteel en het dienstgebouw worden door een gekasseide lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.
Zowel het Kasteel als de dienstgebouwen zijn opgetrokken in Vlaams - Renaissancestijl. Het complex is het enige
van de vele Hoven van Plaisantie te Ekeren dat nog bewaard gebleven is.
Het park buiten de omgrachting is een essentieel gegeven in de parkaanleg van het kasteeldomein. In dit
parkgebied zijn op het moment van bescherming, in 1992, een aantal recreatieve infrastructuren ingericht; een
speeltuin, een staande wip en een voetbalvoorziening. In het park buiten de omgrachting staan nog verschillende
beuken die getuigen zijn van de vroegere dreven die het terrein in rechthoekige delen opsplitsen. Een gekasseide
lindendreef verbindt het kasteel met de Veltwijcklaan. In het noordoosten van het parkgebied buiten de omgrachting
bevindt zich een landhuis in cottagestijl, gebouwd rond 1901 naar het ontwerp van architect Henri Smits. Het betreft
de voormalige ‘Villa Van de Poel’, daarna gekend als ‘Villa Van Humbeeck’ en vervolgens ‘Villa Geniets’.3

3
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Waterkasteel Hof van Veltwijck, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11391 (geraadpleegd op 4 november 2016).
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03.2_BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN
VOOR BOUWKUNDIGE ERFGOED
03.2.1_OPMETINGSPLANNEN VAN BESTAANDE TOESTAND
In bijlage 08.9 bevinden zich de opmetingsplannen van
de bestaande toestand in groot formaat.
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03.2.2_INVENTARIS EXTERIEURELEMENTEN
Voor dit onderdeel verwijzen we naar hoofdstuk 2, exterieur. Ter volledigheid zijn gecorrigeerde gevelfoto’s op hoge
resolutie toegevoegd. Samenvattend kunnen we stellen dat de inventaris van het exterieur bestaat uit natuursteen,
metselwerk (kalkzandsteen), baksteenmetselwerk, houten buitenschrijnwerk, metalen onderdelen en natuurleien.
Hierna wordt voor het gebouw een representatief gevelaanzicht gegeven. Meer uitgebreide fotoreportages zijn later
in bijlage 08.8 inventaris exterieur terug te vinden.

Foto 11: Aanzicht monument

Foto 12: Aanzicht monument
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Foto 13: Aanzicht monument

Foto 14: Aanzicht monument
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Foto 15: Aanzicht brug

Foto 16: Aanzicht poortgebouw

Foto 17: Aanzicht poortgebouw
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03.2.3_INVENTARIS HISTORISCH INTERIEUR
In bijlage 08.7 bevindt zich de volledige inventaris van het interieur.
In onderstaande tabel worden de aanwezige cultuurgoederen opgelijst.
INVENTARIS CULTUURGOEDEREN
Nummer

Ruimte

Omschrijving

1.

A 1.6

Kroonkandelaar

Beeld

De koperen
kroonkandelaars zijn door
ornamentele bestemming
verbonden aan het
onroerend erfgoed door
middel van materiële
integratie als armatuur in
de burelen van het archief.
Er is een
waardeversterkende band
tussen de kandelaars en
het lokaal waar het zich in
bevindt vanwege de functie
van het lokaal.
Aantal: 2 stuks
Oorsprong: vermoedelijk
jaren ’50 –‘60

2.

B 1.4

Haardplaat
De haardplaat in metaal is
van een vroegere periode
dan de volledige schouw
zelf.
Ze is door ornamentele
bestemming verbonden
aan het onroerend erfgoed
door middel van materiële
integratie als haardplaat in
de trouwzaal.
Oorsprong: Deze dateert
vermoedelijk van de
beginjaren van het kasteel.

3.

B 1.4

Kroonkandelaar: 2 stuks
De koperen
kroonkandelaars zijn door
ornamentele bestemming
verbonden aan het
onroerend erfgoed door
middel van materiële
integratie als armatuur in
de trouwzaal.
Er is een
waardeversterkende band
tussen de kandelaars en
het lokaal waar het zich in
bevindt vanwege de functie
van het lokaal.
Oorsprong: vermoedelijk
jaren ’50 –‘60
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4.

B 1.4

Supraporta
- 1x een putti met drietand
en organismen uit de zee.
- 1x een putti met een vaas
gevuld
met
fruit
en
bloemen.
- 1x een putti met
schrijfstok
De supraporta zijn door
ornamentele bestemming
verbonden aan het
onroerend erfgoed door
middel van materiële
integratie in de trouwzaal.
Aantal: 3 stuks

5.

B 1.5

Houten Mariabeeld
Het beeld hangt naast de
kapel op het gelijkvloers in
het hoofdgebouw van het
kasteel.
Het beeld is door zijn
ornamentele bestemming
verbonden aan het
onroerend erfgoed door
middel van materiële
integratie als kunstwerk in
de kapel. Er is een
waardeversterkende band
tussen het beeldje en het
lokaal waar het zich
bevindt vanwege de
oorspronkelijke functie van
het lokaal.
Aantal: 1 stuk
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6.

B 1.6

Een stenen altaar in de
kapel op het gelijkvloers
van het hoofdgebouw.
Het stenen altaar werd
volledig gemarbreerd in
frisse kleuren.
Centraal staat het schilderij
met de kruisiging van
Jezus.
Onderaan het altaar
bevindt zich een schilderij
op doek. Het geheel is
scharnierend met een kast
erachter.
Het altaar is nog in goede
staat.
Het altaar is door zijn
ornamentele bestemming
verbonden aan het
onroerend erfgoed door
middel van materiële
integratie als relikwie in de
kapel.
Er is een
waardeversterkende band
tussen het altaar en het
lokaal waar het zich
bevindt vanwege de
oorspronkelijke functie van
het lokaal.
Oorsprong: origineel

7.

B 1.2

Schilderij van de dreef met
het poortgebouw. Het
schilderij hangt momenteel
in de traphal van het
hoofdgebouw van het
kasteel.
Het schilderij wordt
beschouwd als cultuurgoed
omwille van de
versterkende band met het
monument vanwege het
onderwerp van het
schilderij als afbeelding van
de lindendreef met
poortgebouw. Er is een
duidelijke historische
verbondenheid met het
monument.
Oorsprong: onbekend
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8.

B 2.4

Schilderij
Schildering van het Kasteel
als een gesloten vierkant
complex met vier slanke
hoektorens te midden van
een vijver.
Het schilderij wordt
beschouwd als cultuurgoed
omwille van de
versterkende band met het
monument vanwege het
onderwerp van het
schilderij als afbeelding van
het domein mét kasteel
circa 1565. Er is een
duidelijke historische
verbondenheid met het
monument.

POORTGEBOUW
9.

A 1.8

Het gesmeed
uurwerkmechanisme van
de klok bevindt zich aan
de voorgevel van de
ingangstoren van het
poortgebouw. De klok
vormt een integraal
onderdeel van het gebouw
en is door ornamentele
bestemming verbonden
aan het onroerend erfgoed
door middel van materiële
integratie aan de gevel.
Oorsprong:
De klok dateert
de
respectievelijk van de 17
eeuw.

10.

Gevel

De zandstenen
zonnewijzer met
aanduiding van de halve
uren bevindt zich aan de
ingangstoren van het
poortgebouw. De
zonnewijzer vormt een
integraal onderdeel van
het gebouw en is door
ornamentele bestemming
verbonden aan het
onroerend erfgoed door
middel van materiële
integratie aan de gevel.
Oorsprong:
De zonnewijzer dateert
de
van de 17 eeuw
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03.2.4_DIAGNOSENOTA
03.2.4.A_SCHADEPLAN
In bijlage 08.10 bevinden zich de schadeplannen.
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03.2.4.B_SCHADEBEELD
De diagnosenota is gebaseerd op de laatste inspectierapporten van Monumentenwacht uit 28.09.2011 en de
bouwhistorisch nota uit 2011.
Het kasteel van Veltwijck werd in de jaren 1980 onderworpen aan een grondige restauratiecampagne. Zoals
voorgaand reeds werd toegelicht werden tussen 2011 en 2015 verschillende werken uitgevoerd. Wederom dringen
zich een aantal restauratie- en onderhoudswerken zich op. Sinds 1930 is het gemeentehuis, thans districtshuis,
ondergebracht in het Kasteel van Veltwijck en het poortgebouw. De huidige bestemming blijft bewaard, de inrichting
wordt niet gewijzigd.
EXTERIEUR
Daken
- De dakbedekking in blauwe genagelde natuurleien dient grondig
nagekeken te worden, op enkele plaatsen zijn de leien gebroken of
verdwenen. Hierdoor is er op sommige plaatsen sprake van
vochtinsijpeling.
Op sommige plaatsen is er mosvorming aanwezig. Mosvorming zorgt
ervoor dat het metselwerk langer vochtig blijft. Op de schoorstenen
treedt er ook reeds mosvorming op.
Detaillering van de schouwen na te kijken om toekomstige mosvorming
tegen te gaan.
-De hanggoten zijn niet overal voldoende stevig zodanig dat deze
beloopbaar zijn. Plaatselijk nazicht om extra goothaken aangebracht te
worden.
-Bij enkele ladderhaken vertonen de aansluitingsloketten in lood
verweringsgaten, waardoor plaatselijk vochtindringing aanwezig is.
-Alle ladderhaken dienen te voldoen aan de Europese norm EN517. Er
werden te weinig ladderhaken geplaatst.
Enkele ladderhaken zijn verroest. Nieuwe ladderhaken dienen roestvrij
te zijn.
Het nazicht van de ladderhaken hangt nauw samen met het onderhoud
van de daken. Om een goed onderhoud aan de daken en goten te
garanderen, dienen er voldoende ladder- en klimhaken, volgens de
richtlijnen van Monumentenzorg, voorzien te worden.
-De grootte van de diameter regenafvoeren is niet in verhouding met de
af te wateren oppervlakte. Er dient een technisch onderzoek te worden
opgemaakt om de diameter te bepalen en indien nodig dient het tapgat
vernieuwd te worden door een aangepast model.
-Aan enkele tapgaten ontbreken bladvangers. Hierdoor verstoppen de
afvoeren gemakkelijk. De goten dienen geregeld uitgekuist te worden
gezien de bosrijke omgeving.
-Op enkele plaatsen is het steenwerk onder de dekstenen beschadigd
door vocht en vorst. Hierdoor zit bepaald steenwerk los. Het wordt deels
veroorzaakt door het harde voegwerk en deels omdat de dekstenen
vermoedelijk poreus zijn en een aantal fijne scheuren vertonen.
-Heden stellen we vast dat op verschillende plaatsen het voegwerk en
de kitwerken van dekstenen op diverse plaatsen verweerd en/of
ontbrekend is.
-De oude mortelresten van de nokken dienen verwijderd te worden en
een nieuwe mortellaag dient aangebracht te worden.
-Een grondig nazicht van de loodloketten voor alle gebouwen is
aangewezen. Enkele loodloketten zijn uitgezakt of verweerd.

46/77

ARCHITECTENBUREAU
VANHECKE & SULS bvba

Schoonselstraat 5
2610 wilrijk

t +32 3 830 15 46

info@arvs.be
www.arvs.be

btw be 0441 978 421
iban be 79 4027 1135 3133

Gevels
- Enkele gevelelementen zijn vervuild ten gevolge van klimatologische
invloeden en de omgeving. (voegwerk, verwering baksteenmetselwerk
en natuursteenelementen, schrijnwerk,…). Voornamelijk onder de
dakkapellen, waar de dakgoot niet doorloopt, zijn er druipsporen
aanwezig. Een plaatselijke gevelreiniging is hiervoor wenselijk.
-Op de grachtgevels is er plantengroei en mosvorming aanwezig.
Hiervoor is het voegwerk sterkt beschadigd.
-Op diverse plaatsen is het voegwerk van het baksteenmetselwerk
uitgespoeld. Dit kan op lange en korte termijn leiden tot schade aan de
onderliggende structuur en interieur.
-Plaatselijk ontbreken er enkele bakstenen in het gevelmetselwerk. Er
worden recuperatiebakstenen gebruikt om de lacunes in te vullen.
-Op
sommige
plaatsen
vertonen
zich
scheuren
in
het
baksteenmetselwerk. Vooraleer over te gaan tot herstelling, dient een
onderzoek te gebeuren naar de oorzaak van de scheuren aangezien het
kan liggen aan een onderliggend structureel probleem (uitspoelen
ondergrond, zettingsscheuren,…) Dit gebeurt door het plaatsen van
scheurmeters.
De scheuren worden hersteld om schade aan het gebouw verder te
vermijden. De bakstenen die stuk zijn, worden aangevuld met
recuperatiebaksteen.
-Plaatselijk ontbreekt er duivenwering. Zowel op daken alsook de gevels
is dit nochtans sterk aangewezen. Gelet op het beschermde karakter
van het monument duiden we graag op het belang van esthetische
duivenwering dmv bekabeling. Wanneer deskundig uitgevoerd betreft dit
een eenmalige ingreep. Bijsturen op maat van het gedrag van de duiven
kan mogelijk nodig zijn.
-Enkele dekstenen in blauwe hardsteen van de omwalling liggen
plaatselijk los. Het voegwerk van de dekstenen scheurt los en is op
sommige plaatsen weggevallen.
-De houten deur aan de noordgevel (zijde fontein) is geen origineel
model. Type, houtsoort en kleur zijn niet identiek aan het bestaande
houten schrijnwerk.
-De plint van het poortgebouw is deels uitgevoerd in een gecementeerde
plint. Deze vertoont op een aantal plaatsen kleine barsten.
-Op
de
gevels
van
het
poortgebouw
werden
nieuwe
verlichtingsarmaturen geplaatst. De bekabeling loopt in opbouw op de
gevels. De armaturen zijn eveneens niet origineel.
Buitenschrijnwerk
-Enkele ruiten van het glas-in-lood aan het poortgebouw zijn gebroken.
Deze dienen op zeer korte termijn vervangen te worden om schade ten
gevolge van waterinfiltratie te vermijden. Het type beglazing zal identiek
zijn aan de oorspronkelijke beglazing. Het loodwerk lijkt nog in goede
staat en het is wenselijk deze te behouden. Indien nodig, dient deze
plaatselijk bij gesoldeerd te worden.
-Elk kitwerk op het buitenschrijnwerk is sterk onderhevig aan verwering
ten gevolge van klimatologische omstandigheden. Een vijfjaarlijkse
controle van de dichtingen en eventuele vernieuwing indien noodzakelijk
is daarom aangewezen.
-De mastiek op het buitenschrijnwerk is sterk onderhevig aan verwering
ten gevolge van klimatologische omstandigheden. Heden dient de
mastiek vernieuwd te worden, maar een tienjaarlijkse controle en
eventuele vernieuwing indien noodzakelijk is aangewezen.
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-De huidige kleur van de toegangspoort, poortgebouw, is niet de
originele kleur. Stratigrafisch onderzoek zal hier uitsluitsel geven.
Alvorens dient de poort eerst grondig gereinigd te worden, om
vervolgens geïnspecteerd te worden.
-Algemeen dient het buitenschrijnwerk tienjaarlijks grondig gereinigd te
worden. Een jaarlijkse poetsbeurt van alle schrijnwerk is zeker
raadzaam.
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INTERIEUR
De restauratiewerken uit 2011 aan het districtshuis concentreerde zich voornamelijk op de indeling van de
verschillende lokalen en de inrichting van de hecernazaal op de zolderverdeping en de trouwzaal. Hierdoor beperkt
de schade van de lokalen zich vaak tot mechanische schade opgelopen ten gevolge van het dagelijks gebruik.
De lokalen die bewaard gebleven zijn, hebben geen restauratiewerken doorstaan waardoor plaatselijk schade
zichtbaar is aan de vloer, muren, plafond, binnen -en buitenschrijnwerk.
Binnenafwerking
-Het pleisterwerk in de toren vertoont vocht en schimmel.
Onderzoek dient te gebeuren naar de oorzaak waarom het
pleisterwerk vochtig is en beschimmeld. Schimmel kan plaatselijk
bestreden en verwijderd worden.
-De houten trap dient in zijn geheel nagekeken te worden. De
beplanking op de bordessen vertoont plaatselijk ontbrekende stukken..
Het type afwerkingslaag (olie of vernis) dient onderzocht te worden en
vernieuwd te worden om het hout langdurig te beschermen.
-In enkele lokalen is er een plint die losgekomen is of ontbreekt. Het
omvat hier een esthetische herstelling, maar zorgt voor een volmaking
van het interieur.
-De natuurstenen vloer vertoont plaatselijk een verontreiniging.
-Plaatselijk is er sprake van afbladderende verf op de muren.
Meubilair
-De huidige keuken weerspiegelt niet de intrinsieke waarde die het
gebouw heeft. Enkele kastjes en het werkblad zijn beschadigd. Indien
de beslissing genomen wordt een nieuwe keuken te voorzien, dient
deze uit duurzamere materialen gemaakt te worden en dient deze
binnen het karakter van het beschermd erfgoed te passen.
-Het lederen interieur is nog in goede staat. Om ervoor te zorgen dat
het interieur met de jaren niet zal verkleuren dient men het af en toe te
reinigen en van tijd tot tijd te voeden. Bij de lederen stoelen heb je een
poreuze toplaag die al het vuil opvangt. Deze laag kan daardoor
verkleuren of zal gaan blinken door al het vuil dat zich opstapelt. Zeker
op deze stoelen met een lichte kleur van bruin is het belangrijk deze af
en toe te reinigen.
Kelder
-Aan de trap werd tijdelijk een schoor geplaatst. De draagconstructie is
niet optimaal, momenteel wordt het gewelf opgevangen door een
voorlopige schoor
De structurele draagkracht dient in samenspraak met een ingenieur
stabiliteit bekeken te worden.
-De kelder is onvoldoende verlucht. Hierdoor is deze erg vochtig en
treedt er veel condens op. Het water sijpelt echter door de
buitenmuren. Door een gebrek aan verluchting is er reeds een
aftekening merkbaar van zwammen. Afhankelijk van het type zwam
(nader onderzoek noodzakelijk) kan de behandeling variëren van een
oppervlakte- tot een dieptebehandeling.
De oorzaak van het
vochtprobleem dient aangepakt te worden (opstijgend vocht,
indringend grondwater…) om nieuwe zwammen te voorkomen.
-Het
pleisterwerk
beschadigd/verweerd.

op

de

tongewelven

is

plaatselijk

-De verluchtingsopening is niet afgedicht tegen ongedierte.
-Kelders zijn sterk vervuild.
-De tongewelven moeten terug tot op het baksteenmetselwerk
afgekapt worden. Hierna wordt er voorgesteld om deze te kaleien.
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Technieken
-Het oude uurwerk in de toren vormt een integraal onderdeel van het
interieur. Een correcte werking dient hiervan steeds gegarandeerd te
worden. Echter is het uurwerk op heden niet meer in gebruik.
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03.3_BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN
VOOR LANDSCHAPPELIJK ERFGOED
In hoofdstuk 4: beschrijving van de erfgoedwaarden, wordt er ingegaan op de landschappelijke elementen van het
districtshuis Ekeren met als basis de teksten van het beschermingsbesluit.

03.4_BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN
VOOR ARCHEOLOGISCH ERFGOED
Er zijn op dit moment geen archeologische elementen gekoppeld aan het districtshuis Ekeren.
Van zodra er beslist wordt om werken uit te voeren aan de grachtmuren en er slib wordt weggenomen zal er moeten
overgegaan worden tot het aanstellen van een archeoloog.
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04
BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN
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04_BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN
Beschrijf hier de erfgoedwaarden van het onroerend erfgoed. Erfgoedwaarden kunnen zijn : archeologisch,
architecturaal, artistiek, cultureel, esthetisch, historisch, industrieel-archeologisch, technisch, ruimtelijk-structurerend,
sociaal, stedenbouwkundig, volkskundig of wetenschappelijk; bijkomende criteria zijn zeldzaamheid, gaafheid,
herkenbaarheid, authenticiteit, representativiteit, contextwaarde en ensemblewaarde. Vertrek van de waarden zoals
omschreven in het beschermingsbesluit .
Voor de waarden die je hier beschrijft, geef je een visie in hoofdstuk 5.
Zoals reeds in hoofdstuk 1 is aangegeven, werd het kasteel op 18 februari 1949 beschermd als monument (MB
18.02.1949) omwille van zijn artistieke, oudheidkundige en geschiedkundige waarde.
Op basis van de informatie uit de vorige hoofdstukken wordt de erfgoedwaarde van het kasteel in al zijn aspecten
uitgewerkt. Hierbij wordt een oordeel gegeven met betrekking tot de waarde van de buiten- en binnenmuren evenals
de binnenruimtes, nagelvaste interieurelementen en cultuurgoederen.
Het waardeoordeel is gebaseerd op de waarden zoals bepaald in het onroerenderfgoeddecreet (12 juli 2013,
Hoofdstuk 2. Definities, Art. 2.1 nr. 26 Erfgoedwaarden.)
De beschermingsbesluiten geven geen nadere toelichting m.b.t. specifieke erfgoedelementen of karakteristieken die
aan de basis liggen van de genoemde erfgoedwaarden.
De historische, artistieke en documentaire erfgoedwaarde van het monument zijn voornamelijk terug te vinden in de
totaalcomposities van de voor en achtergevel, d.w.z. in het geheel van de stijleigen verhoudingen, de decoratieve
elementen en de gebruikte materialen en technieken.
De verschillende gevelcomposities, de binnenkoer en het grondplan zijn onderling gerelateerd.
De historische waarde
Het Kasteel Van Veltwijck bevindt zich in de gemeente Ekeren. De oorsprong van het kasteel gaat vermoedelijk
terug tot een hoeve, waar echter weinig gegevens van zijn bewaard. Een schilderij in de trappenhal is nog een
bewijs dat het initieel een vierkantig complex was, gelegen te midden van een vijver.
Wanneer het Veltwijckhof precies gebouwd werd en door wie is niet met zekerheid geweten. Een akte van 3
november 1545 is het oudste bewijs van het Hof Van Veltwijck. Er is hier sprake van de gedwongen verkoop van
een hoeve met een gracht door Maria Happaerts. De koper was Aert van Veltwijck. In deze akte wordt er nog niet
gesproken van een kasteel. Een Ekerse schepenbrief van 15 juni 1564 maakt melding van "... een speelhuys,
opperhof, ende nederhof ... en eene hoeve geleghen neffens 't speelhuys...".
de
Het kasteel is ontworpen in de 16 eeuw en werd destijds gekenmerkt door zijn Renaissance stijl. Er zijn heden nog
maar weinig kenmerken terug te vinden van deze 16de en 17de eeuwse verbouwingen.
De gelaagdheid van de rijke evolutie is niet overal even duidelijk leesbaar. Dit komt hoofdzakelijk door de
verbouwingen in de 20ste eeuw. In het jaar 1905 werd er een grote ingreep uitgevoerd aan het hoofdgebouw van het
kasteel. In dat jaar werd er een tweede bouwlaag gerealiseerd.
e
e
De renaissance elementen die vroeger de authentieke architectuurstijl van de 16 en 17 eeuw weergaven zijn
bijgevolg niet meer zichtbaar als oude bouwsporen op de gevels.

Een uiteenzetting van het gebouw leert ons dat het gaat om een U-vormig aaneengesloten en vrij gaaf bewaard
dienstgebouw van één bouwlaag opgebouwd uit een combinatie van zowel baksteen als kalkzandsteen.
Het Kasteel bestaat uit een hoofdgebouw met twee bouwlagen en een zolderverdieping. Het kasteel heeft twee
vleugels in het oosten en het westen. Deze hebben alle twee maar één bouwlaag en een zolderverdieping met
houten kapconstructie.
De kelderverdieping is niet onder het volledige gebouw. Er bevindt zich een kleine kelder onder de Westvleugel en
een deel onder het hoofdgebouw.
Het dienstgebouw bestaat uit één bouwlaag onder een leien zadeldak met centrale ingangstoren. Deze toren staat
ingepland op een vierkante plattegrond van drie bouwlagen onder een peerspits met leien dak op houten consoles.
De doorgang is opgebouwd uit moer- en kinderbalken.
de
De ingangstoren wordt gekenmerkt met een zandstenen zonnewijzer en uurwerk, respectievelijk uit de 17 eeuw,
aan de noord- en Zuidgevel.
Op de noordwestelijke hoek, aansluitend aan de ingangstoren bevindt zich een L-vormig paviljoen van één
bouwlaag onder een schild- en zadeldak met leien. Het exterieur wordt gekenmerkt door de verankerde
baksteenbouw op gecementeerde plinten. Het gebouw heeft zandstenen speklagen, negblokken en steigergaten.
Overkragende daklijsten.
De Noordgevel van het poortgebouw wordt gekenmerkt door een gesloten gevel. Voor de restauratie had deze gevel
een tweetal rondboogdeuren. Heden zijn enkel nog de bouwsporen zichtbaar van gedichte muuropeningen.
De Zuidgevel van het poortgebouw wordt dan weer gekenmerkt door de getrapte dakvensters, houten laadluiken in
een zandstenen omlijsting met waterlijst op consoles. Rechthoekige muuropeningen, waaronder kruiskozijnen en
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een bolkozijn in een zandstenen omlijsting. Aan het begin van de site bevindt er zich een rondbogige ingangspoort
in zandstenen omlijsting met negblokken, imposten en sluitsteen.
Naast het poortgebouw bevinden zich de oorspronkelijke erven. Heden werden deze tuinen ingericht naar Franse
inspiratie.
De omwalling van het kasteel geeft de cultuurhistorische waarde van het kasteel weer als initieel zijnde
waterburcht. Het Hof van Veltwijck is nooit een versterkte burcht geweest, maar een omwaterd lusthof, een ‘huys
van plaisantie’ Talrijke lusthozen verrezen in de nabijheid van de grote handelssteden, waar ze door voorname
kooplieden en rijke patriciërs werden gebouwd als buitenverblijven.
de
Tijdens de 16 eeuw werd het kasteel gekenmerkt als een kasteel met de planologie van een vierkant. Pas eind
de
18 eeuw werd aan de noordzijde de muur opengebroken en werd de gracht gedeeltelijk opgevuld. Van zodra de
muur gesloopt werd het gebouw gekenmerkt als een U-vormig complex met binnenhof zoals we het op heden
kennen.
Van zodra er in de toekomst beslist wordt om bepaalde ingrepen, verbouwingen, aanpassingen en/of herstellingen
uit te voeren, dient er in elk geval vermeden te worden dat deze onoordeelkundig en dus onherroepelijk zijn met als
gevolg een nefast verlies voor de architecturale en artistieke kwaliteit van het oorspronkelijk totaalconcept.
Latere ingrepen die de goed bewaarde oorspronkelijke architectuur alsook de binnenaankleding- en inrichting al te
zeer structureel aantasten zonder enige intrinsieke kwaliteit toe te voegen, zijn in geen geval toelaatbaar.
Kasteel Hof Van Veltwijck
De architecturaal - artistieke waarde wordt exterieur bepaald door het materiaalgebruik. De architectuur is een
getuige van het vakmanschap in baksteen, natuursteen en hout.
De artistieke waarde wordt mede bepaald dankzij de omgrachting en haar toegangsbrug. Deze zorgen voor een
uniek architecturaal herkenningspunt in Ekeren.
De toegangsbrug die voorafgaand het binnenplein met de gracht rondom het kasteel overbrugd werd eveneens mee
beschermd als monument op 28 maart 1956, omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke en
historische waarde. De boogbrug overspant de gracht en vormt de enige toegang tot het kasteel. De oprijlaan,
dewelke door de poort van het poortgebouw loopt is uitgelijnd op zowel de oprijlaan als op de boogbrug. Op die
manier ontstaat er een lange zichtas tot in het binnenhof van het kasteel.
Verder zijn de klassieke boogbrug van bak- en zandsteen, en gietijzeren balustrade tussen arduinen postamenten
belangrijke architecturale elementen uit hun tijdperk.
Het kasteel bevat eveneens veel ambachtelijke houten en stenen detailleringen uit verschillende tijdperken waardoor
het gebouw een thuis vormt voor de ambachtelijke kunst. Tevens zijn de schilderijen en artefacten (kapel) binnen
het kasteel een meerwaarde voor de artistieke waarde van het gebouw.
De ambachtelijke houten schouw, de versierde houten trap, loodramen, de gemarbreerde kapel met schilderijen van
Jezus, etc.. zorgen voor een zekere esthetische waarde.
e
De 17 eeuwse zandstenen zonnewijzer en uurwerk, respectievelijk aan Zuid- en Noordgevel zijn onmiskenbare
elementen van het domein.
de
Het uurwerkmechanisme en de zonnewijzer van het poortgebouw dateren van de 17 eeuw. Aangezien de
zonnewijzer aan het Poortgebouw onmiskenbaar deel uit maakt van de beschermde gevel wordt ook het bijhorende
uurwerkmechanisme beschermd geacht. Het is een “cultuurgoed dat integrerend deel uitmaakt van het monument”.
Het uurwerk en de zonnewijzer zijn bovendien nog volledig intact. Behalve technische waarde heeft het uurwerk en
de zonnewijzer ook een ambachtelijk artistieke waarde. Deze elementen hebben een historische en technische
waarde.

De artistieke erfgoedwaarde kan opgewaardeerd worden door de huidige klok te herstellen.
Het mechanisch uurwerk is vandaag de dag niet meer in gebruik. Nochtans is dit een redelijk uitzonderlijke
constructie. De artistieke erfgoedwaarde kan opgewaardeerd worden door alle onderdelen die aangebracht werden
om het uurwerk elektrisch op te winden te verwijderen en het oude mechanisme te restaureren.
De architecturaal - artistieke waarde van het interieur van het districtshuis en het poortgebouw wordt deels
ste
ste
bepaald door de inrichting daterend uit de beginjaren en anderzijds uit de 20 - 21 eeuw.
Het interieur van het districtshuis, in het bijzonder het representatieve gedeelte, is slechts in enkele ruimten bewaard
gebleven. Op het gelijkvloers van het hoofdgebouw treffen we in het torenlokaal een altaar met kapel.
Het altaar is in steen vervaardigd. Deze werd volledig gemarbreerd in frisse kleuren. Centraal staat het schilderij met
de kruisiging van Jezus. Onderaan het altaar bevindt zich een schilderij op doek. Het geheel is scharnierend met
een kast erachter. Het altaar is tot op heden goed bewaard gebleven en kwalitatief gerestaureerd.
De grote zaal op het gelijkvloers had oorspronkelijk een residentiële functie in de beginjaren van het kasteel. Later
deed deze dienst als dubbele functie, zowel trouwzaal én raadzaal. In de verbouwingen van 2011 werd deze ruimte
volledig heringericht als trouwzaal. De architecturale waarde van deze zaal gaat bijgevolg niet terug tot zijn
beginjaren. Er is slechts enkele interieurelement bewaard gebleven, de schouwmantel en metalen haardplaat. De
schouw bestaat uit een in hout uitgewerkt en geprofileerde schouwlijst en hangboezem uitgevoerd in donkerkleurige
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eik. Het metselwerk is van een recentere periode en bestaat uit donkerrode en zwarte vuurvaste stenen in patroon
geplaatst. Het wapenschild van Ekeren werd op een houten paneel geschilderd en geplaatst op de hangboezem van
de schouw. De Haardplaat van de schouw bestaat ui een metalen plaat en dateert van een vroegere periode dan de
schouw zelf.
In de trouwzaal bevinden er zich drie supraporta boven de deuren. Deze bestaan alle drie uit een putti die een
bepaalde handeling uitvoert met enkele attributen. Deze elementen bevonden zich op het moment van de
bescherming in het kasteel en zijn bijgevolg mee beschermd.
De houten verdreven trap in het hoofdgebouw van het kasteel bestaat uit een eiken trap met bordessen in
plankenvloer.
De bescherming van het monument wil het behoud van dit interieur garanderen en er voor zorgen dat bij
toekomstige herbestemming of hergebruik rekening gehouden wordt met de architecturale en historische waarde
van alle aspecten van het kasteel.
Waardebepaling van de interieurelementen:
Hierna duiden we op de grondplannen van het Kasteel en het poortgebouw een waardeoordeel aan met betrekking
tot de interieurelementen. De restauratie uit de late 20e eeuw leidde tot een aanzienlijke wijziging van de
interieurafwerking in het merendeel van de lokalen. De waardebepaling is een aanduiding van de nog aanwezige
waardevolle interieurelementen die bij een eventuele herbestemming/herinrichting integraal bewaard en
opgewaardeerd dienen te worden.
Het waardeoordeel is gebaseerd op (kunst)historische, esthetische, functionele en architecturale aspecten van het
monument en wordt weergegeven door twee verschillende kleuren (respectievelijk rood en geel).
Rood = essentieel deel van het monument, te bewaren en/of te restaureren
Zeer waardevol (rood)
Behorend tot de kernwaarden van het complex. Alle (of belangrijke delen van) historische elementen zijn
nog aanwezig en/of deze elementen kunnen nog in hun oorspronkelijke toestand gerestaureerd worden
aangezien er voldoende informatie beschikbaar is. Daarenboven kan de ruimte ook een architecturale,
esthetische en kunsthistortische waarde hebben. Er wordt voorgesteld terug te gaan naar een welbepaalde
periode in de geschiedenis om de huidige (histroische) toestand te bewaren en conserveren.
Geel = aangepast oorspronkelijk deel of gerecupereerd onderdeel of onderdeel uit een latere bouwfase met
een erfgoedwaarde of een nader te onderzoeken deel.
Waardevol (geel)
Een deel van de historische elementen zijn nog aanwezig of deze elementen kunnen nog in hun
oorspronkelijke toestand gerestaureerd worden. Deze code geldt ook voor delen of afwerkingen die uit een
latere bouwfase – met een architectuur(historische) waarde- zijn. Deze ruimtes moeten bewaard worden in
hun huidige toestand en/of zoveel mogelijk gerestaureerd worden naar hun welbepaalde periode in de
geschiedenis. Hierdoor wordt de ruimte maximaal geherwaardeerd.

Legende waardebepaling
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Waardebepaling interieur: gelijkvloers Kasteel en Poortgebouw:

Waardebepaling interieur: verdieping +1 Kasteel en Poortgebouw:
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Waardebepaling interieur: verdieping +2 Kasteel en Poortgebouw:
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05
VISIE OP TOEKOMSTIG BEHEER
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05_VISIE OP TOEKOMSTIG BEHEER
Verwoord de visie op het toekomstig gebruik van het onroerend erfgoed; schets de grote lijnen voor de toekomstige
20 jaar (of 24 jaar indien een geïntegreerd beheersplan). Formuleer via beheerdoelstellingen welke toestand je wilt
bereiken en op welke manier. Splits de doelstellingen op in hoofd- en nevendoelstellingen.
Let wel : dit mag geen impact hebben op de erfgoedwaarden uit hoofdstuk 4. De hoofddoelstelling gaat steeds uit
van het behoud, de verbetering of het herstel van de waarden (zoals beschreven in hoofdstuk 4) die aan de
grondslag van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap liggen. De nevendoelstellingen bevatten beheeropties die
nodig zijn om het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap te valoriseren, te herbestemmen of in regel te stellen met
andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen (bijvoorbeeld toeristische ontsluiting, landbouwexploitatie,..).
Wens je het onroerend erfgoed als ZEN erfgoed (erfgoed zonder economisch nut) of OPEN Erfgoed te laten
erkennen? Argumenteer dan hier waarom het onroerend erfgoed in aanmerking komt. Maak een duidelijk
onderscheid tussen doelstellingen (hoofdstuk5) en geplande werken (hoofdstuk 6).
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05.1_HOOFDDOELSTELLINGEN
Op basis van de diagnosenota en de erfgoedwaarden worden de beheersdoelstellingen uitgewerkt voor het Kasteel
van Veltwijck en het poortgebouw in functie van een duurzaam behoud van het gebouwd erfgoed voor de komende
20 jaar.
Het hoofgebouw van het kasteel wordt heden gebruikt als trouwzaal, museumfunctie met de historische kapel en
enkele vergaderzalen. De oost en westvleugel van het kasteel worden respectievelijk gebruikt als archiefruimte en
burelen van de schepenen.
De oostelijke vleugel van het poortgebouw wordt gebruikt door als BackOffice van het gemeentehuis. Op het
gelijkvloers bevinden zich de verschillende burelen, op de zolderverdiepingen bevinden zich eveneens nog enkele
burelen en een keuken.
De westelijke vleugel van het poortgebouw heeft momenteel geen enkele functie en staat bijgevolg leeg. Een
herbestemming voor deze lokalen dient steeds afgetoetst te worden aan de beheersdoelstellingen.
De eerste hoofddoelstelling focust op het behoud, herstel en verbetering van de waardevolle erfgoedelementen van
het bouwwerk met respect voor:
- de historische gelaagdheid die gevormd wordt door de 16de eeuwse architecturale elementen, de 18de
eeuwse architecturale elementen en vormentaal in samenspraak met de verbouwingen van 1905 waarbij het
kastee leen tweede bouwlaag kreeg
- de gevelopbouw en het volume
- de geringe waardevolle interieurafwerking zoals opgesomd in hoofdstuk 3, inventaris interieurelementen
De beschrijving en visualisatie op plan in hoofdstuk 3 erfgoedwaarden vormt de onderlegger voor het behoud. Op
vlak van herstel geeft hoofdstuk 3 in de diagnosenota een overzicht van de werken die nodig en/of wenselijk zijn om
een optimale bouwtechnische en bouwfysische toestand van het bouwwerk te bekomen.
Op korte termijn dienen er geen dringende instandhoudingswerken en bijbehorende vooronderzoeken uitgevoerd te
worden in het poortgebouw. Voor het kasteel zelf is het wenselijk om de kelder onder de westelijke vleugel na te
kijken. Heden wordt de draagconstructie ondersteund door een tijdelijke schoor.
Een tweede doelstelling is het gebruik zoveel mogelijk af te stemmen op het erfgoed. Bij het gebruik van de
representatieve ruimtes dient men maximaal rekening te houden met de leesbaarheid van het historisch decorum en
overbelasting van deze ruimtes vermijden.
Gezien de vrij recente opfrissingwerken in het kasteel en de restauratiewerken aan de brug en wegenis die het
gebouw heeft doorstaan, vormt deze hoofddoelstelling in hoofdzaak voornamelijk een technische restauratie van
diverse onderdelen van het gebouw:
- plaatselijke gevelreiniging
- dakwerken
- buitenschrijnwerk
- regenwaterafvoer
- duivenwering
- binnenschrijnwerk
- pleisterwerken
- schilderwerken
Deze ingrepen hebben geen impact op de erfgoedwaarden en worden met respect voor het bestaande uitgevoerd.
Ook zorgen deze ingrepen ervoor dat het Districtshuis in goede staat bewaard blijft voor de komende jaren
De stad Antwerpen wil eveneens inzetten op het parkgebied waarin het Kasteel gehuisvest is. Heden wordt er
gewerkt aan een landschappelijk beheersplan. Tot op heden is er nog geen goedkeuring ontvangen van het
Agentschap Natuur en Bos noch van Onroerend Erfgoed, noch van het districtscollege of de districtsraad van
Ekeren. Er wordt verwacht vanuit Stad Antwerpen dit dossier af te ronden eind 2016. Van zodra er een aanpassing
aan het landschappelijk beheersplan of het beheersplan van het Kasteel Van Veltwijck wordt gedaan, dienen beide
beheersplannen geïntegreerd te worden in één globaal plan.
De concrete maatregelen voor deze doelstellingen worden in hoofdstuk 6 aangereikt. Deze zullen later worden
uitgewerkt in een restauratiedossier. Na de restauratie dient een doordacht beheer de gerestaureerde
erfgoedwaarden verder te vrijwaren, zodat deze niet verloren gaan.
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05.2_NEVENDOELSTELLINGEN
De nevendoelstellingen bevatten beheeropties die nodig zijn om het onroerend erfgoed te valoriseren of in regel te
stellen met andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen.
Het kasteel zal ontwikkeld worden met een combinatie van nevenbestemmingen:
1. Bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw met respect voor de
erfgoedwaarde.
2. Aanvullend socio-culturele functie voor de inwoners van de gemeente
3. De relatie binnen-buiten optimaliseren
4. De optimalisatie van de huidige functie

1_Bestendigen van de publieke toegankelijkheid en veiligheid
Uit het bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Antwerpen komt naar voor dat de huidige en toekomstige functie
van de districtshuizen versterkt moet worden en dat er ook belang wordt gehecht aan een aanpak op maat van het
gebouw, o.a. betreffende de publieke toegankelijkheid, de leesbaarheid en de klantgerichtheid. Het masterplan
districtshuizen dat door de stad werd opgesteld, streeft naar een geïntegreerd vastgoedbeheer zodoende deze
gebouwen naar waarde te valoriseren en ze te kunnen inzetten voor de functie waarvoor ze bedoeld zijn, nl. een
districtshuis met een optimale districts- en loketwerking die “future proof” is en beantwoordt aan de hedendaagse
principes van een modern klantmanagement.
Er wordt reeds tegemoet gekomen aan de eisen betreffende publieke toegankelijkheid en veiligheid dankzij de
recente restauratiewerken aan de toegangsbrug. De verdiepingen van het kasteel werden reeds in vorige fase
toegankelijk gemaakt voor andersvaliden door de toevoeging van een lift.
Het goed maakt deel uit van een groter geheel, van het masterplan districtshuizen. Dit masterplan en netwerk is
tevens gericht op erfgoedontsluiting. De ban berust op eenzelfde typologie.
Het gaat er nu om de zaken zo goed mogelijk te evalueren en te onderhouden.

2_ Aanvullend socio-culturele functie voor de inwoners
Het districtshuis van Ekeren kent naast de dienstverlening voor districts- en loketwerking, ook een sociaal-cultureel
gebruik.
De zalen op de eerste en tweede verdieping worden heden vooral gebruikt voor intern verhuur aan medewerkers
van de stad Antwerpen. De raadscommissie, districtsraad en kinderraad gaan maandelijks door in deze
vergaderzalen. De trouwzaal op het gelijkvloers van het districtshuis wordt ter beschikking gesteld / verhuurd aan
externe gebruikers. Buiten trouwceremonies vinden ook o.a. volgende activiteiten er plaats: tentoonstellingen,
ontvangsten, en schoolbezoeken.
Jaarlijks worden er in het kasteel en het park tiental festiviteiten georganiseerd, bijvoorbeeld de kasteelfeesten waar
er een grote toeloop van volk is.
De erfgoedontsluiting richt zich tot alle lagen van de bevolking (jong en oud). Het doelgroepenbeleid kan aan de
hand van aangepaste activiteiten - zoals toeristische erfgoedwandeling en informatiedragers - worden gestuurd.
De erfgoedwaarden die als grondslag liggen van de site, zijn de uitgangspunten voor het ontsluitingsverhaal. Het
ontsluiten gaat enerzijds over het overbrengen en duiden van de erfgoedwaarden van het goed, maar anderzijds
ook over de wijze waarop het publiek dit ervaart, beleeft. De erfgoedwaarden van het geheel worden versterkt door
de herstellingswerken. De nog aanwezige historische elementen in het exterieur, interieur en in het meubilair blijven
behouden en worden door de restauratie versterkt.
Door klantgerichte communicatie komt de bezoeker te weten dat het onroerende erfgoed open en toegankelijk is.

3_De relatie buiten-binnen optimaliseren
De restauratiewerken aan de gevels, gracht en het schrijnwerk van het districtshuis zullen de relatie tussen exterieur
en interieur versterken.
De recente restauratiewerken aan de toegangsbrug en het herleggen van de toegangsweg naar het domein draagt
bijt tot een betere ontsluiting van dit erfgoed.
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4_De optimalisatie van de huidige functie
Het stadsbestuur beoogt met de op te starten restauratiewerken een optimalisatie van de huidige functie in het
gebouw. Hierbij wordt gestreefd naar een bruisend, laagdrempelig gebouw ten dienste van de burger waarbij het
verduurzamen van de functie ervoor zorgt dat dit erfgoed een herkenningspunt blijft. Publieksgerichte activiteiten –
zoals het gebouw openstellen voor Open Monumentendag en het organiseren van opendeurdagen- zullen daartoe
bijdragen.
Het kasteel zal steeds dienst doen voor de protocollaire en ceremoniële functies, zoals hierboven reeds vermeld. In
het rechter gedeelte van het poortgebouw fungeert heden als backoffice voor de openbare functies van het
districtshuis. Voor het linkergedeelte van het poortgebouw wordt momenteel nog een functie gezocht. De nodige
aanpassingen aan het linkergedeelte van het poortgebouw in het kader van een herbestemming zullen steeds
moeten gebeuren op basis van de waardestelling van het voorliggend beheersplan. Hiervoor zal ook een
terugkoppeling met Onroerend Erfgoed gebeuren.
Zoals hierboven reeds vermeld is er steeds een mogelijkheid tot herbestemming van de oostelijke vleugel van het
poortgebouw dat vandaag de dag geen functie kent. Deze lokalen kunnen voor het publiek worden opengesteld.
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06
OPSOMMING EN VERANTWOORDING VAN DE BEHEERSMAATREGELEN
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06_RICHTLIJNEN, MAATREGELEN EN WERKZAAMHEDEN
Som hier alle geplande werken op.
Gebruik bij voorkeur onderstaande tabel.
Maak een onderscheid tussen eenmalige werken en terugkerende werken. Staan de werken op de lijst met
forfaitaire werkzaamheden (MB 5/6/2015), geef dan aan of je de werken al dan niet forfaitair berekent. Verduidelijk
waarom bepaalde keuzes of faseringen gekozen werden.
Voorbeeld :
Aard der
Eenmalig
Terugkerend
Vrijstelling
Betoelaagbaar
Forfaitair
werken
toelating
verrekend
Bv. vervangen
x
x
x
pannen door
leien
Bv. snoeien
2maal/jaar
x
x
hagen
Bv. kappen
x
x
esdoorn
Bv. restauratie
x
x
lederbehang

Vermeld (indien van toepassing) ook volgende werken (zie ook deel 8°):
•
Voorstel van lijst van handelingen waarvoor het college van burgemeester en schepenen niet kan oordelen
dat aangemelde handelingen van die aard zijn om de wezenlijke eigenschappen van een beschermd stadsof dorpsgezicht te verstoren (en waarvoor dus een toelating noodzakelijk zou zijn);
•
Voorstel voor lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor je een toelating van OE nodig hebt;
•
Voorstel van lijst van werken aan cultuurgoederen waarvoor een onroerenderfgoedpremie kan worden
aangevraagd;
•
Voorstel van lijst van werken aan een orgel dat dateert van na de Eerste Wereldoorlog waarvoor een
onroerenderfgoedpremie kan worden aangevraagd.

06.0_INLEIDING
Algemene afspraken:
De inhoud van het beheersplan kadert binnen de huidige vigerende regelgevingen en is er ondergeschikt
aan.
De toekenning van premies is afhankelijk van de beschikbare kredieten, tenzij opgenomen binnen een
MJO, dan moeten de vooropgestelde ramingen gebleven worden.
Beheersmaatregelen kunnen ook zonder erfgoedpremie worden uitgevoerd.
De onderhoudsplicht is steeds van toepassing (Onroerenderfgoeddecreet).
De opgelijste werken zijn bedoeld als ondersteuning bij de opmaak van een restauratiedossier, indien noodzakelijk
zal de lijst verder verfijnd en aangevuld moeten worden bij de opmaak van de concrete dossiers.
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06.1_INSTANDHOUDINGSWERKEN
In afwachting van de goedkeuring van het restauratiedossier worden de nodige instandhoudingwerken uitgevoerd,
omwille van veiligheid en om verdere gevolgschade aan het gebouw te beperken.
Het gebouw wordt minimaal op maandelijkse basis gecontroleerd. Volgende instandhoudingwerken worden
voorzien:
INTERIEUR KELDER KASTEEL
Aard der werken
De draagconstructie van de
keldervloer dient hersteld te
worden, momenteel wordt
het gewelf opgevangen door
een voorlopige schoor

Eenmalig

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

X

Forfaitair
verrekend

X

* cf. art 10.2.1 OE-decreet 2012, een premie wordt verleend “binnen de perken van de begroting” en volgens beleidsafspraken
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06.2_EENMALIGE MAATREGELEN
Om het herstel van de erfgoedwaarden van het kasteel Van Veltwijck te realiseren, zal een restauratiedossier
worden opgesteld. In dit restauratiedossier worden de concrete verwezenlijking van de nevendoelstellingen mee
opgenomen.
De hieronder omschreven beheersmaatregelen zijn dan ook eenmalig. Voor de restauratieve ingrepen kan de
eigenaar een aanvraag indienen voor een erfgoedpremie.
EXTERIEUR DAK KASTEEL
Aard der werken

Eenmalig

Daken en goten veilig en
vlot toegankelijk maken door
voldoende ladder- en
klimhaken te voorzien, deze
voldoen niet aan de
Europese norm EN 517.
Hanggoten verstevigen
zodanig dat deze
beloopbaar zijn
Aan enkele tapgaten
ontbreken bladvangers.
Hierdoor verstoppen de
afvoeren gemakkelijk
Kilgoten nakijken, herstellen
en waar nodig te
vernieuwen
Diameter regenafvoeren na
te kijken, aan te passen
Het noklood is dun en waait
plaatselijk lichtelijk op. De
ijzeren bevestigingsbeugels
zijn verroest: controle
Controle van de loodloketten, aan de hoekkepers :plaatselijk zijn
enkele loodloketten
uitgezakt
De zinken kilgoot is sterk
verweerd en deels met
roofing hersteld, te
vernieuwen door een zinken
kilgoot
Reinigen van de blauwe
hardsteenelementen
Het herstellen van de
blauwe hardsteen door
nieuwe elementen of
herstelmortel
Hervoegen van de
elementen in blauwe
hardsteen

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

X

Forfaitair
verrekend

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EXTERIEUR DAK POORTGEBOUW
Aard der werken

Eenmalig

De dekstenen van de
trapgevels wegnemen,
onderliggend metselwerk
herstellen (vocht en vorst),
dekstenen terugplaatsen en
de gescheurde exemplaren
vervangen
De ladderhaken voldoen niet
aan de Europese Norm
EN517.

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

X

X

X

X

Forfaitair
verrekend

EXTERIEUR GEVELS ALGEMEEN
Aard der werken
Ontbrekend voegwerk
baksteenmetselwerk te
hervoegen
Ontbrekende bakstenen te
vernieuwen
Scheuren in
baksteenmetselwerk te
herstellen
Plaatselijke gevelreiniging

Eenmalig

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

X

X

X

X

X

X

X

X

Forfaitair
verrekend

* cf. art 10.2.1 OE-decreet 2012, een premie wordt verleend “binnen de perken van de begroting” en volgens beleidsafspraken
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EXTERIEUR GEVELS KASTEEL
Aard der werken
Plaatselijk voegwerk
uitgesleten ter hoogte van
de grachtzijden, dit met
plantengroei tot gevolg,
plantengroei te verwijderen
Duivenwering ontbreekt op
vele plaatsen –
duivenwering te plaatsen
Houten deur vernieuwen
naar oorspronkelijk model,
noordgevel aan de fontein.

Eenmalig

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

X

X

X

X

X

X

Forfaitair
verrekend

EXTERIEUR GEVELS POORTGEBOUW
Aard der werken
Cementering van de plint
herstellen
Vernieuwen
elektriciteitsbekabeling en
verlichtingsarmatuur

Eenmalig

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

X

Forfaitair
verrekend

X

X

EXTERIEUR GRACHT
Aard der werken
Plaatselijk losliggende
dekstenen van de omwalling
worden geplaatst in een
kalkhoudend mortelbed,
scheuren kunnen
geïnjecteerd worden met
epoxyhars
Plaatselijk mosvorming en
plantengroei aanwezig op
de grachtgevels. Deze dient
verwijderd te worden.
Ontbrekend voegwerk door
plantenvorming te
hervoegen
Ontbrekende bakstenen te
vernieuwen
Scheuren in
baksteenmetselwerk te
herstellen

Eenmalig

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Forfaitair
verrekend

* cf. art 10.2.1 OE-decreet 2012, een premie wordt verleend “binnen de perken van de begroting” en volgens beleidsafspraken
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INTERIEUR BINNENAFWERKING
Aard der werken

Eenmalig

Plaatselijk herstel van
voegwerk
Het pleisterwerk op de
tongewelven is plaatselijk
beschadigd en dient
hersteld te worden
Het pleisterwerk in de toren
vertoont vocht en schimmel,
pleisterwerk wordt afgekapt
en plaatselijk vernieuwd
De houten trap na te kijken,
plaatselijk te herstellen
Linoleum te vervangen,
oorspronkelijke
vloerafwerking voorzien
Controleren van de plinten –
indien nodig deze opnieuw
vast te maken

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

X

X

X

X

X

X

X

X

Forfaitair
verrekend

x

X

INTERIEUR MEUBILAIR
Aard der werken

Eenmalig

De keukeninvulling mag
herbekeken worden, een
hedendaagse keukeninvulling kan voorzien
worden

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

Forfaitair
verrekend

X

INTERIEUR KELDER KASTEEL
Aard der werken
De kelder is zeer vochtig en
onvoldoende verlucht, te
verluchten
Door het vocht in de kelder
is er reeds aftekening
merkbaar van zwammen,
zwambestrijding
De verluchtingsopening
dient afgedicht te worden,
kaderwerk met fijnmazig rvs
gaas dient voorzien te
worden
Kelders te ontruimen.
Kelders volledige te
reiniging en de kalklaag
herstellen

Eenmalig
X

Betoelaagbaar *

Forfaitair
verrekend

X

X

X

X

X

X
X

X

INTERIEUR TECHNIEKEN
Aard der werken
Verluchtingsroosters na te
kijken en te reinigen

Eenmalig

Terugkerend

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar *

Forfaitair
verrekend

X

* cf. art 10.2.1 OE-decreet 2012, een premie wordt verleend “binnen de perken van de begroting” en volgens beleidsafspraken
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06.3_WEDERKERENDE MAATREGELEN
De onderhoudsstrategie zal inzetten op preventief en planmatig onderhoud, om het risico op schade te beperken.
Het nazicht van de daken en goten dient minstens één maal per jaar uitgevoerd te worden. Om gevolgschade te
vermijden dient alle schilderwerk van hout en metaal regelmatig hernomen te worden. Indicatief wordt een periode
van 10 jaar vooropgesteld.
EXTERIEUR DAK KASTEEL
Aard der werken

Eenmalig

Terugkerend

De nokvorsten dienen
gereinigd te worden,
mosvorming
Kitvoegen van dekstenen
nakijken, deze zijn verweerd
en voldoen niet meer
De mortelaansluiting van de
nokken vertoont lichte
barstvorming en is
plaatselijk weggevallen
Mosvorming schoorstenen –
reinigen metselwerk en
natuursteen
De kilgoten met loketlood
werden vrij smal uitgevoerd,
waardoor ze gemakkelijk
vervuilen.
Vervuilde goten reinigen

Vrijstelling
toelating

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Betoelaagbaar *

Forfaitair
verrekend

Betoelaagbaar *

Forfaitair
verrekend

Betoelaagbaar *

Forfaitair
verrekend

EXTERIEUR DAK POORTGEBOUW
Aard der werken

Eenmalig

Terugkerend

Daknokken nakijken en
indien nodig vervangen
en/of herstellen

Vrijstelling
toelating

X

X

EXTERIEUR GEVELS POORTGEBOUW
Aard der werken

Eenmalig

Terugkerend

Plint volledig te reinigen en
indien nodig plaatselijk te
herstellen

Vrijstelling
toelating

X

X

EXTERIEUR BUITENSCHRIJNWERK
Aard der werken

Eenmalig

Terugkerend

Dichtingen na te kijken en te
herstellen
Mastiek van het
buitenschrijnwerk te
controleren en te
vernieuwen
Grondige reiniging

Vrijstelling
toelating

X

X

X

X

X

X

Betoelaagbaar *

Forfaitair
verrekend

Betoelaagbaar *

Forfaitair
verrekend

INTERIEUR BINNENAFWERKING
Aard der werken

Eenmalig

Terugkerend

Barstjes en/of kleine
beschadigingen natuursteen
te herstellen, indien nodig.
Natuurstenen reinigen
Schilderen van de muren –
opfrissingswerken

Vrijstelling
toelating

X

X

X
X

X

* cf. art 10.2.1 OE-decreet 2012, een premie wordt verleend “binnen de perken van de begroting” en volgens beleidsafspraken
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INTERIEUR MEUBILAIR
Aard der werken

Eenmalig

Terugkerend

Conserveren en reinigen
lederen stoelen

Vrijstelling
toelating

X

Betoelaagbaar*

Forfaitair
verrekend

Betoelaagbaar*

Forfaitair
verrekend

X

INTERIEUR KELDER KASTEEL
Aard der werken

Eenmalig

Terugkerend

De reeds vernieuwde stenen
vloer dient gecontroleerd te
worden, deze is plaatselijk
beschadigd en dient
hersteld te worden
Tongewelven worden
gecontroleerd en indien
nodig plaatselijk hersteld

Vrijstelling
toelating

X

X

X

X

INTERIEUR TECHNIEKEN
Aard der werken

Eenmalig

Terugkerend

De mechaniek van het oude
uurwerk controleren in de
toren

Vrijstelling
toelating

Betoelaagbaar*

Forfaitair
verrekend

X

* cf. art 10.2.1 OE-decreet 2012, een premie wordt verleend “binnen de perken van de begroting” en volgens beleidsafspraken
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07
VOORSTEL VAN OPVOLGING EN EVALUATIE

71/77

ARCHITECTENBUREAU
VANHECKE & SULS bvba

Schoonselstraat 5
2610 wilrijk

t +32 3 830 15 46

info@arvs.be
www.arvs.be

btw be 0441 978 421
iban be 79 4027 1135 3133

07_VOORSTEL VAN OPVOLGING EN EVALUATIE
Omschrijf hoe je de gekozen doelstellingen opvolgt en evalueert (de timing van de werken en toestand van het
onroerend erfgoed zijn hierbij cruciaal). Timing om te rapporteren aan de buitendienst van het agentschap:
•
Is het erfgoed in slechte staat: jaarlijkse rapportering ;
•
Zijn er werkzaamheden aan het erfgoed in uitvoering: rapportering ten laatste 6 maanden na beëindiging
van de werkzaamheden;
•
Is het erfgoed in goede staat en zijn er geen werkzaamheden gepland op korte termijn: vijfjaarlijkse
rapportering
Maak altijd een verslag of voortgangsrapport van het verloop van de werkzaamheden met vermelding van
aard,plaats, datum, resultaat, incl. fotomateriaal. Laat ons ook weten wie het verslag zal opmaken.
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07.1_RAPPORTERING
Omschrijf hoe je de gekozen doelstellingen opvolgt en evalueert (de timing van de werken en toestand van het
onroerend erfgoed zijn hierbij cruciaal). Timing om te rapporteren aan de buitendienst van het agentschap:
•
Is het erfgoed in slechte staat: jaarlijkse rapportering ;
•
Zijn er werkzaamheden aan het erfgoed in uitvoering: rapportering ten laatste 6 maanden na beëindiging
van de werkzaamheden;
•
Is het erfgoed in goede staat en zijn er geen werkzaamheden gepland op korte termijn: vijfjaarlijkse
rapportering
Restauratie / eenmalige maatregelen
Na de goedkeuring van het beheersplan wordt het restauratiedossier, waarin de eenmalige werken zijn opgenomen,
voor het districtshuis Ekeren opgemaakt en ingediend. De richtlijnen van het agentschap Onroerend Erfgoed worden
verwerkt in het restauratiedossier.
Voor de werken wordt een meerjarenpremie-overeenkomst aangevraagd. Na de goedkeuring van deze premie
worden de werken aanbesteed en uitgevoerd. Dit wordt ten vroegste aangevat in de loop van 2017-2018.
Tijdens de werken wordt de erfgoedconsulent wekelijks uitgenodigd op het werfoverleg. Na het werfoverleg wordt
steeds een verslag opgemaakt van het verloop van de werkzaamheden met vermelding van aard, plaats, datum,
resultaat, incl. fotomateriaal. Dit verslag wordt opgemaakt door de aangestelde restauratiearchitect.
Na het beëindigen van de werken, tijdens de voorlopige oplevering, wordt het as-built dossier en het
onderhoudshandboek overhandigd aan het agentschap Onroerend Erfgoed. In het onderhoudshandboek wordt
dieper ingegaan op de richtlijnen voor het verder beheer en onderhoud.
In het as-built dossier zijn volgende elementen opgenomen:
-

Fotoreportage (voor, tijdens en na de werken)
Werfverslagen, proces-verbaal van oplevering en nota over verloop van de werken
Coördinaten van de uitvoerders en ontwerpers
Verslagen met de resultaten van de (voor)onderzoeken
Technische fiches van de gebruikte materialen
Onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de gebruikte materialen
As-built plannen en attesten

Onderhoud / terugkerende maatregelen
De terugkerende maatregelen worden opgenomen in EPM (Enterprise Project Management), een omgeving om op
een eenvoudige wijze projecten in te brengen, te beheren en op te volgen. Projectleiders kunnen projecten
inbrengen, beheren, opvolgen en sturen.
Door EPM te gebruiken, maak je een unieke projectcode aan. Op deze code kan gebudgetteerd worden en ze wordt
doorgeschreven naar het Interactief Operationeel Plan (IOP). Op die manier verhoog je de transparantie van je
project.
EPM biedt veel mogelijkheden voor de projectplanning en is vooral geschikt voor complexe projecten vb.
langlopende projecten en projecten met veel afhankelijkheden en/of belangrijke deadlines.
De verdere evaluatie van het onderhoud gebeurt op jaarlijkse basis. Stad Antwerpen heeft hiervoor een
onderhoudsprogramma, PLANON, waarbij jaarlijks de staat van het gebouw wordt geëvalueerd. De evaluatie leidt
tot een lijst van werken specifiek voor het onderhoud van het gebouw. De lijst kan ook leiden tot grotere werken
waarvoor een apart dossier wordt opgemaakt.
Stad Antwerpen heeft een contract met Monumentenwacht voor het districtshuis om een inspectierapport op te
maken. Dit rapport wordt periodiek opgemaakt. De periodiciteit wordt in gemeenschappelijk overleg bepaald,
afhankelijk van de toestand van het gebouw. De bevindingen worden mee opgenomen in het
onderhoudsprogramma PLANON.
Stad Antwerpen maakt a.d.h.v. PLANON een periodiek verslag op. Dit wordt, aangevuld met het inspectierapport
van Monumentenwacht, aan Onroerend Erfgoed bezorgd.
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08
BIJLAGEN
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08_BIJLAGEN
Kruis hieronder aan welke bijlagen je toevoegt. Indien ze reeds in het beheersplan zelf worden opgelijst, dan
herhaalt u de oplijsting zonder bijkomende duiding (bvb. ZEN-erfgoed) . Bezorg de bijlagen digitaal aan de
buitendienst van het agentschap.

Bijlagen

Niet van toepassing (en dus niet
bijgevoegd)

Perimeter van gebied waarvoor
beheersplan wordt opgemaakt (met
schaal en N-pijl)
Lijst van premiegerechtigde werken
Lijst van handelingen waarvan de
uitvoering vrijgesteld zal zijn van
toelating
Lijst van ZEN-erfgoed met
aanduiding op kaart
Lijst van open erfgoed met
aanduiding op kaart
Lijst van ontsluitingswerken voor
open erfgoed die in aanmerking
komen voor een premie met
aanduiding op kaart
Lijst van werken aan bomen en
struiken waarvoor toelating nodig is
Lijst van cultuurgoederen die in
aanmerking komen voor een
premie
Lijst van handelingen waarvoor
CBS niet kan oordelen dat ze van
die aard zijn om wezenlijke
eigenschappen van een DG/SG te
verstoren
Beschermingsbesluit Monument
Beschermingsbesluit toegangsbrug
Vaststellingsbesluit van de
inventaris van het bouwkundig
erfgoed
Monumentenwacht 2011
Inventaris Interieur
Inventaris Exterieur
Opmetingsplannen
Schadeplannen
Bibliografie

Bijgevoegd (nummering!)

08.1

08.2
x

x
x
x

x
Zie 03.2.3_inventaris historisch
interieur
x

08.3
08.4
08.5

08.6
08.7
08.8
08.9
08.10
08.11
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08.11_BIBLIOGRAFIE
08.11.1_BEELDBANK
Figuren
Figuur 01: bron - www.bingmaps.be
Figuur 02: bron - www.cadgis.be
Figuur 03: bron - inventaris.onroerenderfgoed.be
Figuur 04: bron - www.geopunt.be
Figuur 05: bron - www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be
Figuur 06: bron - www.geopunt.be
Figuur 07: bron - www.geopunt.be
Figuur 08: bron - www.geopunt.be
Figuur 09: bron - Stadsarchief Antwerpen
Figuur 10: bron - Stadsarchief Antwerpen
Figuur 11: bron - Stadsarchief Antwerpen
Figuur 12: bron - Stadsarchief Antwerpen
Figuur 13: bron - Stadsarchief Antwerpen
Figuur 14: bron - Stadsarchief Antwerpen
Figuur 15: bron - Stadsarchief Antwerpen
Foto’s
Foto 01: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 02: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 03: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 04: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 05: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 06: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 07: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 08: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 09: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 10: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
02.2_Bouwgeschiedenis:
Foto: bron - beeldmateriaal, archief Stad Antwerpen, Felixarchief – FOTO-GF#1138
Foto: bron - beeldmateriaal, archief Stad Antwerpen, Felixarchief – FOTO-GF#1139
Foto: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 11: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 12: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 13: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 14: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 15: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 16: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
Foto 17: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
03.2.3_Inventaris Historisch interieur: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
03.2.4.B_schadebeeld: bron - beeldmateriaal architectenbureau Vanhecke & Suls bvba
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08.11.1_LITERATUUR
08.11.2.1_INTERNET
Districtshuis Ekeren. Luchtfoto,
http://www.bingmaps.be, geraadpleegd op 25/08/2016.
Districtshuis Ekeren. Kadasterplan,
http://www.cadgis.be, geraadpleegd op 25/08/2016.
Districtshuis Ekeren. Aanduiding bouwkundig erfgoed,
http://inventaris.onroerenderfgoed.be, geraadpleegd op 25/08/2016.
Districtshuis Ekeren. Gewestplan,
http://www.geopunt.be, geraadpleegd op 25/08/2016.
Districtshuis Ekeren. Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen,
http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be, geraadpleegd op 25/08/2016.
Districtshuis Ekeren. Bijlage 08.5_Vaststellingsbesluit,
http://inventaris.onroerenderfgoed.be, geraadpleegd op 25/08/2016.
Districtshuis Ekeren. Bijlage 08.3_Beschermingsbesluit monument,
http://inventaris.onroerenderfgoed.be, geraadpleegd op 25/08/2016.
Districtshuis Ekeren. 03.1_algemene beschrijving/typering en ruimtelijke context
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Kasteeldomein Hof van Veltwijck, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300029 (geraadpleegd op 25 augustus 2016)
Districtshuis Ekeren. 02_historische nota - bouwgeschiedenis
http://schattenvanekeren.be, geraadpleegd op 18/10/2016.

08.11.2.2_BOEKEN
Districtshuis Ekeren. 02.2.1_Bouwkundige elementen,
‘Geschiedenis van Ekeren, geraadpleegd op 06/09/2016.
Prof.Dr. Robert van Passen, uitgegeven door het Gemeentebestuur van Wilrijk, 1982, D 1982/1087/1
Drukkerij De Brauwere te Wilrijk, 2000 exemplaren waarvan 36 genummerde
Districtshuis Ekeren. 02.2.1_Bouwkundige elementen,
‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Stad Antwerpen, 3nd, fusiegemeenten’, geraadpleegd op
07/09/2016.
Hilde Kennes, Geert Plomteux en Rita Steyaert, uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Leefmilieu en Infrastructuur – Bestuur voor Monumenten en Landschappen, D 1992/3241/73
Uitgeverij Brepols
Districtshuis Ekeren. 02.2.1_Bouwkundige elementen,
‘Het Hof Van Veltwijck’, geraadpleegd op 18/10/2016.
Opgemaakt door Heemkundekring Ekeren, op basis van Archief Alfons Van Den Wyngaert.
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