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1 DE IDENTIFICATIE EN HET KADASTERPLAN
1.1

FEESTZAAL ‘DE HARMONIE’ EN DE VOORMALIGE ORANJERIE

Beschermd wegens zijn historische en architectuurhistorische waarde:
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
de
Belangrijke getuige van het sociale en culturele leven van de burgerij van het midden van de 19 eeuw. Een van de
belangrijkse werken van architect Dens uit 1845-46.
De historische meer bepaald de architectuurhistorische waarde wordt als volgt omschreven:
Neoclassicistische feestzaal.
Afbakening beheersplan

Bescherming

1

Feestzaal ‘De Harmonie’ inclusief de conciërgewoning en de voormalige Oranjerie
Het Harmoniepark is niet mee opgenomen in het beheersplan.
Als monument MB 3190
Datum definitief besluit
10-07-1997
Datum publicatie staatsblad 22-01-1998

Zaal Harmonie, Oranjerie en Conciërgewoning zijn ook opgenomen in de inventaris van het bouwkundige erfgoed.

Conciërgewoning
Feestzaal Harmonie
Oranjerie

Fontein Peter Benoit

lijn blauw:
rood vlak:
rood lijn:
Kaart 1

Afbakening beheersplan

Perceel Harmoniepark
Monumenten binnen het Harmoniepark
Afbakening beheersplan

2

Feestzaal Harmonie incl. conciërgewoning
Kadaster
Afdeling 10, sectie K, nr. 1549s2
Ligging feestzaal Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen
Ligging woning
Mozartstraat 7, 2018 Antwerpen
Oranjerie
Kadaster
Ligging feestzaal

Afdeling 10, sectie K, nr. 1549k2, 1549p2
Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen (kadasterplan)
Effectief adres: Harmoniestraat 25b, 2018 antwerpen

Andere beleidsplannen:
Opgenomen in het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan van de Stad Antwerpen (goedgekeurd 2006)

1

Zie bijlage 1: Ministerieel Besluit 3190
Zie bijlage 2: afbakening beheersplan_kadasterplan 1:1000
3
www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be
2

3
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1.2

DOEL BEHEERSPLAN

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.
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 institiuten, 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 toekomst
ingrepen/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 Zaal Harmonie, Oranjerie en Conciërgewoning stelde het stadsbestuur op 9 juli 2010 een
restauratiearchitect aan voor de opmaak van een restauratiedossier. Behalve een integratie van Zaal Harmonie in zijn
omgeving door een heraanleg van Harmoniepark (reeds uitgevoerd) en opnieuw in dienst stellen van Fontein ter ere van Peter
Benoit (in uitvoering), omvatten de werken aan zaal, oranjerie en conciërgewoning enerzijds een uitgebreide restauratie van
zowel buitenschil (herstel van gevel en dak, terug openmaken van oorspronkelijke openingen door terugplaatsen van
buitenschrijnwerk), anderzijds de implementatie van de nodige technische installaties teneinde een hedendaags
binnenklimaat te garanderen en een aangepaste inrichting voor het vervullen van de functiegebonden loketwerking en
kantoorwerkplekken. De monumentale centrale beuk met podium (welke tijdens de diensturen zal gebruikt worden als
wachtzaal voor bezoekers van de loketten) zal maximaal ontsloten worden voor publiek door multifunctioneel gebruik
(tijdelijke expo’s, toespraken en huldigingen, concerten,…). Zo zal ook de vergaderinfrastructuur in nieuwbouw en bestaande
zijbeuk van Zaal Harmonie ter beschikking gesteld kunnen worden voor verhuur en externe exploitatie. Voor de Oranjerie
wordt een gebruik als lichte horeca, eveneens in combinatie met een aangepaste evenementeninfrastructuur voor
overlegmomenten met grotere groepen.
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 monumentale gebouwen binnen
projectzone Harmonie in Antwerpen. Het betreft hier in totaal drie als monument beschermde gebouwen: de zaal zelf, de
oranjerie en de aanpalende conciërgewoning. 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.
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 rekening
4

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.

1.3

EIGENDOMSSTRUCTUUR

1. Zaal Harmonie

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

2. Oranjerie

eigenaar: Stad Antwerpen
adres: Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen
(in concessie gegeven tijdens zomermaanden – horeca)

3. Conciërgewoning

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

1.4

FOTOREPORTAGE

Harmonie

Oranjerie

Conciërgewoning

5

2 HISTORISCHE NOTA
2.1

BRONNENONDERZOEK

In het kader van de restauratie werd een uitgebreid bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd door
Studiebureau Monumentenzorg in 2009. Deze studie ligt aan de basis van de historische nota en werd aangevuld met
bijkomend onderzoek.

2.2
2.2.1

CONTEXT EN BOUWGESCHIEDENIS
ANCIEN RÉGIME

Het gebied waarin de onderzochte gebouwen en het park gelegen zijn, behoort in de middeleeuwen tot de vrijheid van
Antwerpen. De stadsrechten worden in 1221 namelijk niet enkel aan de stedelijke agglomeratie van Antwerpen gegeven, maar
4
gelden in een uitgebreider gebied.
Het perceel is gelegen aan de huidige Mechelsesteenweg. Er is reeds sprake van een "Mechelschen steenwech" in 1395, soms
5
ook Sint-Jorissteenweg, Berchemsteenweg, of Mechelsebaan genoemd. Op onderstaande kaart is de weg Steenwegh nae
Berchem benoemd en is het belang van de weg duidelijk voelbaar. De steenweg verbindt de St. Joris Poort van de
stadsomwalling met de kerk van Berchem. Ook werden er belangrijke ‘publieke’ functies gelinkt aan de Mechelsesteenweg,
zoals Het Galgen Velt en ’t Siecken.

’t Siecken of het leprozenhuis Tezieken werd gesticht tussen 1231 en 1237 ter hoogte van het huidige Harmoniepark. Het
klooster dat gespecialiseerd was in het behandelen van melaatsen werd in 1542 verwoest door Maarten Van Rossum en in
1580 getroffen door een brand. Hoewel de kaart dateert na het verdwijnen van het leprozenhuis is deze wel nog ingetekend
en duidelijk omringd met landgoed.

Kaart 2

Kaart Claes Jansz Visscher uit 1645-1655 (Bron: KBR)

4
zie bijlage 4: VANDEGEHUCHTE C., Bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van zaal Harmonie, Park Harmonie en
Monument Peter Benoît, Mechelsesteenweg 216 in Antwerpen, 2009. (ongepubliceerde studie)
5
Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2016:
Mechelsesteenweg,
Inventaris
Onroerend
Erfgoed
[online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/112937 (geraadpleegd op 30 september 2016).
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In 1698 stelt landmeter Joan C. van Lyere een atlas van de stadsbuitenijen samen. Op dat moment is er op het grondgebied
een hof van plaisantie gelegen. Dit is een buitenverblijf van de gegoede kooplieden in de buitengebieden van de stad. Om hun
verworven rijkdom te etaleren liet deze nieuw gevormde aristocratie veelal bestaande hoeves in de volle natuur buiten de stad
met een landgoed aanvullen tot lusthof. Het ontstaan van dergelijke lusthoven hangt samen met de densiteit die zich intra
de
muros manifesteerde en dit vanaf de 16 eeuw. Hoe de tuin van dit lusthof er precies uitzag, is niet te achterhalen. De tuin
moet alvast ook uit breder economisch perspectief bekeken worden. Er werden hoogstwaarschijnlijk hout, hooi, vee, gronten,
fruit en/of graan geproduceerd voor verkoop en eigen consumptie. Moes- en kruidentuinen, bomgaarden en visvijvers werden
de
tijdens de 17 eeuw van elkaar gescheiden door middel van grachten, hagen of muren. Op het overeenkomstige perceel nr.
39 is het hoveniershof ‘Het hof van Valkenborch’ gelegen. M.F. De Schieter wordt vermeld als oudst opgetekende eigenaar in
6
1790. De indeling van het perceel zelf is niet af te lezen op kaart IX uit de Atlas Der Antwerpsche Stadsbuitenijen. Op de
Ferrariskaart, 1777, is te zien dat het voorheen zeer grote perceel is opgesplitst en dat er bebouwing aanwezig is.

Kaart 3

Kaart IX uit de Atlas Der Antwerpsche Stadsbuitenijen uit 1968 (Bron: SA)

Kaart 4

7

Ferrariskaart uit 1777 (Bron: KBR)

6

zie bijlage 4: VANDEGEHUCHTE C., Bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van zaal Harmonie, Park Harmonie en
Monument Peter Benoît, Mechelsesteenweg 216 in Antwerpen, 2009. (ongepubliceerde studie)
7
PRIMS F. e.a., Atlas der Antwerpsche stadsbuitenijen van 1698, Antwerpen, 1933
7

Afbeelding 1

geromantiseerd zicht op Antwerpen extra muros, Jan Wilders, 1838

8

2.2.2

SOCIÉTÉ ROYALE D’HARMONIE (1844-1923)

Kaart 5

Primitief kadaster,1823 (Bron: SA)

Het primitief kadaster toont de situatie net voor de grootste wijziging in het Antwerps grondgebied. De omgeving bleef zijn
landelijk karakter lang behouden maar hier kwam verandering met de aanleg van de Brialmontvesting in 1860-1865. Deze
negentiende-eeuwe stadsuitbreiding bracht de Vrijheid van Antwerpen nagenoeg volledig binnen de wallen. Op korte termijn
hervormde de omgeving zich tot een stedelijke uitbreiding van de stad met aanleg van publieke domeinen zoals het
harmoniepark.
Op bovenstaande kaart is het voormalige Galgenveld heraangelegd tot Pépinière. Het Galgenveld werd reeds in 1703
opgedoekt en veranderde al snel in een wildernis. De stad Antwerpen vormde het veld om tot wandelplaats in 1754. Onder
Frans bewind werd de wandelplaats opgeëist en getransformeerd naar plantentuin. Deze situatie is ingetekend op het
Primitief kadaster. In 1809 werd de tuin terug afgestaan waarna de stad de tuin pas voor het publiek openstelde in 1861. Op
dit moment was het Harmoniepark reeds 15 jaar in gebruik.

Kaart 6

Scheepers,1868 (Bron: SA)
9

de

In het eerste kwart van de 19 eeuw was het gebied eigendom van de
familie Mosselman. Op 14 november 1844 werden de gronden door deze
familie verkocht aan de Koninklijke Maatschappij der Harmonie. De
maatschappij van muziekliefhebbers zag het licht in 1814 en werd in 1829
tot een Koninklijke maatschappij verheven. Een uitbreiding van het
zomerlokaal drong zich op en daarom ging de maatschappij over tot de
aankoop van de gronden langs de steenwegen naar Berchem en Wilrijk. Voor
het oprichten van een concertgebouw werd een architectuurwedstrijd
uitgeschreven. Architect Peter Dens diende het winnende ontwerp in en de
opbouw van de zaal met oranjerie startte op 16 juli 1845. Ongeveer een jaar
later op 7 juli 1846 werd het nieuwe zomerlokaal feestelijk ingehuldigd. De
heraanleg van de tuin met beplanting en verfraaiing werd toegewezen aan
8
Guillaume Verbert, lid van de Bestuurraad de Harmonie.
Op de paviljoentjes na, is er geen extra bebouwing op het perceel

Kaart 7

Mutatieschets 34 uit 1847 (Bron: studiebureau Monumentenzorg)

Afbeelding 2
1861 (bron: SA)

Zicht op de omheining van op de Mechelsesteenweg,

Afbeelding 3
Zicht op kiosk en Harmonie zoals ontworpen door Pieter
Dens, 1864 (bron: SA)
Afbeelding 4
Zicht bloemenbak met op de achtergrond de Harmonie
en Oranjerie, 1860 (bron: SA)
Afbeelding 5
de Nehaut, SA)

Zicht op de vijver met brug, 1861 (bron: fotograaf Dubois
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zie bijlage 4: VANDEGEHUCHTE C., Bouwhistorisch en materiaaltechnisch
onderzoek van zaal Harmonie, Park Harmonie en Monument Peter Benoît,
Mechelsesteenweg 216 in Antwerpen, 2009. (ongepubliceerde studie)
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Kaart 8

NGI, 1865 (Bron: NGI)

De stedelijke uitbreiding is duidelijk afleesbaar op bovenstaande kaart, waarbij de perceelsgronden verkleinen en langs de
hoofdwegen, zoals de Mechelsesteenweg, lintbebouwing ontstaat. Het Harmoniepark, samen met het huidige Albertpark is
nog steeds duidelijk aangegeven als groene zone (met bomen) tot aan de huidige Jan van Rijswijcklaan. In 1879 werd de
9
Mozartstraat geopend. Aan de zijde van het Harmoniepark worden statige herenhuizen opgetrokken, dikwijls samen
gebouwd. De eerste bouwaanvraag dateert van 1880 en uit de bouwaanvragen kunnen we afleiden dat de stad een groot
belang hechte aan een harmonisch straatbeeld. De agenten van stadsingenieurs kwamen zelf de bouwlijn en waterpas
uitzetten, de plinthoogte, uitsprong en vorm van dorpel, de uitsprong van balkons, de keldergaten en de diepte van deur- en
vensterkozijnen ten opzichte van de gevel werden vastgelegd in de vergunning.

Afbeelding 6

Bouwaanvragen uit 1880 en 1881 vlak na aanleg van de nieuwe straat (Bron: SA)

9

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Mozartstraat, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/113582 (geraadpleegd op 15 september 2016).
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In 1886 werd een bouwaanvraag ingediend voor het bouwen van 3 woningen waaronder Mozartstraat nr. 7, de conciërge
woning. Ook hier is duidelijk de uniformiteit van de straat en gebruikte stijl belangrijk. De verstedelijk heeft geleid tot het
insluiten van her Harmoniepark waarbij de langse zijden grenzen aan straten en de kopse zijden grenzen aan bebouwing.

Afbeelding 7

Plan bouwaanvraag Mozartstraat 3, 5 en 7 in 1886 (Bron: SA)

In 1889 wordt architect Charles Dens aangesteld om de feestzaal uit te breiding en een overdekte toegang te voorzien vanaf
de Mechelsesteenweg, de toenmalige Mosselman dreef genoemd naar de voorgaande eigenaars. De uitbreiding is ingetekend
in het kadaster in 1890.

Kaart 9

Mutatieschets 116, 1890 (Bron: studiebureau monumentenzorg)

Veel informatie over deze bouwfase is niet terug gevonden maar het is eenvoudig de link te leggen met de enorme
e
bevolkingsgroei die Antwerpen kende in de 19 eeuw. (zoals de meeste industriële steden). In 1900 werd een bevolkingsaantal
10
opgetekend van 302.058 in vergelijking met 88.487 in 1846, de periode van de eerste bouw.
10

GREEFS H., BLONDE B., CLARK P., The growth of urban industrial regions: Belgian developments in comparative perspective,
in: STOBART J., RAVEN N., Towns, regions and industries. Urban and industrial change in the Midlands, c. 1700-1840, New York,
2005, p. 222.
12

2.2.3

AANKOOP DOOR STAD ANTWERPEN 1923

Het begin van de Eerste Wereldoorlog was een keerpunt van de Koninklijke Maatschappij de Harmonie. Een derde van de
leden had immers de Duitse nationaliteit. Dit waren overigens de meest kapitaalkrachtige leden. Bovendien bleek het
concertwezen na de oorlog drastisch veranderd te zijn met de komst van de radio en de filmzalen. Op die manier werd de
maatschappij genoodzaakt het zomerlokaal aan het stadsbestuur te verkopen op 20 november 1923. In deze verkoop waren
de feestzaal, de oranjerie, de kiosk, de hangar, het huis van de tuinman, de lusttuin en de verschillende paviljoenen in de tuin
inbegrepen. Deze opsomming in de kadastrale legger geeft ons voor het eerst terug informatie over de tuin.
Het stadsbestuur had aanvankelijk het plan om op deze locatie een nieuw conservatorium te bouwen. De provinciale afdeling
van de Commissie voor Monumenten en Landschappen uitte haar bezorgdheid over een dergelijk initiatief en schrijft in de
briefwisseling dat het karakter van de prachtige tuin met de zeldzame boomsoorten en de reeks beelden van kunstenaars en
toondichters moet behouden blijven. De plannen gingen uiteindelijk niet door en het voormalig zomerlokaal van de Harmonie
bleef behouden. In de tuin worden in 1950 de beeldhouwwerken weggenomen en opgeborgen in het stadsmagazijn en de
paviljoentjes langs de Mechelsesteenweg worden verwijderd.

Kaart 10 Aankoop Harmonie,1923 (Bron: SA)

13

Na aankoop door de stad werden vele verbouwing uitgevoerd, waaronder het verwijderen en vervangen van de omheining.
Een tweede grote verbouwingsperiode startte in 1974, waarbij de grootste ingreep het toevoegen van een interne schil om
een verbeterde akoestiek te bekomen. Sinds de verbouwing van Charles Dens was een leefruimte voor conciërge
ondergebracht in de Harmonie. Deze groeide geleidelijk uit tot een volledige woning. Bij de grote verbouwingswerken werd
vermoedelijk de woning aan de Mozartstraat aangekocht.
Op het voorontwerp plan staat de optie om de drie woningen aan te kopen (zie tekst pagina 12) waarbij vergaderruimtes in nr.
3 zouden ondergebracht worden, in nr. 5 verschillende hobby lokalen en knutselruimten en een portierswoning in nr. 7.
Uiteindelijk is enkel woning nr. 7 mee opgenomen in het nieuwe ontwerp.

In 1997 werd de Harmonie beschermd als monument.

14

2.3

ALGEMENE BESCHRIJVING EN TYPERING

Neoclassicistisch hoofdgebouw met een onregelmatige bedaking aangepast aan de onderliggende bouwlagen en functies. In
combinatie met de oranjerie en de overdekte passage met toegangsgebouw bepaalt de Harmonie de belangrijkste wand van
het Harmoniepark. De bebouwing aan weerszijde van de oranjerie is ondergeschikt zowel qua positie als vormgeving aan de
harmonie.

15

Het toegangsgebouw aan de Mechelsesteenweg heeft wel eenzelfde vormgeving omwille van zijn representatief karakter aan
de straatzijde. Het toegangspaviljoen werd oorspronkelijk geIntegreegd in het omheining met meerder neoclassicistisch
bouwwerkjes.

Afbeelding 8

Omheining van het Harmoniepark circa 1861 (Bron: SA)

De hovenierswoning (geen onderdeel van het beheersplan), de oranjerie en de overdekte doorgang met sanitair hebben een
meer sobere afwerking. Op de huidige foto’s lijkt de oranjerie ook meer aangezet met een wit fronton, in de oorspronkelijke
toestand was dit niet het geval en overheerste het metselwerk. (zie hoofdstuk 3.5 Inventaris Oranjerie)

Deze bebouwde wand van het harmoniepark heeft een duidelijke uniformiteit, ondanks of net dankzij het gebruik van diverse
materialen en de superpositie van de Harmonie zelf.

16

2.4

ONTWIKKELING EN VORMGEVING BURGERLIJKE CONCERTZALEN

Tijdens de Napoleontische overheersing werden de legerorganisatie en de militaire muziekkorpsen in de Nederlanden naar
Frans model omgevormd. Talrijke instrumenten werden toegevoegd en vaste regels bestonden niet. De uitvoeringen van deze
militaire muziekkorpsen werden snel populair en stimuleerden de oprichting van burgerverenigingen zoals de Société de la
Grande Harmonie de Bruxelle in 1811 en de Société d’Harmonie d’Anvers in 1814.11 Deskundige Cor Vanistendael12 spreekt
13
van oprichting in 1813.
De vereniging had aanvankelijk geen eigen gebouw maar maakte gebruik van andere gebouwen in Antwerpen of hield
concerten bij mooi weer in parken. Hieronder een sfeerbeeld van een feest gegeven door de Société d’Harmonie d’Anvers in
de zomer van 1826. Omwille van een chronisch plaatsgebrek voor zowel repetities, bals als concerten werd het harmoniepark
aangekocht en een zomerlokaal opgetrokken ontwerpen door Pieter Dens. Hij ontwierp en bouwde eveneens het,
ondertussen gesloopte, winterlokaal in 1864.

Afbeelding 9

De Antwerpse Harmonie 1826 (Bron: C. Vanistendael)

11

GRIJP L.P., Een muziek geschiedenis der Nederlanden, Amsterdam University Press-Salomé, Amsterdam, 2001,p.386
Cornelis Vanistendael, wetenschappelijk personeel (FWO) van de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen,
Ugent
13
VANISTENDAEL C., De Antwerpse Harmonie, Beknopte bouwgeschiedenis van een icoon in het Antwerpse Landschap, 2009.
(ongepubliceerde presentatie)
12
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Historische negentiende-eeuwse feestzalen zijn opgebouwd volgens hetzelfde type als de Romeinse Basilica. Een centraal
gelegen vlakke bodem, zijbeuken gescheiden door pilaren met een ingang en podium aan de smalle zijden. Een Romeinse
basilica was een van de eerste type gebouwen met een duidelijk burgerlijke functie: rechtspraak of handel. Het gebouwtype
de
groeide uit tot symbool van de nieuw verworven burgerlijke macht, de civitas. Wanneer men in de loop van de 18 eeuw een
gebouw nodig had waarin burgers zich konden verzamelen, bood de basilica een aantrekkelijk perspectief.

Afbeelding 10

Grondplan Harmoniezaal, onbekend (Bron: C. Vanistendael)

De vormgeving van het basilicatype maakte het technisch mogelijk om op een eenvoudige en dus goedkopere manier een
grote overspanning te realiseren. Concertzalen hebben over het algemeen weinig ramen wat eveneens de kostprijs drukt.
14
Concertzalen uit de negentiende eeuw hebben vaak gietijzeren bouwelementen, productie in het atelier en snelle montage.

Afbeelding 11

3D-visualisatie van het Winterlokaal op basis van de studies van C. Vanistendael. (Bron: 3Dtheater)

14

VANISTENDAEL C., Basilica altijd en overal [online], http://dansant.org/2015/01/basilica-altijd-en-overal/ (geraadpleegd op 30
september 2016).
18

Het zomerlokaal (1846) werd vlak naar de bouw van de Grande Harmonie in Brussel (1842), ontworpen door architect J. P.
15
Cluysenaar, opgetrokken. Zowel plattegrond als bouwstijl gelijken sterk op elkaar. Het is niet verwonderlijk dat, in een periode
dat neostijlen de voornaamste gebruikte stijl was, men voor dergelijke burgerlijke concertzalen niet enkel bouwtypologie maar
ook teruggreep naar bouwstijl. Het classicisme nam vooral de Romeinse beschaving tot voorbeeld.

Afbeelding 12

Bronzen penning met afbeelding architect en grondplan Grande Harmonie Bruxelles (Bron: Ugent)

Afbeelding 13

15

interieurzicht concertzaal van de Grande Harmonie (Bron: KIK-IRPA, cliché M190339)

Hart, Laurent Joseph. Aan J.p.cluysenaar, Architect Van De "grande Harmonie". S.l.: s.n., 1842
19

2.5

PLAN EN BOUWPROCES

Zie eveneens bijlage: 100HARM_beheersplan_bijlage 7e_aanduiding bouwevolutie
2.5.1

FASE 1: 1846 – BOUW DOOR PIETER (PIERRE) DENS

Pieter Jan August Dens was een Belgische architect (1819-1901) die zijn opleiding genoot aan de Academie van Antwerpen
16
waar hij later zelf doceerde. De bouw van de Harmonie behoorde tot één van zijn eerste projecten. Vanaf 1863, het moment
dat hij stadsbouwmeester werd, groeide zijn portfolio gestaag. Rond zijn aanstelling kende Antwerpen een spectaculaire groei,
onder meer door de afbraak van de stadswallen, en de stedenbouwkundige mogelijkheden waren oneindig.
Als stadsarchitect van Antwerpen (1863-80) verfraaide Dens het stedelijk landschap met talrijke belangrijke openbare en
particuliere gebouwen in een tijd dat de metropool een spectaculaire groei beleefde. Enkele van de belangrijkste
monumenten van de Antwerpse Vlaamse neorenaissance zijn van zijn hand, bijvoorbeeld het Koninklijk Atheneum (1882-84),
de restauratie van het Plantin-Moretus huis dat als museum werd ingericht (1876-82), de restauratie van het Antwerpse
17
stadhuis (1858) en de volledige herinrichting van het interieur (1878-84). Hij is eveneens de ontwerper van de Sint
Katherinakerk op het Kiel en heel wat Antwerpse politieburelen en de architect van een aantal stedelijke scholen, waaronder
de Van Maerlantstraat, de Lange Leemstraat en ook de stedelijke school aan de Oranje- & Biekorfstraat en de inmiddels
verdwenen Volksschouwburg.
Veel van zijn nieuwbouwprojecten zijn uitgevoerd in een Vlaamse Neorenaissance stijl. Geïnspireerd door zijn restauratieve
werken aan belangrijke monumenten uit de renaissance periode zoals het stadhuis van Antwerpen. Hij bouwt niet uitsluitend
in neorenaissance stijl. In de botanische tuin van Antwerpen bouwt hij een hovenierswoning in neooclassicisme. Dens keuze
van stijl kan geïnterpreteerd worden als zijn ambitie om ‘eenheid in stijl’ te creëren, zodat de hovernierswoning integraal past
18
in de tuin ontworpen door Bourla.
De Société d’Harmonie d’Anvers stelde een lastenboek op met de gewenste ruimtes. Het grondplan sluit aan bij het
basilicatype. De connectie met de tuin was bij aanvang een belangrijk aandachtspunt.
19

Oorspronkelijke lastenboek:
1. Une grande salle de bal, ouvrant sur le jardin, devant servir également pour les concerts d’Harmonie, en cas de
mauvais temps.
2. Une salle de souper et de buffet pour le bal.
3. Une salle pour les réunions journalières avec Dames. Celle-ci n’étant pas strictement nécessaire, on pouvait faire
servir à cet usage la grande salle ou la salle du buffet.
4. Une salle de billard, servant en même temps de tabagie
5. Une chambre de buffet, pour la distribution de bierres.
6. Le logement du concierge-limonadier, avec cuisine, caves et garde-manger.
7. Le logement du jardinier.
8. Un hangar pour les décors du jardin.
9. Un magasin pour les quinquets et verres à couleur.
10. Un cabinet servant de magasin de musique.
Toekenning van de opdracht aan Charles Dens. Jury F. Stoop, P. Erkes en P. Bourla. Aanleg van de tuin aan Guillaume Verbert,
lid van de directie van de harmonie.

16

DE MAEYER J. e.a., Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg, Leuven, 1996.
ODIS: Pieter Dens [online], http://www.odis.be/hercules/toonPers.php?taalcode=nl&id=88484&p_modus=O (geraadpleegd
op 30 september 2016).
18
BERTELS I., Building the City, Antwerp 1819-1880, KU Leuven, 2008, p.351. (doctoraatsverhandeling)
19
GENARD P., Notice sur la Société Royale d’Harmonie d’Anvers, Antwerpen, 1865, p. 50, 51,52
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20

Afbeelding 14

Pierre Dens (Bron: Building the city, I. Bertels

21

2.5.2

FASE 2: 1848-1860 – BOUW ORANJERIE

De exacte bouwperiode van de oranjerie is niet achterhaald. Op de mutatieschets van 1848 is de oranjerie nog niet
ingetekend. Op een foto, gedateerd 1860, is de oranjerie duidelijk zichtbaar. Vermoedelijk is het ontwerp wel van de hand van
20
Pieter Dens en werd de Oranjerie vlak na de bouw van de Harmonie gerealiseerd.

Kaart 11 Mutatieschets 154, 1848 (Bron: studiebureau monumentenzorg)

Afbeelding 15

Vrouwelijk figuur in bloembak, Harmonie en Oranjerie, 1860 (Bron: SA)

20

zie bijlage 4: VANDEGEHUCHTE C., Bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van zaal Harmonie, Park Harmonie en
Monument Peter Benoît, Mechelsesteenweg 216 in Antwerpen, 2009. (ongepubliceerde studie)
22

Vierkant gebouw van vijf traveeën breed en één bouwlaag onder een zinken roeven dak. De middentravee wordt
geaccentueerd door de portiek onder pseudofronton. De zuilen van het portiek zijn met hout bekleed. Het pand is
opgetrokken in baksteenmetselwerk en heeft een sokkel van blauwe hardsteen. De hoge vensteropeningen zijn rechthoekig
met afgeronde bovenhoeken en platte bandomlijsting. Boven de vlakke daklijst is het parement afgewerkt met een attiek met
boogfries.
De oranjerie was een belangrijk onderdeel van het Harmoniepark. De hovenier had een ruimte nodig om tropische planten en
bomen, zoals de oranjeboom, te laten overwinteren. Een oranjerie behoorden dan ook een voldoende open ruimte te hebben
met veel natuurlijk licht. De bouwplek bepaalde dat alvast dat het pand één gesloten gevel had. Pieter Dens loste dit op door
grote daklichten in te brengen. Om de grote open ruimte te overspannen zonder het natuurlijk daklicht te beperken maakte
hij gebruik van polonceauspanten. Door het toepassen van een techniek van zeer smalle trek- en drukstaven, kon het
materiaal beperkt worden wat resulteerde in de typische open driehoek in het midden. Dergelijk spanten werden voor het
21
eerst toegepast in 1839, ongeveer 5 jaar voor het ontwerp door Pieter Dens.

21

ing. DOOL P. W., ir. JORISSEN A., Hergebruk van polonceau-spanten. Bouwen met staal nr. 80, maart 1987, p. 44-46.
23

De open ruimte werd deel voorzien van afzonderlijk toegankelijke kelderruimte. Tijdens de verbouwing van Charles Dens werd
een Hovenierswoning tegen de westelijke zijgevel aangebouwd

Afbeelding 16

situatie ten tijde uitbreiding door Charles Dens, 1889 (Bron: SA)
24

2.5.3

FASE 3: 1889 – VERBOUWING KAREL (CHARLES) DENS
22

In 1889 werd de Harmonie uitgebreid door Charles (Karel) Dens (1842-1928), neef en opvolger van Pieter Dens. Charles
Dens bouwde in Antwerpen verschillende herenhuizen in neostijlen zoals neoclassicisme, neo-vlaamse renaissance stijl, etc.
23
Het grootste bouwwerk dat hem wordt toegeschreven is de Noorse Zeemanskerk aan de Italiëlei.
Voorafgaand de uitbreiding kon Charles zijn kunde tonen door de bouw van een nieuwe hovenierswoning voor de tuinier. De
hovenierswoning werd tegen de Oranjerie aangebouwd waar voorheen magazijnen stonden. De hovenierswoning maakt geen
onderdeel uit van dit beheersplan.

Afbeelding 17

Detail plan Charles Dens, 1889 (Bron: SA)

22

BERTELS I., Building the City, Antwerp 1819-1880, KU Leuven, 2008, p.137. (doctoraatsverhandeling)
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Dens, Charles [online], https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/2530
(geraadpleegd op 30 september 2016).
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Afbeelding 18

Bouwaanvraag Hovenierswoning door Charles Dens, 1889 (Bron: SA)

26

Pieter Dens was betrokken bij de opleiding en vorming van Charles Dens, het is dan ook niet verwonderlijk dat het belang van
uniformiteit en stijleenheid ook bij Charles sterk aanwezig is. Dus hoewel de omvang verdubbelt is er nog steeds een sterke
referentie naar het originele ontwerp.

Afbeelding 19

Afbeelding 20

1864 exterieur origineel ontwerp (Bron: SA)

1894 exterieur na verbouwing (bron: SA)

27

Charles Dens breidde de feestzaal uit door de opbouwwijze 90° te draaien en zo een drie-beukige feestzaal te creeëren
loodrecht op het Harmoniepark en het inkomportiek dat bij het oorspronkelijke ontwerp uitkwam aan de zijkant van de zaal.
De zijvleugels worden opgedeeld door twee rijen kolommen met een vlakke zoldering. De belangrijkste toevoegingen is de
halfronde orkestapsis en het tongewelf boven de middenpartij. Het inkomportiek werd vergroot waardoor de connectie met
het Harmoniepark versterkte.
De indeling van de westelijke en oostelijk vleugel werden niet gewijzigd. Deze kleine feestzalen waren beide afzonderlijk
toegankelijk langs de zijgevels. De westelijke vleugel was opgedeeld in een kleine feestzaal of Restaurant en een ‘inpandige
conciërgewoning. Deze inpandige conciërgewoning bevatte vermoedelijk 2 ruimtes ten tijde van Pieter Dens. Charles Dens
breide de Conciërgewoning uit met 8 kamers verdeeld over de eerste en tweede verdieping.
De zijvleugels werden op het gelijkvloers langs de achterzijde uitgebreid met technische ruimtes zoals sanitair en keuken. Aan
de oostelijke vleugel werd een overdekte toegang gerealiseerd met inkompaviljoen aan de Mechelsesteenweg.
Deze vleugel heeft slechts één kamer op de verdieping, vergaderzaal.

Afbeelding 21

Bouwaanvraag Charles Dens, 1889 met aanduiding van bestaande en toegevoegde elementen (Bron: SA)

28

Afbeelding 22

Bouwaanvraag Charles Dens, 1889: conciërge woning en vergaderzaal (Bron: SA)

29

2.5.4

FASE 4: 1950-1964 – VERBOUWING DOOR STADSARCHITECTEN A. FIVEZ EN F. PEETERS

Afbeelding 23

1956 algemeen opmetingsplan Harmoniepark (Bron: SA)

Kort overzicht bouwaanvragen StadsArchief:
-

1950:
1950:
1956:
1957:
1960:
1961:
1962:
1963:
1964:

bemeubeling en aanpassingswerken kaarterslokaal (oranjerie)
wegbreken van afsluiting
algemeen plan (zie boven)
vernieuwen plankenvloer, roostering, bekleden linoleum
opmeting
plaatsen van dubbele tochtdeur
vervangen houten roosteringen door gewapend beton tegen brandgevaar
verbouwingen portierswoning (zie plannen onder)
inrichtingswerken vestiaire en keuken

30

De grootste ingreep in de gevel is het dichtmetselen van de twee toegangsdeuren tot de portierswoning. De privékamers van
de portier bevonden zich op de verdiepingen, op het gelijkvloers lagen eerder semipublieke ruimtes zoals een bureau.

Afbeelding 24

verbouwing portierswoning, 1963. (Bron: SA)

31

2.5.5

FASE 5: 1974-1980 – VERBOUWING DOOR STAD ANTWERPEN

In de oorspronkelijke plannen waren enkele kamers ingericht als conciërgewoning, bij de grote interne verbouwingswerken in
de jaren ’80 ging de stad op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Verschillende opties werden bekeken maar uiteindelijk koos
men om enkel de conciërgewoning uit de harmonie te halen en naar de Mozartstraat te verhuizen.

De huidige conciërgewoning maakt deel uit van een ensemble van drie woningen ontwerpen door architect S. Van Besten
(1825-?). De heer W. Chapman gaf de opdracht om gelijktijdig drie statige herenhuizen op te trekken op de pas aangelegde
Mozartstraat. De bouwaanvraag werd verleend op 12 mei 1886.24 De statige neoclassicistische burgerhuizen zijn opgebouwd
uit 2 traveen en drie bouwlagen onder zadeldak.
De woning zelf werd een eerste maal verbouwd en uitgebreid in 1906 door architect Emiele Thielens. Gelijktijdig en op
gelijkaardige wijze werd ook woning nr. 5 verbouwd. Hoewel de twee aanbouwen nu sterk op elkaar gelijken had de
‘conciërgewoning nog een extra uitbouw, een erker, op de eerste verdieping. Deze uitbouw staat ingetekend op de
bouwaanvraag maar ook afleesbaar op de huidige gevel door de dorpels die missen ter hoogte van de erker. De grote raam
kwamen oorspronkelijk gelijk met het vloerniveau. De volledige gevel werd opnieuw bepleisterd en de vensteropeningen
25
aangepast. Buiten het maken van openingen in de achtergevel werd de woning intern niet aangepast.
Na de aankoop van de stad werd de woning heringericht en een nieuwe overdekte verbinding met de harmonie gebouwd.

24
25

Stadsarchief Antwerpen: bouwaanvraag Mozartstraat, 1886#471
Zie eveneens hoofdstuk 3.8.2. Inventeraris Conciergewoning - interieur
32

Afbeelding 25

plan bouwaanvraag 1906 (Bron: SA)

33

In 1974 werden verschillende voorontwerpen en opties bekeken voor het aanpassen van de Harmonie waaronder dus de
aankoop van de conciërgewoning. Tot 1980 zijn verschillende interventies gefaseerd uitgevoerd.
Kort overzicht bouwaanvragen StadsArchief:
1975:
nieuwe zolderingen
1975:
nieuwe ramen en deuren
1975:
aanpassingswerken conciërgewoning (zie boven)
1976:
hernieuwen dakbedekking
1977:
aanpassingswerken keuken
1977:
aanpassingswerken schrijnwerk
1978:
veiligheidsschikkingen
1978:
oprichten van kleedkamers
1979:
absorberende balken

34

2.6

ARCHITECTUURANALYSE

Het ontwerp van de Harmonie getuigt van een doorgedreven eenheid in concept en typologie die zowel werd nagevolgd door
de oorspronkelijke ontwerper Pieter Dens als zijn opvolger Charles Dens . Zowel stijl als referentiekader en concept werden
overgenomen. Neostijlen blijven lang de meest evidente keuze voor prominente gebouwen, zeker als deze aansluiten bij een
historische bouwtypologie.
De meest representatieve ruimte is natuurlijk de grote feestzaal met podium, zuilengalerij, tongewelf en portiek dat de
connectie met het Harmoniepark benadrukt.
De overige gebouwen werden niet bepleisterd en kregen geen uitgesproken ornamenten. Hierdoor bleef de Harmonie de
blikvanger in het Harmoniepark. Het inkompaviljoen kreeg dan bewust wel een neoclassicistische vormgeving en detaillering
omdat deze fungeerde als uithangbord op het ‘publieke’ domein, de Mechelsesteenweg. In het oorspronkelijke ontwerp sloot
dit inkompaviljoen aan op de paviljoenen van het hekwerk. Waardoor het niet als element in de tuin stond maar een
onderdeel was van de omheining.

Erfgoedkenmerk 1

De neoclassicistische feestzaal als bouwkundig landmark binnen het Harmoniepark
met het corresponderend uitgevoerde inkompaviljoen aan de Mechelsesteenweg
waarbij de andere bouwwerken, zoals de oranjerie en overdekte doorgang
een ondergeschikte positie innemen maar bijdragen tot het geheel

Erfgoedkenmerk 2

De harmonie als getuige van de 19 -eeuwse burgerlijke concertzalen:
typologische opbouw van grondplan, volume en constructiewijze

e

e

De conciërgewoning volgt de typologie van de traditionele burgerwoning van het einde van de 19 eeuw en daaraan
gekoppelde wooncultuur. Dit is af te lezen in grondplan, opbouw, circulatieschema, interieurinrichting en graad van decoratie.
De individuele erfgoedwaarde van het pand is onmiskenbaar maar wordt eveneens versterkt door zijn ruimere omgeving. Het
merendeel van de panden aan deze straatzijde zijn opgetrokken vlak na de aanleg van de Mozartstraat. De doorgedreven
stijleenheid, bepaald door de heersende stijlvoorkeur van de gegoede burger en de strenge normen opgelegd door de
stedelijke diensten, geeft deze woningen een belangrijke ensemble en contextwaarde.

Erfgoedkenmerk 3

e

De traditioneel stedelijke eind 19 -eeuwse burgerwoning
en de daaraan gekoppelde wooncultuur
typologisch grondplan, interieurinrichting en graad van decoratie
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3 INVENTARIS VAN DE ERFGOEDELEMENTEN
3.1

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

Voor een gedetailleerde beschrijving van de bouwfysische staat wordt verwezen naar:
Bijlage 5_BULK_2009_haalbaarheidsstudie
Bijlage 6_monumentenwacht_2015
Uit beide rapporten blijkt dat de Harmonie in zeer erbarmelijke staat verkeert. Tijdens een extra controle voor de opmaak van
dit beheersplan werd een recente barst ontdekt in één van de bovendakse volumes. De stadsingenieur werd gecontacteerd
voor een bijkomend nazicht.
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3.2
3.2.1

INVENTARIS FEESTZAAL HARMONIE
EXTERIEUR DAKEN

Afbeelding 26

detail foto 1900 (Bron: SA)

De hellende daken waren voorheen afgewerkt met een zinken roeven dakbekleding en de zijkant met ruitvormige leien.
26
Vermoedelijk werd de volledige dakbekleding vervangen na aankoop door de stad Antwerpen in 1923. De huidige
dakbedekking bestaat uit asbestcementleien. De platte daken hebben een bitumeuze dakbedekking.
Opgaande wanden bovendaks zijn eveneens afgewerkt met asbestcementleien ofwel gecementeerd en witgeschilderd. Het
merendeel van de daken hebben zinken goten en afvoeren, enkele werden reeds vervangen door pvc.
Het gelijkvloers werd duidelijk afgelijnd met een geprofileerde kroonlijst. Aan de onderzijde had deze een brede symmetrisch
uitgewerkte lijst (architraaf) met hangende siervazen die het ritme van de zuilen in de gevel volgen. Boven de kroonlijst werd
tussen de verhoogde volumes een attiek gecreëerd. De attiek boven het inkomportaal is afwisselend gesloten en open delen
26

bouwaanvraag vervanging dakbedekking niet gedateerd maar gesitueerd worden tussen 1923-1950
40

met geblokte pilasters. Het geheel is afgewerkt met siervazen. De attiek boven de terug liggende delen verbergt de platte
daken en is sierlijker en meer gesloten afgewerkt met gevlochten motieven en sierfestoenen. Ook deze balustrade is ritmiek
verdeeld met geblokte pilasters en siervazen. Deze elementen zijn allemaal verdwenen.

Erfgoedelement 1

verschillende dakvolumes met een zinken roevendak
Doorlopende horizontale belijning van de kroonlijst

Algemene bouwfysische evaluatie daken:
dakbedekking
De dakbekleding is grotendeels verduurd met als gevolg dat de binnenconstructie zeer vochtig staat. De roofingbedekking op
de platte daken is in redelijk goede staat en plaatselijk hersteld.
Omwille van een plaatselijke instorten werd op 19-09-2016 de daken nagekeken door de stadsingenieur.
-

-

De dakbedekking van het hoofddak (centraal tongewelf) is compleet versleten. Op vele plaatsen zijn er
vochtinfiltraties in de daken.
Er liggen op veel plaatsen resten/ hopen pleisterwerk op de vloer wat erop duidt dat regelmatig grote stukken
pleisterwerk afvallen van de plafonds (tot enkele kilo’s). Dit als gevolg van een algehele problematiek van vocht en
zwam in het dak.
In de travee rechts van het tongewelf is een zware dakbalk verzakt (vermoedelijk als gevolg van zware vocht- en
zwamaantasting van de kop van de balk).
Boven op het dak kon vastgesteld worden dat samen met de balk ook het bovenliggende metselwerk (bovendaks)
brak en verzakte waardoor het uitstekende torentje met tentdak op instorten staat.
Ook de bovendakse constructie rechts vooraan vertoont scheuren wat een gelijkaardige problematiek doet
vermoeden in de dakstructuur eronder.

Stappen werden genomen om de situatie te stabiliseren en de veiligheid rondom het gebouw te garanderen.
De zinken goten van de hellende daken zijn verweerd en vertonen plaatselijk plooivorming. Slechte aansluitingen zorgen voor
ernstige schade aan metselwerk en dakstructuur. Pvc afvoeren worden best vervangen door historisch verantwoorde
exemplaren.
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3.2.2

EXTERIEUR GEVELS

De voorgevel is een bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen sokkel en onder een hoofdgestel met vlakke architraaf,
fries met ritmerende pilasters met versierde schacht en composietkapiteel met acanthusbladen en lieren. Afwisselend
rondboogvormige deur- en vensteropeningen met geprofileerde omlijsting en beglaasde vleugeldeuren met metalen
roedeverdeling en waaiers.

De centrale portiek is een toevoeging van Charles Dens aan de voorgevel. Deze toevoeging, net als de uitbreiding van de
zijgevel (zijde oranjerie), heeft dezelfde detaillering als de behouden gevels van het ontwerp van Pieter Dens.
Op onderstaande foto is het oudste volume in blauw aangeduid. Zonder kennis van de plannen zijn ‘oud’ en ‘nieuw’ niet te
herkennen.

42

Boven de portiek is er en hoger opgaande tuitgevel met groot half rond venster met tussenstijlen en metalen roedeverdeling
in brede, geprofileerde omlijsting met palmettenmotief. De top bestaat uit laagreliëf met een lier en rankwerk. De lier is een in
ongebruikt geraakt instrument uit de klassieke oudheid en een geliefd symbool voor muziek verenigingen, gebouwen,
monumenten, etc. Het instrument komt meermaals terug in het gebouw: kapitelen, sluitstukken boven de rondboogomlijsting,
etc. Op het tuitstuk is een sierlijk gietijzeren ornament geplaatst. De spits zelf is verdwenen maar de basis en trap aan
achterzijde zijn nog aanwezig.

De portiek met hoofdgestel wordt ondersteund door zes gedecoreerde zuilen. De twee uiterste traveeën worden gekenmerkt
door een ingeschreven geprofileerde rondboog met voluutsleutel. De vloer van de gaanderij is een mozaïekvloer met een
windroos.
De balustrade boven het portiek is verdwenen op de twee geblokte pilasters na.
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In de hoeken en zijgevels zijn er flankerende vensters in geprofileerde omlijsting waarboven ronde nissen zijn met daarin
bustes van componisten

Aan weerszijde van de gaanderij is er een omlopende luifel van glas en metaal op gietijzeren steunlijst en zuiltjes. De
aansluiting van de luifel op de gevel snijdt doorheen de ornamentiek wat vocht insijpeling en schade tot gevolg heeft. De
kolommen van de gaanderij werden vervangen tijdens de renovatie van de luifel door de stad Antwerpen in 2000. In de
oorspronkelijke aanbesteding was het behoud van de kolommen voorzien, deze waren echter in zeer slechte staat en
daarbovenop bleek tijdens de werken onvoldoende gefundeerd waardoor ze uiteindelijk vervangen werden. Ook beglazing en
27
verschillende constructieonderdelen werden vervangen.

27

Verslagen College van Burgemeester en schepenen, Stad Antwerpen. Data: 2000-03-02, 2000-09-11, 2001-09-26, 2002-2016 en 2007-10-26
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e

De achtergevels zijn opgebouwd in sober metselwerk. De enorme schouw is een toevoeging van eind 20 -eeuw. In de
doorgang is het metselwerk wit geschilderd.

Erfgoedelement 2

Bepleisterde gevels met typische classicistische stijlelementen
sokkel in arduin
ritmerende zuilen met versierde schacht en composiet kapiteel met acanthusbladeren
Geprofileerde omlijsting van ramen en deuren
ronde nissen met bustes van componisten
bekronend hoofdgestel met architraaf en kroonlijst
oorspronkelijk bekroond door een attiekbalustrade met postamenten en vazen
Portiek op geornamenteerde pijlers
uiterste travee met rondboog met geprofileerde archivolt en voluutsleutel

Algemene bouwfysische evaluatie gevels:
baksteen
Door het wegvallen van de bepleistering is het gevelmetselwerkzichtbaar en zijn muurankers te voorschijn gekomen. De
muurankers blootgesteld aan weersinvloeden zijn roestig. Het vocht is doorgedrongen tot de balkkoppen. Het is absoluut
nodig om deze verbinding van hout, staal en metselwerk terdege na te kijken en te gerstellen.
Waar vocht in het metselwerk is kunnen insijpelen is er grote schade vast te stellen. Zo is de tuitgevel in zeer slechte staat.
Open stootvoegen in het metselwerk hebben een grote vochtinfiltratie en plantengroei tot gevolg. De voegen zijn opgevoegd
met een kalkhoudende mortel.
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pleister
De cementpleister komt op verschillende plaatsen los.
natuursteen
De sokkels in blauwe hardsteen vertonen uitgespoelde aders en voegen, maar zonder direct gevolg. De natuurstenen sokkels
onder de pilasters van de portiek zijn opgebouwd uit platen en deze komen los van de kolom zelf.
Luifel
Glaspanelen rechtstreeks tegen pleister geplaatst
Verankeringen in de muur schade als gevolg van waterinsijpeling
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3.2.3

EXTERIEUR SCHRIJNWERK

Hoge rondboogvormige vensters en deuren in geprofileerde omlijsting.
Op de oudste foto’s na de bouw van Pieter Dens zijn de halfronde bovenlichte met waaier verdeling duidelijk zichtbaar. De
ruiten van de raamvleugels zijn enkel verticaal onderverdeeld. Dezelfde onderverdeling is ook zichtbaar op de foto’s vlak na de
verbouwing van Charles Dens van de oudste ramen. Vermoedelijk werd de verticale roede wit geschilderd en de horizontale
roedes zwart en dus onzichtbaar op de oude foto’s. De nieuw toegevoegde raam- en deurgehelen, in het portiek, hebben geen
roedeverdeling. Op de foto uit 1973 is duidelijk zichtbaar dat enkele ramen nog één horizontale roede verdeling hebben. De
ramen van de toenmalige conciërge woning (drie eerste ramen van links) waren reeds aangepast.

Afbeelding 27
Afbeelding 28
Afbeelding 29

Bouwperiode Pieter Dens 1860 en 1864 (Bron: SA)
Bouwperiode Charles Dens 1900 (Bron: SA)
Foto voor het dichtzetten van de ramen (1973), detail bouwaanvraag 1975 (Bron: SA)
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De vensteropeningen zijn na de verbouwing van Charles Dens nauwelijks gewijzigd. Enkel de deurgehelen die een directe
toegang boden tot de conciërgeruimte en de buffetzaal zijn gedeeltelijk gedicht. De conciërge woning werd ruimer maar enkel
nog bereikbaar via de achtergevel of via de zaal zelf. De oorspronkelijke raamprofilering is niet verwijderd waardoor de
oorspronkelijke gevelcompositie nog zichtbaar is.
Het grote halfrond venster met tussenstijlen in metselwerk en metalen roedeverdeling is de belangrijkste toevoeging van
Charles Dens.
De dubbele deur van het inkompaviljoen is nog volledig authentiek.
Situatie voor de afbraakwerken en het dichtzetten van de ramen.

In de achter en zijgevel komen sporadisch ramen voor, deze zijn meermaals vervangen en hebben uiteraard niet dezelfde
erfgoedwaarde als de ramen in de bepleisterde geveldelen.

Erfgoedelement 3

Het authentieke schrijnwerk in de bepleisterde gevels

++ zeer waardevol

-

rondboogvormige (deur)vensters in geprofileerde omlijsting
beglaasde vleugeldeuren met metalen roedeverdeling in waaiers.

-

brede geprofileerde omlijsting met palmettenmotief
groot halfrond venster met tussenstijlen en metalen roedeverdeling

-

dubbele beglaasde deur van het inkompaviljoen
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Algemene bouwfysische evaluatie schrijnwerk:
Aangezien de gevelopeningen dichtgezet zijn zowel langs buiten- als binnenzijde ten tijde van de opmaak van het beheersplan
kunnen deze niet opnieuw gecontroleerd worden.
Het houten schrijnwerk is verouderd en plaatselijk verschaald waardoor het niet meer optimaal functioneert in functie van
veiligheid en wind- en waterdichtheid. Authentieke ramen en deuren hangen sterk door onder hun eigen gewicht. Houyten
deur- en vensterkaders zijn verrot. De bovenlichten, gescheiden van de deur- en raampanelen met een houten sierlijst, zijn wel
nog een redelijke staat. Het zijn voornamelijk de metalen glasroedes die roest vertonen.

3.2.4

DAKSTRUCTUUR
e

Zoals besproken bij de bouwtypologie van 19 -eeuwse concertzalen werd meermaals gebruik gemaakt van de nieuwste
bouwtechnologieën om op een eenvoudige manier grote overspanningen te creëren met stalen elementen.

Erfgoedelement 4

De stalen vakwerkspanten met gebogen onderregel
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3.2.5

INTERIEUR ALGEMEEN

Het interieur is gelijk aan het exterieur consequent uitgevoerd in neoclassicisme stijl. De materiaalkeuze is sober: pleisterwerk,
natuurstenen elementen en houten of stalen schrijnwerk. In onderstaande tekst worden de voornaamste k
3.2.6

INTERIEUR – KELDER

In 1974 (plan) werd de bouwaanvraag ingediend om een groot deel van de kelder 40cm uit te graven en deze grond te
verspreiden in de kruipkelder. Er werd een betonplaat voorzien van 10 cm. Het uitdiepen van de keldervloer heeft als gevolg
dat de vertanding van de fundering zichtbaar is. De op plan in het blauw aangeduid zijn eveneens ruimtes die werden
uitgediept en voorzien van een betonnen vloer.

Vermoedelijk lagen in de kelder bakstenen vloeren zoals nog terug te vinden in de lokalen aangeduid in groen (lokalen -1.12
en -1.13). Het lokaal links onderaan is momenteel niet toegankelijk omdat de deur werd dicht gemetst. In deze ruimtes zijn
eveneens de originele tongewelven bewaard gebleven. De kelderruimtes zijn niet uitgediept dus dit lijkt de meest originele
opstelling naar het ontwerp van Pieter Dens.
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De kelders waren eveneens zowel aan de zuidelijke als westelijke zijgevel bereikbaar via een buitentoegang. Beide toegangen
werden dicht gemetseld.

In de 2 lokalen onder de ‘conciërgewoning’ zijn betegelde vloeren. Een tegelvloer met witte en zwarte zeshoekige cementtegel
en een decoratief patroon met effen witte en rode tegels afgewisseld met zwart tegels met floraal motief. Deze lokalen hebben
troggewelven.

51

In de meeste ruimtes werden de vloeren uitgediept en de plafonds vervangen door betonnen welfsels. Ook boven de
kruipkelder werden betonnen welfsels geplaatst. Verschillende openingen werden gedicht of aangepast. Aangezien de wanden
niet bepleisterd zijn maar overal wit geschilderd zijn de bouwsporen in situ duidelijk te onderscheiden. Oorspronkelijke
doorgangen hebben steeds een boogvormige streklaag. Deuropeningen werden aangepast voor het plaatsen van leidingen.

Erfgoedelement 5

metselwerk van de kelders met tongewelven of troggewelven
De bakstenen vloeren
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3.2.7

INTERIEUR – GELIJKVLOERS

Vloer
De interieurinrichting werd nagenoeg volledig gestript Van de originele vloeren zijn er nauwelijks restanten. Bij het wijzigen van
de vloeropbouw werd gekozen voor een betonnen
De traphal werd nagenoeg niet aangepast tijdens deze verbouwingen. In lokaal 0.09, met keldertrap, ligt nog een patroontegel
en in de traphal naar de bovenverdiepingen, lokaal 0.10, een terrazzovloer. Dergelijke vloer komt ook voor in het inkomportaal
e
en kende een grote opmars in de 19 eeuw.
Samen met de terrazzovloer uit de uitbreiding van 1889 werd de houten trap geplaatst.

Erfgoedelement 6

terrazzovloer op het gelijkvloers en in de portiek
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Wanden
De wanden zijn overal afgewerkt met een vlakke bepleistering. De bepleistering is in zeer slechte staat. Verbouwingen en vocht
hebben hun tol geëist.

De grote rondboogdeuren in de grote feestzaal en naastgelegen ruimtes hebben een geprofileerde omlijsting en de
kolommen een uitgewerkt composiet kapiteel, net zoals het exterieur. Al deze elementen zijn uitgevoerd naar het interieur
concept van Pieter Dens uit 1846.
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In lokaal 0.24 is een geprofileerde omlijsting met halfronde topbekroning vrijgekomen bij het verwijderen van de
voorzetwanden.

De bepleistering rondom het podium heeft een profileringen in bepleisterde panelen.
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Plafond
Het meest in het oog springende element van het Harmoniegebouw is het tongewelf van de grote feestzaal. Het
neoclassicistische tongewelf met daklichten en prominent aangezette kroonlijsten is het epicentrum van de feestzaal en het
meest belangrijk erfgoed element.

In het tongewelf, de zijbeuken en boven het podium zijn metalen bovenlichten geplaatst.
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De houten kolommen waren oorspronkelijk bepleisterd met een geprofileerde sokkel, een medaillon op het lijf en een
composiet kapiteel. De houten kolommen die het gewelf ondersteunen zijn volledig gestript. Het hout is verduurd en
gespleten onder de hoge druk van het tongewelf. Rondom de kolommen zijn beugels geplaatst om te voorkomen dat de
kolommen verder splijten en inzakken.

Afbeelding 30

bloemententoonstelling in 1920 (Bron: SA)
57

In de overige ruimtes zijn nagenoeg overal de authentieke bepleisterde plafonds. De representatieve ruimtes zoals de kleine
feestzalen aan weerszijden hebben sterk geprofileerde kroonlijsten. De kroonlijsten en het stucwerk werden in detail
opgemeten: zie bijlage 7d_opmetingsplannen_details.

Het decoratieve stucwerk verschilt van vormgeving in het inkompaviljoen en de doorgang. Dit komt omdat Charles Dens bij de
uitbreiding van de feestzaal de vormgeving heeft overgenomen van Pieter Dens maar hier zijn eigen vormentaal kon
gebruiken.
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3.2.8

INTERIEUR – VERDIEPING

De westelijke vleugel (zijde oranjerie) heeft 2 verdiepingen oorspronkelijk ingericht als woonvertrekken van de conciërge.
Wanden en plafonds hebben een vlakke bepleistering. De vloeren hebben overal een houten beplanking. Aan type en
afwerking van de beplanking is duidelijk af te lezen dat lokaal 1.2 al behoorde tot het ontwerp van Pieter Dens.. De planken
hebben diverse formaten en zijn over het algemeen breder dan de overig. De plankenvloer kreeg een ‘tapijt’ beschildering. De
ruimte heeft een schouw met een haardvloer in tegels. De haard zelf werd vermoedelijk aangepast.

Voor het overige hebben de ruimtes gaan haarden, een beplanking met gelijke, smallere breedte en een vlakke wand en
plafond bepleistering. Ook de ruimtes op de tweede verdieping zijn op eenzelfde manier afgewerkt. De gemetselde wanden
volgen de structuur van de onderliggende ruimtes. Indien hiervan afgeweken is werden houtskelet wanden geplaatst met een
bepleistering op rinkellatten.
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In lokaal 1.5 is een bouwspoor van een rondboog te zien. Dit blijkt niet zozeer in bouwspoor te zijn dan een structureel
elementen om een dichte rondboogdeur te verkrijgen in de feestzaal. Aan de overzijde is deze rondboogdeur voorzien als
verbinding met gang en inkompaviljoen. Symmetrie in het interieur van de feestzaal was uitzonderlijk belangrijk. In de jaren ’70
werd in de feestzaal nieuwe ruimtes geplaatst aansluitend op de ‘woonvertrekken’ aangezien deze waren ingericht als
kleedkamers en een directe verbinding nodig hadden met het podium.
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De oostelijke vleugel heeft slechts 1 verdieping met 1 lokaal (1.8). Dit lokaal heeft een decoratief stucwerk dat het hellende dak
volgt. Alle vlakken hebben een paneelbepleistering en centraal is een rozet met florale motieven geplaatst. De vloer bestaat
uit een smalle houten beplanking.
Het volledige vertek samen met de aansluitende trappenhal dateert van de grootschalige verbouwingen uit 1889 door Charles
Dens.

Erfgoedelement 7

neoclassicistische bepleisterde wanden en plafonds
Tongewelf met daklichten en kroonlijst
Bepleisterde kolommen met sokkel, medaillon en composiet kapiteel
Kroonlijsten en rozetten
Omlijsting van de rondboogdeuren
Beplankte vloeren en de trap in de oostelijke vleugel
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3.3
3.3.1

INVENTARIS ORANJERIE
EXTERIEUR

In de historische opstelling zal de zijgevel niet bepleisterd zijn geweest. De hovenierswoning is pas later aangebouwd rond
1900 waardoor de gevel van de oranjerie wijzigde. De attiek en pseudofonton waren voorheen niet volledig bepleisterd. De
deuren en ramen met afgeronde hoeken hebben nog een bepleisterde omlijsting maar missen de topbekroning zoals
zichtbaar op de oude foto. Het schrijnwerk werd vernieuwd. De kolomen, kapiteelversiering en architraaf zijn nog authentiek.
De zinken roeven dak werd omboord met dekstenen en siervazen, vergelijkbaar met de Harmonie. Het schrijnwerk is
gewijzigd.
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Aan de zijde van de harmonie werd sanitair en berging toegevoegd waardoor de gevelcompositie is aangepast: 2 van de 3
openingen werden dichtgezet en de omlijsting verwijderd. Deze zijde heeft eveneens een puntgevel. In de later toegevoegde
bepleistering is de belijning van een rondboognis nog zichtbaar.
Tijdens de afbraakwerken werden reeds enkele volumes afgebroken en een poort ter afsluiting toegevoegd.

Erfgoedelement 8

Bakstenen gevels met typische classicistische stijlelementen en decoratief stucwerk
Arduinen sokkel en portiek
Attiek met boogfries.
Portiek op met hout zuilen onder pseudofroton met centrale rondboognis
Zinken roeven dak
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3.3.2

INTERIEUR – ALGEMEEN

De interieurinrichting die dateerde van de jaren ’50 is tijdens de afbraakwerken zoveel mogelijk verwijderd. Sindsdien wordt de
ruimte gebruikt als pop up bar L’Orangerie.
Authentieke vloer en wanden zijn niet meer aanwezig, wel de slanke polonceauspanten en daklichtopeningen.

Afbeelding 31

Pop Up bar L’Orangerie ( Bron: www.beetgraag.be)

Net als de oudste kelderruimtes van de Harmonie is de kelder opgebouwd uit metselwerktongewelven en een bakstenenvloer.
De kelder is enkel toegankelijk via een buitentrap.

Erfgoedelement 9

Open ruimte met polonceauspanten en grote daklichten
Kelder met tongewelven en bakstenen vloeren
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3.4

INVENTARIS CONCIËRGEWONING

In 2015 werd een uitgebreide inventaris opgemaakt met beschrijving per lokaal en per gevel.
Zie bijlage 8a_fotoinventaris_2015_conciërgewoning.
3.4.1

EXTERIEUR

Het statige neoclassicistische burgerhuis is opgebouwd uit drie traveen en drie bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevels met arduinen plinten, geblokte begane grond, centraal balkon, zware kroonlijst met tandlijst op
consoles.

Erfgoedelement 10

De volledige neoclassicistische gevelopbouw
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3.4.2

INTERIEUR

Algemeen
De conciërgewoning wordt gekenmerkt door 2 grote verbouwingen: toevoeging van ‘veranda’ in 1906 en aanpassingwerken
door de stad in 1975. Zie onderstaande plannen voor de bouwevolutie.

Afbeelding 32

Bouwaanvraag 1975, Mozartstraat 7 aanpassingswerken met aanduiding bouwevolutie (Bron: SA)
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Kelder
De kelder was oorspronkelijk enkel toegankelijk via de toegang net naast de inkomdeur. In het eerste lokaal ligt een
terrazzovloer. Vermoedelijk is dit een authentieke vloer. Deze kelderruimte aan de voorgevel is ‘mooier’ afgewerkt dan de
overige ruimtes, zoals de muur betegeling. Deze dateert vermoedelijk uit de tweede verbouwingsperiode van 1906 aangezien
het zelfde type (verschillende kleur) gebruikt is in de toegevoegde ruimte achteraan.

De aansluitende kamers -1.2, -1.3, -1.4 en -1.5 hebben een vloerbekleding in zwart en witte cementtegels overwegend in
dambordpatroon. Lokaal 1.5 hebben echter zeshoekige cementtegels. De wanden, net als het troggewelf plafond, zijn
bepleisterd. In het voorste gedeelte van de gang is nog een vlak plafond met een kroonlijst geplaatst.
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De smalle lokalen aan de oost zijde hebben een typische kelder afwerking: bakstenen vloeren, geschilderde metselwerk
wanden en zichtbaar gelaten bakstenen troggewelven.

In de eerste verbouwingsfase werd achteraan een grote ruimte toegevoegd. In deze ruimte is een trap naar het gelijkvloers.
Het is niet duidelijk of deze trap is toegevoegd gelijktijdig met de uitbreiding van de veranda of dat dit oorspronkelijk een
buitentrap was voor het bereiken van de tuin. De ruimte heeft een bruine betegeling (imitatie baksteenvloer?) en een wand
betegeling die ontbreekt op de zuidelijke wand. Vermoedelijk zat hier een grote opening die uitgaf op de tuin. De betegeling
komt overeen met de oudste lokalen. Het tuinniveau lag lager dan de kelder en was bereikbaar via 3 treden die nu nog
zichtbaar zijn in de kruipruimte.
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Gelijkvloers
De conciërgewoning heeft een indrukwekkende inkomhal met een marmeren vloer, een marmeren lanbrisering, bepleisterde
wanden en plafonds met sterk uitgewerkte ornamentiek en de authentieke houten trap. Enkele oorspronkelijke openingen
werden verkleind of gedicht, deze zijn duidelijk herkenbaar aan de vlakke bepleistering.
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De oorspronkelijke woning had twee kamers op het gelijkvloers. Met de uitbreiding werd de achterste kamer vergroot. Deze
uitbreiding hield rekening met de aanwezige afwerking en stijl waardoor de uitbreiding nauwelijks voelbaar is. De ruimtes
hebben de authentieke visgraatparket, vlakke wand bepleistering en plafonds met geprononceerde ornamentiek. De voorste
ruimte aan de straatzijde heeft de authentieke marmeren schouw met bepleisterde boezem en spiegel. De schouw in de
achterkamer is verdwenen. De zuilen zijn een toevoeging tijdens de uitbreiding maar sluiten nauw aan qua vormgeving op het
oorspronkelijke concept. De twee ruimtes worden gescheiden door de authentieke paneeldeuren. De authentieke deuren op
het gelijkvloers zijn verdeeld in 3 panelen waarbij het onderste paneel is opgedeeld.
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Lokaal 0.5 werd meermaals aangepast en heeft geen authentieke afwerking meer. De verbindingsruimte tussen harmonie en
conciërgewoning (lokaal 0.6) is op een zeer banale wijze opgebouwd. De wanden in metselwerk zijn zeker niet de
oorspronkelijke tuinmuren. De tuinmuren zijn waarschijnlijk nog aanwezig achter deze ‘voorzetwanden’.
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verdieping 1
De authentiek trap komt uit in de traphal met authentieke bepleistering. De aanwezige deur lijkt niet te passen in de
vormgeving van de bepleistering. Wel heeft de deur dezelfde vormgeving als de authentieke deuren op het gelijkvloers. Ter
vergelijking, de authentieke deuren op de tweede verdieping hebben een meer sobere uitvoering.
Oorspronkelijk had de woning voorheen 2 kamers zoals op het gelijkvloers of eventueel meerdere kamers zoals bij verdieping
2. Door de verbouwingen is van de originele interieur afwerking nauwelijks iets bewaard. Zo werd de schouw in 1975
afgebroken en vervangen door een nogal robuuste bakstenen schouw, die niet binnen het karakter van de woning past. Het
authentieke plafond is vermoedelijk nog aanwezig onder het valse tegelplafond. Het is eveneens mogelijk dat een authentieke
beplanking aanwezig is onder het blokjesparket.
De ruimte is afgescheiden van de ‘veranda’ aanbouw door middel van deuren met structuur glas. Na de eerste verbouwing
behoorde deze ruimte integraal tot de achterste ruimte. Idem aan de opbouw zoals op het gelijkvloers. Dit is ook duidelijk
zichtbaar aan de geprofileerde bepleisterde balk, nog zichtbaar onder het vals plafond.
De ramen in de achtergevel werden aangepast en vernieuwd. De openingen van de twee zijramen waren lager, het middelste
was een opening tot op vloerniveau dat uitgaf op een erker.
Aan de oostgevel heeft de aanbouw een klein lokaal, toevoeging van een badkamer. Geen authentiek bewaarde elementen,
zelfs het oorspronkelijke plafond met kroonlijst werd verwijderd onder het verlaagd plafond.
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Verdieping 2
Alle lokalen hebben een vloerbekleding in linoleum, vermoedelijk zijn de oude plankenvloer nog aanwezig. De plafonds heeft
een soberdere ornamentiek maar is overal nog aanwezig. Zoals reeds besproken zijn de deuren eenvoudiger gedetailleerd
maar voor het merendeel nog aanwezig.
De verdieping heeft nog steeds de originele indeling. De twee ‘hoofdkamers’ waren met elkaar verbonden met een dubbele
deur, deze werd dicht gemetseld. De achterste ruimte is nog steeds verbonden met de uitbouw, de opening is afgewerkt met
een omlijsting aansluitend bij het originele ontwerp. De ramen in de achtergevel werden inmiddels aangepast. De twee
zijramen waren oorspronkelijk lager en het grote middelste raam zat op vloerniveau en gaf vermoedelijk uit op een balkon
ste
boven de erker op de 1 verdieping.
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zolder
Aan de voorgevel heeft de zolder twee afgewerkte kamers met wand en plafond vlakke bepleistering. De authentieke planken
e
vloer is vermoedelijk nog aanwezig onder de vaste tapijtbekleding. De kamers hebben deuren van hetzelfde type als de 2
verdieping. In de ruimte aan de achtergevel is de dakstructuur en het spant zichtbaar. Ook de wanden werden niet
bepleisterd. In deze ruimte is een deel van de plankenvloer zichtbaar. Smalle planken met gelijkaardige breedte. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen of dit de authentieke vloerbekleding is of reeds gewijzigd werd.
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technieken
Het integreren van hedendaagse technieken is noodzakelijk maar moet aangepakt worden met de nodige fijngevoeligheid. De
huidige technieken zijn her en der geplaatst zonder rekening te houden met ruimte en historische afwerkingen. De technieken
zullen verwijderd moeten worden. Nieuwe technieken moeten op een zo ‘onzichtbaar’ mogelijke wijze worden geïntegreerd.

Erfgoedelement 11

Authentieke interieurelementen Mozartstraat nr. 7

Kelder:

terrazzovloer en cementtegels
Metselwerk wanden en troggewelven
authentieke houten trap
Marmeren vloer
Bepleisterde wanden en plafond met geprononceerde ornamentiek
visgraatparket
Bepleisterde vlakke wanden en plafond met geprononceerde ornamentiek
Authentieke binnendeuren met 3 paneelvlakken
Volledige schouw in lokaal 0.3 (enige authentieke schouw)
Planken vloeren
Bepleisterde vlakke wanden en plafond met eenvoudigere ornamentiek
Authentieke binnendeuren met 2 paneelvlakken

Traphal:

gelijkvloers:

Overige verdiepingen:
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3.5
3.5.1

SAMENVATTING
ERFGOEDKENMERKEN

Definitie onroerenderfgoeddecreet : Typologie, stijl, cultuur, datering, materiaal, biologische soort, thema of ander kenmerk

Erfgoedkenmerk 1

De neoclassicistische feestzaal als bouwkundig landmark binnen het Harmoniepark ............................. 35
met het corresponderend uitgevoerde inkompaviljoen aan de Mechelsesteenweg
waarbij de andere bouwwerken, zoals de oranjerie en overdekte doorgang
een ondergeschikte positie innemen maar bijdragen tot het geheel

Erfgoedkenmerk 2

De harmonie als getuige van de 19 -eeuwse burgerlijke concertzalen:........................................................ 35
typologische opbouw van grondplan, volume en constructiewijze

Erfgoedkenmerk 3

De traditioneel stedelijke eind 19 -eeuwse burgerwoning ............................................................................... 35
en de daaraan gekoppelde wooncultuur
typologisch grondplan, interieurinrichting en graad van decoratie

3.5.2

e

e

ERFGOEDELEMENTEN

Definitie onroerenderfgoeddecreet: Structurele en visuele componenten die de eigenheid van het onroerend erfgoed bepalen
en die de waarde vormen die aan de grondslag liggen van een bescherming
HARMONIE
Erfgoedelement 1

verschillende dakvolumes met een zinken roevendak ....................................................................................... 41
Doorlopende horizontale belijning van de kroonlijst

Erfgoedelement 2

Bepleisterde gevels met typische classicistische stijlelementen ...................................................................... 45
sokkel in arduin
ritmerende zuilen met versierde schacht en composiet kapiteel met acanthusbladeren
Geprofileerde omlijsting van ramen en deuren
ronde nissen met bustes van componisten
bekronend hoofdgestel met architraaf en kroonlijst
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Portiek op geornamenteerde pijlers
uiterste travee met rondboog met geprofileerde archivolt en voluutsleutel

Erfgoedelement 3

Het authentieke schrijnwerk in de bepleisterde gevels ...................................................................................... 48

++ zeer waardevol

-

rondboogvormige (deur)vensters in geprofileerde omlijsting
beglaasde vleugeldeuren met metalen roedeverdeling in waaiers.

-

brede geprofileerde omlijsting met palmettenmotief
groot halfrond venster met tussenstijlen en metalen roedeverdeling

-

dubbele beglaasde deur van het inkompaviljoen

Erfgoedelement 4

De stalen vakwerkspanten met gebogen onderregel ......................................................................................... 49

Erfgoedelement 5

metselwerk van de kelders met tongewelven of troggewelven ........................................................................ 52
De bakstenen vloeren

Erfgoedelement 6

terrazzovloer op het gelijkvloers en in de portiek ................................................................................................ 53
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Erfgoedelement 7

neoclassicistische bepleisterde wanden en plafonds ......................................................................................... 61
Tongewelf met daklichten en kroonlijst
Bepleisterde kolommen met sokkel, medaillon en composiet kapiteel
Kroonlijsten en rozetten
Omlijsting van de rondboogdeuren
Beplankte vloeren en de trap in de oostelijke vleugel

ORANJERIE
Erfgoedelement 8

Bakstenen gevels met typische classicistische stijlelementen en decoratief stucwerk .............................. 63
Arduinen sokkel en portiek
Attiek met boogfries.
Portiek op met hout zuilen onder pseudofroton met centrale rondboognis
Zinken roeven dak

Erfgoedelement 9

Open ruimte met polonceauspanten en grote daklichten ................................................................................ 64
Kelder met tongewelven en bakstenen vloeren

CONCIËRGEWONING

Erfgoedelement 10

De volledige neoclassicistische gevelopbouw .................................................................................................... 65

Erfgoedelement 11

Authentieke interieurelementen Mozartstraat nr. 7......................................................................................... 76

Kelder:
Traphal:

gelijkvloers:

Overige verdiepingen:

terrazzovloer en cementtegels
Metselwerk wanden en troggewelven
authentieke houten trap
Marmeren vloer
Bepleisterde wanden en plafond met geprononceerde ornamentiek
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Bepleisterde vlakke wanden en plafond met eenvoudigere ornamentiek
Authentieke binnendeuren met 2 paneelvlakken
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4 SITUERING EN BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN
Een zone, gebouw en/of landschap kan getoetst worden aan verschillende erfgoedwaarde waaronder: de archeologische,
architecturale, artistieke, culturele, esthetische, historische, industrieelarcheologische, technische, ruimtelijk structurerende,
sociale, stedenbouwkundige, volkskundige of (natuur-) wetenschappelijke waarde. In het beschermingsbesluit wordt
gesproken van historische waarde en meer bepaal architectuurhistorische waarde. Na bovenstaande analyse kan
geconcludeerd worden dat de Harmonie ook een bijzondere sociaal culturele en stedenbouwkundige waarde heeft.
Beschermingsbesluit:

Beschermd wegens zijn historische en architectuurhistorische waarde:
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
de
Belangrijke getuige van het sociale en culturele leven van de burgerij van het midden van de 19 eeuw. Een van de
belangrijkste werken van architect Pieter Dens uit 1845-46.
De historische meer bepaald de architectuurhistorische waarde wordt als volgt omschreven:
28
Neoclassicistische feestzaal.

4.1

ARCHITECTUUR HISTORISCHE WAARDE

De architectuur historische waarde van de Zaal Harmonie kan op verschillende schalen aangetoond worden.
Het gebouw is één van de belangrijkste werken van Pieter Dens uit 1845-1846, voorafgaand zijn aanstelling tot Antwerpse
stadsbouwmeester. In zijn huidige vorm dateert het gebouw echter van 1889, waarbij het originele zomerpaviljoen drastisch
werd uitgebreid door architect Charles Dens, neef van Pieter Dens. Het is niet verwonderlijk dat de hand van Pieter Dens het
huidige karakter van het gebouw bepaald ondanks de verdubbeling in volume en de toevoeging van een inkompaviljoen aan
de inmiddels aangelegde Mechelsesteenweg.
De specifieke periode, plaats en functie vroeg om een doorgedreven architectuurvisie dat zich vertaald heeft, zowel ten tijde
van Pieter als Charles Dens, in een gaaf voorbeeld van neoclassicistische architectuur. De harmonie is exemplarisch voor
historische negentiende-eeuwse feestzalen, opgebouwd volgens het Basilicatype. Het Romeinse basilica type sloot niet enkel
aan qua opbouw maar had eenzelfde symboliek, deze van de nieuw verworven burgerlijke macht.
Het gebouw bevat ook veel waardevolle elementen. Vooral van het exterieur zijn de meeste oorspronkelijke elementen nog
aanwezig zoals de bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen sokkel met pilasters, ornamenten, architraaf, enzovoort.
De bustes van de componisten zijn, voor zover ze niet beschadigd werden door de glazen luifel, allen aanwezig. Ook van het
oorspronkelijke buitenschrijnwerk zijn nog veel delen aanwezig ondanks het feit dat deze in 1975 grotendeels werden
dichtgetimmerd weliswaar in slechte en aangepaste staat.
Het interieur bevat minder oorspronkelijke elementen door de vele verbouwingen vanaf de jaren ’70 en de grote vochtschade.
De uitzonderlijke detaillering van plafond en wanden met composiet zuilen, trouw aan de neoclassicistische vormgeving maar
aangevuld met lieren om de muziek te symboliseren, zijn nog voldoende aanwezig om een beeld te vormen van de verloren
glorie. Het tongewelf met de typische paneelvormige detaillering en toevoeging van zenitale daklichten geven het gebouw zijn
unieke lichtbeleving. Om deze grote ruimte te realiseren werd gebruik gemaakt van stalen vakwerkspanen met een sterk
gebogen onderregel.
De Oranjerie is een getuige van het historische landschapspark en een overgebleven referentie van het totaalontwerp van
Pieter Dens. Het gebruik van een relatief nieuwe techniek van polonceau spanten in een historiserende architectuur geven de
dualiteit van deze periode weer.
Het inkompaviljoen is dan weer een unieke getuige van de reeds verdwenen omheining en het best bewaarde bouwwerk qua
exterieur- en interieurafwerking. Waarbij de gevels perfect aansluiten op de vormgeving aangezet door Pieter Dens en in het
interieur, dat niet moest concurreren met de feestzaal, de hand van Charles Dens voelbaar is.
Hoewel de conciërgewoning aan de Mozartstraat oorspronkelijk niet behoorde tot de Harmonie is de integrale historisch
waarde niet te onderschatten. De conciërgewoning volgt de typologie van de traditionele burgerwoning van het einde van de
e
19 eeuw en daaraan gekoppelde wooncultuur. Het is eveneens een getuige van de exponentiële groei van Antwerpen, de
aanleg van de nieuwe Mozartstraat gekenmerkt door een sterke bouwkundige visie en eenheid in stijl.
28

Zie bijlage 1: Ministerieel Besluit 3190
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4.2

SOCIAAL CULTURELE WAARDE

De Zaal Harmonie werd in 1846 opgericht als zomerlokaal om concerten en festiviteiten te kunnen organiseren voor de
concertvereniging in Antwerpen. Daarnaast was het ook een verblijfplek en ontmoetingsplek voor leden van de Société. De
sociale functie van de site mag daarom niet onderschat worden. Het totale complex is dan ook waardevol als een overblijfsel
van het concertwezen, de culturele beleving in het algemeen en de vrijetijdsbesteding van de Antwerpenaren in de periode
voor de opkomst van radio, film en de naoorlogse, moderne vormen van vrijetijdsbesteding.
Ook na de verkoop van zaal Harmonie door de Koninklijke Maatschappij der Harmonie in 1923 bleef de zaal in gebruik als
feestzaal en andere publieke evenementen.
Indrukwekkend zijn de beelden uit het jaar 1940 waar de Harmonie gebruikt werd als ‘uitvaartzaal’ na het bombardement van
Mortsel. De zaal Harmonie vormde een eervol en respectvol achtergrond voor dit zeer trieste gebeuren.

Afbeelding 33

afbeelding gebruik zaal Harmonie als ‘uitvaartzaal’ (© Stadsarchief Antwerpen)
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4.3

STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE
e

De zaal Harmonie en het aangrenzende Harmoniepark bevinden zich in de 19 -eeuwse gordel van Antwerpen. Gelegen aan
het Albertpark is het goed omsloten door enkele belangrijke invalswegen.
Belangrijk vertrekpunt was het ensemble van een zaal in een park, om een eigen buitenruimte ter beschikking te hebben voor
festiviteiten en als gecultiveerd terugtrekplek in de zomer. Het park is altijd fysiek en mentaal verbonden geweest met de zaal
Harmonie. Net na de inhuldiging van de zaal werd de tuin heraangelegd met beelden, rivier met brugje die door het domein
stroomde, paviljoenen en een achthoekige kiosk. De zaal was daarom opgezet als een onderdeel van het park met een zeer
sterke binnen - buiten relatie.
Zelfs na de verbouwing in 1890 vormt de vloeiende overgang van binnen naar buiten de basis randvoorwaarde voor de
uitbreiding. Het plein voor de zaal wordt als het ware als verlenging van de zaal gezien. Het paviljoen voor het hoofdgebouw
fungeert als buitendependance om ook hier concerten en festiviteiten plaatst te laten vinden. Het de terras laat de nauwe
band tussen binnen en buiten zien. Het park heeft een duidelijk tuinkarakter door zijn afgeslotenheid als privédomein van de
Société en creëert daardoor duidelijk het gevoel van een beschermde buitenruimte.
Na de verkoop van de site aan de stad Antwerpen in 1923 werd de tuin een publiek stadspark. In 2015 werd het park
gerestaureerd en heraangelegd naar het ontwerp van Atelier Kempe Thill Architects en LAND landschapsarchitecten, en dit in
e
het kader van de volledige integrale restauratie en herbestemming van de zaal Harmonie. De elementen van het 19 -eeuwse
landschapspark, zoals het park oorspronkelijk was opgezet, vormde de basis voor het nieuwe ontwerp. De glooiende centrale
ruimte met opgaande randen en boomgroepen, de meanderende paden en het aanwezige bomenbestand werden gebruikt
om het park te herstellen. In het ontwerp werd rekening gehouden om de verbindingen met de zaal Harmonie en de oranjerie
in de toekomst te versterken zoals het oorspronkelijk het opzet was. Het huidige veelvuldig gebruik door bewoners en
bezoekers is een bewijs van de stedenbouwkundige waarde van deze plek die is en nog meer zal worden na herbestemming
van de zaal Harmonie.

Afbeelding 34

huidig park (© LAND landschapsarchitecten)
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5 VISIE OP HET BEHEER
5.1

BEHOUD DOOR BEHEER

De opmaak van het beheersplan beoogt het integrale behoud van de zaal Harmonie, de oranjerie en de conciërgewoning: de
neoclassicistische architectuur, de typologie van de feestzaal, de vormentaal van het exterieur en het interieur en de relatie
met het park. De ambitie van de eigenaar, de stad Antwerpen is om er het districtshuis van de het district Antwerpen hierin
onder te brengen. Hierdoor zal de publieke functie die het gebouw altijd gehad heeft, behouden blijven.
Desondanks de verloederde staat waarin het gebouw zich bevindt is de kwaliteit van het oorspronkelijke ensemble nog
aanwezig. Deze referentie van het burgerlijke leven uit de 19e de eeuw als een waardevol ‘gesamtkunstwerk’ en zal daarom
zodanig benaderd en hersteld worden.
Recent werd er een restauratie en herbestemmingdossier opgesteld door Atelier Kempe Thill Architects (Rotterdam, NL) in
samenwerking met RE-ST architecten (Antwerpen, BE). Hun ontwerp stelt voor ‘De Harmonie’ als monument te restaureren en
het gebouw grotendeels terug te brengen naar zijn oorspronkelijk beeld. Dit leidt logischerwijs tot het in stand houden en
herstellen van het park in de geest van de 19 de eeuw. De landschapstuin vormt het kader van het gebouw en staat ermee in
dialoog. Een aspect dat essentieel voor de site is. De restauratie van het park werd in 2015 uitgevoerd naar ontwerp van
Atelier Kempe Thill en LAND landschapsarchitecten (Antwerpen, BE).
Het gerenoveerde ensemble biedt een uitstekende neutrale basis voor de specifieke opgave. De ruimtelijke en architecturale
kwaliteiten die het gebouw de Harmonie heeft in combinatie met de landschappelijke potentie van het park zijn in vele
opzichten een aantrekkingspunt en gewilde verblijfplek voor een breed publiek.
Indien het ensemble respectvol gerenoveerd wordt, is het doel al bijna bereikt.
Het gebouw zal herbestemd worden tot districtshuis van het district Antwerpen. Het programma omvat enerzijds een grote
publieke loketzaal die zich in de centrale ruimte zal worden ondergebracht. Anderzijds worden de overige administratieve
functies ondergebracht in de naastliggende ruimten en de conciërgewoning. De zaal oranjerie zal wellicht dienst doen als
raadszaal. Momenteel wordt dit ontwerp verder uitgewerkt. Het meubilair in de grote zaal zal zodanig worden opgesteld dat er
sporadisch ook andere publieke evenementen zouden kunnen plaatsvinden zoals bvb een receptie, een voorstelling of lezing.

Afbeelding 35

interieursimulatie districthuis (© Atelier Kempe Thill)

Om een gepast antwoord te geven op de projectdefinitie worden er zeer beperkte toevoegingen voorzien. De grote zaal en de
zijzalen worden terug in ere hersteld. In de grote zaal wordt enkel een nieuwe klankkaatser geplaatst op het podium in functie
van de gestelde akoestische eisen voor eventuele voorstellingen en voordrachten. Aan de achterzijde, ter hoogte van de
tuinmuur met de buren, word een logistieke zone voorzien waar het mogelijk is om alle zalen te kunnen bedienen. Voorts
wordt er een nieuw volume geplaatst waarin logistieke functies in kunnen worden ondergebracht zoals o.m. de refter.
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De NO-hoek van het gebouw wordt gekenmerkt door het baksteen en de versmelting van diverse bouwvolumes. Deze zijde
oogt als een achterzijde. Waar het gehele volume van het gebouw af is gewerkt met pleister, is dit hier achterwege gebleven.
Het karakter als achterzijde wordt versterkt door de plaatsing van het pissoir en de hoge boomdichtheid, waardoor hier niets
groeit. Het nieuwe ontwerp stelt voor om op deze plek een beperkte uitbreiding te situeren. Door het toevoegen van een
volume krijgt het gebouw nog meer een gezicht naar het park en de Mechelsesteenweg.
De Harmonie, de oranjerie en de conciërgewoning zullen als één project ontwikkeld worden . Een zone aan de achterzijde van
het gebouw wordt benut als nieuwe verbindingsgang. De zone loopt vanaf de Mechelsesteenweg, waar de entree en logistieke
entree zijn gesitueerd tot aan de oranjerie. De zone is op twee momenten zichtbaar, namelijk bij de entree als koppeling
tussen oranjerie en de zaal Harmonie. Deze zone zal overdekt worden. Op enkele plaatsen zal hiervoor de scheidingswanden
met de buren opgetrokken worden. Het dak tussen de zaal Harmonie en de conciërgewoning zal worden afgebroken
waardoor er terug een nieuwe binnentuin ontstaat. Via een nieuwe fysieke beperkte verbinding wordt de link met de zaal
Harmonie behouden.
Het ontwerp tracht het gebruik van de zaal Harmonie zo breed mogelijk te maken. Het ontwerp zal ook rekening houden met
alle voorzieningen om het geheel toegankelijkheid en brandveiligheid te maken.

83

5.2
5.2.1

HOOFDDOELSTELLING – BEHOUD ARCHITECTUUR HISTORISCHE WAARDE
BEHOUD

De architecturale waarde van dit project staat buiten kijf. Een degelijke restauratie van de Harmonie met inkompaviljoen, de
oranjerie en de conciërgewoning is nodig om het behoud van materiaal en architecturale kwaliteit te garanderen. De zeer
rigoureuze opbouw van de feestzaal laat niet veel volume wijziging of aanpassingen toe zonder dat het kenmerkende
totaalconcept verloren gaat. Dit wil echter niet zeggen dat tijdens een restauratie en herbestemming van het gebouw
aanpassingen uit den boze zijn. De beste garantie op behoud is een goed gebruik.. De harmonie moet steeds een superpositie
behouden ten opzichte van aanbouwen.

5.2.2

Richtlijn 1

Restauratie van de Harmonie met inkompaviljoen, interieur en exterieur

Richtlijn 2

Restauratie van Oranjerie, interieur en exterieur

Richtlijn 3

Restauratie van conciërgewoning, interieur en exterieur

VERBETEREN

De verbinding tussen Harmonie en oranjerie is een praktische toevoeging. Voor nieuwe functies was nood aan berging en
sanitair. Ter afsluiting werd een voorlopige poort geplaatst. De toevoeging is niet doordacht en geeft momenteel een zeer
rommelige indruk. Een koppeling tussen oranjerie is gewenst en perfect mogelijk mits rekening te houden met het prominente
karakter van de feestzaal en dus de ondergeschikte positie van aanbouwen of verbindingsgangen.
De conciërgewoning en Harmonie zijn verbonden door de oorspronkelijke tuin volledig te overdekken. Deze verbinding doet
geen afbreuk aan de Harmonie aangezien deze aan de achtergevel geplaatst is en dus nooit zichtbaar in combinatie met de
Harmonie. Het is echter wel een zeer jammerlijke toevoeging aan de woning op Mozartstraat 7. De eerste uitbreiding van de
woning met een aanbouw over 2 verdiepingen is gedaan met respect voor de authentieke burgerwoning en aangezien deze
uitbreiding idem is aan de woning van Mozertstraat 5 zou deze altijd behouden moeten blijven. Het is wel mogelijk om een
beperkte overdekte connectie te realiseren. Om het pand tot zijn recht te laten komen dient een nieuwe tuin aangelegd te
worden.
De architectuur haalt zijn kracht uit het uniform karakter en zijn neoclassicistische vormgeving. Hoewel de luifel werd
toegevoegd door Charles Dens wordt deze best afgebroken. Door de bevestigingswijze berokkent de luifel veel schade aan de
gevels, bepleistering, de kapitelen, de kroonlijsten en de medaillons met bustes van componisten. De luifel werd waarschijnlijk
op deze manier geplaatst omdat een betere oplossing, met behoud van de detaillering van Pieter Dens, niet mogelijk is.

Richtlijn 4

5.2.3

Verwijderen van elementen ter verbetering van het historische volume

ONDERHOUD

Door regelmatig op kleine schaal in te grijpen, kunnen kosten op grote schaal uitgesteld en zelfs vermeden worden. Maar in
vele gevallen is dat voornemen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het onderhoud van een historisch waardevol gebouw en
het interieur, vergt immers heel wat specifieke kennis.

Richtlijn 5

Nazicht en onderhoud door deskundigen
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5.3

NEVENDOELSTELLING – VERSTERKEN STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE

Als burgerlijke concertzaal was de Harmonie een onderdeel van het publieke leven in Antwerpen. De publieke functie groeide
naarmate de uitbreiding en later de aankoop door de Stad Antwerpen. De ligging van het gebouw, de beschikbare ruimtes en
de hoge erfgoedwaarde bepaald dat ook de herbestemming een publiek karakter nodig heeft. De opdrachtgever wenst de
Harmonie in te richten als Districtshuis, een uiterst gepaste invulling.
Het is wenselijk om de publieke kwaliteit te versterken en de toegankelijkheid van het gebouw en de terreinen te verbeteren.
Het optimaliseren van gebruik komt het behoud ten goede.
5.3.1

VERSTERKEN VAN DE PUBLIEKE RUIMTE ZOWEL EXTERN ALS INTERN

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 daarbij ook belang wordt gehecht aan een uniforme aanpak, 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: de gebouwen welke de functie als districtshuis nu reeds vervullen
of, na hun herbestemming, in de nabije toekomst zullen opnemen, dienen naar waarde gevaloriseerd te worden door de
betreffende panden uit te bouwen tot districtshuizen met een optimale districts- en loketwerking die “future proof” is en
beantwoordt aan de hedendaagse principes van een modern klantenmanagement.
De drie panden welke het onderwerp uitmaken van dit beheersplan (Zaal Harmonie, Oranjerie en Conciërgewoning) zullen
allen, tot op zekere hoogte, integraal toegankelijk gemaakt worden. Voor de Oranjerie zal niet met toegevoegde hellingsvlakken
gewerkt worden. Het hellingsvlak toegevoegd in 1996 werd als storend ervaren en reeds verwijderd. Toegangshellingen zullen
gerealiseerd worden door een subtiele terreinverhoging van de omgevingsaanleg tussen de feestzaal en de Oranjerie, beide
gebouwen bedienend. Omwille van de publieke functie is een integrale toegankelijkheid uiterst belangrijk. Op dit ogenblik is
geen enkele ruimte te bereiken zonder het nemen van trappen.
e

De conciërgewoning uit de 19 eeuw heeft nog veel authentieke interieurelementen en een goed bewaarde historische
opbouw. Zoals blijkt uit de erfgoedbepalingen zijn de gevel, de traphal met verschillende opstappen naar ‘het gelijkvloers’, met
de authentieke trap naar de verdiepingen, met de kleine authentieke trap naar de kelder zeer bepalend voor de waarde van
het erfgoed. Het publiek ontsluiten van deze woning langs de Mozartstraat is niet mogelijk zonder inbreuk te doen op de
erfgoedkwaliteiten. De woning blijft behouden bij de Harmonie en het Districtshuis en zal publiek toegankelijk gemaakt worden
langs de achterzijde. Zoals uit de analyse bleek zet het huidige verbindingsvolume een te grote druk op de historische woning.
Deze zal moeten afgebroken worden, de tuinzone en de gevel op het gelijkvloers zijn reeds aangetast. Het is dus zeker
mogelijk om een nieuwe connectie te maken die voldoet aan de eisen van toegankelijkheid.
Intern zal men de hoofdstructuur van de eerste bouwfase moeten respecteren en zijn toevoegingen zoals een lift niet mogelijk
zonder het erfgoed te beschadigen. De tweede bouwfase heeft zich uiterst goed geïntegreerd in de originele woning en
omwille van de combinatie met een identieke uitbouw van Mozartstraat 5 heeft dit volume zijn eigen erfgoedwaarde. De
ramen werden aangepast en oorspronkelijk had deze uitbouw nog een extra volume. Indien gewenst kan een voorstel gedaan
worden voor het toevoegen van infrastructuur om een maximale en integrale toegankelijkheid van personeel en bezoekers te
29
bekomen. Een lift blijft in elk geval een gebouwvreemde toevoeging en moet steeds met de nodige voorzichtigheid
aangepakt worden.
De restauratiewerken van Zaal Harmonie met het terug opwerken van de vele ramen en deuren zullen de oorspronkelijke
relatie tussen het park en de bebouwing terug herstellen. De functionele verbindingen van het geheel met het voorliggend
openbaar park dragen bij tot de verbetering van de ontsluiting van dit erfgoed. Ook de inrichting van het districtshuis zal
streven naar een onthaal met een open en transparant karakter.

Richtlijn 6

Relatie met Harmoniepark optimaliseren, bestendigen van de publieke toegankelijkheid

29

In het ontwerp van Atelier Kempe Thill wordt geen lift geïntegreerd in de conciërgewoning. Uit deze studie blijkt echter dat,
indien gewenst, het pand mogelijkheden heeft om een toevoeging te doen aan de achterzijde zonder aantasting van het
historisch waardevolle erfgoedkarakter. Dit kan gaan om een lift maar evenzeer over een aanbouw, een erker, … .
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5.4
5.4.1

NEVENDOELSTELLING – ACTUALISEREN SOCIAAL CULTURELE WAARDE
GEBRUIK VAN HET GEBOUW DOOR DE BURGER

Het is noodzakelijk om intensief de beschikbare ruimte te regisseren. Het strategisch invullen van de verschillende
bouwwerken: Harmonie, Oranjerie en Conciërgewoning, kan leiden tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gehele
site. Erfgoedzorg betekent voor ons niet dat objecten onder een stolp verdwijnen, integendeel. In de praktijk is het belangrijk
om ons erfgoed vanuit een eigentijdse invulling, met respect voor het verleden, kansen te geven voor morgen. Behoud van
authenticiteit en intrinsieke waarden gebeurt het best wanneer erfgoed via een aangepaste bestemming in het dagelijks leven
geïntegreerd wordt. Gebruik zorgt immer voor beleving.
Zaal Harmonie als districtshuis van Antwerpen zal naast de dienstverlening voor districts- en loketwerking, ook een sociaalcultureel gebruik hebben. De vergaderinfrastructuur in het nieuwbouwvolume, evenals de grote refterruimte kan ter
beschikking gesteld worden aan burgers en verenigingen.
De ceremoniële functies zoals huwelijken en jubilarisvieringen in district Antwerpen zullen georganiseerd blijven worden in de
trouwzaal van het stadhuis op de Grote Markt. Niettemin wordt voor Zaal Harmonie beoogt delen van het gebouw, in het
bijzonder de centrale beuk van de grote zaal, ook ter beschikking te stellen voor plechtigheden en huldigingen, toespraken,
tijdelijke exposities en muzikale evenementen. Activiteiten zoals infosessies allerhande, seniorenoverleg, adviesraden, literaire
projecten, … kunnen allemaal onderdak vinden binnen het historische kader van Zaal Harmonie, maar ten allen tijde uitgerust
met een hedendaagse infrastructuur.
De invulling van de Oranjerie met een lichte horecafunctie laat toe een zeer breed publiek aan te spreken om het gebouw te
ontdekken. Een uitrusting van het gebouw met aangepaste infrastructuur om overlegmomenten voor grotere groepen te
organiseren in het gerestaureerde kader met slanke stalen spanten, dient ook in dit deel van het project maximale
openstelling van het gebouw voor een zo breed mogelijk publiek te garanderen.
Deze erfgoedontsluiting richt zich tot alle lagen van de bevolking.

5.4.2

FLEXIBELE MULTIFUNCTIONALITEIT IN HARMONIE MET DE ACTUELE BESTEMMING

Bij een uitwerking van het herbestemmingsplan voor Zaal Harmonie wordt gestreefd naar een optimale bestemming van het
gebouw, niet enkel tijdens de reguliere diensturen voor districts- en loketwerking, maar ook daarbuiten. De centrale beuk van
de grote zaal, zal overdag dienst doen als monumentale wachtruimte voor bezoekers. Door de bewuste keuze om hier te
voorzien in een vrije invulling met losse elementen, wordt de mogelijkheid geboden om buiten de diensturen dit deel van het
gebouw in te richten voor publieke evenementen. Behalve een organisatorische afstemming van het ontwerp op dit duale
gebruik, zal ook functioneel en technisch een aangepaste uitrusting voorzien worden: een aangepaste capaciteit voor opslag
en bezoekerssanitair, opwarmmogelijkheden en ruimte voor catering, stroomvoorzieningen voor specifieke scenografie,
behoud van het oorspronkelijke podium, een klimaatinstallatie die kan inspelen op de veranderlijke bezettingsgraad,
gebruiksregime en comforteisen worden geïntegreerd in het ontwerp.
Door de eigenheid van Zaal Harmonie, geconcipieerd als monumentale feestzaal en niet zoals de andere locaties binnen het
Masterplan Historische Districtshuizen strictu senso als gemeentehuis/districtshuis, is het niet alleen een uitdaging, maar
tevens een doelstelling van het bestuur om op passende wijze enerzijds de districts- en loketfunctie optimaal te integreren
binnen de specifieke grootschaligheid van dit gebouw, anderzijds daarbij de potentie gegenereerd door de eigenheid van het
monument, uitnodigend tot polyvalent gebruik, niet uit het oog te verliezen. Zaal Harmonie hoeft bij zijn herbestemming
daarbij niet enkel en uitsluitend Districtshuis Antwerpen te worden, maar kan daarbij ook Zaal Harmonie blijven.

5.4.3

MOGELIJKHEID TOT RECONVERSIE OP LANGE TERMIJN

Gelet op een toenemende mate van digitalisering, dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat op lange
termijn de toekomstvisie op loketwerking zal veranderen, waarbij de traditionele klantcontacten zij het niet in capaciteit zullen
afnemen dan zeker toch in beleving geleidelijk aan zullen wijzigen. De functies binnen Zaal Harmonie, specifiek gericht op
districts- en loketwerking zoals deze nu en in de nabije toekomst uitgerold zal worden, worden geënt op de technische en
organisatorische infrastructuur die voorzien zal worden doorheen het gebouw. De uitwerking van enerzijds een
uitvoeringsdossier voor restauratie van Zaal Harmonie met een logisch netwerk van multifunctionele basisvoorzieningen in
een eerste fase, en anderzijds een dossier met de invulling met los en vast meubilair specifiek gekoppeld aan de toekomstige,
speelt maximaal in op deze visie van een ‘uitwisselbare’ functionaliteit. Zonder te moeten ingrijpen op de ‘vaste’ drager,
geworteld en verweven met de monumentale, waardevolle gebouwelementen en de daaraan verbonden verregaand financiële
inspanningen om hier aanpassingen aan te brengen, bestaat de mogelijkheid om terug te kunnen keren naar de
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basisstructuur en hierop een nieuwe, aangepaste invulling te enten als feestzaal, als tentoonstellingsruimte, als …. In die zin
wordt de multifunctionaliteit, reeds geïntegreerd in het voorziene gebruik als districtshuis, worden doorgezet tot voorbij het
eindpunt van de daaraan gekoppelde functionele levensduur.

5.5
5.5.1

NEVENDOELSTELLING – INZETTEN OP DUURZAAMHEID
BEPERKEN VAN DE ENERGIEVERLIEZEN

Tijdens de restauratiewerken zal een groot aantal werken uitgevoerd worden ten behoeve van de verbetering van het
binnenklimaat van het monument.
Hellende en platte daken zullen geïsoleerd worden. Aangezien de dakbekleding in zijn geheel verwijderd dient te worden en
vervangen naar een historisch correct model, kan dit gedaan worden zonder bijkomende schade aan belangrijke
erfgoedelementen. Door de hoge gevelopstanden zal een lichte dakverhoging omwille van toevoegen isolatie niet zichtbaar
zijn en kan de authentieke houten en stalen dakstructuur behouden blijven.
Omwille van het beeldbepalende stucwerk van buitengevels en binnenwanden is het niet mogelijk om de muren te isoleren.
Aangezien de grote schade aan het bestaande schrijnwerk zal het meeste vernieuwd worden. De vernieuwde elementen
zullen naar bestaand model gereconstrueerd worden, evenwel met thermisch verbeterde sluitingen en verbeterde beglazing
conform de historische beglazing met een zeer licht oneffen structuur.
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6 RICHTLIJNEN, MAATREGELEN EN WERKZAAMHEDEN
6.1

RICHTLIJNEN

Zie tabel in hoofdstuk 6.2 of bijlage 3a_maatregelen
Richtlijn
Richtlijn
Richtlijn
Richtlijn
Richtlijn
Richtlijn
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Restauratie van de Harmonie met inkompaviljoen, interieur en exterieur ................................................................... 84
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Restauratie van conciërgewoning, interieur en exterieur .................................................................................................. 84
Verwijderen van elementen ter verbetering van het historische volume ...................................................................... 84
Nazicht en onderhoud door deskundigen ............................................................................................................................ 84
Relatie met Harmoniepark optimaliseren, bestendigen van de publieke toegankelijkheid........................................ 85
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3

4

5

vrijgesteld van toelating

forfaitair

2

betoelaagbare werken*

1

terugkerend

TABEL MAATREGELEN

eenmalig

6.2

vervangen van bitumenleien in zinken dakbedekking

x

x

x

verwijderen van asbestcementleien in verticale gevelvlakken thv dak

x

x

herstel van dakbeschot platte daken en vervangen van roofing in EPDM

x

x

x

maatregelen
aard van de werken

Richtlijn 1: Restauratie van feestzaal Harmonie, interieur en exterieur
1

Feestzaal: exterieur

dak

x

x

vernieuwen van alle dakafwateringselementen (zallinggoten, killen,…) in zink

x

2

x

x

vernieuwen van alle hemelwaterafvoeren, gootbekleidingen en toebehoren in zink

x

x

x

vernieuwen van alle houten kroonlijsten

x

x

x

punctueel herstel zinken dakbedekking

goten

nazicht en herstellen hemelwaterafvoer, gootbekledingen en toebehoren (zink)

2

x

x

x

2

x

x

x

integraal nazicht en herstel metselwerk

x

x

x

reiniging incl. verdelgen en verwijderen van ongewenste begroeiingen

x

x

x

x

x

nazicht en herstel, wit schilderen van de houten goten, gevellijsten, bakgoten,…

metselwerk

x

2

plaatselijk herstellen van metselwerk

x

integraal nazicht en herstel kalkbepleistering

x

x

herstel/reconstructie van alle lijsten en ornamenten

x

x

herstel en aanvullen plafondbepleistering voorportaal

x

x

gevelbepleistering

10

schilderen van alle gevelbepleistering, lijsten en ornamenten
nazicht en herstel natuurstenen elementen (vervangen, lijmen, restauratiemortel,…)
natuursteen

ballustrades

staal

x
5

x

reiniging

10

x

vernieuwen ballustrades in prefabbeton

x

x

restauratie van metalen sierschoor thv voorgevel

x

x

restauratie van metalen sierschoor thv Mechelsesteenweg

x

x
2

vervangen van alle houten schrijnwerk naar bestaand uitzicht
vervangen van alle metalen schrijnwerk naar bestaand uitzicht
schrijnwerk

x

x

plaatsen van nieuwe houten dakvlakramen naar oorspronkelijk concept
plaatsen van stalen dakvlakramen in daklichten naar oorspronkelijk concept

x
x

x

x
5

x

Feestzaal: interieur
nazicht en herstel, ontroesten en schilderen stalen dakstructuur

x

x

nazicht en herstel van de houten kapconstructie

x

x

nazicht en herstel structuren in hout, preventieve en curatieve behandeling

x

x

structuur

5

punctueel nazicht van de dakstructuur
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x

x

x

Bijwerken en onderhouden van de daklichten

x

x

5

Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk

x
x

x
x

plaatsen van ronde vaste panelen achter bustes

2

x

punctueel nazicht en herstel natuurstenen elementen

bijwerken en onderhouden van stalen elementen

daklichten

x

x

x

x

x

afbraak

dak

goten

metselwerk

afbraak van niet oorspronkellijke overdekking van de tuin

x

x

vervangen van bitumenbekleding in zinken dakbedekking

x

x

x

herstel van dakbeschot platte daken en vervangen van roofing in EPDM

x

x

x

punctueel herstel zinken dakbedekking

2

x

x

x

vernieuwen van alle dakafwateringselementen in zink

2

x

x

x

vernieuwen van alle hemelwaterafvoeren, gootbekleidingen en toebehoren in zink

x

x

x

nazicht, herstel en eventueel vernieuwen van alle houten kroonlijsten

x

x

x

nazicht en herstellen hemelwaterafvoer, gootbekledingen en toebehoren (zink)

2

x

x

x

nazicht en herstel, wit schilderen van de houten goten, gevellijsten, bakgoten,…

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

integraal nazicht en herstel metselwerk

x

reiniging incl. verdelgen en verwijderen van ongewenste begroeiingen

x
2

plaatselijk herstellen van metselwerk

gevelbepleistering

x

integraal nazicht en herstel kalkbepleistering

x

x

herstel/reconstructie van alle lijsten en ornamenten

x

x
10

x

x

nazicht en herstel natuurstenen elementen

5

x

x

reiniging

10

x

x

schilderen van alle gevelbepleistering, lijsten en ornamenten

x

nazicht en herstel natuurstenen elementen (vervangen, lijmen, restauratiemortel,…)
natuursteen

ballustrades

staal

nazicht en herstel van ballustrades voorgevel

x

x

restauratie van metalen hekwerk voorgevel thv kelderramen

x

x

restauratie van metalen hekwerk achtergevel

x

x
2

bijwerken en onderhouden van stalen elementen
herstel en/of vervangen van alle houten schrijnwerk naar bestaand uitzicht

x

x

x

x

x

schrijnwerk
5

Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk
plaatsen van nieuwe dakvlakramen naar oorspronkelijk model

x

x

x

x

x

daklichten
5

Bijwerken en onderhouden van de daklichten
6

x

x

x

conciërgewoning: interieur
nazicht en herstel van de houten kapconstructie

x

nazicht en herstel structuren in hout, preventieve en curatieve behandeling

x

x

structuur

nazicht en herstel van al het binnenschrijnwerk (deuren en binnenramen) incl. schilderwerk
binnenschrijnwerk

nazicht en herstel van al het schrijnwerk incl. bevestigingsonderdelen, glas, vernieuwen of
onderhouden schilderwerk etc.
volledige restauratie van alle pleisterwerk, kolommen, stucwerk, lijsten, ornamenten, enz…

pleisterwerk

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

schilderen van het volledige interieur

x
10

punctueel nazicht en herstel van stucwerk, lijsten en ornamenten + schilderwerken

afwerking

x
5

x

nazicht en herstel van schoorsteenlichamen en mantels (incl. spiegel)

x

x

herstel van alle houten trappen

x

x

nazicht en herstel van de diverse marmeren elementen zoals dorpels, betegeling,
lambriseringen en haarden

x

x

nazicht en herstel van de terrazzovloer met mozaiektegeltjes (souterrain)

x

x

nazicht en herstel van de diverse wand en vloertegels

x

x

nazicht en herstel van de diverse houten vloerbekledingen en lambriseringen

x

x
2

punctueel nazicht en herstel afwerkingselementen
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x

x

x

x

x

plaatsen van daklichten in plafond naar oorspronkelijk model
schrijnwerk

volledige restauratie van alle pleisterwerk, stucwerk, lijsten, ornamenten, enz…
stucwerk

x

nazicht en herstel van al het schrijnwerk incl. bevestigingsonderdelen, glas, vernieuwen of
onderhouden schilderwerk etc.

x
5

x

x

x
10

punctueel nazicht en herstel van stucwerk, lijsten en ornamenten + schilderwerken

x

x

x

schilderen van het volledige interieur

x

x

x

herstel en aanvullen van bestaande houten vloeren en plinten

x

x

herstel van houten trappen

x

x

nazicht en herstel van de diverse houten vloerbekledingen en lambriseringen

x

x

x

afwerking

2

punctueel nazicht en herstel afwerkingselementen

x

x

x

x

x

Richtlijn 2: Restauratie van Oranjerie, interieur en exterieur
3

Oranjerie: exterieur
x

vernieuwen van zinken dakbedekking
dak
punctueel herstel zinken dakbedekking

metselwerk

x

x

x

2

x

x

x

vernieuwen van alle hemelwaterafvoeren, gootbekleidingen en toebehoren in zink

x

x

x

vernieuwen van alle houten kroonlijsten

x

x

x

vernieuwen van alle dakafwateringselementen (zallinggoten, killen,…) in zink

goten

2

nazicht en herstellen hemelwaterafvoer, gootbekledingen en toebehoren (zink)

2

x

x

x

nazicht en herstel, wit schilderen van de houten goten, gevllijsten, bakgoten,…

2

x

x

x
x

integraal nazicht en herstel metselwerk

x

x

reiniging incl. verdelgen en verwijderen van ongewenste begroeiingen

x

x
2

plaatselijk herstellen van metselwerk

x

x

kaleien van gevel

x

x

x

x

x

x

gevelafwerking
10

schilderen van alle gevels met kaleilaag
nazicht en herstel natuurstenen elementen (vervangen, lijmen, restauratiemortel,…)
natuursteen

x

x

x

nazicht en herstel natuurstenen elementen

5

x

x

reiniging

10

x

x

x

herstel houten kolommen, incl ornamenten

x

kolommen
5

schilderen van houten kolommen en ornamenten
vervangen van alle schrijnwerk in houten schrijnwerk naar oorspronkelijk uitzicht

x

x

x
x

schrijnwerk
5

Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk
plaatsen van stalen dakvlakramen in daklichten naar oorspronkelijk concept

x

x

x

x

x

daklichten
5

Bijwerken en onderhouden van de daklichten
4

afbraak
structuur

x

verwijderen van alle storende en niet oorspronkelijke elementen (sanitair, toogmeubel,
tochsas,…)

x

x

nazicht en herstel, ontroesten en schilderen stalen dakstructuur + versterken

x

x

x

volledige restauratie van alle pleisterwerk
stucwerk

x

schilderen van het volledige interieur
punctueel nazicht en herstel van pleisterwerk + schilderwerken

Richtlijn 3: Restauratie van conciergewoning, interieur en exterieur
5

x

x

Oranjerie: interieur

conciërgewoning: exterieur
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10

x

x

x

x

x

x

x

Richtlijn 4: Verwijderen van elementen ter verbetering van het historische volume
7

afbraak aanbouw sanitair en berging van de Oranjerie

x

x

8

afbraak overdekte verbinding tussen Harmonie en Conciërgewoning

x

x

9

demonteren van de luifel omwille van bouwtechnische redenen

x

x

Richtlijn 5: Nazicht en onderhoud door deskundigen
10

11

tweejaarlijks nazicht en rapportering door deskundigen
nazicht van de bouwfysische staat van de feestzaal harmonie incl. inkompaviljoen

2

x

nazicht van de bouwfysische staat van de oranjerie

2

x

nazicht van de bouwfysische staat van de conciërgewoning

2

x

uitvoeren van de aanbevolen werkzaamheden voortvloeiend uit het nazicht door deskundigen
herstellingswerken om verdere schade te voorkomen.

2

x

Richtlijn 6: de verbroken link van park en feestzaal herstellen, ontsluiting van de feestzaal Harmonie
12

infrastructurele werken voor ontsluiting en optimaliseren publieke toegankelijkheid
infrastructurele werken die de ontsluiting optimaliseren en toegankelijkheid verbeteren

x

*De inhoud van het beheersplan kadert binnen de huidige vigerende regelgeving en is er ondergeschikt aan. Toekenning van premies is afhankelijk van de beschikbare
kredieten. Beheersmaatregelen kunnen ook zonder erfgoedpremie worden uitgevoerd. De onderhoudsplicht is steeds van toepassing .
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7 OPVOLGING EN EVALUATIE
7.1

RESTAURATIE

Na de goedkeuring van het beheersplan wordt het restauratiedossier, waarin de eenmalige maatregelen zijn opgenomen, voor
zaal, oranjerie en conciërgewoning opgemaakt en ingediend. De richtlijnen van het agentschap Onroerend Erfgoed worden
verwerkt in het restauratiedossier.
Voor de werken wordt een meerjarenpremieovereenkomst aangevraagd. Na de goedkeuring van de premie worden de
werken aanbesteed en uitgevoerd in de loop van 2017-2019.
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.

7.2

ONDERHOUD

Regelmatig nazicht en onderhoud is uiterst belangrijk voor het behoud van de fysieke gebouwen en dus het behoud van de
architectuur en historische waarde van de panden. Door regelmatig op kleine schaal in te grijpen, kunnen kosten op grote
schaal uitgesteld en zelfs vermeden worden. Maar in vele gevallen is dat voornemen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het
onderhoud van een historisch waardevol gebouw en het interieur, vergt immers heel wat specifieke kennis. Het nazicht door
deskundigen is daarom opgenomen in de richtlijnen en concrete maatregelen. (zie richtlijn 5 en maatregelen 10 en 11).
Monumentenwacht is in Vlaanderen de partner om op regelmatige basis een goed nazicht en onderhoud te genereren. Het
laatste onderzoek van Monumentenwacht dateert van 2015. Meteen na de restauratie zal opnieuw gestart worden met een
regelmatig nazicht en onderhoud. Regelmatig onderhoud garandeert een veel langer behoud van het patrimonium.
De stad heeft EPM (Enterprise Project Management) aangekocht van Microsoft. EPM is een omgeving om op een eenvoudige
wijze projecten in te brengen, te beheren en op te volgen. Projectleiders kunnen hun projecten inbrengen, beheren, opvolgen
en sturen. Alle terugkerende maatregelen worden opgenomen in EPM.
Bij gebruik van EPM wordt een unieke projectcode aangemaakt. Op deze code kan gebudgetteerd worden (SAP) en ze wordt
doorgeschreven naar het Interactief Operationeel Plan (IOP). Op die manier wordt een transparante budgetopvolging van het
project gegarandeerd.
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.
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niet van
toepassing

Bijlagen
overzichtstabel

1

2

perimeter van gebied waarvoor beheersplan wordt opgemaakt (met schaal en N-pijl)
Ministrieel besluit 3190_10 juli 1997

bijlage 1_MB

Afbakening beheersplan

bijlage 2_afbakening

lijst van betoelaagbare werken
maatregelen: kolom 4

3

bijgevoegd
nummering

8 BIJLAGEN

bijlage 3a_maatregelen

lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn van de toelating
maatregelen: kolom 3

bijlage 3a_maatregelen

4

lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op kaart

nvt

5

lijst van open erfgoed met aanduiding op kaart

nvt

6

Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed die in aanmerking komen voor een
premie met aanduiding op kaart

nvt

7

lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is

nvt

8

lijst van werken aan cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie

nvt

9

lijst van premiegerechtigde werken aan een orgel dat dateert van na WOI

nvt

10

lijst van handelingen waarvoor CBS niet kan oordelen dat ze van die aard zijn om
wezenlijke eigenschappen van een DG/SG te verstoren

11

Extra bijlage
maatregelen die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor erfgoedpremie

bijlage 3b_forfaitaire lijst_20150605

bouwhistorische studie opgemaakt door Studiebureau Monumentenzorg in 2009
bouwhistorische studie - Deel 1: tekst

bijlage 4a_SBMZ_2009_tekst

bouwhistorische studie - Deel 2: fotosurvey

bijlage 4b_SBMZ_2009_fotosurvey

bouwhistorische studie - Deel 3: sonderingen

bijlage 4c_SBMZ_2009_sonderingen

Herbestemming feestzaal Harmonie tot Stille Ruimte - haalbaarheidsstudie door BULK

bijlage 5_BULK_2009_haalbaarheidsstudie

Inspectierapport Monumentenwacht uit 2015

bijlage 6_monumentenwacht_2015

Opmetingsplannen en overige
opmetingsplannen - plattegronden

bijlage 7a_opmetingsplannen_plattegronden

opmetingsplannen - gevels

bijlage 7b_opmetingsplannen_gevels

opmetingsplannen - snedes

bijlage 7c_opmetingsplannen_snedes

opmetingsplannen - details

bijlage 7d_opmetingsplannen_details

aanduiding bouw evolutie

bijlage 7e_aanduiding bouwevolutie

Fotoinventaris
Conciërgewoning - 2015

bijlage 8a_fotoinventaris_2015_conciërgewoning

Harmonie - 2016

bijlage 8b_fotoinventaris_2016_harmonie

Historisch bronnenmateriaal (enkel digitaal)

bijlage 9_historisch bronnenmateriaal

kaarten, foto en bouwaanvragen
Het verzamelde bronnenmateriaal werd gesorteerd volgens datering. Indien de datering niet meegegeven werd, werd aan de hand van deze studie
een schatting gemaakt, dit werd genoteerd in de naamgeving achter de datum met NG (Niet gedateerd).
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