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Dossier HET ERFGOED, DAT ZIJN WIJ!
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Het gerestaureerde sgraffito van het panda an de Malibranstraat 47 te Elsene (A. de Ville de Goyet, 2017 © BUP/BSE).
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In brede zin bestaat ‘klein erfgoed’
uit de diverse elementen die de
voorgevels en voortuintjes van de
Brusselse huizen en appartementsgebouwen ver fraaien. Deze elementen, die op een discrete of meer
opvallende wijze bijdragen tot het
typerende uitzicht en de originaliteit
van een gebouw, zijn vaak zichtbaar
vanuit de openbare ruimte en bieden dan ook een meerwaarde voor
onze leefomgeving. Hun aanwezigheid getuigt van de artistieke en
architecturale geschiedenis van een
plaats en is vaak bepalend voor de
stijl en de identiteit van een straat,
plein of wijk.
Het gaat meestal om sierelementen die toegevoegd of aangebracht
zijn op de gevel, zoals sgraffiti,
keramiekbetegeling, mozaïekpanelen, glas-in-loodramen en (giet)
ijzeren borstweringen, maar ook
opmerkelijke elementen ter versiering van deuren (zoals deurbeslag,
brievenbussen, …) en kroonlijsten.
Kortom, het betreft alle details die
onmiskenbare esthetische eigen-

Om dit type erfgoed, dat zichtbaar is
vanuit de openbare ruimte, te bewaren en onder de aandacht te brengen
geeft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest financiële steun voor de restauratie ervan. De modaliteiten voor
het verkrijgen van een premie zijn
vastgelegd in het Regeringsbesluit
van 31 januari 2013. De premie dekt
50% of 75% van de restauratiekosten, met een maximum van respectievelijk 10.000 € of 15.000 €
per gebouw voor een periode van
vijf jaar. Het percentage wordt verhoogd tot 75% voor openbare eigenaars indien het gebouw gelegen is
in de zone van een actief duurzaam
wijkcontract of als het gezamenlijk
belastbaar inkomen van de aanvrager lager is dan 40.000 € per jaar
(+ 2.500 € per persoon ten laste).
Elke eigenaar, mede-eigenaar of
houder van een zakelijk recht of
een handelshuur, zowel een openbaar bestuur ressorterend onder
het Gewest (gemeenten, OCMW’s,…)
als een particulier, kan de premie
aanvragen. De premie wordt evenwel enkel toegekend voor geplande
restauratiewerken, niet voor onderhoudswerken of reeds uitgevoerde
of gestarte werken.

de aanvragen heeft betrekking op
de restauratie van gietijzeren borstweringen. Daarna volgen respectievelijk de restauratie van sgraffiti,
glasramen, kroonlijsten en smeedijzeren tuinhekken. Met betrekking
tot de geografische spreiding van de
aanvragen kunnen we vaststellen
dat de meerderheid afkomstig is uit
de eerste kroon. Schaarbeek levert
meer dan 20% van de aanvragen,
gevolgd door Brussel (14%), SintGillis (13%), Elsene (12%), Etterbeek
(7,5%) en Vorst (6%).
De restauraties, die met de hulp
van deze premies werden gerealiseerd, zijn bijzonder overtuigend.
Het komt er nu op aan deze inspanning voort te zetten en andere eigenaars in Brussel ervan te overtuigen om hun gevel te restaureren,
inclusief deze karakteristieke elementen, door hiervoor een beroep
te doen op gespecialiseerde vaklui.
De eigenaars kunnen bij de Directie
Monumenten en L andschappen
terecht voor technisch en administratief advies en op aanvraag ook
voor een bezoek ter plaatse. Deze
gezamenlijke actie van burgers en
overheid draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van ons erfgoed en onze omgeving. Het succes
van de premies wordt steeds meer
zichtbaar in de stad en vormt ongetwijfeld een stimulans om dit in de
toekomst verder te zetten en uit te
bouwen.

Alle wijken van het Brussels gewest
komen daarbij in aanmerking. Sinds
de invoering van de gewestelijke
premie in juli 2010 werd het beschikbare budget jaarlijks verhoogd. In
totaal werden voor 1.500.000 € premies verstrekt en heeft de Directie
Monumenten en L andschappen
500 premie-aanvragen ver werkt.
De gemiddelde premie bedroeg
3.000 €. Het grootste aandeel van
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De restauratie van deze elementen wordt echter vaak verwaarloosd
ten voordele van andere, vaak comfortverhogende werkzaamheden.
Daarom heeft het Gewest in 2010
besloten een financiële tegemoetkoming te verlenen aan eigenaars
die hun gevel tot in de puntjes willen
renoveren en daarbij ook deze kleine
erfgoedelementen volgens de regels
van de kunst willen restaureren.

schappen bezitten en getuigen van
een bijzonder vakmanschap of een
welbepaalde stijlperiode. Ook siersmeedwerk of decoratieve elementen zoals mozaïekvloeren van voortuintjes vallen onder de categorie
van het klein erfgoed.

ERFGOED BRUSSEL

Talrijke gevels in het Brussels
gewest zijn versierd met sgraffiti, glas-in-loodramen of siersmeedwerk die het geheel verfraaien en kenmerkend zijn voor
onze stadsarchitectuur. Hoewel
deze gevels vaak niet beschermd
zijn als monument, maken ze deel
uit van het erfgoed en is hun behoud
belangrijk voor de kwaliteit van de
stedelijke omgeving.
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