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Met de medewerking van architect Carlos Rabaut en Silvia Dubois (Natuurpunt).
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1. Identificatie
Dit beheersplan betreft het beschermde huis en de beschermde tuin van de woning van Herman
Teirlinck, Uwenberg 14, 1650 Beersel, Vlaams-Brabant.
Het beschermingsbesluit dateert van 2 oktober 2014 onder ID: 302453; https://id.erfgoed.net/
erfgoedobjecten/302453
De eigenaar is «WOLINDUS HOLDING», met maatschappelijke zetel te 8531 Hulste, Muizelstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer
428.025.564, opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, te Moeskroen op 29 oktober 1985, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 22 november daarna onder
nummer 851122104, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 1 augustus 2013 onder nummer 13120862.
De eigenaar kocht het goed op 6 november 2017. De eigenaar wordt vertegenwoordigd door de
heer Gino Coorevits. gino.coorevits@gmail.com.
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De Erfpachter is de vereniging zonder winstoogmerk «Het Huis van Herman Teirlinck», met
maatschappelijke zetel te 1650 Beersel, Uwenberg 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalig, onder nummer 0680.509.636, opgericht bij onderhandse akte de dato
3 juli 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad de dato 7 september 2017, ongewijzigd tot op heden.
De vzw Het Huis van Herman Teirlinck wordt vertegenwoordigd door voorzitter Hugo De Greef,
hugo.de.greef@hthuis.be en bestuurder Sigrid Bousset, Sigrid.bousset@hthuis.be, beiden initiatiefnemers van het project.
De leden van de vereniging zijn Sigrid Bousset, Hugo De Greef, Eddy De Knopper, Johnny
Maeschalck, David Van Reybrouck, Saïda Sakali, Herman Van Rompuy en Lieve Verplancke.
De erfpacht werd afgesloten op 6 november 2017 voor de duur van 35 jaar.
De vzw, erfpachter, is de gebruiker van het beschermde goed.
De vzw, erfpachter, is opdrachtgever van het beheersplan. Wolindus Holding is de opdrachtgever
voor de verbouwingen, restauraties en herstellingswerken.
De ontwerper van het huis is architect Carlos Rabaut, Architect@architectenrabaut.be.
De ontwerper van de tuin is Natuurpunt, vertegenwoordigd door Silvia Dubois,
Silvia.dubois@natuurpunt.be.

Bijlage 1: kadasterplan
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1650 Beersel

Bouwplaats
Kadasterplan
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Herman Teirlick bij zijn venster met uizicht op de Zennevallei.
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2. Historische nota
De grond voor het woonhuis aan de Uwenberg werd door de kunstminnende bankier en mecenas
Alexander Hess de Lilez aan Herman Teirlinck (1897-1967) ter beschikking gesteld. Ook het woonhuis werd door hem gefinancierd. Herman Teirlinck ontwierp het woonhuis, zoals ook zijn voorgaande woning in Linkebeek. Henry Van de Velde (1863-1957) gaf advies over het huis en de inrichting, ze waren vrienden en familie. Dochter Nele Teirlinck was getrouwd met zoon Tijl Van de Velde.
Herman Teirlinck en Henry Van de Velde waren collega’s docenten aan het “Hoger Instituut voor
Architectuur en Sierkunsten” in Terkameren, nadien zal Herman Teirlinck Henry Van de Velde opvolgen als directeur van dit instituut. Mogelijk was er nog een andere ontwerper bij het project betrokken, maar merkwaardig genoeg werd de naam van de architect op de bouwaanvraag niet ingevuld.
Het huis werd gebouwd in het jaar 1935. Vóór de bouw van het huis stond er niets op de naar
beneden glooiende grond, behalve vermoedelijk een schapenhok onderaan de voet van de tuin.
Vóór de bouw van het huis stonden er 2 ceders aan de inkom van het terrein. 1 van de ceders staat
er nog steeds.
De woning werd zodanig geconcipieerd dat Teirlinck vanuit zijn werkkamer een uniek zicht had
op de Zennevallei, een landschap dat hij in zijn werk meermaals lyrisch beschreef. Ook in de tuin
genieten we dit unieke zicht over de vallei van de Zenne. De uitzichten waren in de jaren waarin
Teirlinck het huis bewoonde nog helemaal open, dat is nu niet meer het geval. De vallei is veranderd, de tuin is dichtgegroeid.
Herman Teirlinck woonde de langste en meest productieve tijd van zijn leven aan de Uwenberg in
Beersel, 31 jaar lang, tot zijn overlijden in 1967. Na zijn overlijden werd het woonhuis nog enige
tijd door de familie Hess de Lilez verhuurd, vanaf 1979 aan de gemeente Beersel. De opening van
het Herman Teirlinckmuseum viel samen met zijn 100ste verjaardag. In 1981 werd het huis met
subsidies van de Vlaamse gemeenschap door de gemeente Beersel aangekocht.
Ondanks een tussentijdse verhuring en inrichting als museum, heeft het gebouw sinds het door
Herman Teirlinck werd bewoond weinig veranderingen ondergaan.
In functie van de opening van het museum van 1981 gebeurden een aantal aanpassingen: de badkamer op de benedenverdieping werd gesupprimeerd. Daarnaast bevond zich Teirlincks slaapkamer. Beide ruimtes werden expositieruimtes. Vanuit de voormalige slaapkamer van Teirlinck
werd een doorgang met hellend vlak gemaakt naar de garage, die eveneens expositieruimte werd.
De huidige garage-uitbouw blijkt groter dan op het oorspronkelijke bouwplan getekend.
De doorgang vanuit de keuken naar de garage werd dichtgemaakt, net als de doorgang vanuit de
vestiaire naar de slaapkamer. De poorten van de garage aan de achterzijde werden dichtgemaakt
met 1 groot glas en een paneel ervoor aan de binnenkant, in functie van exporuimte. Het paneel
kon indien nodig worden opengemaakt waardoor er een uitzicht op het terras ontstond.
De bovenverdieping, waar zich eveneens een badkamer en slaapkamers bevonden, werd ingericht
als woonentiteit voor de conservator van het museum. Er werd een muur weggehaald en een velux
in het dak geplaatst ter vervanging van een klein zoldervenster.
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In 2009 werd het pand, in het vooruitzicht van 30 jaar museum, nogmaals opgeknapt. In 2013
maakte de gemeente Beersel het voornemen bekend om het huis te verkopen. Nog datzelfde jaar
besloot de Vlaamse Overheid het huis en de tuin te beschermen. Het huis en de tuin werden uiteindelijk door de gemeente te koop gezet in 2015, met daaraan verbonden een aantal voorwaarden
gericht op een ‘culturele bestemming, de schrijver Herman Teirlinck indachtig’. De ‘Wolindus
Holding’ deed daarop een bod, in partnership met cultureel managers Hugo De Greef en Sigrid
Bousset, die hiertoe het initiatief namen. In het najaar van 2017 werden huis en tuin door de
gemeente verkocht aan de Wolindus Holding. De koop ging gepaard met het afsluiten van een
erfpachtovereenkomst tussen Wolindus Holding en de in de zomer van 2017 opgerichte vzw Het
huis van Herman Teirlinck.

8

helicopterzicht over huis en tuin

Bijlage 2: originele plannen (1935)
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hoe Teirlinck komt aanwandelen aan zijn hek

Teirlinck in de inkomhal

interview Teirlinck aan zijn venster
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3. Inventarisatie huidige toestand
Ruimtelijke context
De woning is gelegen in een rustige woonstraat in het centrum van Beersel ongeveer 150m ten westen van de Sint-Lambertuskerk. De dorpskern ligt op de steile oostelijke oever van de Zennevallei
op een hoogte van ca. 60m. Ten zuidoosten bevindt zich het beschermde landschap: “Omgeving
van weg nr. 6, de Beuken” (KB van 8 maart 1940) en ten zuidwesten het beschermde landschap en
monument “Het kasteel van Beersel en omgeving” (KB van 21 april 1934 en BSG 12 augustus 1943).

Inplanting
De vrijstaande villa is ingeplant op het uiteinde van de straat Uwenberg vanwaar men een zicht
heeft op de Zennevallei, heden doorsneden door de E19. De tuin strekt zich grotendeels uit op de
steile heuvelflank.

Exterieur

10

Vrijstaande villa van één bouwlaag op een quasi rechthoekige plattegrond opgetrokken uit roze
geschilderde baksteen onder een afgesnuit en afgewolfd rood pannen zadeldak waarin dakvensters onder plat dak. Gegolfde rode dakpannen, op de erker westzijde rode tegelpannetjes. Aan de
voorzijde getypeerd door een verspringend volume onder zadeldak, afgewerkt met een puntgevel
waarin het verdiepte inkomportaal en een monumentale schoorsteen. Aan de west- en zuidzijde
bakstenen erkers. Rechthoekige vensters, al dan niet voorzien van houten luiken. Deze luiken blijken niet meer oorspronkelijk te zijn. Rondboogportaal met decoratieve schilderingen uit Reinaert
de Vos (geconsolideerde beschadigingen onderaan) gesigneerd en gedateerd “Irene / Van Der /
Linden / 1935”. Houten schrijnwerk. De villa is momenteel overwoekerd door klimop.

Grondplan
Volledig onderkelderde woning. Een deel is kruipkelder die niet toegankelijk is en volledig ingemetseld. Buiten is een schouw te zien die zorgt voor de verluchting van dit gedeelte. Het grootste
deel van de kelder is oorspronkelijk en toegankelijk. Er is een gewelfde ruimte voor stockage
wijn en geuze, een nis voor bewaren voedingswaren, met originele legplanken, een ruimte voor
de vroegere mazoutketel, een kolenkelder met bovenaan een luik waardoor de kolen makkelijk
kunnen geleverd worden.
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behoud / restauratie erfgoedelement Fresco
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behoud / restauratie erfgoedelemen
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behoud / restauratie origineel ontwerp
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de keukenkasten worden behouden.

Herman Teirlinck in zijn keuken
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Op de begane grond een centrale hal die rechtdoor toegang geeft tot de woonkamer. Twee trapjes
in de woonkamer brengen ons tot bij een verhoogd deel met ‘coin de feu’ en het beroemde venster van Herman Teirlinck, dat vaak voorkomt in zijn literatuur. Rechts van de voordeur bevindt
zich een toilet, daarnaast toegang tot een kleine kamer (de vroegere badkamer), van daaruit verder toegang tot een volgende ruimte (de vroegere slaapkamer), van daaruit links toegang tot de
voormalige garage via een helland vlakje naar beneden. In de garage is een groot paneel dat kan
worden opengedraaid, waarachter glas en een grote poort die langs buiten wordt geopend. Al deze
ruimtes zijn nu leeg en expositieruimtes. Vanuit de hal even verderop rechts is een vestiaire, de
trap naar de verdieping, en de toegang tot de keuken. In de keuken bevinden zich links en rechts
van de schouw twee originele ingemaakte kasten met originele legplanken. De keuken heeft een
nog originele deur die toegang geeft tot een terras aan de achterzijde.
De verdieping is sinds 1981 een leefstudio. Meteen rechts bevindt zich de badkamer met wc.
Verderop bevindt zich één zolderkamer met ingebouwde keuken en twee zolderruimtes.
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Interieur
Sobere interieurafwerking met eenvoudige houten binnendeuren (al dan niet beglaasd). Gietijzeren verwarmingselementen. Woonkamer met parketvloer (tweekleurig in geometrisch patroon),
een schouwmantel van rode en gesinterde baksteen, zwartgelakte, tot op de vloer doorgetrokken geblokte vensteromlijstingen en eenvoudig lijstwerk in de overgang van muur en plafond,
smeedwerk links en rechts van trapjes naar bovenliggende deel van de woonkamer. Keuken met
zwart-wit tegelvloer, uiterst sobere zwart marmeren schouw, links en rechts ervan ingemaakte
kasten. Zolderverdieping met houten plankenvloer. Authentieke lichtschakelaars. Al deze interieur-elementen zijn oorspronkelijk en bepalen de charme van het huis. Het zijn waardevolle
erfgoedelementen.
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Meubilair
Bij Teirlincks overlijden en op aandringen van eigenares mevrouw Hess de Lilez werd het huis op
een paar dagen tijd ontruimd. Een bevriende literator zorgde ervoor dat een aantal meubels van
Herman Teirlinck werden ondergebracht in het Letterenhuis te Antwerpen. Het gaat in de eerste
plaats om de meubels bij zijn haardvuur, living en venster: bureau, salon, boekenkast, tapijten
(stijl Jan Joors), en ijzeren (schrijf)tafeltje met tapijtje erover.
Uit de biografie van Stefan Van Den Bossche: “Daags na de begrafenis krijgt Leentje Teirlinck
een telefoon van de eigenaars van het huis op de Uwenberg – de familie Hess-de-Lilez – waarin
Teirlinck gratis heeft mogen wonen. De villa moet binnen de drie dagen worden leeggemaakt.
Karel Jonckheere weet conservator Ger Schmook er gelukkig van te overtuigen om meteen een
deel van Teirlincks meubilair naar het Letterkundig museum in Antwerpen te transporteren.
Het huis wordt vervolgens een tijdlang verhuurd. In 1979 verkoopt de weduwe Hess-de-Lilez de
schrijverswoning.”
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De tuin

De meubelen van Herman Teirlinck,
vandaag in het Letterenhuis.

De omringende en beboomde tuin is toegankelijk via een houten hek tussen bakstenen pijlers,
waarboven een metalen boog met klimplanten. Het huidige hek blijkt niet oorspronkelijk. Eens
op het domein bevindt zich meteen links een perk met planten. Even verder een beeld uit 1935,
een gift van kunstschilder Aimee Martin, daar door de conservator van het Herman Teirlinckhuis
geplaatst rond 1980. Meteen rechts van de toegang bevinden zich een ceder en een linde. Vanaf
het hek leidt een pad met flagstones naar het huis. Het huis is omringd door perken en een pad.
Aan de voorkant van het huis veel rozen, en een verwilderde klimop die de hele gevel inneemt.
Achter het huis bevindt zich een terras met ongelijke stenen betegeld. Op het einde van het terras een rommelkot. Achteraan vertrekt een pad dat afdaalt tot beneden in de tuin. Eens beneden
bevindt zich een trappenrij en poortje dat uitgeeft op de onderliggende straat.
De tuin voor het huis is een grasperk afgezoomd met plantenperken. Verderop duikt de tuin naar
beneden. Op de rand van de steile berghelling staat een (gereconstrueerd) houten tuinpaviljoen,
het zogenaamde ‘schrijversterras’, onder rieten dak. Vanop het terras had Herman Teirlinck een
prachtig uitzicht op de tuin en de zennevallei. Dit uitzicht is vergelijkbaar met het uitzicht dat
hij had vanuit zijn beroemde venster, waaraan hij schreef. Links van het terras is een zachte
glooiing naar het onderliggende gedeelte van de tuin. Een aantal Schaarbeekse kriekelaars werd
er recent geplant. Het verruigde, maar nog soortenrijke glanshavergrasland wordt omringd door
bomen en struweel. Op verschillende plekken in de tuin vinden we een interessante voorjaars- en
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stinzenflora: Vingerhelmbloem (vrij veel, in graslandranden en hakhout langs straat beneden),
Bosanemoon (weinig), Sneeuwklokje (plaatselijk veel) en Muskuskruid (plaatselijk veel).
Oorspronkelijke tuinelementen zijn ondermeer de eik links beneden, de hazelaars aan de linkerzijde in de houtwal, de rozen rond het huis in de siertuin. Verder is er weinig bekend over de
oorspronkelijke staat van de tuin ten tijde van Herman Teirlinck.
De oorspronkelijke zichten zijn doorheen de tijd sterk verstoord. Niet alleen de zichten zèlf zijn
veranderd door de komst van de ring, windmolens, en enkele gebouwen in de Zennevallei, ook
is de ruimtewerking en het zicht mede door enkele dichte groenvolumes in de tuin rommelig en
sterk gecompartimeerd. Er zijn nog weinig doorkijken en zichten naar het kasteel van Beersel of
het omringende landschap.

De trap en het hekje aan de Lotsestraat
Achter het huis van Herman Teirlinck vertrekt een pad. Eerst zijn er treden, ze lopen uit op het
pad. Kringelend tussen de bomen, helemaal tot beneden aan een trap een hekje aan de Lotsestraat. Het pad loopt haast langs de buren aan.
Dit padje en hekje heel veel gebruikt zijn geweest door Teirlinck. Het komt met name uit aan de
Lotsestraat, iets hoger als de ingang van het treinstation: tot aan de kerk en dan weer helemaal
naar beneden langs de Lotsestraat. Het scheelt heel wat.
16

Teirlinck gebruikte het openbaar vervoer. Hij had geen auto en reed nooit zelf met een wagen. Het
is belangrijk om trapje en hekje te behouden, te restaureren en te onderhouden. Het maakt deel
uit van de hele dynamiek van huis en tuin. En hoort bij het oorspronkelijke ontwerp en gebruik.

Bijlage 3: opmetingsplan huidige situatie
Bijlage 4: foto’s tuin
Bijlage 5: fotoreportage huis
Bijlage 6: tekst ‘Bij mijn venster’, Herman Teirlinck
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De trap en het hekje aan de Lotsestraat

17

Het schrijversterras.
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4. Erfgoedwaarden
Historische in casu cultuurhistorische waarde
De woning werd gebouwd op de plek waar Herman Teirlinck met zijn vriend Alexander Hess zijn
zondagswandeling maakte. Teirlinck schreef hier het mooiste wat ooit over de streek tussen Zenne
en Zoniën verschenen is en heeft hiermee de meest zuidelijke strook van Vlaanderen, beneden
Brussel, vereeuwigd in de Nederlandse literatuur. Vanaf deze plek heeft men inderdaad een uniek
zicht over de vallei van de Zenne; het woonhuis werd door hem zodanig geconcipieerd dat dit unieke
zicht bestendigd werd. Ook in zijn literatuur heeft hij dit zicht vereeuwigd. Herhaaldelijk beschreef
Teirlinck enthousiast het landschap dat hij van op de Uwenberg aan zijn voeten zag liggen en dat
hij zo graag aan de bezoekers toonde. “Ik heb het voorrecht een dak te bewonen dat op de hoogste
Beerselse kim het dal overblikt. Ik doe mijn dagelijkse wandeling langs de goddank nog woeste
oevers. De Zenne spreekt me telkens aan met dezelfde kracht als ze Bruegel heeft aangesproken”.
Herman Teirlinck behoorde en behoort nog steeds tot de belangrijkste auteurs van het Nederlandse
taalgebied. In 1903 was hij medeoprichter van het tijdschrift Vlaanderen, opvolger van Van Nu
en Straks. In 1919 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
en leraar aan het Koninklijk Hof. Vanaf 1928 was Teirlinck verbonden aan het Nationaal Hoger
Instituut voor Bouw- en Sierkunsten als docent techniek van het toneel. Tien jaar later werd hij
er directeur. Als dank voor zijn baanbrekend werk werd de Studio van het Nationaal Toneel te
Antwerpen, door hem in 1946 opgericht, naar hem genoemd.
18

In 1925 en in 1928 behaalt hij de staatsprijs voor toneelletterkunde en in 1950 de grote vijfjaarlijkse
staatsprijs voor Vlaamse letterkunde voor zijn gehele oeuvre. In 1956 wordt hij bekroond met
de Prijs der Nederlandse Letteren: voor de eerste maal moest de Prijs der Nederlandse Letteren
worden uitgereikt “aan een figuur waarnaar Noord en Zuid eensgezind opzien”, volgens het verslag
van de jury. Hij werd viermaal doctor honoris causa: aan de universiteit van Brussel (1938), aan
de universiteit van Amsterdam (1947), aan de universiteit van Luik (1954) en aan de universiteit
van Gent (1959).
Ondanks een tussentijdse verhuring en inrichting als museum, is het gebouw sinds het door
Herman Teirlinck werd bewoond relatief ongewijzigd gebleven. Er zijn foto’s bewaard waaruit
dit blijkt, bijvoorbeeld van Herman Teirlinck in de keuken bij zijn Leuvense stoof en in de
zitkamer aan het raam met het unieke uitzicht. Ook het filmportret van Herman Teirlinck (1953),
gerealiseerd door de bekende cineast Henri Storck, is een unieke getuigenis van Teirlinck in
zijn Beerselse Biotoop. Het huis is architecturaal niet baanbrekend, maar is wel typisch voor de
bouwstijl en de interieurafwerking van de jaren 1930. Het is een mooi ontwerp, met evenwichtige
volumes en gevelindelingen, met een kwaliteitsvolle indeling en uitvoering met oog voor detail.
In het ingangsportaal bevinden zich drie muurschilderingen, gedateerd en getekend “Irene Van
Der Linden 1935”. Irene Van Der Linden behoorde tot de Pelgrimbeweging. Zij nam deel aan
de tweede Pelgrimtentoonstelling, die doorging in de Harmoniezaal aan de Mechelsesteenweg
in Antwerpen, van 8 februari tot 9 maart 1930 onder het motto ‘Herbouw mijn huis’, naast
Huib Hoste, Jef Huygh, Jan Huet, Paul Joostens, Rik Sauter, Flor Van Reeth, Eugeen Yoors en
anderen (Tijdschrift Vlaanderen, jaargang 19, 1970). De muurschilderingen werden in 1991 door
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium onderzocht en daarvan werd een verslag
opgemaakt. De muurschilderingen werden in redelijke conditie aangetroffen. Op enkele plaatsen
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behoud / restauratie erfgoedelement Fresco

9

behoud / restauratie erfgoedelement Fresco
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was een behandeling, consolidatie of fixatie van de bepleistering noodzakelijk. De huidige toestand
blijkt vrijwel ongewijzigd te zijn, dit mede dankzij de bescherming in het portaal.

10
12
9
9
11
11
oorspronkelijk ontwerp te restaureren
behoud / restauratie erfgoedelement Fresco
fgoedelement Fresco
behoud / restauratie erfgoedelement behoud
Fresco / restauratie erfgoedelement Fresco
behoud / restauratie erfgoedelement Fresco

Alleen al het feit dat het woonhuis op die specifieke uitgelezen plek ontworpen werd voor en
allicht ook door Herman Teirlinck, mogelijk in samenwerking met Henry Van de Velde, dat
de woning gedurende 31 jaar bewoond werd door een van de bekendste Vlaamse auteurs en
vrijwel ongewijzigd is gebleven, zijn voldoende elementen die ertoe geleid hebben het gebouw
te beschermen als monument op basis van de historische, meerbepaald de cultuurhistorische
waarde. De aanwezigheid van muurschilderingen van Irene Van Der Linden geven het ensemble
een bijkomende artistieke waarde. Dit is in overeenstemming met andere woningen van Vlaamse
kunstenaars en schrijvers, die eveneens als monument beschermd werden en die ook geen
bijzondere artistieke waarde bezitten, maar louter een socioculturele waarde: het geboortehuis van
dichter René De Clercq in Deerlijk (beschermd in 1979), de boerderijwoning van schilder Felix De
Boeck in Drogenbos (beschermd in 1994) en de kunstenaarswoning Huis Ten Berghe gebouwd
voor Valerius De Saedeleer in Anzegem (beschermd in 2010).
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10
10
12
12
elijk ontwerp te restaureren
oorspronkelijk
tebehoud
restaureren
/ restauratie erfgoedelement Fresco
behoud / restauratie erfgoedelement Fresco
Historische
waardeontwerp
tuinaanleg

In 1940 werd een deel van het gebied tussen kerk en woning van Herman Teirlinck, genoemd “De
Beuken”, om esthetische redenen als landschap beschermd. In de tuin van de woning bevinden
zich enkele belangrijke elementen die na 1980 zijn toegevoegd: een bronzen beeld van Herman
Teirlinck, vervaardigd door Wilfried Pas, dat tijdens de verkoopprocedure werd verwijderd door
eigenaar Jan Decleir maar binnenkort zal worden teruggeplaatst; een beeld uit 1935, gift van
kunstschilder Aimée Martin, en een reconstructie van het tuinpaviljoen, met zicht op de Zennevallei,
waar Herman Teirlinck talrijke gasten ontving die sindsdien in de geschiedenis een prominente
plaats hebben ingenomen. Omwille van de unieke plek en om het zicht op de Zennevallei vanuit
de woning te vrijwaren, werd ook de tuin van de woning als monument beschermd.

Bijlage 7: selectie van stills uit de film van Henri Storck, van Herman Teirlinck (1953)
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5. Beheersvisie en doelstellingen
Raakvlak tussen cultuur en erfgoed
Het huis van Herman Teirlinck te Beersel is een ijkpunt. Jarenlang werd het door de gemeente
uitgebaat als bescheiden museum, dat stilaan zijn uitstraling verloor. De gemeente besloot het huis
te verkopen. De Vlaamse Overheid besloot om het huis met de bijhorende tuin te beschermen.
Ondergetekenden bereidden de voorbije paar jaar een ambitieus plan voor om het huis van Herman Teirlinck opnieuw op de kaart te zetten. Wolindus Holding kocht het huis. De vzw Het Huis
van Herman Teirlinck werd opgericht en kreeg het huis in erfpacht voor 35 jaar.
Wat betreft de bestemming vermeldt de erfpacht het volgende:
‘Het Huis van Herman Teirlinck vzw stelt voor om het Herman Teirlinck Huis duurzaam in te
vullen als residentie plek voor kunstenaars met een specifieke aandacht voor auteurs, om het prominent in te schakelen in het landschappelijk erfgoed project van de regio, voor geëigende culturele activiteiten voor een breed en divers publiek vanuit diverse artistieke disciplines de schrijver
Herman Teirlinck indachtig.’
Het beheer van het huis van Herman Teirlinck bevindt zich op het raakvlak tussen cultuur en
erfgoed, en vertrekt vanuit twee pijlers die elkaar versterken:
20

Enerzijds een zorg voor en publiek toegankelijk maken van dit bijzondere culturele erfgoed: het
huis en de tuin waar Herman Teirlinck leefde en zijn voornaamste werk schreef. Het is deze cultuurhistorische waarde die huis en tuin uniek en bijzonder maakt.
Anderzijds een dynamische culturele invulling met een activiteitenprogramma dat het
gedachtengoed en de artistieke betekenis van Herman Teirlinck voor een ruim publiek
concreet maakt.
Samenvattend kunnen we stellen dat de kennismaking met de figuur van Herman Teirlinck, die
een cruciale rol speelde in het cultureel-maatschappelijke leven van de 20e eeuw, op museale
wijze wordt aangeboden en tegelijk wordt verlevendigd door er een actieve culturele werking te
ontwikkelen, die verbindt en versterkt. Het beheer van het huis zal zich in dat opzicht inschrijven
in een breder kader van schrijvers- en kunstenaarshuizen, niet alleen in Vlaanderen, maar ook
internationaal.
Het beheer is dan er dan ook op gericht om deze schitterende locatie - het charmante huis en de
glooiende tuin - een nieuw leven te geven, het te restaureren, er een parel van te maken, en het te
delen met een groot en divers publiek.

Maximaal benaderen van oorspronkelijke staat van huis en tuin
Het huis bevat een brede waaier aan oorspronkelijke elementen, zowel exterieur als interieur.
Anderzijds blijken er in de loop van de jaren na de periode waarin Teirlinck het huis bewoonde,
ook hier en daar oorspronkelijke ontwerpen te zijn ingeruild voor nieuwe.
Het is zonder twijfel de bedoeling om de enkele latere ontwerpen opnieuw te vervangen door de
oorspronkelijke versie. Wat het buitenwerk betreft gaat het om het toegangshek en de luiken, in
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hun oorspronkelijke vorm duidelijk zichtbaar in de film van Henri Storck uit 1953.
Wat de tuin betreft, richt het beheer zich in de eerste plaats op het herstel en het bewaren van
zichten. Hiervoor dient de tuin te worden ontruimd van afval dat zich heeft opgestapeld, en van
restanten van kunstwerken, daterend uit de periode dat het Herman Teirlinckhuis ook opereerde
als galerie voor beeldende kunst.
Om het zicht op de Zennevallei te vrijwaren, wordt bewust niet gekozen voor een strak keurslijf
waarbinnen het toekomstige beheer zou moeten worden uitgevoerd. Een tuin leeft, vegetaties zijn
levend en onderhevig aan heel wat factoren, het betreft een dynamisch en continu proces.
Een duurzaam beheer baseert zich op een evenwicht tussen de eigenheid van de tuin en de
draagkracht van het gebruik. De waardevolle vegetaties zullen behouden en hersteld worden door
een beheer op maat. De duurzaamheid wordt versterkt door de toepassing van een natuurgericht
beheer, gericht op het behoud van een representatief en beeldbepalend karakter dat de tuin heeft
ten aanzien van de bezoekers. De cultuurhistorische en landschappelijke elementen worden prioritair behouden en krijgen een aangepast beheer.
De bedoeling is om de tuinstructuur zoveel mogelijk te herstellen in samenhang met het omringende landschap. De westzijde wordt opnieuw transparanter gemaakt. Er wordt een laag hekwerk in natuurlijke materialen bovenaan de steile wand geplaatst. Waardevolle, markante solitaire
bomen, waaronder een prachtige eik Quercus robur in de meest westelijke hoek en oude heesters
(hazelaar) worden vrijgezet en krijgen een gepast beheer.
De omringende en beboomde tuin, toegankelijk via een houten hek tussen bakstenen pijlers,
vormt een unieke plek en vrijwaart samen met het houten paviljoen op de rand van de steile berghelling een fraai uitzicht op de Zennevallei.
De voortuin in het oosten wordt opnieuw als tuin aangelegd en krijgt een aangepast onderhoudsschema. Onder andere een bloeiende border, rozenstruiken, geschoren heestermassief, en een
boog van loveren zorgen voor kleur en variatie en herinneren aan hoe de tuin vroeger was.
De Schaarbeekse kriekenbomen die enkele jaren geleden werden aangeplant in het onderliggende
gedeelte, zullen een andere bestemming krijgen, in overleg met Brouwerij 3 Fonteinen. De zithoek
beneden aan de eik is niet oorspronkelijk en zal worden worden gesupprimeerd.
Elementen als het bronzen beeld van Herman Teirlinck (vervaardigd door Wilfried Pas) krijgen
opnieuw een plek.
Eventuele aanplantingen gebeuren zoveel mogelijk met gebiedseigen plantgoed. Aanplantingen
die de historische tuinaanleg moeten versterken, gebeuren zoveel mogelijk met soorten die destijds werden aangeplant.

Herstel en onderhoud herstel
Huis en tuin worden maximaal hersteld in hun oorspronkelijke staat. Het toekomstige beheer is
erop gericht om dit herstel ook uiterst zorgvuldig te onderhouden.
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Inrichting en uitbreiding in functie van ontsluiting
Om het gebruik van het huis op het raakvlak tussen cultuur en erfgoed een maximale functie te
geven, wordt het volgende voorzien. Ten eerste zal de voormalige slaapkamer op de benedenverdieping worden ingericht als museale ruimte: er wordt een permanent Herman Teirlinck salon
ingericht waarin uitgebreid documentatie rond de figuur van Teirlinck terug te vinden is. Deze
informatie wordt vooral digitaal en interactief aangeboden, maar ook boeken, foto’s, manuscripten e.d. zullen aanwezig zijn. Ten tweede zal de leefkamer van Herman Teirlinck maximaal in
oorspronkelijke staat worden hersteld, met zijn meubels die zich momenteel in het Letterenhuis
bevinden. Ten derde zal de garage worden verbouwd en vergroot. Voorstel is om het volume van
de garage ongeveer te verdubbelen aan de achterkant van het huis en daar de publieksruimte voor
culturele evenementen in onder te brengen, met het oog op een ontvangst van 80 bezoekers tegelijk. Ten vierde zal de eerste verdieping worden ingericht als appartement/studio voor artiesten/
auteurs die er in residentie verblijven.

De doelstellingen laten zich als volgt samenvatten:
• Het in goede staat behouden van de woning
22

• Het behouden van de erfgoedwaarden van de woning en de tuin door het in goede staat te
houden en onderhoud van de tuin te voorzien
• Herstel van de relatie tussen woning en tuin. Herstel van de uitzichten vanuit de vensters.
• Uitbreiding van de woning in functie van de doelstelling en beheersvisie: ontsluiting.
• Volledige aankleding en inrichting van benedenverdieping
• Inrichting 1e verdieping als residentie-appartement voor auteurs en artiesten

Bijlage 8: Nota Open Erfgoed. Geactualiseerde versie april 2018
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6. Beheersmaatregelen
Oplijsting van de maatregelen (opsomming van alle geplande werken, herstel en onderhoud)

Huis
OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN
artikel aard der werken
1.
1.1.

RUWBOUW
Grondwerken, rioleringswerken, wachtbuizen
nutsleidingen, putten…
Opzoeken en nazicht riolering incl. hoofdafvoer, aanpassing en/of uitbreiding rioleringsstelsel (moet gescheiden stelsel worden, opzoeken van regenwaterput, septische put …),
indien nodig voorzien in nieuwe putten,
opzoeken en evtl. verplaatsen tellers, incl.
leveren en plaatsen van nieuwe wachtbuizen
voor de nodige nutsleidingen (thans waarschijnlijk ontoereikend) tot aan de rooilijn.

1.2.

Kelderwanden en opgaande muren
Evtl. nodige instandhoudingswerken,
onderzoek waterhuishouding keldermuren,
reinigen, verwijderen van alle loszittende
deeltjes, waterinsijpelingen van buitenaf
tegengaan via een nader te bekijken doeltreffende methode, behandelen kelderwanden
en opgaande muren (waterdicht maken van
de buitenzijde der keldermuren en andere
muren indien nodig) en evtl. keldervloeren
tegen intrekkend, opstijgend grondvocht
(waarschijnlijk via een injectiesysteem).
Isoleren van bepaalde buitenmuren langs
de binnenzijde om warmteverliezen tegen
te gaan (indien toegestaan). Herkaleien van
keldermuren en plafonds. Aanbrengen en
herstel van pleisterwerk waar nodig.
Annexvolume
Ontwerpen van de uitbreiding van de
woning met een aanbouw van een beperkt
nieuw volume (de uitbreiding is
essentieel voor ontvangst, onthaal, kitchenette, administratie, stockage,…) achteraan,
praktisch ingericht, in een passende eigentijdse sobere maar waardige architectuur,
ondergeschikt aan het hoofdgebouw en op
voorwaarde dat de erfgoedwaarde ervan niet geschaad wordt.
Alle nodige werken vanaf grondsondering
tot afwerking. Deze post is allesomvattend,
daarom wordt er verder niet in detail op
teruggekomen.

24

1.3.

éénmalige
werken

terugkerende
werken

vrijstelling
toelating

P

P
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1.4.

Aanpassingen gebouw
Kleinere aanpassingen aan bestaande ruimtes.
Hiermee bedoelen we in originele staat
terugbrengen van de verbindingen tussen
voorste kamer en de garage alsook tussen
de keuken en de garage. Wegwerken schuin
loopvlak. Deze post omhelst ook het langs
binnen terug openmaken van de dichtgemaakte garagepoort(achtergevel).
Doorgang naar en zicht op achtergelegen
terras en tuin herstellen.
Appartement bewoner
Volledig inrichten van een volwaardige
woongelegenheid op de verdieping zolder
voor schrijver in residentie, met inbegrip van
de noodzakelijke sloopwerken van bestaande
voorzetwanden, lichte houten structuren,
plaatsen van nieuwe wanden, binnenschrijnwerken,… kortom een herindeling, met respect voor en herkenbaarheid van de originele
toestand.
Kantoorruimte personeel
Inrichten van een goed geïsoleerde kantoorruimte op het gelijkvloers, of op de
verdieping, met inbegrip van een archief- en
bergruimte.

2.
2.1.

TIMMERWERKEN, ZINK- EN DAKWERKEN
Daktimmer
Blootmaken en zuiver maken van de houten
daktimmer, draagconstructie bakgoten,
opknappen van de zichtbaar blijvende
houten delen van de daktimmer (spanten,
gordingen), uitvoeren van een curatieve en
preventieve zwam- en insectenbehandeling
van alle bestaande en te behouden hout,
zonodig vervangen van rot kaphout (daktimmer), met inbegrip van het opnieuw in
originele staat brengen van de licht aangepaste dakconstructie (indien mogelijk en dit
i.f.v. het appartement.

2.2.

Bekleding dakgoten
Nazicht, zonodig herstellen en/of vervangen
van de houten bekledingsplanken van de
bakgoten.

P

P
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P

P

Het Huis van Herman Teirlinck vzw – Beheersplan Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed – 9 mei 2018

26

2.3.

Dakwerken
Onderzoek naar de dakopbouw (welk onderdak?). Indien asbestcement aanwezig, dan
verwijderen asbestcement, voorzien in nieuw
onderdak, dit impliceert echter de volledige
afname van de dakbedekking. Herstellen,
herplaatsen en reinigen der volledige dakbedekking met behoud van de originele
pannen, in de veronderstelling dat een
opbouw volgens het sarking-principe goedgekeurd zal worden. Nazicht inwendige
schoorsteen, vegen van het kanaal.

P

2.4.

Zinkwerken
Nazicht waterdichtheid en/of vernieuwen
zinkwerk goten, muurlood, solins, regenwaterafvoer.

P

2.5.

Dakisolatie
Langs binnen thermisch isoleren van het
gehele dak volgens de huidige epb-normen
(sarking zal zijn uitgesloten), met inbegrip
van het verwijderen van de huidige isolatie,
het plaatsen van het dampscherm en een
bekleding.

P

3.

GEVELS

3.1.

Gevelparement

3.1.1.

Vrijmaken van de gevels (o.m. overwoekering door klimop, bache…), onderzoek
naar afwijkingen t.o.v. het oorspronkelijke
bouwplan, en onderzoek op de gevels naar
de oorspronkelijke kalei- of verflagen op deze
buitengevels

P

3.1.2.

Plaatselijk herstellen van baksteenmetselwerk en voegwerk (instandhoudingswerken)

P

3.1.3.

Klaarmaken (reinigen) van de gevels i.f.v.
het aanbrengen van nieuwe verf- of kaleila(a)g(en) incl. de plint in de oorspronkelijke
of één van de oorspronkelijke kleuren, dit
voor de gehele buitenzijde. Aanbrengen van
de nieuwe la(a)g(en).

P

3.2.

Muurschildering (fresco in portaal).
Zorgvuldig restaureren van dit fresco

P

Buitenschilderwerk gevels elke 7
(zeven) jaar

P
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3.3.
3.3.1.

Buitenschrijnwerk
Wegnemen en vervangen van alle buitenschrijnwerk inclusief de luiken en de garagepoorten.
Stockeren van dit materiaal (ten behoeve van
maatopname etc.). Nazicht, aanpassen zonodig vervangen (naar oorspronkelijk model)
van het buitenschrijn- werk en de luiken,
inzonderheid i.f.v. het plaatsen van superisolerende beglazing (bij opmaak restauratiedossier nog onderzoek uitvoeren naar beste
opties), herstel van hang- en sluitwerk waar
nodig. Alle openingen worden voorlopig
dichtgemaakt bij uitnemen schrijnwerk.

3.3.2.

Toegangshekken. Vervangen van huidig
toegangshekken door nieuw hekken naar
oorspronkelijk model + onderhoud.

3.3.3.

Schilderen buitenhout
Dit behelst de schilderwerken incl. de nodige
voorbereidingswerken van het voormelde houten buitenschrijnwerk, de luiken, de poorten,
de bekledingsplaten van de bakgoten,… De
verfsoort/het verfsysteem is nog nader te bepalen na raadpleging der archieven. De kleur zal
de oorspronkelijke kleur zijn en conform de te
beschrijven verf in het restauratiedossier (2018).

3.3.4.

Bijwerken, vernieuwen en onderhouden
schrijversterras

3.3.5.

Smeedwerk, gevelankers, luikenhouders,…
Nazicht, evtl. waar nodig herstellen, reinigen
en duurzaam herschilderen hiervan. Zowel
binnen- en buitensmeedwerk

4.
4.1.

TECHNISCHE INSTALLATIES
Elektrische installatie.
Omhelst de volgende werken: maken van
een overzicht wat waardevol is en behouden
wordt (schakelmateriaal, stopcontacten, lusters,…). De rest dient afgevoerd. Wegnemen
van allerlei ontsierende leidingen/kabels op
de gevels. Nazicht leiding- circuits. Uitbreiding met nieuwe circuits, of volledig vervangen van de bestaande elektriciteitsleidingen.
Maximaal herplaatsen van de originele verlichtingsarmaturen. Voor het overige: leveren
en plaatsen van nieuwe passende binnen- en
buitenverlichting. Keuring van de installatie.

P

P
Buitenschilderwerk buitenhout
min. elke 5 (vijf) jaar

P
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P
Buitenschilderwerk
smeedwerk, …
min elke 7
(zeven) jaar.

P
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4.2.

Sanitaire installatie
Maken van een overzicht wat waardevol
is. De rest dient afgevoerd en vervangen of
aangevuld met nieuwe toestellen. Overal
wordt voorzien in gepast sanitair. Nazicht
sanitaire aan- en afvoerleidingen, zonodig
vernieuwen.

P

4.3.

Verwarmingsinstallatie
Nazicht huidige installatie. Maken van een
overzicht wat waardevol is en behouden
wordt (gietijzeren radiatoren, leidingstelsels…). De rest dient afgevoerd. Nazicht
en herbruik van de gietijzeren radiatoren.
Deels moderniseren van het huidige systeem.
Leveren en plaatsen van nieuwe gaswandketel nieuwste generatie met inbegrip van
alle nodige toebehoren, aparte circuits voor
beneden en boven met ruimte- thermostaten,
ketelregeling, thermostatische kranen op
elke radiator… en een boiler voor de sanitair warm watervoorziening. Behoud van
het soort verwarmingssysteem. Indien de
EPB-regelgeving dit oplegt, implementeren
van hernieuwbare energie.

P

4.4.

Ventilatie-installatie
Ventilatie: integratie van een ventilatiesysteem type D (type C is met raamroosters in
de droge ruimtes…). D is zonder raamroosters, doch met dubbel aantal buizen, dit systeem laat toe het schrijnwerk volledig naar
oud model te maken (geen raamroosters).

P

4.5.

Branddetectie en brandblusmiddelen
Advies Brandweer zal aangevraagd worden.
Aanvullen huidige voorzieningen.

P

5.

VLOERWERKEN

5.1.

Tegelvloeren
Nazicht, herstel en/of aanpassing van bestaande te behouden tegelvloeren in diverse
ruimtes, met inbegrip van de plinten, evtle
profielen etc…

5.2.

Vloerbekleding
Voor de andere plaatsen: leveren en plaatsen
van een nieuwe vloerbekleding.

P

P
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6.
6.1.

BINNENSCHRIJNWERKEN
Algemeen
Wat de originele elementen betreft: restaureren, herstellen en/of opknappen en zorgvuldig schilderen of duurzaam behandelen van
al deze typische elementen van de jaren ’30.
Deze post zal voornamelijk plaatselijk herstel, onderhoud en schilderwerken inhouden.
Schilderen dient te gebeuren in de oorspronkelijke kleur.
Kleur, materiaalgebruik en behandelingswijze conform de technische bepalingen in het
restauratiedossier 2018.

P

Binnenschilderwerk min. elke 10 (tien) jaar.
Onderhoud parket min. elke 5 (vijf) jaar.

P

6.1.1.

Binnendeuren, ingemaakte kasten, trappen,
het diverse zwartgeschilderd houten lijstwerk, wandversiering,…

P

P

6.1.2.

Parketvloeren

P

6.2.

Legplanken kelder
Nazicht, opkuisen, behandelen cfr. het ander
binnenschrijnwerk.

P
P

6.3.

Herinrichting eerste verdieping en zolder
als appartement voor auteurs en artiesten.

7.
7.1.

MEUBILAIR
Origineel meubilair
Het oorspronkelijk meubilair van de living
van Herman TEIRLINCK zal teruggebracht
worden naar de woning:
de zitmeubelen bij de haard, het schrijversbureau (origineel bureaumeubel en de 2 stoelen), het ijzeren tafeltje, de bibliotheekkast,…
Dit meubilair zal aangevuld worden met
ander tijdsgebonden meubilair uit dezelfde
periode, waar nodig. Ook de keuken wordt
in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht
(ingemaakte wandkasten nog aanwezig). Een
gelijkaardige Leuvense stoof zal wordengezochten geplaatst.

7.2.

Nieuw meubilair
Dit betreft enerzijds de inrichting voor het
administratief kantoor met archief, anderzijds het vaste en losse meubilair voor het in
te richten volwaardig appartement voor de
schrijver- kunstenaar in residentie, alsook de
stoelen e.a. noodzakelijk voor het publieksgedeelte.
Technische apparatuur voor de presentaties,
diverse informatiepanelen, wegwijzering,
pictogrammen etc…

7.3.

P
P
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Update 09.03.2018
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Tuin
In de volgende tabel worden alle geplande werkzaamheden opgesomd met betrekking tot de tuin,
evenwel zonder in detail te treden.
OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN
aard der werken

éénmalige
werken

terugkerende vrijstelling
werken
toelating

ONDERHOUD VEGETATIES

P
P

Regulier maaibeheer met afvoer van maaisel
Regulier kappen van hakhout, struwelen en dergelijke
Rooien van hoogstammige bomen

P
P

Verwijderen ongewenste begroeiing
OMVORMINGSBEHEER VEGETATIES
Omvormingswerkzaamheden zoals kappen, ontwortelen, stronkenfrezen, maaien, strooisel harken en het afvoeren van het vrijgekomen
materiaal
Aanplanten (bloeiende border, haagje, …)
Onderzoek mogelijkheid plaatsing van veekering

P
P
P

ONDERHOUD HOUTIG ERFGOED
30

P
P
P
P

Onderhoudsbeheer van houtig erfgoed
Snoei en vormsnoei
Verwijderen spontane opslag (boomgroei)
Afvoer van houtig materiaal
HERSTELBEHEER HOUTIG ERFGOED
Herstelbeheer voor houtig erfgoed
Aanplanten houtige begroeiingen (rozen, boog van loveren, …)

P
P

BEHEER VAN WEGEN EN PADEN
Regulier beheer zoals het maaien en vrijstellen van wegen en paden,
inclusief de afvoer van de vrijgekomen materialen
Plaatselijk herstel van paden

P
P
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OVERIGE WERKEN
Uitvoeren van beplantingen, beschermingsmaatregelen voor markante bomen en beplantingen, het verwijderen van afval en gebiedsvreemde materialen, renovatie van de tuin en het schrijversterras,
herstel en dergelijke meer

P

P

Plaatsen en nakijken raster (veiligheid diepe en steile talud in het
westen van de tuin)

P
P

P

Plaatsen van een zitbankje
Plaatsen van een fietsenstalling

Ontsluitingswerken
Het Herman Teirlinck huis wil regelmatig huis en tuin openstellen voor het publiek, er (culturele)
activiteiten in organiseren en het inschakelen in (regionale) culturele, toeristische en erfgoed
programma’s. Van bij de ondertekening van de erfpacht overeenkomst door nieuwe eigenaar en
de vzw werd deze ambitie opgestart.

Missie.
Het Huis van Herman Teirlinck vzw stelt voor om het Herman Teirlinck Huis duurzaam in te
vullen als residentie plek voor kunstenaars met een specifieke aandacht voor auteurs, om het
prominent in te schakelen in het landschappelijk erfgoed project van de regio, voor geëigende
culturele activiteiten voor een breed en divers publiek vanuit diverse artistieke disciplines de
schrijver Herman Teirlinck indachtig.
Het behoud van het huis van Herman Teirlinck in Beersel mét een culturele bestemming betekent
heel veel.
Belangrijk voor het landschap, het draagt de naam 'het land van Teirlinck'. Met een culturele
bestemming voor ‘het huis’ rechtvaardigt het zijn naam.
Belangrijk voor de kunsten in ons land inzonderheid de literatuur maar - weze dat vooral duidelijk
- bij Teirlinck 'niet uitsluitend'. Zijn historische plek in onze cultuurgeschiedenis verbindt zich
met literatuur, toneel, architectuur, beeldende kunst, ...!
Belangrijk voor de lokale context. Zijn meerwaarde aan het plaatselijke culturele en maatschappelijke
verhaal is uitzonderlijk. Het had een draagvlak toen hij er woonde en werkte. De gemeente Beersel
en de omgeving krijgt een onverwachte toevoeging met ruime uitstraling.
Het ‘Huis van Herman Teirlinck’ zal in zijn geheel en permanent een culturele bestemming krijgen.
En het wil vooral de volgende activiteiten organiseren:
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•

‘Kunstenaars in residentie’

•
Er een residentieplek maken voor auteurs. Literaire auteurs zowel als anderen (theaterauteurs,
essayisten, historische schrijvers, …). Vlaamse als buitenlandse auteurs kunnen.
•

‘Een publiek’

•
Er regelmatig culturele publieke activiteiten organiseren. Residenten én publiek, leessalons,
literaire kamerconcerten, tentoonstellingen, culturele animatie, ....
•

‘De buurt en de gemeente’

•
Er culturele activiteiten organiseren gericht op en met een grote betrokkenheid van het
lokale publiek.
•

‘Culturele Gastvrijheid’

•
Er een plek maken waar - lokale en niet lokale - culturele partners uitgenodigd worden
om ze te betrekken bij de uitvoering van de activiteiten en om er eigen culturele activiteiten te
organiseren.
Een culturele bestemming van het Herman Teirlinck Huis heeft een breed draagvlak. Zowel in de
culturele sector en bij diverse beleidsorganen als bij de lokale bevolking. Het Huis van Herman
Teirlinck wil dat respecteren en inzetten om van het project een succes te maken.
32

1. Start najaar 2017
Amper een week na de ondertekening van de verkoopakte en de erfpachtovereenkomst
(respectievelijk tussen gemeente en nieuwe eigenaar, tussen nieuwe eigenaar en vzw) werden huis
en tuin opengesteld voor het publiek.
Onder de noemer ’Herman Teirlinck. 50 jaar later’ - Teirlinck stierf in 1967 in zijn huis in Beersel
– organiseerde de kersverse vzw 4 geslaagde en druk bezochte activeiten + 2 opendeurweekends.
Op zaterdag 11 november 2017 nodigden we 7 topacteurs uit om teksten van Herman Teirlinck
te lezen. Met Inge Paulussen, Dirk Roofthooft, Ann Tuts, en Lucas Vandervost hadden we een
uitgelezen programma met niet alleen uitstekende acteurs maar ook allen afgestudeerden van de
Herman Teirlinck Studio (in Antwerpen). François Beukelaers, Jan Decleir en Hilde Uitterlinden
hebben nog van Teirlinck persoonlijk les gekregen. De publieke belangstelling was overrompelend.
De zeven topacteurs lazen fragmenten voor uit het veelzijdige oeuvre van hun geliefde meester. Een
unieke hommage voor een uniek figuur, 50 jaar na zijn overlijden, èn een ideale gelegenheid om
Teirlincks huis en tuin te bezoeken. Brouwerij 3 Fonteinen schonk zijn wereldvermaarde Lambik
en Oude Geuze. Met de Brouwerij 3 Fonteinen werd trouwens een lange termijn samenwerking
afgesloten.
Op 12 november was het opendeurdag en werd onder meer de film Herman Teirlinck (1953) van
Henri Storck getoond.
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Op 15 december werd de lang verwachte biografie van Herman Teirlinck voorgesteld, in het
bijzijn van de biograaf, van de minister van Cultuur, en van vele genodigden en geïnteresseerden.
Tijdens de opendeurdagen op 16 en 17 december was er elke dag om 15.00 een gesprek met de
auteur van de biografie.
De vzw Het Huis van Herman Teirlinck organiseerde ook een activiteit in de KVS in Brussel op
5 december en een activiteit in De Studio in Antwerpen op 12 december. Twee plekken waar
Herman Teirlinck belangrijk werk heeft gedaan.

2. 2018
In 2018 plant Het Herman Teirlinck Huis 4 weekends in het huis en de tuin. 1 weekend per
jaargetijde: lente, zomer, herfst, winter. Deze weekends worden ondermeer gewijd aan Herman
Teirlinck en zijn collega-tijdgenoten: grote auteurs uit de 20 eeuw, zoals Karel Van de Woestijne,
Stijn Streuvels en Maurice Maeterlinck. De beleving van tuin en natuur in het land van Zenne en
Zoniën maakt onlosmakelijk deel uit van het aanbod. Natuur, kunst en erfgoed gaan op spontane
en natuurlijke wijze samen op deze bijzondere plek. Elk weekend wordt opgebouwd met grote
momenten: verschillende acteurslezingen, gesprekken met hedendaagse auteurs, ondersteunend
programma (film, tekeningen & schilderijen, tentoonstelling publicaties, huis & tuin bezoek,
geuze, fietstochten, wandelingen, …). Elk weekend omvat een opendeurdag. De huidige planning:
Lente: 19-21 mei (Lentebrieven), Zomer: 25-26 augustus (Zomerland)), Herfst: 27-28 oktober
(Zennezucht), Winter: 15-16 december (Wintervuur).

3. 2019
Het Huis van Herman Teirlinck zal op deze wijze verder werken in 2019. Ook tijdens de
restauratiewerken zal de werking verderlopen. Wat het cultureel programma betreft zal dat op
de site zijn indien praktisch mogelijk. Of op het dorpsplein en zijn accommodaties (Brasserie de
3 Fonteinen met feestzaal, de gemeentelijke feestzaal, …) De geregelde opendeurdagen al dan
niet gekoppeld aan wandel en fietstochten blijven doorlopen. Tijdens de restauratie willen we de
bezoeker aanschouwelijk informeren over de werken die bezig zijn.

4. Na de restauratie
Na restauratie zal de culturele werking uiteraard veel uitgebreider zijn, in de vorm van een
permanent en regelmatig aanbod.
De benedenverdieping van het huis, de tuin, en het schrijversterras, zullen op regelmatige
tijdstippen
te bezoeken zijn. Zowel de permanente presentatie als het programma van punctuele culturele
activiteiten zal vertrekken vanuit de missie ‘Herman Teirlinck indachtig’.
Het hele jaar door zullen, gemiddeld 4x per maand, activiteiten plaatsvinden in het huis en de tuin.
Daarnaast zullen groepsbezoeken op aanvraag kunnen worden georganiseerd. Het huis zal ook
open inspelen op activiteiten in de regio zoals tentoonstellingen in FelixArt museum, leesclubs
van de Beerselse bibliotheek, culturele activiteiten in cultuurcentrum De Meent, of activiteiten
samen met de plaatselijke horeca in Beersel, zoals Brasserie 3 Fonteinen en hun collega’s, in de
dorpskom of in het Kasteel van Beersel.
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Bovendien zal in de zomermaanden het huis tijdens elk weekend kunnen worden bezocht tijdens
welbepaalde openingsuren. Het huis en de tuin zijn een aangenaam rustpunt aansluitend op
de Herman Teirlinck wandeling en fietsroute.
Huis en tuin zullen het centrale punt zijn tijdens de festivalweekends die we zullen organiseren,
met als doelpubliek cultuurliefhebbers, wandelaars, families, liefhebbers van de streek. Deze
festivalweekends zullen jaarlijks enkele honderden bezoekers naar het huis en de dorpskom van
Beersel brengen. Er zal permanente informatie aangebracht worden zowel binnen als buiten.

5. Museale ontsluiting
Het huis.
De benedenverdieping, bestaande uit ontvangst, living, eetplaats, bureau, keuken en Herman
Teirlinck salon, zal worden gerestaureerd in zijn oorspronkelijke staat en opnieuw bemeubeld
worden met de oorspronkelijke meubels van Herman Teirlinck. Deze ruimtes worden enerzijds
museaal ontsloten, en vormen anderzijds het decor voor het onthaal van literair-muzikale
evenementen.
De bezoeken aan het huis, tijdens vrije openingsuren zowel als tijdens activiteiten, zullen begeleid
en gegidst worden. Het is een surplus voor bezoekers om voorafgaand of aansluitend op een
culturele activiteit ook een rondleiding te krijgen in het huis.
34

Informatiebrochures zijn ter beschikking. Ook gelieerde boeken, zoals de Teirlinckbiografie die
dit jaar nog verschijnt, zal te koop worden aangeboden.
Er zullen schrijvers/ kunstenaars resideren op de eerste verdieping van het huis. Tijdens de
openingsuren kunnen ontmoetingen plaatsvinden met de residerende schrijver/kunstenaar, wat
de levendigheid van het huis en het bezoek versterkt.

Het salon.
In het huis wordt een permanent Herman Teirlinck salon ingericht waarin uitgebreid documentatie
rond de figuur van Teirlinck terug te vinden is. Deze informatie wordt vooral digitaal en interactief
aangeboden, maar ook boeken, foto’s, manuscripten e.d. zullen aanwezig zijn. Een gift van de
1e drukken van de voornaamste werken is al afgesproken. Er is overleg met de directie van het
Letterenhuis, die het archief van Herman Teirlinck beheert, over stukken die zullen getoond
worden in het Herman Teirlinckhuis.

De tuin en het schrijversterras.
De tuin met het aantrekkelijke schrijversterras, dat wordt gerestaureerd in de oorspronkelijke
staat waarin Herman Teirlinck het liet bouwen, zal in de weekends van de zomermaanden vrij
toegankelijk zijn.

6. De website.
Dee website zal levendige updates geven van de activiteit, de vordering van de restauratie, de historische context en relevante informatie en documenten.
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7. Parkeerfaciliteiten
De Uwenberg is een korte, smalle straat met onregelmatige kasseien. Er kan niet geparkeerd worden in de straat. Bij activiteiten staat er een onthaalmedewerker aan het begin van de straat om
de wagens te verwijzen naar de diverse parkeermogelijkheden in de dorpskom van Beersel. Die
staan ook duidelijk op onze website vermeld http://www.huisvanhermanteirlinck.be/contact/ . De
onthaalmedewerker laat wagens van of met mindervaliden wel doorrijden tot aan het huis. Aan
het huis zijn twee parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden.

8. Steun
De Vlaamse regering, minister van Cultuur Sven Gatz, steunt de culturele werking van de vzw Het
Huis van Herman Teirlinck met een subsidie in de jaren 2017, 2018 en 2019. Nadien zullen met de
volgende Vlaamse Regering en met het Vlaams Fonds voor de letteren (VFL) afspraken gemaakt
worden voor verdere ondersteuning van het cultureel programma.

9. Maatregelen volgend uit het advies ‘toegankelijkheid’
Het advies toegankelijkheid, afgeleverd door INTER (zie bijlage 9) zal zo secuur als mogelijk worden opgevolgd. Er moet integrale toegankelijkheid mogelijk worden voor alle bezoekers, en dit via
de voorziene uitbreiding.

35

Bijlage 9: Verslag Inter Vlaanderen
Bijlage 10: Selectie persknipsels najaar 2017
Bijlage 11: Activiteiten najaar 2017
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7. Opvolging en evaluatie
7.1. Tijdelijke instandhoudingswerken.
Vanaf de ondertekening van de erfpacht heeft de vzw Het Huis van Herman Teirlinck onmiddellijk
alle maatregelen getroffen om het huis en te tuin te bewaren in de huidige staat. Dit om geen
verdere aftakeling mogelijk te maken en om sporadisch de publieke functie van huis en tuin snel
in te vullen. Het gaat dan onder meer over: het nazicht en heropstarten van de verwarming, de
vervanging van de elektrische aansluitkast zodat ze beantwoordt aan de huidige veiligheidsnormen
voor publiek gebruik, het herstellen van het sanitair, het ontstoppen van afvoeren, het verwijderen
van gevaarlijk overhangende bomen (op bevel van de gemeente), het eerste onderhoud van de tuin,
het plaatsen van brandplussers en rookdetectors, noodverlichting werd tijdelijk aangebracht bij
publieke activiteiten, …

7.2. Restauratiewerken van het gebouw en de tuin.

36

Na de indiening van dit beheersplan wordt het restauratiedossier, waarin de eenmalige werken
zijn opgenomen, voor het gebouw en de tuin opgemaakt en ingediend. Voor deze werken zal,
na goedkeuring van het beheersplan, een erfgoedpremie worden aangevraagd. De eigenaar heeft
een financiering voor een aanvullend deel bij de erfgoedpremie bij (erfpacht) akte toegezegd.
Na toekenning van de erfgoedpremie en ontvangst van de nodige vergunning zal overgegaan
worden tot aanbesteding en uitvoering van de restauratiewerken. De bouwheer zal het Agentschap
Onroerend Erfgoed het verslag overmaken van de aanbesteding en de toewijzing van de werken.
Na de beëindiging van de werken wordt een restauratieverslag overhandigd aan het Agentschap
Onroerend Erfgoed.
Uiteraard worden de richtlijnen van het Agentschap Onroerend Erfgoed verwerkt in het
restauratiedossier. Het Huis van Herman Teirlinck vzw blijft in nauw overleg met de
erfgoedconsulenten tijdens het verloop van de werken.
De Het Huis van Herman Teirlinck vzw gaat ervan uit dat de werken zelf starten in 2018. Om
opgeleverd te worden in de loop van 2019.
De restauratie zelf zal door Het Huis van Herman Teirlinck vzw gedetailleerd gedocumenteerd
worden en na oplevering ter beschikking gesteld worden.

7.3. Onderhoud erfgoedwaarden: wederkerende maatregelen.
Het Huis van Herman Teirlinck vzw wil voorstellen om samen met architecten, eigenaar, agentschap
Onroerend Erfgoed, na de oplevering, een onderhoudshandboek op te stellen en goed te keuren.
De verdere evaluatie van het huis en de tuin zal op minstens 5-jaarlijkse basis gebeuren. Naar
aanleiding van deze evaluatie zal een inspectierapport opgesteld worden. De eerste evaluatie zal
georganiseerd worden voor het einde van 2021.
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8. Extra toevoegingen
Perimeter van gebied waarvoor beheersplan wordt opgemaakt
(met schaal en N-pijl)

Zie Bijlage 1

Lijst van geplande werkzaamheden

Zie hfdstk 6

Lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn
van toelating

Hfdstuk 6 : vrijstelling van
toelating (bekijken met
administratie – eenvoudige
werken)

Lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op kaart

nvt

Lijst van open erfgoed met aanduiding op kaart

Zie Bijlage 12

Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed

Zie bijlage 10 + bijlage 11
advies Inter Vlaanderen,

Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is Zie bijlage 13
Lijst van cultuurgoederen

nvt

Lijst van geplande werkzaamheden aan een orgel dat dateert van
na de Eerste Wereldoorlog

nvt

Bibliografie (overzicht referenties)

nvt

Extra bijlage (bvb. foto’s, …)

nvt
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Bijlage 12: Open Erfgoed met aanduiding op kaart
Bijlage 13: Werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is.
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Het huis van Herman Teirlinck vzw
Uwenberg 14
1650 Beersel

BIJL AGE BIJ
BEHEERSPL AN
ONROEREND ERFGOED

[

Uwenberg 14
1650 Beersel

]

Lijst bijlagen
Bijlage 1 : kadasterplan
Bijlage 2 : originele plannen (1935)
Bijlage 3 : opmetingsplan huidige situatie
Bijlage 4 : foto’s tuin
Bijlage 5 : fotoreportage huis
Bijlage 6 : tekst ‘Bij mijn venster’
Bijlage 7 : selectie van stills uit de film van Henri Storck (1953) over Herman Teirlinck
Bijlage 8 : nota open erfgoed – geactualiseerde versie, april 2018
Bijlage 9: verslag Inter Vlaanderen
Bijlage 10 : selectie persknipsels najaar 2017
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Bijlage 11 : overzicht activiteiten najaar 2017
Bijlage 12 : open erfgoed met aanduiding op kaart
Bijlage 13: werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is.
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Bijlage 1: kadasterplan
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Bijlage 2: originele plannen (1935)
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Bijlage 2: originele plannen (1935)
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Bijlage 3: opmetingsplan huidige situatie
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Bijlage 5: fotoreportage huis
Exterieur

behoud / restauratie van alle bakgoten

54
overtollig groen zal weggenomen worden

behoud van ventilatie kruipkelder en sluitingspannen

1

2

5

6

de
origineel,hermaken
hermakenvolgens
volgensorigineel
origineelontwerp
ontwerp
alleluiken
luiken zijn
zijn niet
niet origineel,

overtollig groen zal weggenomen worden

1

behoud / restauratie dakkapel

behoud / restauratie origineel ontwerp

behoud / restauratie erfgoedelement Fresco
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behoud / restauratie erfgoedelement Fresco

oorspronkelijk ontwerp te restaureren

9

10

behoud / restauratie erfgoedelement Fresco

overtollig groen zal weggenomen worden

behoud / restauratie erfgoedelement Fresco
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behoud / restauratie erfgoedelement Fresco

11

55

12

overtollig groen zal weggenomen worden

overtollig groen zal weggenomen worden
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nietorigineel,
origineel,hermaken
hermakenvolgens
volgensorigineel ontwerp
alle
luiken zijn
zijn niet

origineel ontwerp

behoud / restauratie van dak (tegelpannen)

21

22
gevels te onderhouden (reinigen, voegwerk, cementering)

overtollig groen zal weggenomen worden

behoud / restauratie van alle bakgoten

alleluiken
luiken zijn
zijn niet
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de
origineel,hermaken
hermakenvolgens
volgens
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origineel
ontwerp

gevels te onderhouden (reinigen, cementering,…)
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25

behoud / restauratie van alle bakgoten

hier zou de uitbreiding komen

26

29

30

hier zou de uitbreiding komen

hier zou de uitbreiding komen

hier zou de uitbreiding komen

hier zou de uitbreiding komen
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33

58

behoud / restauratie dakpannen en schouw

behoud / restauratie origineel ontwerp

34

37

38

35

36

behoud / restauratie oorspronkelijk ontwerp

behoud / restauratie schrijversterras
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Interieur: kelder

41

43
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

42
vloeren en muren in stand te houden / te onderhouden

plafond in stand te houden / te onderhouden

44

45
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

deuromlijsting in stand te houden / te onderhouden

46
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

48
plafond / muren in stand te houden / te onderhouden

behoud / restauratie van trap
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60

49
vloeren en muren in stand te houden / te onderhouden

51
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

50

52
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

53
plafond en muren in stand te houden / te onderhouden

55
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

54
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

56
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

deuromlijsting in stand te houden / te onderhouden
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57
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

59
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

58

60
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

61
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden
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Bijlage 5: fotoreportage huis
Interieur: gelijkvloers

62
behoud / restauratie van authentieke originele deuren

behoud van zwart geschilderd houten lijstwerk

64

62

behoud / restauratie van tegelvloer

63

plaatsen nieuwe beglazing

66
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

behoud van originele schakelaars

67
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

behoud van zwart geschilderd houten lijstwerk
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68
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Bijlage 5: fotoreportage huis

70
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden
plaatsen nieuwe beglazing

72

71
behoud / restauratie van gietijzeren verwarmingselementen

73
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

74
behoud / restauratie van authentieke originele deuren

76
behoud / restauratie van tegelvloer en deuromlijsting

75
behoud / restauratie van gietijzeren verwarmingselementen

behoud / restauratie van originele trap
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behoud / restauratie van ingemaakte kasten

64
behoud / restauratie van ingemaakte kasten

opening te behouden

78

80
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

79

81
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

82

huidige situatie 'garage' (plaats waar uitbreiding
zou komen)

83

Het Huis van Herman Teirlinck vzw – Beheersplan Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed – 9 mei 2018

84

85
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huidige situatie 'garage' (plaats waar uitbreiding
zou komen)

86

Interieur: verdieping
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87
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

dakkapel in stand te houden / te onderhouden

88

origineel dakgebinte in stand te houden /
te onderhouden

89

90
huidige ruimte om te bouwen tot schrijversappartement
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91
origineel geheel in stand te houden / te onderhouden

66

92
origineel dakgebinte in stand te houden / te onderhouden

dakkapel in stand te houden / te onderhouden

origineel dakgebinte in stand te houden /
te onderhouden

93

94
huidige ruimte om te bouwen tot schrijversappartement

95

97

96

98
vloeren en deuren in stand te houden / te onderhouden
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99
vloeren en deuren in stand te houden / te onderhouden

100

101

102
vloeren en deuren in stand te houden / te onderhouden

behoud / restauratie van originele trap

behoud / restauratie van originele trap

103

104

Het Huis van Herman Teirlinck vzw – Beheersplan Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed – 9 mei 2018

67

68

Bij mijn venster
Mijmeringen in de oude trant
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Bijlage 6: tekst ‘Bij mijn venster’
Bij mijn venster
Mijmeringen in de oude trant
Dans ces prés fleuris…
Aldus de aanhef van een pastorale, die we destijds op school uit onze Franse chrestomathie moesten voordragen. Het gedichtje zat helemaal in het poeier, in de strikjes, in het parfum van het
achttiende-eeuwse maniërisme, en bij het luid oplezen werd ons telkens de milt gekitteld. Niet
zozeer echter om het fijngelikte herdersapparaat als om de Zenne, onze Brusselse beek, die daarbij
scheen betrokken te zijn.
Dans ces prés fleuris,
qu’arrose la Senne,
Cherchez qui vous mène,
mes chères brebis…
Ik had dat eerste kwatrijn toen voor de aardigheid in het Nederlands nagerijmeld:

70

In de bloeiende weide
waarlangs de Zenne vliet,
Ontwijkt mijn trouw geleide,
geliefde schaapjes, niet…
We monkelden elkander geniepig toe, bij ’t vlieten van die ons welbekende Zenne, uiteraard totaal
onverenigbaar met ’t zij eender welk bloemenbeeld. Onze leraar, ook een Brabander, meende te
mogen onderstellen dat we hier met een zetfout te doen hadden en eigenlijk moesten lezen:
Dans ces prés fleuris,
qu’arrose la Seine…
Dat de Parijse Seine langs bloeiende oevers stroomde, namen we grif aan, - maar de Zenne!
De kleine ode zou uit de ganzepen van Madame Desbordes-Valmore gevloeid zijn. En indien er
geen zetfout mede gemoeid was, moest de mondaine dichteres de bezongen Zenne ooit ter plaatse
hebben gezien.
’t Zal dan naar aanleiding van een reis naar het noorden zijn geweest. Marceline Desbordes-Valmore was toen in haar poëtische bloeitijd (na de restauratie van de Bourbons). Ze moet de reis
rond de jaren 1820-22 hebben ondernomen, met de grote postwagen die over Rijsel liep. Maar ze
zal een kort oponthoud hebben voorzien in Douai, waar ze in 1786 geboren werd en waar ze een
oude suikeroom wenste te bezoeken. Ze was steeds door deze streek, die nog een beetje Vlaanderen is, aangetrokken, en die oom van haar had een verknochte huisknecht, van iets dieper uit de
Westhoek afkomstig en die Vlaams kon spreken.
Ze is dan weer ingestegen, heeft zich gewikkeld in haar met bont belegd caca d’oie-gewaad, en
heeft door het diligenceruitje het wiegelend verhaal van het landschap vernomen. Het rijzen
over de velden van Orchies, het dalen in de ruime Scheldevallei en dan, Doornik voorbij, de
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Bijlage 6: tekst ‘Bij mijn venster’
Zuidoostvlaamse bergages langs, het landen te Ronse, dat in een kom van koepels verborgen
ligt. Ronse is een befaamd jachtcentrum. Men drinkt er, beter dan waar ook, de beste boergonje
van Frankrijk. Het wordt daarna een moeizame rit en de paarden slaan met ongelijke kloefen.
Hortend en dokkerend slingert de koets zich uit het Scheldedal, om plots neer te duiken in het
dal van de Dender. Te Geraardsbergen, in de afspanning Het Hemelrijk, moet Marceline nog
even van de lekkere mattetaartjes proeven. Ze is er dol op en wil er een heel pak van opdoen.
Maar in Edingen, op de kam die Denderkom van Zennebedding scheidt, kan ze er weer verse
hebben. Thans komt het zangerige Brabant aan de beurt, met zijn dansfeest van heuvels en
glooien. Het rijtuig glijdt aan in het groen, bereikt Halle (waar men zich voorzichtigheidshalve het mirakelbeeldje van de Zwarte Maria aanschaft) en breekt nu regelrecht door tot Brussel. Het zal daar wel door de beroemde Malibran zijn dat Madame Desbordes-Valmore wordt
opgewacht. De Spaanse diva is amper een paar jaren tevoren in de echt getreden met de rijke
vioolvirtuoos Charles de Bériot, die haar in een schittering van weelde en liefde te praal heeft
gezet. Hij heeft voor haar een heerlijk lusthuis laten bouwen, nabij de Naamse Poort, dicht bij de
Elsense vijvers, en daarachter rijzen de machtige wallen van het Zoniënwoud. Men kan heden
ten dage zijn fijne Louis XVI-stijl nog bewonderen. Het staat in het hart van de levendigste onzer
Brusselse voorgeborchten. Het is het gemeentehuis van Elsene geworden. La Malibran, een
glanzende verschijning, al jeugd en gratie en losse voornaamheid, ontvangt de Franse dichteres
in de hal, een glazen rotonde badend in de zon. De dames storten zich in elkaars armen en er
gaat in een walm van odeuren een ruising van zijde op. Tenslotte sterft het gezoen in aandoenlijke keelgeluiden uit, die bijna zang en nog geen lachen zijn. De knechten gaan al aan de haal
met de talrijke koffers, en een elegante soubrette loopt Marceline vóor, de brede draaitrap op,
naar de bereide kamer.
Het verblijf in de herenhuizing aan de Elsense vijvers is van een aandurende bedwelming. Béroit
bekomt niet van zijn onbedaarlijke liefdesroes. Een feestelijke stemming doordavert aldoor de
weelderige “train de maison”. En haast iedere avond wordt receptie gehouden. Mijnheer de Bériot
is een aanzienlijk personage. Hij werd onlangs tot kamermusicus van koning Willem de Eerste
benoemd. Zijn huis wordt druk door de Brusselse adel en de hoge burgerij bezocht. En de bekoorlijke diva (men zou eerstdaags haar tweeëntwintig lentes vieren) leeft in een schitterend tumult,
dat alleen dan tot een vervaarlijke stilte uitsterft wanneer zij erin toestemt haar gouden stem op
een aria van Rossini de vrijheid te geven.
Maar het is Marceline niet voornamelijk om de diva te doen. Er is een oude heer sinds Waterloo
bij Bériot te gast. Een stille, oude heer, nu al jaren te gast. Niet zo oud is hij, men weet het niet,
want hij heeft elke leeftijd over zijn wezen verstard. Hij zit steeds bij de schoorsteen van het grote
salon, niet ver van het hoge raam. Hij zwijgt. Zijn streng Romeins profiel is als de beeldenaar van
de stilte. Hij zit, onverschillig en afzijdig. Maar hij is vriendelijk. Gelijk de stilte.
Het is een Franse banneling. Het is de grote David, de schilder, de vereeuwiger van Napoleons heroïsche figuur, de vormvernieuwer, die met Ingres en Navez, zijn beide leerlingen, de stijl
gesticht heeft van het keizerrijk.
Marceline zoekt elke dag zijn schaduw. En wanneer hij af en toe op haar neerkijkt, stoot zijn blik
in iets veel dieper dan haar ogen, in een duizelende afgrond, en dieper nog, in meren van deernis,
aanbidding en liefde.
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Telkens wanneer David de wandeling mede aanvaardt, verzoekt Marceline de diva om een ritje
met de karos. Zij rijden gewoonlijk langs de lanen van het Terkamerenbos tot aan ’t ander eind van
het woud, waar, over Rode en Alsemberg en Beersel, de Zennevallei zich openspreidt. Het is de
geliefde wandeling van de Meester. Hij kan haar niet zat worden. Zij openbaart hem een wereld,
nooit aan zijn bewonderende ogen versleten, zelfs nooit vermoeid.
Nu weer, op deze heerlijke junimiddag, hebben ze die nog eens ondernomen. De Malibran is thuis
gebleven met migraine. Maar in de kussens van de koets sluiert nog even een geur van reseda na.
Zij zitten nevenseen, niet dicht bij elkaar. David nog krachtig rechtop, zijn hoekig profiel hoog
boven de neergelaten kap gerezen, en Marceline haast in een hoekje, bijna huiverig. Tot Groenendaal, de bossen door, is het licht van een groene fluïditeit en de beuken rijzen onwezenlijk als in
een gedroomd aquarium op. Maar plots breekt het landschap open en de zon stort te sterk op het
gelaat. Ze klimmen, stapvoets, naar de kimmen die het dal beheersen. Zij bereiken tussen Alsemberg en Beersel de hoogste kim. Zij stijgen af, want er is, ter plaatse genoemd Jeruzalem op Kesterbeek, een steile heuvel vanwaar men het hele panorama kan bestrijken. Men geraakt daar niet
dan te voet. Het moet een oud duin zijn, zoals er zoveel nog overblijven in die Brabantse gewesten.
Marcelines hooggehakte schoentjes glijden voortdurend weg in het zand. Gelukkig groeit daar
wat vaste brem en heide. De veiligste steun is echter Davids hand.
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Wanneer zij het luchtige belvédère bereiken, waait hun het wijde Zennedal in het gezicht, al zon,
al ruimte, al adem. Zij kennen die verrassing vooraf en laten zich toch weer verrassen. Het bloed
stijgt Marceline naar het hoofd en blozend van nieuwheid zijgt ze neer in het mul.
“Regardez donc, Madame”, zegt David.
Hij gaat niet zitten. Hij rijst ten hemel. De wereld ontrolt zich onder hem. Ho! Hij kent het landschap als nooit een Brabander het kende. De vallei is de troost van zijn ballingschap.
“Regardez, là-bas, au fond de l’horizon, cette blondeur de nacre, c’est le berceau, c’est la Senne à
sa naissance…”
De zwijgzame houdt nu niet meer op te spreken. Hij ziet wat zelfs de blik niet kan onderscheiden. Hij ziet tot voorbij Nijvel, het Walenland in, de geboorte van het water, de driedubbele Zennearmen die aan de donkere bodem bij Ecaussines, Zinnik en ’s-Gravenbrakel ontspringen. Het
gebeurt in een geheimzinnige blauwigheid, in een klaarte waar hemel en aarde samenvloeien, en
het komt op ons af, en het boetseert rondom zijn eigen wereld, zijn vormen, zijn aangezicht, zijn
leven. Men begint in die aanvarende verte Quenast en Clabecq te herkennen, maar die zijn nog
Waals, die dragen nog niet de identiteit van de ware bedding. En plots komt daar het mirakelstadje
Halle tussen de heuvelen te voorschijn.
“Comme une tarte”, roept Marceline opgetogen.
Ja zeker, gelijk een gulden mattetaart, want het is kerstmis in het dal en juni heeft de vlag op de basiliek
gestoken. Het is ook van Halle uit dat het dal zijn meesterschap gaat vieren en zijn prachtige eenheid
besluit. Van op de Jeruzalem-uitkijk ziet men het goed, en ineens, want zijn plastische verbondenheid
met wat er wast en tiert, en met de hemelen en de wolken, en met de uren van het licht, is een genade
van de tijd, die alle aarzelingen opheldert en het wezen der dingen voor de eeuwigheid bepaalt.
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“Car”, zegt David rustig, “il y a dans ce site quelque chose de formel, d’épuré, de définitif, une
réussite enfin, promise à l’éternité.”
Hij beweert dat hij eens op een gunstige najaarsnoen, bij hevig waaiweer, van hieruit drieëndertig
kerktorens heeft geteld. Het is natuurlijk een zeldzame kans, want de vallei is rijk bewassen en
vooral de hoge populieren belemmeren het zicht op details. Maar er zijn meer dan drieëndertig dorpen. Ze liggen langs de flanken van het dal en hebben zich bij voorkeur genesteld in de
bochten van de bijrivieren. Links van Halle strekt zich het Halderbos uit tot op de hoogten van
Essenbeek. Het is nog een nasleur van het Zoniënwoud, gescheiden van het moederhout door een
aanwas van de hoofdstad in de richting van Eigenbrakel en Waterloo. Het is in het Halderbos dat
de Meerbeek ontspringt, die het zeer oude dorp Dworp komt laven en van molens voorziet. Aan
die zijde zijn de bijrivieren schaars. Doch aan de overkant, waar de Zenneheup zich breed uitzet,
komen zij van tenden de Dendervlakten aangespoeld: de lieve Zuun, die duizend boomgaarden laaft en over het schoonste gebied van West-Brabant haar zilveren ringen slingert: Heikruis,
Herfelingen, Bogaarden, Bellingen, Pepingen, Kester, Lembeek en Elingen; dichterbij en evenwijdig van loop, de Vlese, met Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken en Vlezenbeek; vlak bij dan de grillige
Pede, met Sint-Kwintens- en Sint-Martens-Lennik, Sint-Geertruide- en Sint-Anna-Pede, Itterbeek
en Schepdaal. De twee oevers reiken, al spreidende hun lenden, tot waar de horizon vervloeit in
een lijn van licht, die misschien al hemel is. En hoe in dat enorme gevaarte de zon haar klaarte en
kleur en schaduw wisselt, kan een mensenoog niet achterhalen. Een mensenoog is veel te traag en
doolt teloor in deze wenteling van schakeringen.
“Voyez”, zegt David, “on dirait un coquillage fabuleux qui allume ses nacres.”
Want het is inderdaad een wondere paarlemoeren speling. Van groenglazuren hellingen hangen
hier en daar, als in een ijlte, schapenkudden. In de meersen, die getafeld in het moerland liggen,
weiden de koeien. Hoger, op drogere vlakten, golft de satijnen rogge en de smaragden tarwe, en
bij plekken daartussenin begint het koolzaad te geluwen. En rijen populieren trekken het ganse
bekken door, en zonder hen zou men de wegen niet onderscheiden. Maar het geweldigste is de
lucht, de ruimte die massaal op de bonte bodem staat, veel kleuriger dan hij, en die verschiet in
bedwelmende verten. Dan vaart een koppel eksters voorbij, in koppige, logge, duistere koers, het
enige dubbele spatje zwart in het enorme vat van geïriseerde doorzichtigheid. En het verhoogt de
rode flanelrok van de boer, die niet ver van hier, achter ’t zwarte paard een klaverveld omploegt.
De rust van het Zennewater is onuitsprekelijk.
“Imaginez Icare, là-haut, dans le ciel”, roept David, en zijn lippen beven. En ook Marceline rilt een
beetje. En ze ziet Icarus, mijlen hoog, en hoe het nietig, roekeloos ding, dat Icarus is, de machtige
zon dreigt uit te dagen.
“Mon Dieu!” fluistert ze, “le vieux Breughel ressuscité.” “Vous l’avez dit”, zegt David.
Zijn blik schiet een vuur dat losbreekt uit zijn smeulend bloed.
“Vous l’avez dit, vous l’avez dit”, herhaalt hij stralend. Hij reikt haar zijn hand, opdat zij nu uit het
zand zou rijzen. Zij grijpt die hand en drukt die lang op haar lippen. En het duurt een hele tijd
eer ze langzaam overeind komt. Dan merkt ze dat het ganse dal te bloeien staat. Hij biedt haar de
arm, en zo dalen zij de helling af, naar het rijtuig, en ze zegt nog voor ze instijgen: “L’âme vivante
du vieux Maître anime cette vallée, jamais elle n’y pourrait mourir.” En het is waar ook dat, waar
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de eeuwige Zenneloop het landschap gestoken en gesneden heeft, de oude Meester het voor alle
tijden een ziel heeft gegeven. De moedergrond wordt aldus in het genie van zijn begaafdste kinderen herboren. Dat is de secrete reden waarom Breughels schilderijen minder lijken op het Zennelandschap dan dat dit landschap lijkt op Breughels schilderijen.
Met éen van de nieuwe postkoetsen van de Messageries Royales Busso en Co is Madame Desbordes-Valmore een paar dagen later naar Parijs teruggereisd, dit keer over Aulnoy, St.-Quentin
en Compiègne. En eenmaal weer in beslag genomen door het mondaine leven van Faubourg
Saint-Germain, is haar herinnering aan het verblijf bij de mooie Malibran onder een grijze patine
als verstorven. Maar het najaar brengt haar het bericht van Davids dood. Napoleons hofschilder is
in ballingschap aan een schielijke koorts bezweken, “les yeux grand ouverts fixés sur sa patrie.”
Dan zal Marceline aan de Brusselse vallei het lyrische souvenir hebben gewijd dat onze schoolboeken sindsdien geregeld hebben opgenomen en dat de jongens bij zijn aanhef telkens doet
giechelen van pret. “Les bords fleuris!” Er is van bloeiende Zenneoevers in Brabant al lange jaren
geen sprake meer. De Zenne is, door de intensieve industrialisering van het gehele bekken, een
onooglijke modderstroom geworden. De wateren zijn bezoedeld. Beschaamd over een zo slijkerige
aanloop heeft Brussel zich gehaast het aanschijn ervan voor het oog der toeristen te verbergen.
Waar alle steden ter wereld het minste beekje uitbaten, vertroetelen en zich wellustig tot een spiegel maken, heeft Belgiës hoofdstad onder een korst van gewelven haar lieve bakermat verloochend
en de Zenne gekelderd, verstikt, begraven. Er is geen Zenne meer. Er zijn alleen nog straten. En
toch…
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Nauwelijks de stadspoorten voorbij, herovert het landschap zijn adellijk gezag. Mijn land verraadt
zijn oude moeder niet. Het Gods gebaar volbrengt zich verder, in weerwil van de mensen. Men
maakt de Zenne vuil. Maar de ziel van Breughel is niet uit te roeien. En nooit breekt de Paastijd
aan, of ze doet wat zaad nog aan de oevers barsten, en de Zenneweide bloeit.
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Nota open erfgoed
Geactualiseerde versie, april 2018

1. Ontsluiting
De benedenverdieping van het huis, de tuin, en het schrijversterras, zullen op regelmatige tijdstippen te bezoeken zijn. Zowel de permanente presentatie als het programma van punctuele culturele activiteiten zal vertrekken vanuit de missie ‘Herman Teirlinck indachtig’.
Het hele jaar door zullen gemiddeld 4x per maand activiteiten plaatsvinden in het huis en de tuin.
Daarnaast zullen groepsbezoeken op aanvraag kunnen worden georganiseerd. Het huis zal ook
open zijn gekoppeld aan andere activiteiten in de regio zoals tentoonstellingen in FelixArt museum, leesclubs van de Beerselse bibliotheek, culturele activiteiten in cultuurcentrum De Meent, of
activiteiten samen met de plaatselijke horeca in Beersel, zoals Brasserie 3 Fonteinen en hun collega’s, in de dorpskom of in het Kasteel van Beersel.
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Bovendien zal in de zomermaanden het huis tijdens de weekends kunnen worden bezocht tijdens
welbepaalde openingsuren. Het huis en de tuin zijn een aangenaam rustpunt aansluitend op
de Herman Teirlinck wandeling en fietsroute. Huis en tuin zullen het centrale punt zijn tijdens
het festivalweekends die we zullen organiseren, met als doelpubliek cultuurliefhebbers, wandelaars, families, liefhebbers van de streek. Deze festivalweekends zullen jaarlijks enkele honderden
bezoekers naar het huis en de dorpskom van Beersel brengen.

Er zal permanente informatie aangebracht worden zowel binnen als buiten.

HUIS
De benedenverdieping zal worden gerestaureerd in zijn oorspronkelijke staat en opnieuw bemeubeld met de oorspronkelijke meubels van Herman Teirlinck. Deze ruimtes worden enerzijds
museaal ontsloten, en vormen anderzijds het decor voor het onthaal van culturele evenementen.
De bezoeken aan het huis, tijdens vrije openingsuren zowel als tijdens activiteiten, zullen begeleid
en gegidst worden. Het is een surplus voor bezoekers om voorafgaand of aansluitend op een culturele activiteit ook een rondleiding te krijgen in het huis.
Informatiebrochures zijn ter beschikking. Ook gelieerde boeken, zoals de Teirlinckbiografie en
beschikbare werken van Herman Teirlinck, worden te koop aangeboden.
Er zullen schrijvers/ kunstenaars resideren op de eerste verdieping van het huis.
Tijdens de openingsuren kunnen ontmoetingen plaatsvinden met de residerende
schrijver /kunstenaar, wat de levendigheid van het huis en het bezoek versterkt.
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SALON
In het huis wordt een permanent Herman Teirlinck salon ingericht waarin uitgebreid documentatie rond de figuur van Teirlinck terug te vinden is. Deze informatie wordt vooral digitaal en
interactief aangeboden, maar ook boeken, foto’s, manuscripten e.d. zullen aanwezig zijn. Een gift
van de 1e drukken van de voornaamste werken is afgesproken. Er is overleg met de directie van
het Letterenhuis, die het archief van Herman Teirlinck beheert, over stukken die zullen getoond
worden in het Herman Teirlinckhuis.

TUIN en SCHRIJVERSTERRAS
De tuin met het aantrekkelijke schrijversterras, dat wordt gerestaureerd in de oorspronkelijke
staat waarin Herman Teirlinck het liet bouwen, zal in de weekends van de zomermaanden vrij
toegankelijk zijn.
Voor en tijdens de restauratieperiode zal er reeds activiteit zijn:
1 weekend per seizoen houden we opendeur weekend met culturele activiteiten. Reeds van het
moment van de aankoop, november 2017 werden er verschillende evenementen in het huis georganiseerd. Telkens ontvingen we zo’n 200 mensen, die huis en tuin konden verkennen en konden
genieten van streekbieren, cultuur en gastvrijheid.
Ook in 2018 plannen we activiteit met klemtoon op de tuin en het schrijversterras. Opendeur
weekends worden gepland in mei, augustus, oktober en december.
Ook de website zal levendige updates geven van de activiteit en de vordering van de restauratie.

2. Erfgoedwaarden, -kenmerken en -elementen van het goed
HUIS
De benedenverdieping wordt volledig in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd en zal regelmatig te bezoeken zijn. Het ontwerp werd indertijd uitgewerkt samen met Henri Van de Velde, een
goede vriend van Herman Teirlinck. Ze werkten reeds samen voor Teirlincks vorige woning in
Linkebeek.
Het huis en de inrichting ervan bevat typische elementen waardoor de woning erg herkenbaar is
als een woning uit de jaren 30. Een deel van het meubilair van Herman Teirlinck zal er worden
teruggeplaatst.
Deze benedenverdieping vormt een belangrijke bijdrage aan de ontsluiting als erfgoedwaarde:
Het portaal met het gerestaureerde fresco ‘Reinaert de vos’: een Vlaams-literair thema dat levendig
en herkenbaar is voor vele generaties. Dit door Irene Vanderlinden geschilderde tafereel, kenmerkend voor zijn tijd, zal worden gerestaureerd.
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De inkom met ontvangst
De eetplaats met tijdsgebonden meubilair en wandversiering.
Het schrijversbureau met venster. Het uitzicht dat Herman Teirlinck zag vanuit het venster zal in
zijn oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Het origineel bureaumeubel van Herman Teirlinck, met 2 bijhorende stoelen, wordt teruggeplaatst, mèt ernaast het originele bescheiden ijzeren tafeltje dat Teirlinck naast zijn imposante bureau plaatste en waaraan hij veel van zijn werk
schreef.
In dezelfde ruimte, bij de haard, worden de zetels van Herman Teirlinck teruggeplaatst, alsook
zijn bibliotheekkast. Al deze meubels bevinden zich in het Letterenhuis te Antwerpen en zullen
op ons verzoek terugkeren naar hun oorspronkelijke plek.
De keuken wordt in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. De wandkasten zijn nog aanwezig.
Er wordt opnieuw een Leuvense stoof geplaatst.
De werkruimte tussen ontvangst en garage wordt ingericht als het ‘salon van Herman
Teirlinck’.
De garage wordt multifunctioneel ingeschakeld: ontvangst van groepen, tentoonstellingen, presentaties, ….
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SALON
Het ‘salon van Herman Teirlinck’ wordt een permanente installatie in het huis, waarin uitgebreid
informatie wordt aangeboden rond Herman Teirlinck en de culturele en maatschappelijke context
waarin hij leefde: de auteur en zijn literair werk, zijn functies in het cultureel-maatschappelijke
veld… Vanzelfsprekend komt hierin ook uitgebreid aan bod: de tijdsgeest, de maatschappelijke
context, zijn omgeving (regio, maar ook Brussel en Antwerpen), zijn leefwereld (contact met het
volkse, incluis de geuze, het caféspel Mijol, zijn stamrestaurant De Drie Fonteinen…).

Deze documenterende salonpresentatie gebeurt op een aangename, hedendaagse en toegankelijke
wijze. Dit zal worden uitgewerkt door specialisten, naar het voorbeeld van andere kunstenaarshuizen in Europa. Het zal vooral om een digitale beleving gaan, met audiovisueel materiaal aan de
basis. Een redactieteam van academici en kenners zorgt voor de inhoudelijke kwaliteit, Aangevuld
met professionelen uit verschillende domeinen (vormgevers, scenaristen, etc.).
De salonpresentatie kent ook zijn pendant met een nieuwe website.

TUIN en SCHRIJVERSTERRAS
De tuin zal op zo’n manier gesnoeid worden dat de zichten opnieuw vrij worden gemaakt waarvan
Herman Teirlinck kon genieten.
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De tuin is deel van het uitzonderlijk landschap van de Zennevallei. De inkanteling van huis en de
tuin in het landschap is essentieel. Het schrijversterras en de tuin zijn een aantrekkelijke factor bij
het bezoeken van de site. De tuin zal maximaal worden gerestaureerd in zijn oorspronkelijke staat,
met herstel van het pad dat inmiddels overwoekerd is. Voor de wandelende bevolking wordt dit
een grote meerwaarde. Voor de restauratie van de tuin werd Natuurpunt onder de arm genomen.
Het schrijversterras staat op romantische wijze midden in de tuin, op een plek waar heel de Zennevallei kan worden overzien. Het werd ontworpen door Karel Maes, schoonzoon van Herman
Teirlinck, uiteraard zal daarover ook worden geïnformeerd. Herman Teirlinck heeft er ettelijke
dagen geschreven, met uitzicht op de uitgestrekte vallei.

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
Het Herman Teirlinck huis geeft aanleiding om heel wat te verduidelijken waar de streek voor
staat: de groene rand rond Brussel, de evolutie van de samenleving zichtbaar in de einders en
hoorbaar tot in het huis (autostrade, industrie, windmolens, VRT toren, …), het Vlaamse cultuurleven, Teirlincks uitspraak ‘het Brabants Breugelreservaat’, de Geuze, volksspelen waaronder de
fameuze Teirlinck Mijolclub (‘Mijol’ is de benaming voor een bakspel dat volgens Michel de Ghelderode in de zestiende eeuw door Spaanse soldaten naar onze streken werd gebracht), …
Gezien de redenen die hebben geleid tot bescherming - materieel maar vooral ook cultuurhistorisch -, de aard van het goed en de figuur van Herman Teirlinck, zal er in de aangeboden informatie heel wat gerefereerd worden aan de culturele en maatschappelijke context van het toenmalige
Vlaanderen, Brussel, België.
De plaats in de regio is cruciaal in het te vertellen verhaal. Het verbindt: Zennevallei, beemd,
landschappelijke verbinding in het ‘land van Teirlinck’ met de Felix De Boeck omgeving, het land
van Ruisbroek.
Het huis werd gefinancierd door een Beerselse mecenas Alexander Hess De Lilez in 1935. Het
pand bleef zijn eigendom tot de gemeente Beersel het kocht in de jaren 70. Nu terug in 2017 wordt
het gekocht door een mecenas, Gino Coorevits, om een cultureel project mogelijk te maken. Dat
is ook een eigen verhaallijn waard.
Vermelden we nog dat Herman Teirlincks vader Isidoor ook schrijver was en in de 19de eeuw
behoorde tot een prominente groep Vlaamse schrijvers en intellectuelen. Hij schreef onder meer
het werk ‘Beersel bij Brussel. Eene monographie. (Roeselare, 1883)’. Reeds toen werd nagedacht
over de verhouding rand en stad. Ook deze informatie wordt gedocumenteerd.

3. Doelgroepen
We kunnen rustig stellen dat we verschillende doelgroepen zullen bereiken:
De literaire en culturele wereld: schrijvers, literatuurminnaars, theaterwereld, theaterminnaars,
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kunstenaars, liefhebbers van kunst. Voor de cultureel geïnteresseerden wordt het gerestaureerde
huis met romantische tuin zeker een must voor een culturele uitstap.
De culturele toerist is een groeiende groep, die plezier vindt in het bezoeken van huizen, kerkhoven, e.a. die te maken hebben met toonaangevende figuren. Het Herman Teirlinckhuis kan zich
moeiteloos inschrijven in dit aanbod, mits een ambitieuze, levendige en kwaliteitsvolle invulling
van het project.
De (geëngageerde) natuurliefhebber die houdt van natuurlijke tuinen en op die manier ook kennismaakt met een belangrijk cultureel-maatschappelijk figuur uit de 20e eeuw.
De wandelaar en fietser die op een van de talrijke wandel- en fietsroutes die zich in de buurt van
het huis bevinden, halthoudt voor een pauze en bezoek. Het Herman Teirlinckhuis wordt een
kernplek in het kader van deze wandel- en fietsbeleving. De wandelaars en fietsers zijn niet alleen
plaatselijk: elk weekend komen drommen wandelaars en fietsers uit Brussel en Vlaanderen naar
deze buurt voor hun wandel- en fietstochten, gecombineerd met een culinaire pauze in het centrum van Beersel.
De toerist: de regio kent een groeiend aantal toeristen, Bed & Breakfast ‘s schieten als
paddenstoelen uit de grond.
Gezinnen: doelpubliek voor de culturele weekends.
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Expats: de regio is bevolkt met expats. Een uitzonderlijke doelgroep. Niet louter om als bezoekers
aan te trekken; ze zijn ook een uiterst geschiktste doelgroep om in hun land en in hun gemeenschap bekendheid te geven aan het Herman Teirlinckhuis en de regio.
Het duiden van het erfgoed komt tegemoet aan al deze doelgroepen, we zorgen voor een documenteren op alle niveaus: inleidend voor wie de auteur niet kent, meer diepgang voor de cultureel
geïnteresseerde die de auteur wel kent maar er meer wilt over vernemen.
Het erfgoed zal op diverse manieren aanspreken: de schrijver vanwege zijn vak, de wandelaar
vanwege zijn wandeling, de cultuurtoerist wegens het museum, … De sterkte van het project is de
uitzonderlijke opportuniteit om die verschillende doelgroepen te verbinden en te bedienen door
de aanwezigheid van de verschillende aantrekkelijke elementen (huis en tuin, museum, levendige
cultuurplek).

4. Meerwaarde
Er zijn haast geen schrijvershuizen in Vlaanderen, en diegene die er zijn, zijn erg klassiek wat
het museale aspect betreft: het Stijn Streuvelshuis in Ingooigem, het Permeke huis in Jabbeke,
het Emile Verhaeren huis in Sint-Amands, het Frans Masereel huis in Kasterlee, het Ernest Claes
Huis in Zichem, … Allen daterend uit ongeveer dezelfde periode (eind 19de eeuw tot tweede helft
20st eeuw). Wij streven met de openstelling van het Herman Teirlinckhuis naar een hedendaagse,
bezielende en levendige ervaring.
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Waarom willen schrijvers wereldwijd werken in schrijvershuizen? In de huizen van hun grote
voorbeelden én van cultuurhistorische persoonlijkheden? Het is eigenlijk op zoek gaan naar een
antwoord op eenzelfde vraag als: waarom willen mensen ‘oude huizen’ bezoeken? Je gaat op zoek
naar bezieling.
De dimensie die de culturele activiteit krijgt als ze georganiseerd wordt in een bepalend kader
maakt haar bijzonder. Het historisch besef speelt hier een uitermate belangrijke rol. Een leesclub,
schrijfclub of een literair concert in de living van Herman Teirlinck maakt het hele verschil met
een gelijkaardige activiteit in een parochiezaal. Je wandelt door Teirlincks tuin naar zijn huis,
wordt met een drankje bediend vanuit zijn keuken, je kijkt naar zijn landschap door het venster,
je zit, omringd door zijn eigen meubels te luisteren naar hedendaagse kunstenaars en schrijvers.
Je bezoekt het Teirlincksalon en bladert in zijn werk, je kijkt naar filmportretten over Teirlinck en
je hoort zijn stem.
Net als het Stijn Streuvels huis in Ingooigem wordt het Herman Teirlinckhuis een residentie voor
schrijvers in een voormalige en beschermde woning van een belangrijke Vlaamse auteur. Hier
durven wij echter te stellen dat het Herman Teirlinckhuis een meerwaarde biedt wat betreft de
ligging (kleine doodlopende kasseiweg aan de dorpskom, nabijheid van Brussel waardoor landelijkheid en stedelijkheid in elkaar haken, romantische beschutte tuin met prachtige uitzichten,
aangename verblijfsplek voor de resident in het huis …). De schrijver in residentie die de kans
krijgt om in dit huis te verblijven, kan zijn eigen werk alleen maar ernstig nemen. De lat bij de
selectie van auteurs ligt hoog. De lijn van kwaliteit, ingezet door Teirlinck zelf, dient de worden
voortgezet. We zullen internationale schrijvers en onderzoekers uit verschillende landen ontvangen: het Herman Teirlinckhuis zal een internationale uitstraling krijgen en zich inschrijven in een
netwerk van internationale schrijvershuizen.
Niet alleen voor de writers in residence, ook voor de bezoekers kunnen we stellen dat het Herman
Teirlinckhuis door zijn ligging een sterk aanbod heeft.
De informatie die concreet kan gemaakt worden over een cruciale periode in de Vlaamse culturele
ontvoogding krijgt hier iets zeer tastbaars. Dat is uniek in Vlaanderen.

i. De ontsluiting van de erfgoedwaarden van het goed
Onze plannen zijn ambitieus:
op het vlak van ontsluiting: de restauratie van huis èn tuin richt zich maximaal op het herstellen van de oorspronkelijke staat en dus een herwaardering van de erfgoedwaarden. We zullen
inzetten op drie aspecten: 1. de cultuur-maatschappelijke dimensie van de figuur van Herman
Teirlinck is niet te overschatten. 2. Zijn spontane aansluiting met het volkse, wat hem als ‘intellectueel’ uitzonderlijk maakt. 3. Het hoogwaardige landschappelijke aspect en dat in nabijheid van
de hoofdstad van Europa.
op het vlak van publieksbereik, gezien de regelmaat van de publieksactiviteiten het hele jaar door.
Telkens opnieuw, bij al deze gelegenheden, zullen mensen in contact komen met de figuur van
Herman Teirlinck, zijn leven en werk, zijn cultureel-maatschappelijk belang.
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ii.

Het gebruik van innovatieve ontsluitingstechnieken

Zoals reeds gesteld, zetten wij wat het documenterende aspect betreft maximaal in op het ‘Salon
van Herman Teirlinck’, waar we op een innoverende wijze, met hedendaagse digitale technieken
op een beperkte ruimte een zeer brede waaier van informatie zullen kunnen meegeven. Audiovisueel, digitaal (met het ontdubbelen in een website). Dit plan uitwerken staat als prioriteit op ons
programma. De uitvoering zit mee in de timing van de restauratie.
Omdat we met literatuur en teksten te maken hebben, zal ook een klassiek aanbod van boeken,
manuscripten, en objecten van belang voor Teirlinck op zichtbare en tastbare wijze ontsloten
worden.
We zullen aansluiting vinden bij andere digitale ontwikkelingen in de streek, wat betreft fiets- en
wandelroutes en de digitale informatie incluis gps-begeleiding die daarrond beschikbaar is. De
informatie rond het Herman Teirlinckhuis zich hier vanzelfsprekend inschrijven. Idem wat betreft
aansluiting bij collega-initiatieven als het de hoeve van Felix De Boeck, het FelixArt museum,
Lambiekmuseum, Kasteel van Beersel, …

iii.
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Het beheer van de site

De vzw Het Huis van Herman Teirlinck, opgericht in augustus 2017, beheert en onderhoudt het
huis en de tuin.
De vzw zal personeelsleden in loondienst hebben. In de opstartfase wordt gewerkt op basis van
factuur en interimkantoor.
De vzw organiseert de residenties, het cultureel programma, de openstelling van huis en tuin, het
toeristisch luik, …
De vzw wordt voor zijn werking gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, Cultuur en in mindere
mate toerisme.

De gemeente Beersel wordt nauw betrokken bij de werking. Het college heeft een schepen met
de bevoegdheid ‘land van Teirlinck’. Het college heeft 1 afgevaardigde in het bestuur van de vzw.
Een uitgebreid vriendenprogramma ondersteunt de werking.
Er wordt met (vele) partners gewerkt, lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. Sommige van
deze partners kunnen een rol spelen in het beheer.
Natuurpunt tekent voor het restauratieplan en het beheer van de tuin.
Wat betreft de mobiliteit en het bereik van de plek: een fietsenstalling aan het huis wordt voorzien.
Auto’s zullen parkeren op het dorpsplein en de nabijgelegen parkings.
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iv.

De publiekswerking en de publiciteit errond

De vereniging werkt met de ervaring, kennis van en technieken gebruikt in de culturele en de
toeristische sector. Een website, facebookpagina, facebookevenementen, digitale nieuwsbrief, een
documenterende brochure die ruim verspreid wordt, samenwerking met lokale en landelijke pers,
maken de hernieuwde site en de veelvuldige activiteit eromheen bekend bij de verschillende doelgroepen.
De website www.huisvanhermanteirlinck.be ging online meteen na de verkoop van het pand. Het
bevat volgende onderdelen:
‘Programma’ – ‘over Herman Teirlinck’ – ‘het huis’ – ‘word vriend des huizes’ – ‘contact’
Een doelgroepenwerking/ publiekswerking wordt ontwikkeld. Zoals gezegd zal de plek vrij toegankelijk zijn in de zomermaanden tijdens de weekends, het zomerfestival mikt op een breed
publiek van families, wandelaars, fietsers, liefhebbers van de streek, cultuurliefhebbers. Maar
ook worden specifieke doelgroepen benaderd zoals klassen van de omringende scholen, de lokale
leesclubs, wandelclubs. Rondleidingen en workshops op maat worden voorzien.
Promotionele en inhoudelijke samenwerkingen met culturele verenigingen zoals Davidsfonds, De
Zilveren Passer, de Vlaamse Club, Vermeylenfonds en Willemfonds, vzw De Rand, alsook De orde
van de Prince, zijn reeds in ontwikkeling, en in het bijzonder met het cultuurcentrum De Meent,
de Bibliotheek, en met het FelixArt Museum (de Felix De Boeck site).
Voor specifieke activiteiten wordt een internationaal publiek beoogd, via partnerships met onder
meer EUNIC, de organisatie die de internationale culturele instituten in Brussel samenbrengt.
Het Herman Teirlinckhuis krijgt nu reeds, dankzij zijn sterke start in het najaar van 2017, een
prominente plaats in de geëigende culturele en toeristische promotiekanalen van de regio en landelijk.
Mediadeals: een samenwerking met De Standaard der Letteren staat reeds op de rails in de vorm
van ‘Brieven uit het Herman Teirlinckhuis’. Ook Radio Klara toont interesse in gezamenlijke uitzendingen.
Internationaal wordt het aanbod opgenomen in het circuit van schrijvers- en kunstenaarsplekken.
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zijn reeds van bij het begin betrokken, onder
meer vanwege hun belangrijke rol in het beheer van de Felix De Boeck hoeve, de tuin van het
FelixArt museum en het landschap Teirlinck & De Boeck.
Zowel de plaatselijke horeca als de culturele verenigingen in Beersel zoals De Meent, de bibliotheek, het Lambiekmuseum, spelen door gedeelde promotie en gezamenlijke projecten een rol in
de ontsluiting.
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5. Lange termijn
Het goed wordt gedurende een periode van tien jaar minstens vijftig dagen en driehonderd uur per
jaar opengesteld. Die periode begint te lopen de dag na ontvangst van het verzoek tot uitbetaling
van het saldo van de erfgoedpremie die op grond van de erkenning als open erfgoed is toegekend.
In de beslissing waarbij het beheersplan wordt goedgekeurd, kunnen afwijkende openstellingsperiodes worden opgenomen;
De vereniging heeft een erfpachtovereenkomst afgesloten met de eigenaar die loopt over 35 jaar
waarin de culturele bestemming uitdrukkelijk is verankerd.
Alleen al de hoger aangehaalde publieke activiteiten, zullen het aantal van ‘vijftig dagen en driehonderd uur’ benaderen.
Daarnaast is er de regelmatige openstelling in de zomermaanden voor vrij of geleid bezoek:
De ‘zomerperiode’ waarvan sprake loopt van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens weekends en feestdagen
in deze zomermaanden zal het huis toegankelijk zijn van 11 tot 18 uur.
Er is door de eigenaar een architect aangesteld voor de restauratie: Carlos Rabaut. Het gegeven van
de ‘integrale toegankelijkheid’ voor bezoekers behoort tot zijn opdracht.
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Het ‘te bezoeken deel’ omhelst zoals gezegd de benedenverdieping, het schrijversterras en de tuin.
Het initiatief engageert zich actief in vele netwerken.
Het maakt deel uit van het (landschappelijk erfgoedproject) ‘Land van Teirlinck’ en is als dusdanig
bewegwijzerd.
Het is deel van de Zennevallei (en de projecten van herwaardering van de Zenne). En als uitgelezen verbindend concept wil het een plek zijn waar ontmoeting over de betrokkenen bij de
(opwaardering/herwaardering) van de Zenne & Zennevallei elkaar treffen.
Het verbindt zich met het FelixArt Museum en de Felix De Boeck site. Er zullen combi tickets zijn
en wissel publieke activiteiten (gezamenlijke organisatie, uitnodigingen, …). Uiteraard zal dit voor
beiden een verhoogd bezoek realiseren en versterkend zijn.
Het beleid rond schrijvershuizen en bij uitbreiding kunstenaarshuizen waarin het Letterenhuis
een voortrekkersrol speelt leidt tot een netwerk waarin wordt overlegd en uitgewisseld.
Het maakt deel uit van een internationaal netwerk van schrijvers- en kunstenaarshuizen. In publicaties (incluis digitale informatie) wordt dit aanbod gegroepeerd. Dit netwerk van schrijvershuizen internationaal zet in op een verhoogde mobiliteit tussen de huizen.
De inzet om de plek op de kaart te zetten nationaal en regionaal door haar internationale netwerken worden versterkt.
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6. Het goed is, in de mate dat de verplichtingen van de bescherming dat toelaten, integraal toegankelijk voor bezoekers. Daarvoor moet een advies over
de toegankelijkheid gevraagd worden aan de instantie die erkend is door de
Vlaamse Regering.
Het goed is, in de mate dat de verplichtingen van de bescherming dat toelaten, integraal toegankelijk voor bezoekers. Daarvoor is er nu een advies van Inter.Vlaanderen. Dit advies zal gevolgd
worden.
Er is door de eigenaar een architect aangesteld voor de restauratie. Het gegeven van de ‘integrale
toegankelijkheid’ voor bezoekers behoort tot zijn opdracht. Het spreekt vanzelf dat hieraan volledig zal beantwoord worden. De zorg voor de toegankelijkheid wordt meegenomen in de voorziene
lichte uitbreiding van de woning.
Het ‘te bezoeken deel’ omhelst zoals gezegd de benedenverdieping, het schrijversterras en de tuin.
Het goed is makkelijk toegankelijk, en ook probleemloos toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Ook de tuin, tot en met het terras, is probleemloos toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

7. De openstelling mag niet leiden tot verlies of beschadiging van erfgoedwaarden. Als dat nodig is, wordt er in flankerende maatregelen voorzien om
dat risico te vermijden of te beperken, of om de negatieve gevolgen teniet te
doen.
De openstelling zal niet leiden tot ‘verlies of beschadiging van erfgoedwaarden’. Het hele project is
omgekeerd precies gericht op het in stand houden en herstel van de erfgoedwaarden.
Tijdens de publieke programma’s in het huis zowel als in de tuin wordt toegezien op een maximaal aantal bezoekers. In het huis wordt ervoor gezorgd dat de originele meubelen van Herman
Teirlinck niet door bezoekers worden in gebruik genomen. In de tuin wordt ervoor gezorgd dat
de begroeiing en beplanting niet beschadigd wordt
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Opdrachtgever
Het Huis van Herman Teirlinck vzw
Uwenberg 14
1650 Beersel
Hugo De Greef
Hugo.degreef@HThuis.be
0476 41 88 97

Contactpersoon Inter
Bieke Thys
Antenne Hasselt
Belgiëplein 1, 3510 Kermt
011 26 50 30
bieke.thys@inter.vlaanderen

Sigrid Bousset
Sigrid.bousset@HThuis.be
0476 41 88 97
Ontwerper
ARCHITECTEN RABAUT bvba
Architect Carlos Rabaut
Wilgendijk 10
8600 Diksmuide
051 50 47 37
architect@architectenrabaut.be
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Agentschap Onroerend Erfgoed
Diestsepoort 6 bus 94
3000 Leuven
Evelien Livens
T 016 66 59 15, M 0495 76 84 95
evelien.livens@vlaanderen.be

Advies
01/03/2018
Project
Dossiernummer Inter: 20180559
Uw referentie: /
Huis van Herman Teirlinck
Uwenberg 14
1650 Beersel
Type dossier: advies in kader van subsidie Onroerend Erfgoed.
Chronologisch overzicht contacten:
-

2018/02/12
aanvraag
2018/02/27
telefonisch overleg met Evelien Livens, agentschap onroerend erfgoed
2018/02/28
plaatsbezoek
o Hugo De Greef, Huis van Herman Teirlinck vzw

Dossiernummer: 20180559

1
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-

Sigrid Bousset, Huis van Herman Teirlinck vzw
Carlos Rabaut, ontwerper
Bieke Thys, Inter

01/03/2018 opmaak verslag + telefonische terugkoppeling met Evelien Livens, agentshcap
onroerend erfgoed.

Verslag
Buitenomgeving: Er is een voorrijdmogelijkheid. Kasseien zijn geen goede ondergrond maar gezien
dit openbaar domein is kan dit enkel in overleg met de gemeente aangepast worden ( vb gezaagde
kasseien)

-

Voorzie bij activiteiten de zone aan de poort als voorrijdmogelijkheid of parkeermogelijkheid
voor personen die rolstoelafhankelijk zijn, moeilijk te been zijn,…

Tuin en schrijversterras: de tuin bestaat uit gras wat voor rolstoelgebruikers geen gemakkelijke
ondergrond is. Het schrijversterras is bereikbaar via enkele treden.

-
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Om de bruikbaarheid en veiligheid te verhogen is het ten zeerste aan te raden ten minste
aan 1 zijde van de trap een leuning te voorzien.

Woning + uitbreiding : Aan de inkom zijn 2 treden. De deuren zijn te smal om door rolstelgebruikers
zelfstandig gebruikt te worden. Met hulp zal dit voor de meeste rolstoelen wel bruikbaar zijn
(deuren: vrije doorgang 75cm, openingen: vrije doorgang 80 of meer). Er zijn geen aanpassingen
noodzakelijk indien er een toegang via de uitbreiding voorzien wordt.

Dossiernummer: 20180559
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-

Woning: omdat de deuren redelijk smal zijn, is het beter om openingen te voorzien ipv de
deuren terug te plaatsen.
De uitbreiding dient toegankelijk te zijn (zie richtlijnen als bijlage, zie ook
www.toegankelijkgebouw.be)
o bruikbaar pad naar nieuwe toegang (heraanleg van het pad, zo vlak mogelijk en
drempelloos aansluitend op de inkomdeur) en snoeien van overhangend groen
o nieuwe deur met voldoende vrije doorgangsbreedte, drempelloos,…
o aanbeveling nieuw sanitair:
 voorzie een unisex aangepast toilet dat voor iedereen bruikbaar is in plaats
van een toilet voor dames en een voor heren.
 Plaats een opklapbare babyverzorgingstafel in deze ruimte.
 Gebruik een universeel pictogram om het sanitair aan te duiden ( dit is ook
begrijpbaar voor anderstaligen, kinderen,…). Plaats ook een symbool
babyverzorging op de deur zodat bezoekers weten dat dit aanwezig is.
o Het niveau van de uitbreiding wordt in het ideale geval op hetzelfde niveau als de
woning voorzien zodat men via de uitbreiding het hele gelijkvloers ontsluit.
Indien de uitbreiding niet voorzien kan/mag worden, kan met kleine aanpassingen het
gebruikscomfort van de bestaande woning toch verhoogd worden:
o Voorzie een wegneembaar hellend vlak aan de inkom zodat een rolstoelgebruiker
met hulp de woning kan bezoeken ( zie bijlage voor enkele voorbeelden en
leveranciers)
o Plaats een wandbeugel in het gewoon toilet zodat personen die moeilijker te been
zijn, senioren,… het toilet gemakkelijker kunnen gebruiken ( zie richtlijnen aangepast
toilet in bijlage)
o Bij grotere activiteiten in de tuin kan een aangepaste toiletwagen een oplossing
bieden. Ook sommige gemeentes,… hebben aangepaste toiletwagens in hun aanbod
die ze ter beschikking stellen of die je kan huren.

Organisatie, aanbod en communicatie: Toegankelijkheid is meer dan fysieke barrières wegwerken.
Ook in aanbod, communicatie, service,… dien je aandacht te hebben voor toegankelijkheid. Enkel zo
kan de toegankelijkheid op alle vlakken gegarandeerd worden. Een publicatie in een goed leesbaar
lettertype en met de juiste contrasten, suikervrije drank in een drankstandje, een
vegetarisch/lactosevrij/… hapje bij een receptie, goed zichtbare en duidelijk leesbare
prijslijsten/infoborden, aanduiding sanitair,... ook dat is toegankelijk.
-

Communicatie:
o Neem toegankelijkheid mee op in je communicatie: website, folders,… Wees eerlijk
in deze informatie zodat een bezoeker weet wat hij/zij kan verwachten (vb er is
een/geen aangepast toilet, de hoofdinkom heeft treden en er kan op vraag een
hellend vlak voorzien worden/er is een drempelloze toegang via de
zijkant/uitbreiding,…).
o Communiceer helder en duidelijk en gebruik een leesbaar lettertype, een goed
contrast,…. ( zie bijlage bewegwijzering en signalisatie).

Dossiernummer: 20180559
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-

Maak je website toegankelijk voor iedereen (anysurfer).
Gebruik in je communicatie de juiste benamingen. Gebruik nooit de termen
mindervaliden, invaliden of andersvaliden maar personen met een beperking of
personen met een handicap.

Aanbod museum + polyvalente zaal:
o speel in op alle doelgroepen. Zorg bv voor een ondertiteling bij videofragmenten
zodat slechthorenden de info kunnen lezen, voorzie gesproken tekst voor
slechtzienden, zet enkele fragmenten uit de belangrijkste werken van Herman
Teirlinck om in braille/grootletterdruk/… Dankzij de technologie en nieuwe
technieken zijn er zeer veel mogelijkheden.
o Gebruik voor geschreven teksten/infoborden/… een leesbaar lettertype, een goed
contrast,…. ( zie bijlage bewegwijzering en signalisatie).
o Voorzie een ringleiding in polyvalente zaal. Via een ringleiding kunnen mensen met
een hoorapparaat de elektrisch versterkte tekst/muziek horen zonder storende
omgevingsgeluiden. Er zijn zowel vaste als mobiele systemen. Je kan dit zelf

aankopen of huren ( Inter, gemeente, provincie,…).
-

Medewerkers:
o Breng de medewerkers/vrijwilligers op de hoogte van de
knelpunten/aandachtspunten (vb alternatieve toegang aan uitbreiding, voorzien van
hellend vlak aan inkom, vrije parkeerzone aan poort,…)
o Zorg dat er bij activiteiten iemand aanwezig is die hulp kan bieden.

-

Aanbevelingen/extra’s voor activiteiten:
o Zorg voor een aanbod voor iedereen. Waar de infrastructuur de bezoekbaarheid
voor een bepaalde groep het niet mogelijk maakt, kan je kijken of je een alternatief
kan voorzien via fotomateriaal, live-stream,…)
o voor buitenactiviteiten kan een geluidsinstallatie een meerwaarde zijn
o Voorzie mobiele ringleidingen voor slechthorenden: zie bijlage. Voor doven en
slechthorenden kan de aanwezigheid van een tolk een meerwaarde zijn indien er
verhalen verteld worden. Ook audiodescriptie (heldere, beknopte manier
omschrijving van hetgeen gebeurt) kan een meerwaarde bieden.
o Pak uit met deze extra inspanningen: flyer, website,…
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Aanbevelingen voor appartement (woning voor ‘artists in residence’): het appartement is gelegen
op de verdieping. Het is niet mogelijk en niet wenselijk dit volledig rolstoeltoegankelijk te voorzien.
Met enkele kleine ingrepen kan echter het gebruiksgemak voor iedereen aanzienlijk verhoogd
worden (zie richtlijnen toiletten,…. als bijlage. De richtlijnen in verband met transferruimtes en
manoeuvreerruimtes voor rolstoelgebruikers zijn uiteraard niet van toepassing voor de verdieping) .
o hendelkranen ipv draaikranen
o sloten met een verlengde hendel ipv draaislotjes
o drempelloze douche ipv een douchebak of bad
o gebruik van kleurcontrasten
o …
Conclusie:
- Bestaande woning + tuin: Er worden geen aanpassingen gevraagd aan de bestaande
woning. Een leuning aan de trap naar het schrijversterras is een grote meerwaarde, zowel
voor het gebruikscomfort als voor de veiligheid.
Dossiernummer: 20180559
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-

Uitbreiding: Voorzie een toegankelijke toegang aan de uitbreiding. Door de uitbreiding op
hetzelfde niveau als de woning te brengen, kan via hier het gelijkvloers van de woning
ontsloten worden

-

Aanbod: Hou bij de inrichting van de polyvalente zaal, het ‘museum’ en bij de uitwerking
van activiteiten rekening met een aanbod voor iedereen.

Om het dossier verder op te volgen vragen we om ons in een volgende fase de plannen van de
uitbreiding te bezorgen zodat deze kunnen worden bekeken en eventueel aangevuld of
geoptimaliseerd. Er zal dan ook een document worden opgemaakt wat u bij de bouwaanvraag kan
indienen.
Opgemaakt namens Inter op 01/03/2018.
Bieke Thys
Toegankelijkheidsadviseur
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Bijlage 1: Richtlijnen
1. PRINCIPES BEGELEIDING OP MAAT
Een bereikbare, betreedbare, bruikbare en begrijpelijke omgeving voor iedereen door:
-

De wetgeving overstijgen: Regelgeving is belangrijk maar niet het finale doel. Het legt vaak
slechts minimale bepalingen op, die enkel op plan afleesbaar zijn. Ieder van ons kan echt in
een situatie terecht komen waardoor we beperkt worden. Een hoge gebruikskwaliteit voor
iedereen is onze einddoel ambitie.

-

Sluit de keten van toegankelijkheid: Elk onderdeel van een gebouw of omgeving, zowel
structuur als afwerkingsdetail vormt een schakel in een groter geheel. Eén onderbroken
schakel kan zorgen voor een ontoegankelijk gebouw of omgeving.

-

Doorgedreven aandacht in alle stappen van het ontwerp- en bouwproces: Toegankelijkheid
realiseer je niet door een éénmalig check, maar door het in elke fase, van concept tot
ingebruikname mee te nemen. Op die manier realiseren we een resultaat waar
toegankelijkheid op een creatieve en vanzelfsprekend wijze is geïntegreerd.

-

Meer ‘Ontwerpen voor iedereen’ of ‘Universal Design’: Deze filosofie promoot
totaaloplossing voor iedereen met als doel sociale inclusie en gelijkheid. Alles wat door
mensen, voor mensen wordt gemaakt, moet op een proactieve manier toegankelijk zijn. Het
zorgt ervoor dat aanpassingen achteraf worden vermeden en dat de vormgeving bovendien
mooi en praktisch is, met een hoog comfort voor iedereen.
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Ambitieniveau
Inter streeft in elke begeleiding naar het realiseren van een hoge graad van toegankelijkheid. Dit
doen we in samenspraak met de bouwheer/ architect, op maat van de projectspecifieke
eigenschappen en op basis van onze eigen ‘Inter’-visie.
In onze begeleiding geven we adviezen op maat. Daarom stellen we geen standaard norm- of
checklist ter beschikking, maar kiezen we voor een toegepaste wijze om richtlijnen en normen te
ontsluiten. Samen met ons advies stellen we onze ‘Leidraad toegankelijk bouwen met Universal
Design meerwaarde’ ter beschikking, op maat van de sector of dienstverlening (zie bijlage / online…).
Meer informatie over onze werking en dienstverlening: www.inter.vlaanderen

2. TOEPASSINGSGEBIED
Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 05 juni 2009 (St. Bl. 02.09.2009) tot
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid,
gewijzigd door het BVR van 18/02/2011.
Publiek toegankelijk oppervlakte
Onderwerp /
 Verordening / ° Richtlijn
 Artikel verordening

Oppervlakte:

Dossiernummer: 20180559
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< 150 m2
 Art. 3

 De toegankelijkheidnormen zijn van toepassing op het toegangspad en
de toegangsdeur.
Overgangsmaatregel van 31 maart 2011 tot 31 september 2011:
 De bepalingen van de artikel 22 is van toepassing op de toegang tot deze
gebouwen

150 < x <400 m2
 Art. 3

Erfgoed
 Art. 35

 De toegankelijkheidsnormen zijn van toepassing op de gelijkvloerse
nieuw te bouwen, te verbouwen of uit te breiden publieke toegankelijk
delen; + idem niet gelijkvloerse, tenzij eenzelfde vertrek op een andere
verdieping of buiteninfrastructuur eenzelfde functie vervult en toegankelijk
is.
De entiteit die door de Vlaamse regering belast is met taken van
beleidsuitvoering inzake onroerend erfgoed maakt in haar advies een
afweging tussen de vereisten inzake toegankelijkheid enerzijds en de te
behouden erfgoedwaarde anderzijds.

92
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3. RICHTLIJNEN
INKOMDEUR
Toegangsdeuren – manuele deur
Onderwerp /
 Verordening / ° Richtlijn
 Artikel verordening
1. Algemeen:
Vrije doorgangsbreedte
 Ruwbouwmaat minimum 105 cm (*), vrije doorgang minimum 90 cm (#)
 Art. 22 §2

vrije doorgang

vrije doorgang

93

(*) De ruwbouwmaat dient aangepast aan de dikte van de gekozen deurprofielen
zodat de minimum vrije doorgangsbreedte wordt bekomen

Vrije doorgangshoogte
 Art. 22 §1
Opstelruimtes
(aan beide zijden van de deur)
 Art. 24, art. 25
 Art. 15

Dossiernummer: 20180559

(#) Dit is de breedte gemeten bij een op 90° openstaande deur tussen aanslag en
deurblad (voor een dubbele deur bij één deurvleugel).
 Minimum 2,10 m.
 Het draaivlak van de deur moet vlak zijn.
 Een vrije en vlakke draairuimte van  150 cm die aan de
trekzijde het draaivlak van de deur langs de buitenzijde raakt en aan de duwzijde
het gesloten deurvlak.
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 Een vrije en vlakke wand- en vloerbreedte van 45 cm ruwbouw- maat naast de
krukzijde.

94

EN

° Tevens dient er tegenover de deuropening en de 50 cm wandbreedte er
naast een vrije en vlakke doorgangsbreedte van minimum 150 cm na
afwerking te zijn (zie gangen/sassen).
Onder zijn enkele voorbeeldsituaties getekend.

Dossiernummer: 20180559
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Drempel
 Art. 18 en 22 §2
Type
2. Afwerking:
Deurgreep

 Drempelloos, anders: maximum 2 cm tussen buiten- en binnenruimte ,
afgeschuind en contrasterend.
(ter voorkoming van wateroverlast kunnen afvoerroosters alsook een luifel voor de
deur worden geplaatst)
Aanbeveling:
° Automatische (schuif)deuren genieten de voorkeur.

95
° Goed omgrijpbaar: rond, diameter +/- 35 mm.
° De hoogte dekt vertikaal minimaal de zone van 90 tot 120 cm.
° Bij voorkeur met horizontale deurgreep eventueel in combinatie met een verticaal
deel.

Kleurcontrast

° Deur/deurkader uitvoeren in een contrasterende kleur t.o.v. de omgeving.

Deursluiters

° Deuren met deursluiters zijn niet gemakkelijk te bedienen door o.a. kinderen,
senioren en zeker niet door rolstoelgebruikers. Daarom zijn ze waar mogelijk te
mijden, indien niet:
- bij deuren met deursluiters: te voorzien van een
draaideurautomaat te bedienen met een (elleboog)schakelaar of
een sensor.
Een schakelaar dient duidelijk te worden gesignaleerd en geplaatst op een afstand
van minimum 50 cm van een tegenoverliggend deur- of muurvlak en buiten de
zwaaicurve van de deur.

Dossiernummer: 20180559
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- bij branddeuren: in open stand te houden met elektromagneten
Indien toch een gewone deurpomp voorzien wordt:
- trekkracht maximum 4 kg
- voldoende lange openstand van 6 seconden

96

Waarschuwingsmarkering

Bij inkomdeur in glas:
- contrasterende kleurmarkering (geen gezandstraalde strook) op oog- en
heuphoogte en onderaan.
OF
- horizontale raamverdeling in kleurcontrast.

Bedieningselementen
(bel, parlofoon,
brievenbus,…)

° 50 cm uit inwendige hoek.
° Bij elektrisch bediening: 50 cm uit draaivlak deur.
° Hoogte: tussen 90 en 120 cm.
° Contrasterende kleur t.o.v. wand.

Stootbeveiliging

° stootplaat over de volledige breedte: hoogte 40cm.

Deurmat

° Voorkeur: ingekuipt.
° Kortpolig materiaal.

VESTIAIRE
Vestiaire
Onderwerp /
 Artikel verordening
1. Algemeen:
Kapstokken

 Verordening / ° Richtlijn

° aantal kapstokken voorzien op een hoogte van : 130 à 140 cm

Onderrijdbaarheid

° hoogte: minimum 70 cm.

Opstelmogelijkheid

° obstakelvrije ruimte: 150 x 150 cm.

AANGEPASTE TOILETTEN

Dossiernummer: 20180559
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Aangepast toegankelijk toilet
Onderwerp / Artikel
1. Algemeen:

 Verordening / ° Richtlijn

Situering

° Zo dicht mogelijk bij de inkom of hoofdcirculatie en geïntegreerd in de voor andere
bezoekers bestemde toiletgroep.

Aantal

 Waar toiletten voor het publiek worden voorzien dient er minstens één toilet
aangepast voor personen met een handicap worden voorzien, toegankelijk buiten de
aparte toiletzone voor dames en heren.

 Art. 29/2
Multifunctioneel aangepast
toilet
1.1 Deur

° Aanbeveling: hang in de toiletruimte een opklapbare baby verzorgingstafel. Het
aangepast toilet leent zich door zijn grotere oppervlakte ook uitstekend voor het
meenemen van een kinderwagen.

Verklarende tekeningen: zie inkomdeur.

Draairichting

 Naar buiten draaiend

 Art. 26
Vrije doorgangsbreedte / hoogte Dit is de breedte bij op 90° openstaande deur gemeten tussen aanslag en deurblad:
 minimum 90 cm (ruwbouwopening minimum 105 cm, deurblad minimum 98
 Art. 22 §2
cm).
AANBEVELING: voor sportrolstoel gebruik bij sportgebouwen
° minimum 105 cm (ruwbouw minimum 120 cm, deurblad minimum 113 cm)
 Vrije doorgangshoogte: minimum 210 cm.
Opstelruimtes
(aan beide zijden van de deur)
 Art. 24, art. 25

 Art. 15

 Het draaivlak van de deur moet vlak zijn.
 Een vrije en vlakke draairuimte van  150 cm die aan de trekzijde het draaivlak
van de deur langs buiten raakt en aan de duwzijde het gesloten deurvlak (de ruimte
onder een aangepaste wastafel mag meegerekend worden bij gebruik aan voorzijde
van de rolstoel).
 een vrije en vlakke wand- en vloerbreedte van 50 cm ruwbouwmaat naast de krukzijde.
EN

° Tegenover de deuropening en de 50 cm wandbreedte aan de krukzijde
ernaast dient er aan de buitenzijde een vrije en vlakke doorgangsbreedte van
minimum 150 cm te zijn na afwerking (zie gangen/sassen).
Bij de inkomdeur/binnendeuren zijn voorbeeldsituaties getekend.

1.2 Toiletruimte
De grootte van de toiletruimte is afhankelijk van de nodige transferruimten en de positie van deur:

Dossiernummer: 20180559

12

Het Huis van Herman Teirlinck vzw – Beheersplan Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed – 9 mei 2018

97

Bijlage 9: Verslag Inter Vlaanderen

 Art. 30

- ruwbouw afmetingen = minimum 170 cm x 225 cm (#)
- afmetingen na afwerking = minimum 165 cm x 220 cm

Ø1

20

20 20

50

 Minimum afmetingen met deur aan de kortste zijde:

70

Afmetingen toilet

65 à 70

+/-55

98
° Minimum afmetingen met deur aan de langste zijde:
- ruwbouw afmetingen = minimum 170 cm x 250 cm (#)
- afmetingen na afwerking = minimum 165 cm x 245 cm

Dossiernummer: 20180559
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° bij deur in lange zijde dient:
1. de wastafel tegenover de toiletpot gepositioneerd te worden
en dit met behoud van een vrije diepte voor de pot van 120
cm. Dit betekent dat de toiletruimte dieper dient te worden
2. de wastafel mag de zijdelingse opstelruimte naast de
deurkruk niet beperken.

99

(#) hierbij kan worden afgeweken door toevoeging van een motivatie waarbij wordt
aangetoond dat aan de “voorwaarden” vermeld in art  Art. 31, 1°, 2° a) b) c) wordt
voldaan.
AANBEVELING: voorzie de toiletruimte 225 cm x 225 cm ruwbouw zodat aan
weerszijden van de toiletpot voldoende zijwaartse ruimte aanwezig is.

Dossiernummer: 20180559
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min. 250 ruwbouw

70

min. 225 ruwbouw

Afsluitbare vuilnisbak

50

opgehangen

100
Voorwaarden:
transferruimten

 Er is in de toiletruimte een vrije en vlakke draairuimte van  150 cm aanwezig (
de ruimte onder een aangepaste wastafel meegerekend)

 Art. 31, 1°, 2° a) b) c)

 Aan minimum 1 zijde van het toilet 90 cm.
 Afstand voorzijde toilet en tegenoverliggende wand minimum
120 cm.
 Afstand tussen rand toiletpot en rand wastafel: minimum 90 cm.

Verschillende transfermogelijkheden

Dossiernummer: 20180559
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1.3 Toilet
Voorwaarden: diepte toiletpot
 Art. 31, 2° d)

1. Gewoon toilet:
 70 cm (afstand voorste rand toilet tot achterliggende wand).
2. Toilet met inbouwspoelbak:
- Indien de voorzetwand over de volledige breedte doorloopt:
voorzie een langer type met een diepte van  70 cm.
- Is niet noodzakelijk indien de voorzetwand onmiddellijk naast
het toilet stopt.
Principe voorzetwanden:

Dossiernummer: 20180559
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1.4 Wastafel
Aslijn wastafel
 Art. 31 2° e)

 Minimum 50 cm tussen aslijn van de wastafel en de nabije muur.

Voorwaarden:
onderrijdbaarheid

 Vrije ruimte onder de wastafel van 70 cm hoogte, 90 cm breedte en 60 cm
diepte.

max. 10

 Art. 31 2° e)

102

Voorwaarden:
circulatie

 Ter hoogte van de wastafel is een vrije en vlakke draairuimte van  150 cm
aanwezig ( de ruimte onder de aangepaste wastafel meegerekend)

 Art. 31, 1°
2. Afwerking:
AANDACHTSPUNTEN
2.1 Deur:
Bijkomend horizontaal handvat ° binnenzijde deur voorzien van een horizontaal handgreep:
- over de breedte van het deurblad waar geen kruk voorkomt
- bovenzijde beugel 90 cm.

Kleurcontrasten

Dossiernummer: 20180559

° Voorzie in een contrast tussen deur en wand (bijvoorbeeld door
de deurkader in een andere kleur te voorzien),
° Voorzie in een contrast tussen deurblad en deurgreep.
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Sluitingssysteem

° Makkelijk te hanteren, bijvoorbeeld schuifgrendel of
° Te vermijden: draaisystemen tenzij met hefboom .
° Hoogte: 90 à 120 cm
Voorbeelden:

Signalisatie

° deurblad voorzien van rolstoelsymbool (en babyverzorging indien
aanwezig).

2.2 Toilet
Spoelknop

° Voldoende groot,
° Contrasterend (aanduiding met sticker),
° Makkelijk bereikbaar

Alarminstallatie

Moet zeker aanwezig zijn:
° Zowel akoestisch als visueel
° Signaal naar een plaats met een permanente bezetting
° Enkel uitschakelbaar vanuit het toilet zelf
° Voldoende aantal drukknoppen op 40 cm boven de vloer.

Kleurcontrasten

° voorzie in een contrast tussen vloer en wand,
° voorzie in een contrast tussen toestellen en wanden.

Hoogte toiletpot

° 48 cm inclusief toiletbril

103

2.3 Steunbeugels:
Plaatsing / as toiletpot

Mogelijkheden:
1. Open zijde een opklapbare beugel en gesloten zijde een
vaste beugel tegen de zijwand gemonteerd (voorkeur bij transfer
aan 1 zijde):
° Afstand tussen de beugels: 60 à 70 cm (65 cm is ideaal).
° Symmetrisch t.o.v. de toiletpot: afstanden van as pot tot
naastliggende wand dient idealiter 45cm te bedragen.
2. Open zijde een opklapbare beugel en gesloten zijde een
vaste horizontale beugel tegen de achterwand gemonteerd:
° Afstand tussen de beugels: 60 à 70 cm (65 cm is ideaal).
° Symmetrisch t.o.v. de toiletpot: afstand van as pot tot

Dossiernummer: 20180559
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naastliggende wand dient idealiter 58 cm
(ruwbouwmaat) te bedragen.

Lengte en mogelijkheden

104

° De beugel komt minimum 20 cm voor en 20 cm achter de voorste rand
van de toiletbril.
° Opklapbare beugel: gebruik bij voorkeur een geremd model
(model dat in opgeklapte stand niet eerst naar boven moet
worden bewogen om te ontgrendelen)

type
1: opklapbare
beugel
Type
1: opklapbare
beugel

Dossiernummer: 20180559
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48

Mogelijkheden:

type 2: L-vormige
Type 2: wandbeugel
L-vormige beugel
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type 3: wandbeugel + 45°
Type
beugel
Type1:4:opklapbare
wandbeugel
45°

48
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type 4: L-vormige wandbeugel
assistentie
Type 2: bij
L-vormige
beugel

2.4 Wastafel:
Onderrijdbaarheid

- aangepaste extra platte wastafel om de onderrijdbaarheid te bevorderen met in de
muur ingewerkte sifon.
Voorbeelden:

Hoogte bovenrand

° Tussen 80 en 90 cm.

Hoogte spiegel

° Start 10 cm boven wastafel en tot een hoogte van 200 cm.

Kraan

° Kraantype: éénhendelsysteem of sensorkraan.

2.5 Accessoires:
Toiletrolhouder

° Binnen handbereik (bijvoorbeeld aan vaste of opklapbare beugel),
° Nooit tegen achterwand.

Afvalemmer

° op te hangen waarbij:
de inwerphoogte zich best op een hoogte van 90 tot maximum 120 cm
bevindt.
de afstand van vloer tot onderzijde vuilbak minimaal 30 cm bedraagt zodat
men eventueel met de voetsteunen van een rolstoel onder de vuilbak kan
draaien.

Dossiernummer: 20180559
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Zeepdispenser

° Met verlengde hendel.
° Maximum hoogte hendel 90 cm

Handdoekhouder

° Voorkeur automatische handendroger,
° maximum grijphoogte: 120 cm.

Kledinghaak

° maximum grijphoogte: 130 cm.

verzorgingstafel

° opklapbaar model

106

Aanbeveling: Bestaat de mogelijkheid om een aparte luierruimte te
voorzien, dit wordt als aangenamer ervaren dan een verschoning in een
toiletruimte.
Indien deze mogelijkheid niet bestaat wegens plaatsgebrek dan bevelen we
aan om te werken met een vaste verzorgingstafel (zie tekening onder) , deze
biedt meer comfort dan een opklapbare verzorgingstafel. Ideaal is dat deze
naast de wastafel is gesitueerd. Dit betekent wel dat de aangepaste
toiletruimte 70 cm breder moet worden omdat de vrije ruimte van 90 naast
de toiletpot moet gevrijwaard blijven.

Dossiernummer: 20180559
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min. 60

70 à 75

40 à 45

50

min. 250ruwbouw

70

min. 220 na afwerking

min. 10 à 15
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Onderrijdbaar tablet

Afsluitbare vuilnisbak
opgehangen
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BINNENDEUREN (1)
(1) Hier worden alle binnendeuren behandeld, uitgezonderd deze van de badkamer het (de) toilet(en). Deze
deuren wordt bij dit respectievelijk items bekeken.
Binnendeuren
Onderwerp /
 Artikel verordening
1. Algemeen:
Vrije doorgangsbreedte
 Art. 22 §2

 Verordening / ° Richtlijn

 Ruwbouwmaat minimum 105 cm (*), vrije doorgang minimum 90 cm (#)
 Ruwbouwmaat mag minimum 100 cm (*), vrije doorgang minimum 85 cm (#)bij:
- meergezinswoningen & groepswoningbouw,
- kamerwoningen, studentenhuizen en
studentengemeenschapshuizen,
- gezondheid-/welzijnsinstellingen, internaten, strafinrichtingen
AANBEVELING: bij sportgebouwen
° Ruwbouw minimum 120 cm (*), vrije doorgang minimum 105 cm, deurblad
minimum 113 cm (#)
(*) De ruwbouwmaat dient aangepast aan de dikte van de gekozen deurprofielen
zodat de minimum vrije doorgangsbreedte wordt bekomen
(#) Dit is de breedte gemeten bij een op 90° openstaande deur tussen aanslag en
deurblad (voor een dubbele deur bij één deurvleugel)

Dossiernummer: 20180559
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Vrije doorgangshoogte

 Minimum 2,10 m.

 Art. 22
Opstelruimtes
(aan beide zijden van de deur)

 Het draaivlak van de deur moet vlak zijn.

 Art. 24, art. 25
 Art. 15

 Een vrije en vlakke draairuimte van  150 cm die aan de
trekzijde het draaivlak van de deur langs de buitenzijde raakt en aan de duwzijde het
gesloten deurvlak.

108

 Een vrije en vlakke wand- en vloerbreedte van 50 cm ruwbouw- maat naast de
krukzijde.

Dossiernummer: 20180559
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EN

° Tevens dient er tegenover de deuropening en de 50 cm wandbreedte er
naast een vrije en vlakke doorgangsbreedte van minimum 150 cm na
afwerking te zijn (zie gangen/sassen).
Onder zijn enkele voorbeeldsituaties getekend.

109

Opgelet: de gangbreedtes zijn maten na afwerking.
Drempel

 Drempelloos

 Art. 18 en 22 §2
2. Afwerking:
AANDACHTSPUNTEN
Deurkruk en deurgreep

° Deurkruk: goed te omvatten, geen draaiknop.
° Deurgreep: verticaal van 90 tot 120 cm (bij voorkeur U-vormig).

Deursluiters

° Deuren met deursluiters zijn niet gemakkelijk te bedienen door o.a. kinderen,
senioren en zeker niet door rolstoelgebruikers. Daarom zijn ze waar mogelijk te
mijden, indien niet:
- bij deuren met deursluiters: te voorzien van een
draaideurautomaat te bedienen met een (elleboog)schakelaar of
een sensor.
Een schakelaar dient duidelijk te worden gesignaleerd en geplaatst op een afstand
van minimum 50 cm van een tegenoverliggend deur- of muurvlak en buiten de
zwaaicurve van de deur.

Dossiernummer: 20180559
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- bij branddeuren: in open stand te houden met elektromagneten
Indien toch een gewone deurpomp voorzien wordt:
- trekkracht maximum 3 kg
- voldoende lange openstand van 6 seconden
Kleurcontrast

° Voldoende kleurcontrast tussen wand en deur:
bijvoorbeeld: witte muur, grijze deurkader, wit deurblad en een
horizontale grijze strook achter de deurkruk/greep.
Voorbeeld:

110

Waarschuwingsmarkering

Bij beglaasde deuren en wanden in glas:
° contrasterende kleurmarkering (geen gezandstraalde
strook) op oog- en heuphoogte en onderaan, of
° horizontale raamverdeling in kleurcontrast

Stootbeveiliging

° Stootplaat over de volledige breedte: hoogte 40cm.

POLYVALENTE RUIMTE
Polyvalente ruimte
Onderwerp /
 Artikel verordening

 Verordening / ° Richtlijn

Circulatie

° Voor een rolstoelgebruiker dient er een doorgang van 90 cm te worden voorzien.

1. Algemeen

° Bij een richtingverandering dient er een draaicirkel van 150 cm aanwezig.

1.1 Zitplaatsen:
Aantal

 Minstens 2 vrije gereserveerde ruimtes bij de eerste 50 zitplaatsen.

 Art. 29

 Per groep van 50 zitplaatsen minstens 1 extra vrije gereserveerde ruimte

Afmeting

 Minimum 90 cm breed x 140 cm diep.

 Art. 29
Circulatie
 Art. 29
Dossiernummer: 20180559

 Vrije en vlakke draairuimte van  150 cm op het toegangspad naar de
vrije ruimte en eraan grenzend.
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Plaats
1.2 Podium:

Bereikbaarheid podium

° Personen met een handicap moeten zowel individueel als in groep kunnen
plaats hebben.
° Rechtstreeks bereikbaar voor iedereen vanuit de zaal (als de gebruikelijke
hellingsgraad niet kan gerespecteerd worden, moet aan de rolstoelgebruikers hulp
geboden worden)

2. Afwerking

AANDACHTSPUNTEN

2.1 Uitrusting:
Toog/toonbank

° Doorgang: min 90 cm.
° Hoogte: 75 tot 90 cm.
° Aanwezigheid verlaagd en onderrijdbaar gedeelte.

Ringleiding

° Een mobiele of permanente ringleiding dient aanwezig te zijn

Inrichting

° Vermijd tapijt, stoffen zetels en stofvangende gordijnen.

2.2 Meubilering:

Afmetingen onderrijdbare tafels ° Hoogte vloer tot onderzijde tablet: min 70 cm .
° Diepte(onder de tafel) : minimum 60 cm.
° Breedte (tussen de poten): minimum 90 cm.

111

Zitgelegenheid

° Hoogte zitvlak: 46 à 50 cm.
° Afmetingen zitvlak: minimum 45 x 45 cm.
° Aan weerszijden een armleuning.
° Rugleuning.
° Afgeronde hoeken.

Spreekgestoelte

° Voor iemand in een rolstoel dient er een spreektafel te worden voorzien
met een in de hoogte instelbare micro en een tafelmodel standaard om de
papieren op te leggen.

2.3 Gebruik:

Toegankelijkheid blinden

Dossiernummer: 20180559

° geleiding- of assistentiehonden toelaten.
° Ook menukaarten in grootletterschrift of braille.
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Bijlage 2: BEWEGWIJZERING EN SIGNALISATIE
Bewegwijzering en signalisatie
Onderwerp /
 Verordening / ° Richtlijn
 Artikel verordening

1. Algemeen:
Uniformiteit

° Gebruik doorheen het gebouw altijd eenzelfde principe

Plaats
bewegwijzering

° Waar een beslissing van richting moet gemaakt worden.
° Bewegwijzering dient steeds in 2 richtingen te werken. Zowel de weg ernaartoe als
de weg terug moet makkelijk vindbaar zijn. Zeker in gebouwen waar men niet altijd
via dezelfde plek binnen of buiten gaat is dit belangrijk.
° Steeds op wanden te voorzien (ondergrens letters op 120 cm bovengrens letters op
160 cm) EN bijkomend waar veel mensen aanwezig ook op te hangen tegen plafond
(enkel tegen plafond is niet traceerbaar voor slechtziende personen).
° Onderhoogte borden aan plafond: min. 230 cm.
° Lettergrootte: minimum 5 cm.
° Aangepaste en gewone toiletten in elk deel van het gebouw aanduiden.
° Elke trap-en lifthal is te voorzien van een verdiepingsaanduiding.
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Lokaalaanduiding

Doorlopende
tekst en
infographics

° Hoogte bord: tussen 140 cm en max. 160 cm boven vloer.
° Lettergrootte min. 15 mm , de lettergrootte is afhankelijk van de leesafstand:
hoogte van 20 mm- 30 mm per meter leesafstand

° Hoogte van de aangeboden teksten: tussen 75 cm en 175 cm hoogte.
° Het midden van de tekst bevindt zich bij voorkeur op 125 cm hoogte. Koppen, logo’s,
decoratieve afbeeldingen, e.d. mogen lager/hoger.
° x-hoogte van minimaal 5mm

Dossiernummer: 20180559
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° Regelafstand: bij teksten is de wenselijke regelafstand afhankelijk van de regellengte.
Een richtlijn is hier dat de regelafstand minimaal 1/30 van de regellengte moet zijn.
Komen de regels te dicht bij elkaar, dan heeft het oog moeite om bij het van rechts
naar links gaan aan het eind van een regel het begin van de volgende regel te vinden.
° Uitvullen van teksten: het tot een rechter kantlijn uitvullen van tekst door middel van
spaties draagt niet bij tot een goede leesbaarheid. Proportioneel schrift (minder
ruimte voor smalle letters zoals de i en meer voor brede als de m en de w) leest
prettiger, maar is niet noodzakelijk.
° informatie dient makkelijk bereikbaar te zijn.
° vlakke opstelruimte 150 x150 cm voor het bord.
Pictogrammen

° Een aantal kleurencombinaties zijn ongeschikt voor mensen met kleurenblindheid
(bijv. rood/groen). Door kleurenblindheid kan 8% van de mannelijke bevolking rood en
groen niet onderscheiden. Een dubbele codering, waarbij informatie op meer dan 1
manier wordt gecommuniceerd, is altijd aangewezen.
° Pictogram volgens ISO 7001, 3e editie - de boodschap moet heel duidelijk zijn (Alleen
pictogrammen die een zelfstandig begrip weergeven, geen combinatie van begrippen).
Frame = 0,09 x leesafstand.
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Contrast &
kleurgebruik

° Zorg voor een voldoende kleurcontrast tussen tekens (tekst, tekeningen,
pictogrammen,..) en de achtergrond. Dit kleurcontrast wordt meer dan door tint en
saturatie door het gereflecteerde licht. Om het contrast tussen 2 kleuren te bepalen
moet het verschil in reflectiecoëfficiënt LRC in % worden beschouwd. De LRV kan
variëren tussen 0 en 100%, waarbij een perfect wit oppervlak al het opgeworpen licht
zou reflecteren en dus een waarde van 100% zou hebben en een perfect zwart
oppervlak geen enkel licht zou reflecteren en een waarde van 0% zou hebben (nota: In
de praktijk worden deze absolute waarden nooit behaald maar het is wel een goed
ontwerpinstrument). Voor teksten, waarschuwingsmarkeringen, …. is een verschil in
LRC van 60% aangewezen.
° Gebruik geen reflecterende of felle kleuren en beperk het aantal verschillende
kleuren. Primaire (rood, blauw, geel)en secundaire kleuren (groen, paars,oranje) zijn
‘zuivere’ kleuren en beter waarneembaar dan tertiaire kleuren (mengkleuren).
° Er moet een duidelijk contrast zijn tussen de letters en/of het bord en de omgeving.
Is dit niet mogelijk geef dan het bord en/of de letters een dunne contrasterende
omranding.

Dossiernummer: 20180559
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° Vermijden van reflectie/tegenlicht/verblinding. Dit is afhankelijk van materiaal (niet
glanzend) en plaatsing (bijv. reflectie door slecht geplaatste belichting e.d.).
° Vermijd transparante dragers (glas) vanwege reflectie.
° Geen tekeningen of foto’s als achtergrond voor tekens; zij zorgen voor verwarring in
het beeld, letters zijn niet duidelijk te onderscheiden van de achtergrond, waardoor de
boodschap minder vlot leesbaar is.
Tekst - lettertype ° Lettertype zonder stokken en staarten (vb Arial, Helvetica,..)

“Schreefloos lettertype”

Beeldschermen

“lettertype met schreven”

° Gebruik maximaal twee verschillende lettertekens;
° Enkel eerste letter een hoofdletter. Hoofdletters kunnen worden gebruikt als
beginletter van een zin, titel of eigennaam en bij afkortingen waarvan zeker is dat de
gebruiker ze kent.
° Lettergrootte min 3 mm.

114
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Bijlage 3: Wegneembaar hellend vlak
Type
"Excellent Kit
Systems KIT 1-2-3-4"

Website
www.easiaccess.co.uk/products/excellentsystems/excellent-systems-rampkits.html

METRA
dorpelbruggen en
oprijplaten

www.metra.be (Metra access)

Mobimed ‘Roll A
Ramp’: oprijplaat
(Oprolbaar)

rolweg.nl

Easy Living

www.easylivingproducts.nl/producten

foto

115
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Bijlage 10: selectie persknipsels najaar 2017
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• Bron: De Standaard 24 02 2017
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• Bron: De Morgen 01 03 2017
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Bijlage 12: open erfgoed met aanduiding op kaart
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Bijlage 13: werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is

De bomen en struiken van de tuin vormen een geheel. Het vellen of beschadigen ervan is niet
mogelijk zonder toelating. Afgestorven of windvallige bomen en struiken kunnen verwijderd
worden zonder toelating
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Opmaak Beheersplan
Design Studio Markt15
www.markt15.be

Het huis van Herman Teirlinck vzw
Uwenberg 14
1650 Beersel

