Vergadering Kapelletjes-werkgroep 20 september 2018
Vergadering in Villa Lucie Kerkstraat Kampenhout van 14-16 uur.
Aanwezig : Geert Vanhoof, Marcel Simons, Rosine Duhameau, Pol Hessels, Emile Debacker
en Felix Goossens.
De dienst Monumentenwacht met name de monumentenwachters Chris Forget en Sofie
Buggenhout, werd gecontacteerd en de huidige toestand van de muurkapel werd aan ons via
een bouwkundig inspectieverslag doorgegeven. Bijlage bij dit verslag. De verder actie, is nu
om terug de familie de Brocqueville aan te spreken om de mogelijkheden van de restauratie af
te toetsen. De offerte werd in naam van de Heemkring Campenholt aangevraagd. Ook dienen
we graaf de Brocqueville te spreken over een mogelijke subsidie die kan aangevraagd worden
voor waardevol, niet beschermd patrimonium of klein historisch erfgoed. De provincie
Vlaams-Brabant biedt financiële tegemoetkomingen aan.
De Kapelletjesgroep was wel eensgezind positief aangaande de evaluatie van de medewerking
die we hebben verleend bij de 150-jarige viering van het Sint-Rochuskapelletje op 16
augustus 2018 tijdens de misviering in de Weisetter in Relst. De geschiedenis van het
kapelletje, die wij als Kapelletjesgroep opgesteld hadden, werd tijdens de misviering
voorgelezen en werd meteen ook afgedrukt in de bijhorende brochure. Deze brochure is te
raadplegen in het archief van de Kapelletjesgroep.
Na het luik Sint-Rochus, kwamen de Drie Gezusters even ter sprake. Want vorige vergadering
opperde Felix het idee om de Drie Gezusters, die momenteel op de vloer van het SintAntoniuskapelletje staan in de Stokstraat te Relst, eventueel onderdak te geven in de SintJozefskerk te Relst. Er werd ondertussen contact opgenomen met Omer Van Dessel van de
Kerkraad van de Sint-Jozefparochie van Relst en werd hem onze wens om de Drie Gezusters
in het kerkgebouw onder te brengen, ter sprake gebracht. De Kerkraad staat niet weigerachtig
tegenover het voorstel, maar zou deze werken willen laten samenvallen met de verhuis van de
drie grafstenen van de familieleden van burgemeester De Neuf, die momenteel aan de muur
van de kapel, waarin nu Jeugdclub Tonzent. zijn clublokaal heeft, zijn ingemetseld. De
kerkraad Sint-Jozef probeert de gemeente warm te maken om deze werken uit te willen
voeren. (wordt gevolgd en vervolgd).
Praktische info
Geert verduidelijkte de werking van de Kerkraad en van de Parochieploeg. De Kerkraad
houdt zich hoofzakelijk bezig met het materiële, waaronder het kerkgebouw en de
Parochieploeg met het uitvoeren van het kerkgebeuren, waaronder de kerkdiensten.
Aan Geert werd de opmerking gemaakt door Pol van Opstal, dat de ingangsdeur van de SintServatiuskapel kwam op te zwellen door opstijgend vocht. Geert zal dit overmaken aan de
gemeente en zal momentenwacht voor dit probleem inschakelen.
De Onze Lieve Vrouw van Lourdeskapel in de Kerkhoflaan te Berg zal voortaan door de
gemeentelijke diensten worden onderhouden.
De volgende vergadering van de kapelletjesgroep werd vastgesteld op donderdag 8 november
2018, maar werd wegens het project WO1 verschoven naar 17 januari 2019.
Verslaggever Felix Goossens
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ADMINISTRATIE & OPMERKINGEN
object
wettelijke bescherming
inventaris OE
huidige functie

Sint-Barbarakapel aan het kasteel van Wilder
Goedkeuring provinciale commissie 09/06/2011
Geen
Kerk/kapel

abonnee Heemkring Campenholt
Kutsegemstraat 15
1910 KAMPENHOUT
inspectiedata 18/07/2018
monumentenwachter
contact
totaal aantal manuren

Chris FORGET | Sofie BUGGENHOUT
016 31 97 52 | chris.forget@vlaamsbrabant.be
1

uitgevoerde werken

Geen

gebruikte materialen

Geen

vorige inspecties

Geen

opmerkingen

Subsidie voor waardevol, niet beschermd patrimonium of klein historisch erfgoed.
De provincie biedt openbare besturen als hulp bij de instandhouding en het onderhoud van hun
waardevol patrimonium financiële tegemoetkomingen.
Meer informatie hierover vindt u in de informatiebrochure
http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/erfgoed-en-monumentenzorg/prijzen-en-subsi
dies/subsidie-waardevolle-gebouwen/index.jsp
contactpersoon:
Els Deconinck
els.deconinck@vlaamsbrabant.be / 016-26 76 15
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CONDITIE
De conditie van het erfgoed wordt voor het hele gebouw en per rubriek weergegeven op een 6-delige
schaal, en dit voor 3 aandachtspunten:
bouwfysische toestand

onderhoud

risico op gevolgschade

uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht
Dit is de conclusie van de huidige bewaringstoestand van alle geïnspecteerde onderdelen per rubriek. Het is
een globale inschatting van de materiële staat van het erfgoed op het moment van de inspectie.
uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht
Deze waarde is een inschatting van het uitgevoerde onderhoud en de manier waarop onderhoud, problemen
en risico’s worden opgevolgd.
Worden daken en goten regelmatig schoongemaakt? Wordt snel ingegrepen als er een probleem is? Is er
iemand verantwoordelijk voor het beheer die er regelmatig (vb. wekelijks) passeert en oog heeft voor
problemen?
geen- weinig - redelijk - aanzienlijk - verhoogd - acuut
Deze schaal geeft aan in welke mate er gevaar bestaat voor een versnelde materiële verwering of verlies van
erfgoedwaarde als de beheerder niet tijdig ingrijpt. Het kan gaan om allerlei mogelijke risico’s, zoals
ogenschijnlijk kleine problemen die voor ernstige gevolgschade kunnen zorgen, een verkeerd gebruik of
beheer, verhoogd risico op calamiteiten, slechte klimatologische omstandigheden voor zeldzame onderdelen
met een hoge historische waarde.

GEHELE OBJECT
bouwfysische toestand

redelijk

onderhoud

redelijk

risico op gevolgschade

weinig

toelichting Het kapelletje is algemeen genomen in redelijke staat. Met een minimum aan ingrepen kan de
kapel terug in volle glorie worden gebracht.
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ADVIEZENRAPPORT
DAK
A2018/01 Het met zink beklede dakje vernieuwen.
Dak | dakbedekking
toestand

indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

Het zink is verweerd en dun geworden. Er zijn sporen van putcorrosie. Enkele klangen die het zink
op zijn plaats houden zijn afgescheurd, waardoor het zink loskomt van de bebording. De
aansluiting met het achterliggende opgaand muurwerk staat open. Aangezien er een
muurafkapping op de muur ligt met voldoende oversteek zal er niet veel water kunnen indringen.
1.5 m²
Binnen het jaar
Eenmalig
Dakwerker

Losgekomen klang.

Verweerd zink.
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DAKWATERAFVOER
A2018/06 Het eindstuk van de spui van de zinken afvoerbuis naast de kapel verplaatsen.
Dakwaterafvoer | afvoer | zink
toestand
toelichting advies
indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

De spui staat gericht op de sokkel van de kapel. Dit is geen goede situatie.
Het eindstuk wordt best weggedraaid ten opzichte van de voet van de kapel.
1 st
Binnen het jaar
Eenmalig
Dakwerker
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KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER
A2018/04 De inrottingen aan de eikenhouten kroonlijst herstellen.
Kapconstructie en zolder | onderdakstructuur | kroonlijst | eik | naaldhout
toestand

De buitenhoeken van de eikenhouten kroonlijst vertonen inrottingen. Mogelijks komen er ook
inrottingen voor in de naaldhouten bebording. Dit kan pas goed bekeken worden wanneer de
zinken dakbedekking verwijderd is.

toelichting advies

De ingerotte delen worden best plaatselijk vervangen door eikenhout met dezelfde profilering. Na
herstelling wordt het geheel best opnieuw geschilderd met een meerlagig verfsysteem.

bijlage
indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

Onderhoud van houten buitenschrijnwerk (2004).pdf
1 SOG
Binnen het jaar
Eenmalig
Schrijnwerker

Ingerotte zones aan de kroonlijst.
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DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING
A2018/02 De beschadiging aan het baksteenmetselwerk onderaan herstellen.
Draagstructuur en overspanning | muur in aanraking met volle grond | baksteen | kalk
toestand

Onderaan in de hoek zit een diagonale scheur in het metselwerk, vermoedelijk zit het metselwerk
hier los. In het verleden werd er een harde cementgebonden pleister over gesmeerd om het
geheel bij elkaar te houden.Deze voldoet niet meer.

toelichting advies

Verwijder best alle harde cementgebonden mortels. Deze zijn onvoldoende vocht regulerend. Dit
wil zeggen dat eventueel opstijgend vocht niet vlot kan uitdampen via het muurwerk. Het
baksteenmetselwerk blijft hierdoor te vochtig. In de wintermaanden bevriest het vocht in het
metselwerk waardoor het uitzet in de vorm van ijskristallen. De bakstenen, voegen en pleisterlaag
springen hierdoor stuk.
Maak bij voorkeur gebruik van goed ademende kalkgebonden mortels. Werk met mensen die
ervaring hebben in het restaureren van historisch metselwerk en het gebruik van kalkgebonden
mortels.

bijlage
indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

Onderhoud en herstel van voegen in historisch metselwerk (2013).pdf
20 dm³
Binnen het jaar
Eenmalig
Restauratie-aannemer

Te harde cementgebonden bepleistering.

Vorstschade aan baksteenmetselwerk en bepleistering.
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AFWERKING EN INRICHTING
A2018/05 Het smeedijzeren hek restaureren.
Afwerking en inrichting
toestand

toelichting advies

Het smeedijzeren hek is her en der roestig. Structureel is het hek nog in redelijke staat, alle
ornamentjes zijn nog aanwezig. Het slotkastje is grotendeels weggeroest. Het hek is in zijn geheel
hol getrokken. (Waarschijnlijk een vroegere inbraakpoging)
De volgende werken dienen uitgevoerd te worden, in deze volgorde;
●
●
●
●
●
●
●
●

bijlage
indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

het hek demonteren,
ontroesten door fijn zandstralen of decaperen,
het geheel terug rechten,
eventuele las- en/of smeedwerken uitvoeren (slotkast),
thermisch verzinken,
de houten achterliggende kader herstellen en herplaatsen, (achter het smeedijzeren hek
werd een houten kader geplaatst)
schilderen met een meerlagig roestwerend verfsysteem,
herplaatsen.

Onderhoud van ijzerwerk (2006).pdf
1 m²
Binnen het jaar
Eenmalig
Smid

smeedijzeren hek met fijne ornamentering.

Weggeroeste slotkast.
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Kromgetrokken hek.

A2018/07 Het ijzeren frontplaatje van de collecteschuif in de muur ontroesten en schilderen.
Afwerking en inrichting | ijzer
toestand
indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

Het front is roestig.
1 st
Binnen het jaar
Eenmalig
Schilder | Smid

Roestig front van de collecteschuif.
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A2018/03 De kalkbepleistering en afwerklagen herstellen.
Afwerking en inrichting | bepleistering | schilderwerk | kalk
toestand

De afwerklagen zijn vuil, er zijn resten van een oude klimop aanwezig. Op verspreide plaatsen
komen beschadigingen aan de bepleistering voor.

toelichting advies

Herstel de bepleistering slechts waar nodig met een kalkgebonden restauratie pleister. Vermijd het
gebruik van cementgebonden mortels. Na het herstellen van de bepleistering wordt het geheel
best beschermd met een nieuwe kaleilaag. Vermijd het gebruik van hedendaagse acrylaatverven.
Deze ademen niet voldoende. Een kalkgebonden afwerklaag zal de juiste vochthuishouding
garanderen in combinatie met de onderliggende kalkbepleistering.

indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

5 m²
Binnen het jaar
Eenmalig
Restaurator

Afschilferende kaleilagen.

Beschadigde bepleistering.

Restanten van een oude klimopbegroeiing.
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BIJLAGEN
1
2
3

Onderhoud van houten buitenschrijnwerk (2004).pdf
Onderhoud en herstel van voegen in historisch metselwerk (2013).pdf
Onderhoud van ijzerwerk (2006).pdf
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