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Brussel, 7 mei 2014 - Drie jaar na de werken ondernomen in 2011, is het een ander gedeelte
van de Grote Markt dat zal gerestaureerd worden. De gevels, met huisnummers 1 tot 7, gaan
een grondige restauratiebeurt ondergaan. De maatregel is noodzakelijk om het behoud en de
esthetiek van een van de mooiste plaatsen ter wereld te verzekeren en deze zal de Brusselaars
en de toeristen op termijn toelaten om nog meer te genieten van deze uitzonderlijke site die
ingeschreven staat op de Unesco werelderfgoedlijst.

Het gaat dus om een belangrijke fase van de werken die aangevat wordt op de Grote Markt : deze
gaan 190 werkdagen in beslagnemen en gaan door onderneming RENOTEC worden uitgevoerd,
deze stond ook reeds in voor de renovatie van de huizen, nummers 20 tot 28 (in 2011 en 2012).
Om de authenticiteit en de geschiedenis van dit uitzonderlijk erfgoed te eerbiedigen werd door
de cel Erfgoed van de Stad Brussel, gezien het hier een site betreft die ingeschreven staat op de
Unesco werelderfgoedlijst, een bijzondere werkwijze ingesteld.

Voortzetting van de commerciële activiteiten
Zoals bij de vorige fase van de restauratiewerken gaat er bijzondere aandacht naar het behoud
van de goede werking van de handelszaken en de terrassen :
• alle handelszaken en terrassen zullen tijdens het verloop van de werf toegankelijk blijven.
• de decoratieve zeilen op de stellingen zullen met een fotografische weergave van de
huidige gevel weergeven. Deze zeilen zullen op de 16 mei geinstallerd worden.
• de logo’s van de handelszaken zullen duidelijk op deze zeilen zichtbaar zijn en ‘s avonds
verlicht worden.
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• technische inlichtingen over de werf, alsook de historische uitleg over de huizen zullen
via panelen dewelk zich op de werf bevinden, zichtbaar zijn.

Planning van de voornaamste restauratiestappen
1. Installeren van de werf
De stellingen, de decoratieve zeilen : van 5 tot
16 mei 2014 (onder voorbehoud van slechte
weersomstandigheden).
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2. Reinigen van de gevels
Het doel van de reiniging is het
wegnemen van alle vormen
van bevuiling en neerslag op de
steen van de gevel.
Het calcin van de steen, dat een
natuurlijke bescherming vormt
en dat drager is van het patina,
zal echter worden geëerbiedigd.
De hydropneumatische rotatiewerveltechniek op lagedruk
werd toegepast voor het reinigen
van de gevels van de huizen Den
Ezel in 2004 en De Sterre, De
Zwane, Brouwershuis, De Roos
en De Berg Thabor in 2008 en
Het Heert, Joseph en Anne, Den Engel, De Gulden Boot, De Duif en Het Wapen van Brabant,
afgewerkt in 2012 met voldoening gevend resultaat.
Als granulaat werd olivine toegepast met een druk van minder dan 2 bar. Gezien het resultaat
verkregen bij de vorige restauratiewerken, zal dezelfde techniek weerhouden worden voor
de volledige reiniging van de gevels (paramenten, gebeeldhouwde stenen elementen,
bepleisteringen, …).
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3. Herstellen en/of vervangen van de stenen buitenbekleding en de
gebeeldhouwde elementen
Met het doel zoveel mogelijk van de
bestaande steen te bewaren, zullen
sommige
stenen
gewoon
verhard
worden ; andere die meer beschadigd
zijn, zullen gerestaureerd worden met
restauratiemortel. Het doel van de
structurele restauratie en het vullen van
kleine lacunes met restauratiemortels,
bestaat
erin
om
een
homogene
oppervlakte van de steen te bekomen :
dichtmaken van de penetratievoegen voor
water, consolideren van de zones die te
zwak geworden zijn en het geheel zijn
leesbaarheid terug te geven.
Voor te zeer beschadigde elementen, zal voor het parament, een herstelling met inzetstukken
overwogen worden. Indien echter details van ornamenten onherkenbaar of verdwenen zijn,
zullen deze enkel vervangen worden indien er volledige informatie over bestaat en in overleg
met het Begeleidingscomité.
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Er kan eventueel voorzien worden om afgietsels
te maken van bepaalde elementen. De beslissing
hierover zal afhangen van de vorm, van het volume
evenals van de aantastinggraad.
Dit laatste is belangrijk voor de integratie van het
nieuwe stuk in de bestaande geërodeerde omgeving.
De realisatie ervan moet de oorspronkelijke
steensneden volledig eerbiedigen en mag in geen
geval het oorspronkelijk model beschadigen.
De nieuwe steen heeft dezelfde aard, afmetingen,
bekapping, voegbreedte, textuur, kleur en patina als
de oorspronkelijke.

4. Hervoegen van de gevelstenen
Het parament van de gevels bestaat uit diverse
steensoorten : in hoofdzaak blauwe steen,
Lediaanse grès, Gobertangesteen en Euvillesteen.
Tussen de Gobertangestenen zijn er extreem dunne
voegen (2 à 4 mm), die dikwijls in goede staat zijn, het
wegnemen ervan moet dus enkel worden voorzien
voor zeer beperkte zones waar er waterinsijpeling
kan ontstaan in het metselwerk.
De voor de gevels toe te passen mortel zal
eenzelfde eigenschappen bezitten als de bestaande
(type basterdmortel) zowel voor samenstelling als
voor uitzicht (kleur, pigment, enz.), of deze van de
bestaande mortel benaderen.
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5. Restauratie van het raamwerk en het schrijnwerk
Het schrijnwerk is waarschijnlijk in
eik en bevindt zich in een goede staat
van bewaring. Uit archiefdocumenten
weet men dat het schrijnwerk bij
de restauratiecampagne gevernist
was. Het stratigrafisch onderzoek
uitgevoerd op de ramen van de vorige
restauratiewerken wijzen op een
bruingetinte vernis en vervolgens de
huidige bruine verf.
De werken omvatten de volledige
restauratie van het schrijnwerk en het
aanbrengen van een vernis.

4

6. Werken voor het vergulden en het polychroom
Het resultaat van de onderzoeken uitgevoerd
in 2004 en 2008 tonen verschillende lagen
vergulding op verschillende decoratieve
elementen.
Deze dateren waarschijnlijk van de verschillende
restauratiecampagnes; de laatste vergulding
werd aangebracht in de jaren 1950.
Deze elementen zullen opnieuw verguld
worden op basis van de aanduidingen die
werden gegeven in de historische studie en in
de archiefdocumenten.

7. Bescherming van de gevels
Zowel de vernieuwde, de behouden als de verstevigde delen zullen waterwerend worden gemaakt
door toepassing van een hydrofuge oplossing op basis van methylalkosyloxanen. De porositeit
en de permeabiliteit voor waterdamp moeten echter behouden blijven na het aanbrengen van het
product.

De site www.bruxelles.be zal regelmatig informatie geven over de vorderingen van de werken
en de bijzondere technieken die bij deze restauratie worden toegepast.
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Het toegekend budget voor deze werken bedraagt 1,25 miljoen euro (1.244.688 euro), voor 80%
gesubsidieerd door het Bestuur van Monumenten en Landschappen. De termijn voor deze werken
wordt geraamd op 190 werkdagen.

Perscontact : Frédéric Pellissier - 0486 94 52 51 - frederic.pellissier@brucity.be
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