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Mijnheer de Directeur,

Betreft : BRUSSEL. Lakensestraat 146. K.V.S. – restauratie van de traphal en foyer.
Dossier behandeld door Dhr. S. Duquesne. 

Naar  aanleiding  van  de  vergadering  ter  plaatse  van  22  oktober  2004,  in  aanwezigheid  van  de
ontwerpers,  de restaurateur en de vertegenwoordigers van de KCML, de DML en de bouwheer,
hebben wij de eer u te melden dat onze Commissie tijdens haar vergadering van 3 november 2004
kennis genomen heeft van de vorderingen met betrekking tot de restauratie van de traphal en foyer. 

Tijdens de vergadering van 22 oktober jl. werd meegedeeld dat de bouwheer bereid is verder te gaan
in de restauratie van de traphal en foyer dan aanvankelijk de bedoeling was. De Commissie verheugt
zich over deze evolutie, waarvoor ze in haar vorige adviezen steevast pleitte, en over het deskundige
onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt.  Ze moedigt de bouwheer aan in deze richting verder te
werken  zodat  de  traphal  en  foyer  van  de  KVS  geleidelijk  aan  hun  oorspronkelijke  luister
terugvinden. 

Concreet werden tijdens de vergadering ter plaatse de methodes voor de restauratie van het plafond
van de traphal besproken. Het plafond is grondig bestudeerd geworden en blijkt – op het ingestorte
deel na - in perfecte staat. De precieze reden voor de gedeeltelijke instorting is nog steeds onbekend.
De werken aan het plafond omvatten in eerste instantie het wegnemen van alle later aangebrachte
verflagen. Dit diende trouwens ook te gebeuren in het vroegere voorstel waarbij het plafond niet
gerestaureerd zou worden. Het huidige voorstel omvat echter de restauratie in situ van de medaillons
aan  weerszijden  van  het  plafond  en  het  hermaken  van  de  gemarouffleerde  doeken  met
solsleutelmotief van het centrale deel. Hierbij zou een nieuw doek, identiek aan het oorspronkelijke,



over het bestaande doek worden aangebracht. De Commissie gaat ook akkoord met deze principes,
maar vraagt kennis te kunnen nemen van het volledige restauratiedossier alvorens de weken worden
uitgevoerd aangezien een aantal vragen op dit ogenblik nog onbeantwoord blijven (herstel van het
ingestorte deel, restauratietechnieken, precieze reikwijdte van het nieuw aan te brengen doek, etc.). 

Met de meeste hoogachting,

 G. MEYFROOTS J. DEGRYSE
 Adjunct-secretaris     Voorzitter

Kopie :   Kabinet van Staatssecretaris E. Kir,  Stad Brussel, Bureau A2RC


	1035 Brussel

