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BRUSSEL. Ravensteinstraat, 23 – Paleis voor Schone Kunsten. Aanvraag tot unieke vergunning
voor de vernieuwing van de podiumverlichting van de zaal Henry Le Bœuf.
Eensluidend advies van de KCML

Mijnheer de Directeur,
In antwoord op uw brief van 26/09/2022, sturen wij u het eensluidend gunstig advies onder voorbehoud
dat de KCML over bovengenoemde aanvraag uitgebracht heeft tijdens haar vergadering van 19/10/2022.
ERFGOEDCONTEXT
Het besluit van 19/04/1977 beschermt als monument de gevels en de daken van het Paleis voor Schone Kunsten
alsook bepaalde binnenruimtes : de Henry Le Bœufzaal, de rotonde, de inkomhal, de beeldenzaal, de
Koninklijke salons en hun toegang, en op de verdieping: de rotonde, de toegangstrap en de lichtkoepels van
de Henry Le Bœufzaal en de beeldenzaal.

Henry Le Bœufzaal : oorspronkelijke en huidige toestand (foto’s gevoegd bij de aanvraag)

Het Paleis voor Schone Kunsten vormt een complex van tentoonstellings- en concertzalen, ontworpen door
Victor Horta (1861-1947) en gebouwd van 1922 tot 1928. Het plan, dat op ingenieuze wijze het niveauverschil
benut tussen de Ravensteinstraat en het hoger gelegen Paleizenplein, de ruimtelijke kwaliteiten en de
kenmerkende architectuur en binneninrichting, maken het gebouw tot één van Horta’s belangrijkste
architecturale verwezenlijkingen. Voor het ontwerp van de Henry Le Bœufzaal besteedde Horta bijzondere
aandacht aan het plan in ellipsvorm, aan de akoestiek en aan de verlichting wat resulteert in een optimale
muziekbeleving voor de meer dan 2000 toehoorders.
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DE AANVRAAG
Dit dossier betreft het vernieuwen van de podiumverlichting van de Henry Le Bœufzaal door een energieefficiënte en beter in de architectuur van de zaal geïntegreerde lichtinstallatie. De doelstellingen van het
ontwerp zijn :
. de lichtconditie op het podium optimaliseren voor een zo gediversifieerd mogelijke programmatie,
en de zaal geschikt maken voor een uitgebreide reeks van podium- en toneelformaten;
. beschikken over verlichtingsarmaturen die zonder ophanging van tijdelijke trussen, ten minste 85%
van de geplande activiteiten van de vereiste verlichting kunnen voorzien;
. een flexibele installatie kunnen inzetten voor de resterende 15% van de activiteiten die een
bijkomende tijdelijke infrastructuur vereisen;
. de installaties tijdbesparend maken om de opeenvolging tussen de diverse activiteiten zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen (mogelijkheid om 2 diverse activiteiten per dag te programmeren).
De voorgestelde installatie bestaat uit:
. een inbouwverlichting ter hoogte van het
plafond boven het podium (“douchelicht”),
. een zijdelingse verlichting opgehangen aan
de kolommen die de balkons schragen,
. een frontale, op trussen voorziene
verlichting,
. een ophangingsysteem voor extra (tijdelijke)
verlichtingselementen.
Globaal verlichtingsschema gevoegd bij de aanvraag

Bijkomend voorziet men in het dakgebinte de onderdelen die nodig zijn voor de bediening en het onderhoud
van de lichtinstallatie. Het ontwerp omvat ook de nodige maatregelen om het binnenklimaat en de
zaalakoestiek te vrijwaren.

Schema van de lichttypes m.b.t. de podiumverlichting, gevoegd bij de aanvraag

De voorgestelde werken volgen op eerdere restauratiecampagnes van de Henry Le Boeufzaal en van de
omliggende gangen en het foyer, respectievelijk uitgevoerd in 2000 en 2014. Die waren erop gericht de
akoestiek van de zaal te verbeteren en bepaalde inadequate renovatiewerken uitgevoerd in 1976 ongedaan
te maken.
Ruimer genomen kadert het huidige project in het globale masterplan voor het Paleis voor Schone Kunsten
dat in 2004 werd opgesteld om de erfgoedwaarde van het gebouw in overeenstemming te brengen met de
technische en normatieve eisen van een hedendaagse artistieke programmatie.
De podiumverlichting maakte al het voorwerp uit van meerder vergaderingen (10/08/2016, 20/01/2017 en
12/06/2019) waarna het aangepaste voorontwerp voorgesteld werd tijdens een online vergadering op
04/11/2020 met vertegenwoordigers van de KCML, de DCE, de ontwerpers, de aanvrager en de Regie der
Gebouwen. Tijdens haar zitting van 18/11/2020 stelde de Commissie de positieve evolutie van het ontwerp
vast maar formuleerde ze ook nog bepaalde vragen en bemerkingen die aan de aanvrager werden
overgemaakt.
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ADVIES KCML
De KCML brengt een eensluidend gunstig advies uit over de vernieuwing van de podiumverlichting van
de Henry Le Bœufzaal, op voorwaarde dat de omvang en de configuratie van het “douchelicht” worden
herzien en beter afgestemd op de architectuur van het plafond, zoals toegelicht in onderstaand advies.
Algemeen genomen staat de KCML erg gunstig over het project om de podiumverlichting beter af te
stemmen op een gediversifieerde programmatie en er terzelfdertijd voor te zorgen dat de Henry Le
Bœufzaal haar erfgoedkwaliteiten en haar oorspronkelijke functie kan behouden en bovendien ook kan
beantwoorden aan de eisen en de normen van een hedendaags cultuurhuis.
Het dossier is van hoge kwaliteit en de voorstellen om de bestaande technieken, die een storende visuele
impact hebben, te vervangen door een discretere en beter geïntegreerde uitrusting zullen de huidige
ruimtelijke beleving van de concertzaal op erfgoedvlak ongetwijfeld verbeteren.
Dit geldt in het bijzonder voor de nieuwe trussen in opbouw, bestemd voor een frontale verlichting van het
podium. Hun gebogen vorm, materiaalkeuze en vormgeving, die refereren aan de centrale kroonluchter,
zijn zorgvuldig geïntegreerd in de bestaande architectuur van het karakteristieke getrapte plafond. Ook de
zijdelingse verlichting bevestigd op de dubbele kolommen is vrij discreet uitgewerkt: de uitvoering van de
armaturen in een lichte kleur en het voorgestelde bevestigingssysteem beperken hun visuele en materiële
impact en zullen de leesbaarheid van de ruimte niet wezenlijk aantasten. Deze aspecten van de aanvragen
kunnen dus zonder voorbehoud goedgekeurd worden.

Boven : ophanging van spots aan de dubbele kolommen en van permanente trussen, onder : archieffoto van de toestand na de
renovatie van 1976 en fotomontage van de voorgestlde podiumverlcihing (documenten gevoegd bij de aanvraag)

De voorgestelde inbouwverlichting, ‘het ‘douchelicht’, boven het podium is daarentegen onvoldoende
afgestemd op de bestaande architectuur. Dit deel van het ontwerp kan dan ook niet in zijn huidige vorm
worden aanvaard, in het bijzonder vanwege het grote aantal lichtbronnen en de wijze waarop het toplicht is
ingeplant volgens een onregelmatig patroon zodat het effect van een “sterrenhemel” ontstaat. Dit concept
zou afbreuk doen aan de leesbaarheid van het plafond ter hoogte van de podiumzone en zou al te veel
wedijveren met het door Horta ontworpen plafond en zijn oorspronkelijke lichtbronnen : de luchter, de
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kroon en het palmblad. De Commissie vraagt dit deel van het ontwerp opnieuw te bestuderen en beter af te
stemmen op de bestaande geometrie van het plafond.
De plaatsing van de nieuwe inbouwspots boven het podium herneemt het principe van de lichtpunten die
in deze zone geïnstalleerd werden bij de renovatie van de zaal in 1976, zonder echter de toenmalige
straalvormige opstelling te reproduceren. In tegenstelling tot het huidige voorstel dat vooral in het oog
springt door een eerder onregelmatige inplanting en het grote aantal spots, zorgde die vroegere opstelling
voor een subtiel evenwicht tussen de oorspronkelijke plafondcompositie en de technische eisen van de
belichting.
Daarom vraagt de KCML voor de plaatsing van het toplicht terug te keren naar de toestand zoals die bestaan
heeft tussen 1976 en 2000 en te opteren voor een geometrische, straalsgewijze inplanting van de
lichtbronnen. Ook het aantal inbouwspots moet in navolging van dit concept worden beperkt (in het huidige
voorstel werd het aantal lichtbronnen bijna verdubbeld wat de impact van deze installatie nog vergroot).
Daarnaast vraagt de Commissie de DCE tijdens de uitvoeringsfase systematisch te betrekken bij de
lichtproeven en alle voorziene mock-ups ter goedkeuring van de DCE voor te leggen (zowel de apparatuur
als de bevestigingselementen). Daarbij moet specifieke aandacht gaan naar de schaduwen die de installatie
onvermijdelijk zal veroorzaken op het plafond en op de muren van de zaal. Waar nodig moeten de
opstellingen verfijnd worden om de storende effecten ervan te vermijden of te beperken.
Ook wat het smartglas betreft, moeten vooraf proefstukken en een mock-up ter goedkeuring worden
voorgelegd zodat de belichting in de hoefijzerkroon geëvalueerd kan worden.
De maximale integratie van de lichtarmaturen bestemd voor de podiumverlichting is ook deels afhankelijk
van de kleur van de apparatuur. Voor de op de kolommen bevestigde elementen houdt het ontwerp hier
expliciet rekening mee door de kleur van de spots af te stemmen op die van de drager. Kan hetzelfde
principe ook toegepast worden op de armaturen die aan de trussen worden opgehangen ? In elk geval
moeten de lampen - zeker deze die permanent op de trussen worden bevestigd - zo discreet mogelijk zijn
(afmetingen, vorm, kleur).
Tot slot merkt de KCML op dat de ingrepen aan het dakgebinte en in het plenum (niet opgenomen in het
beschermingsbesluit) met het oog op het onderhoud en de bediening van de nieuwe installatie en nodig om
het behoud van de klimaat- en de akoestische kwaliteiten van de ruimte te vrijwaren, geen afbreuk doen
aan de erfgoedwaarde de Henry Le Bœufzaal.
Hoogachtend,

G. MEYFROOTS
Adjunct-secretaris

C. FRISQUE
Voorzitter
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