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Historische tuinen en parken
Archeologische zones
Bouwkundig erfgoed - gehelen
Bouwkundig erfgoed - relicten

Houtige beplantingen
Landschapatlas
Orgels

Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Herenhuis in beaux-artsstijl: Bouwkundig (detail zie bijlage)
Neoclassicistisch herenhuis: Bouwkundig (detail zie bijlage)

Legende

Informatievraag: Unesco werelderfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst

Legende

 Bufferzones
 Kernzones



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote
waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in
de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van
de bescherming. 

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke
beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument
2. een beschermd cultuurhistorisch landschap
3. een beschermd stads- of dorpsgezicht
4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete
opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in
Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er
meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt
over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch
erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische
inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en
parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en
orgels. 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en
gedocumenteerd. 

Vastgesteld onroerend erfgoed
De vaststelling van een inventaris is één van de
instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om
onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de
bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een
vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd
bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,
eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. 

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling
van minstens vijf inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
De landschapsatlas
De inventaris van de archeologische zones
De inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde
De inventaris van historische tuinen en parken

Unesco werelderfgoed
De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel
en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde
is voor de mensheid, te bewaren en te ontsluiten voor
toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben
deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook
partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als
natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een
gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst
worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf
beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van
13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-
Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse
binnenstad. 

Informatieverplichting
Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar dient in de
publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte
vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat
de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. 

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit
niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de
onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze
rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het
Onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 

Archeologie
Op percelen die in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site gelegen zijn of die in een
archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones dient
de archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat
je het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen. 

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend
erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013. 

Meer info
www.onroerenderfgoed.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,
bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie
Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het Agentschap Onroerend erfgoed via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.onroerenderfgoed.be/


Bijlage

Informatieaanvraag Onroerend erfgoed

(Referentienummer: Belgielei 195-1)



Vastgestelde inventaris

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Herenhuis in beaux-artsstijl
Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beknopte karakterisering
Typologiesherenhuizen
Stijl
Datering voor WO I

Betrokken personen Fierens, Gustave (Ontwerper)

Waarden
Historische waarde
Architecturale waarde
Is de aanduiding van

Belgiëlei 195 (Antwerpen) Herenhuis in beaux-artsstijl met art-nouveau-inslag, naar een ontwerp door de architect Gustave
Fierens uit 1913. Opdrachtgever was de diamanthandelaar Henri Grünzweig (Krakau, 1869-Antwerpen, 1937), die in 1891 vanuit
Parijs naar Antwerpen emigreerde.

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Neoclassicistisch herenhuis
Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beknopte karakterisering
Typologiesherenhuizen
Stijl
Datering vierde kwart 19de eeuw

Waarden

Resultaat opvraging perceel gelegen in Antwerpen afdeling
ANTWERPEN 6 AFD, sectie F met perceelnummer 1388/00T004
[11806F1388/00T004]

Beschrijving
Herenhuis in beaux-artsstijl met art-nouveau-inslag, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1913. Opdrachtgever was
de diamanthandelaar Henri Grünzweig (1869-1937), geboren in het Poolse Krakau, die volgens het vreemdelingenregister tussen 1886
en 1900 naar Antwerpen emigreerde.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98586

Beschermingbesluiten
Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen - https://id.erfgoed.net/besluiten/14618

SchrappingsbesluitenVaststellingsbesluiten

Beschrijving
Herenhuis van vier traveeën en drie en een halve verdieping, neoclassicistische stijl met neo-Lodewijk XVI-ornamenten, uit laatste kwart
19de eeuw.

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/188
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068
https://id.erfgoed.net/personen/2156
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98586
https://id.erfgoed.net/besluiten/14618
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/188
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1066


Historische waarde
Architecturale waarde
Is de aanduiding van

Belgiëlei 193 (Antwerpen) Herenhuis van vier traveeën en drie en een halve verdieping, neoclassicistische stijl met neo-
Lodewijk XVI-ornamenten, uit laatste kwart 19de eeuw.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98584

Beschermingbesluiten
Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen - https://id.erfgoed.net/besluiten/14618

SchrappingsbesluitenVaststellingsbesluiten

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98584
https://id.erfgoed.net/besluiten/14618


Wetenschappelijke inventaris

Herenhuis in beaux-artsstijl

Beknopte karakterisering
Typologiesherenhuizen
Stijl
Datering voor WO I

Betrokken personen Fierens, Gustave (Ontwerper)

Beschrijving
Herenhuis in beaux-artsstijl met art-nouveau-inslag, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1913 (inscriptie).
Opdrachtgever was de van oorsprong Poolse diamanthandelaar Henri Grünzweig (Krakau, 1869-Antwerpen, 1937), die in 1891 vanuit
Parijs naar Antwerpen emigreerde. Samen met zijn tweede echtgenote Taube-Antonia Grünzweig (°Krakau, 1875), werd hij in 1926 tot
Belgisch staatsburger genaturaliseerd. De huidige huisnaam "Residentie In Casa Candida" is van recente datum.

Het hotel Grünzweig is representatief voor het vroege oeuvre van Gustave Fierens, wiens carrière omstreeks 1905 een aanvang nam.
Van bij de start bijzonder productief, realiseerde de architect vóór de Eerste Wereldoorlog tientallen heren- en burgerhuizen in
Antwerpen, vaak ontworpen als eenheidsbebouwing. Daarbij paste hij naargelang het project de beaux-artsstijl of een gematigde art
nouveau toe, soms zoals in het geval van hotel Grünzweig een combinatie van beide, geïnspireerd op eigentijdse Franse voorbeelden.
Tijdens de jaren 1920 en 1930 evolueerde zijn architectuur van een sobere art deco naar een gematigd modernisme. Tot zijn
belangrijkste latere werken behoort het sociaal wooncomplex van de huisvestingsmaatschappij Onze Woning uit 1937-1939, met in totaal
205 flats ingeplant op het bouwblok Nationalestraat, Kronenburgstraat, Van Craesbeeckstraat en Willem Lepelstraat. Fierens was als
architect actief tot midden jaren 1950.

Met een gevelbreedte van vier traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een mansardedak. De lijstgevel onderscheidt zich
door een parement uit witte natuursteen (Savonnière, Euville), met gebruik van Zweeds graniet voor de plint en leien als dakbedekking.
Geleed in een lage geblokte pui en een rijzige bovenbouw met hoofdgestel, legt de asymmetrische compositie, overeenkomstig de
indeling van het interieur, de klemtoon op het twee traveeën brede rechter zijrisaliet. Dit laatste wordt op de bel-etage gemarkeerd door
een bow-window met drielicht, bekroond door een balkon met postamenten. Verder is de opstand opgebouwd uit regelmatige registers
van rechthoekige muuropeningen op de eerste twee, en korfboogvensters op de derde bouwlaag. Een gewelfd hoofdgestel met
bewerkte houten kroonlijst op consoles, en twee natuurstenen dakvensters, de grootste onder een gewelfd fronton met vrouwenhoofd,
vormen de gevelbekroning. Waar het geveldecor van voluutsleutels, medaillons, lauwerkransen, guirlandes, chutes en rankwerk
ondubbelzinnig aan de beaux-artsstijl is ontleend, kenmerkt het fraaie smeedwerk van de deuren en borstweringen zich door een
geometrisch art-nouveaupatroon. Net als de smeedijzeren deuren van het hoofd- en dienstportaal, vervaardigd door het atelier Van
Coppenolle, en de voetschrapers, is het eikenhouten schrijnwerk met typische roedeverdeling van de vensters bewaard;

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/219956/content/medium
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/188
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068
https://id.erfgoed.net/personen/2156
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206853


Waarden
Is aangeduid als

Belgiëlei 195 (Antwerpen) Herenhuis in beaux-artsstijl met art-nouveau-inslag, naar een ontwerp door de architect Gustave
Fierens uit 1913. Opdrachtgever was de diamanthandelaar Henri Grünzweig (1869-1937), geboren in het Poolse Krakau, die
volgens het vreemdelingenregister tussen 1886 en 1900 naar Antwerpen emigreerde.

Is deel van
Belgiëlei (Antwerpen)

Neoclassicistisch herenhuis

gebrandschilderde glas-in-loodramen met jachttaferelen op de begane grond.

De plattegrond beantwoordt aan de typologie van de bel-etagewoning met gescheiden ontvangstruimten, privévertrekken en
dienstlokalen. Georganiseerd rond de traphal met bovenlicht, ontdubbeld door de diensttrap, omvat de lage begane grond behalve de
vestibule, vestiaire en dienstingang, de spreekkamer, de keuken met keukenlift en een 'cabinet'. Een enfilade van salon, eetkamer en
veranda met bovenlicht beslaat over de volledige diepte de rechterflank van de bel-etage, geflankeerd door de bibliotheek aan
straatzijde, en door de biljartzaal en de office aan tuinzijde, alwaar een gevelbreed overdekt terras. De tweede verdieping en mansarde
herbergen de privévertrekken, slaap-, gasten- en meidenkamers met bijhorend sanitair.

Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1913#4284; vreemdelingendossier 481#72006.

DE VOS D. 1921: Werk van jongeren, De Bouwgids 8-12.7, 132-133.

http://www.schoonselhof.be/schoonselhofgj/grunzweig%20henri.html (geraadpleegd op 26/04/2015).

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder leien mansardedak met rondboogvormige dakvensters in natuurstenen omlijsting,
uit eerste kwart 20ste eeuw. Natuurstenen lijstgevel op arduinen onderbouw, lage geblokte begane grond, brede puilijst, gebogen erker
met bekronend balkon op tweede bouwlaag. Gekorniste kroonlijst op modillons en uitgelengde consoles. Gevel versierd met cartouches
en festoenen. Rechthoekige en korfboogvensters, de laatste op derde verdieping. Oorspronkelijke rechthoekige deur in eerste travee.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6502

http://www.schoonselhof.be/schoonselhofgj/grunzweig henri.html
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6502
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/219953/content/medium


Beknopte karakterisering
Typologiesherenhuizen
Stijl
Datering vierde kwart 19de eeuw

Is aangeduid als
Belgiëlei 193 (Antwerpen) Herenhuis van vier traveeën en drie en een halve verdieping, neoclassicistische stijl met neo-
Lodewijk XVI-ornamenten, uit laatste kwart 19de eeuw.

Is deel van
Belgiëlei (Antwerpen)

Beschrijving
Herenhuis van vier traveeën en drie en een halve verdieping, neoclassicistische stijl met neo-Lodewijk XVI-ornamenten, uit laatste kwart
19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op een arduinen sokkel, gekorniste puilijst en doorlopende band op halve verdieping,
attiek met balustrade boven de gekorniste kroonlijst. Geblokte begane grond, bovenverdiping met middenrisaliet afgelijnd door
gegroefde pilasters; op tweede bouwlaag balkon op voluutconsoles, balustrade doorlopend op borstwering van zijtraveeën
Segmentboog- (begane grond), rechthoekige (tweede en derde bouwlaag) en radvensters in bandomlijstingen, op halve verdieping met
vlakke sluitsteen en festoentjes. Segmentboogdeur in eerste travee.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6501

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/188
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1066
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6501
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