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Administratie & opmerkingen
object
bescherming | statuut

Oorlogsmonument As
Monument
Oorlogsmonument ontworpen door J. Reumers
22 januari 2014
Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Oorlogsmonument ontworpen door J. Reumers
1 februari 2018

ID inventaris OE

215682

huidige functie

Cultuur

abonnee

inspectiedatum
monumentenwachter
contact
totaal aantal manuren

Gemeentebestuur As
Ambachtslaan 17
3665 As
19 februari 2021
Stein Goven
011 23 75 94 | stein.goven@limburg.be
1

uitgevoerde werken

Geen

gebruikte materialen

Geen

vorige inspecties

Geen

opmerkingen

Het geheel bevindt zich algemeen in een redelijke staat. Doorheen de tijd is de voegvulling
grotendeels verdwenen en zijn verspreid kleine plantjes ontstaan in de open voegen. Deze richten
geen schade aan. Er zijn in het algemeen algengroei en korstmossen op te merken, maar de
hoeveelheden vallen goed mee. De blauwe hardstenen hoofdstructuren zijn nog intact, er zijn geen
ernstige barsten zichtbaar. De decoratieve elementen in de witte Euvillesteen vertonen wat meer
schade in de vorm van enkele breuken en een vervaging van de sculpturale eigenschappen. De
centrale obelisk wordt gedragen op een basis in baksteenmetselwerk. Deze is in beperkte mate
zichtbaar geworden door een lichte verzakking van de bloembakken en de verminderde aanvulling
met aarde.
De inspectie vond plaats in het kader van een toekomstige ontmanteling en heroprichting op een
andere locatie. Deze ingreep biedt een uitgelezen kans om een goede reiniging van de onderdelen
uit te voeren en ook natuursteenherstel uit te voeren waar nodig. Daarnaast is het ook niet nodig
om verzakkingen op te lossen in situ. Het is echter ontzettend belangrijk dat ieder onderdeel van
het monument wordt gedocumenteerd en genummerd zodat de stukken na demontage niet
verwisseld worden. Op die manier kan later het geheel worden heropgericht met alle onderdelen op
hun oorspronkelijke positie.
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Adviezenrapport
A2021/01 Demonteer voorzichtig het geheel en documenteer de stukken nauwkeurig.

oorlogsmonument | metselwerk | blauwe hardsteen | witte kalk- of zandsteen | baksteen

toelichting advies Naast de positie van elk onderdeel is het ook erg belangrijk dat de afmetingen grondig worden
vastgesteld. Op de nieuwe locatie zal een nieuw sokkel moeten worden gebouwd waarop het
centrale deel staat. Deze moet de correcte hoogte en buitenafmetingen hebben zodat de stukken
van de bloembakken hierop correct kunnen aansluiten.
Bewaar na demontage de stukken op een droge en veilige plaats.
indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

1 SOG
1-3 jaar
Eenmalig
Natuursteenbewerker | Restaurator

Ieder onderdeel heeft zijn eigen positie.
Dit moet nauwkeurig worden
gedocumenteerd.

De huidige bakstenen basis is weinig
waardevol en mag verdwijnen.
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A2021/02 Reinig de onderdelen en voer de nodige herstellingen uit.

oorlogsmonument | metselwerk | blauwe hardsteen | witte kalk- of zandsteen | baksteen

toelichting advies Bij demontage is er de mogelijkheid om in ideale omstandigheden alle onderdelen te reinigen en
herstellen. Maak hiervan gebruik.
indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

1 SOG
1-3 jaar
Eenmalig
Natuursteenbewerker | Restaurator

Breuken in de Euvillesteen

De stenen kunnen worden gereinigd.

Algen en korstmossen kunnen gemakkelijk
worden gereinigd.

Een kit die ooit werd gebruikt als voegvulling
kan worden verwijderd.

Vervaagde kleuren.

Vervaging van de inscripties.
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A2021/03 Richt het monument opnieuw op in zijn oorspronkelijke samenstelling.

oorlogsmonument | metselwerk | blauwe hardsteen | witte kalk- of zandsteen | baksteen

toelichting advies Een goede voorbereiding en uitvoering van de demontage, zal het heroprichten danig
vereenvoudigen.
Doe voor de volledige ingreep beroep op een ervaren natuursteenrestaurator.
indicatieve hoeveelheid
prioriteit
frequentie
uit te voeren door

1 SOG
1-3 jaar
Eenmalig
Natuursteenbewerker | Restaurator
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