Juryverslag VVAK-prijs 2019
In tegenstelling met vorige jaren kregen wij dit jaar tot onze eigen verbazing maar twee
kandidaturen binnen voor onze bekende VVAK-restauratieprijs 2019.
Vooraleer de kandidaturen te bespreken willen we nog even herinneren aan artikel 2 van het
wedstrijdreglement dat vermeldt dat, om in aanmerking te komen voor toekenning van de prijs, alle
gerestaureerde of historisch verantwoord gerenoveerde gebouwen of representatieve onderdelen van
gebouwen evenals gerestaureerde interieurelementen, voorzover deze gemakkelijk toegankelijk zijn
voor het publiek.
Een eerste kandidatuur werd opgestuurd door de heer Marc Van Schuylenbergh en betrof een pand
gelegen in de Korte Zoutstraat, 38 te Aalst, dat als een éénsgezinswoning behouden werd. Volgens
bekomen informatie dateert dit huis uit het einde van de 19de eeuw. In het huis was er voor en na de
tweede wereldoorlog een stoffenwinkel gevestigd en werd het nadien een winkeltje voor handtassen
en voor het herstellen van schoenen.
Het winkelpand met woonst werd dit jaar gerenoveerd met respect voor de bestaande oude balken,
de lichtkoepels, het grillige dakgebinte en de mooie ommuurde tuin. Ook het interieur kwam
uitgebreid aan bod. Nu werd een hedendaags accent verkregen door de rode kleur in de slaapkamer,
de blauwe lijnen voor de badkamer en drie gele lijnen voor het gelijkvloers.
De tweede kandidatuur werd overgemaakt door Tine Mertens en Peter Roels van de bvba
Authentès, een firma die volgens de indieners gegroeid is vanuit een passie voor architectuur en een
honger naar schoonheid en authenticiteit.
De kandidatuur heeft betrekking op de renovatie van een huis gelegen in de Asserendries, 44 te
Aalst. Dit huis heeft zowel binnen als buiten een volledige restauratie ondergaan. De gevel werd
vakkundig vernieuwd, inclusief het ijzerwerk, terwijl de ramen vervangen werden door houten
ramen naar origineel model.
Binnenin werden alle nog aanwezige originele elementen in ere hersteld of kregen een
herbestemming. Zo werd de marmeren schouw hersteld, werden de originele vloeren alsook de
plankenvloeren gerestaureerd en werd een originele vloer, die oorspronkelijk in het washok lag,
hergebruikt in de douche.
Volgens de kandidatuur hebben de initiatiefnemers met hun bedrijf als missie karaktervolle
woningen in Aalst zo authentiek mogelijk te herstellen en te renoveren. Daarbij wil men een unieke
thuis creëren, waar de sfeer van weleer herleeft en authentiek wonen in hedendaagse luxe mogelijk
wordt.
Na beraadslaging heeft de jury beslist dat de VVAK-restauratieprijs 2019 toegekend wordt aan de
heer en mevrouw Roels-Mertens voor de restauratie van het huis gelegen in de Asserendries, 44 te
Aalst.
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