
 

www.onroerenderfgoed.be 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

RICHTLIJN 

Kabels op gevels met erfgoedwaarde: 

toelatingen en meldingen 

26.07.2020 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
AUTEUR:  ELISABETH GEUKENS 
 
 
MET MEDEWERKING VAN : SABINE BROEKHOVEN, INGE DEBACKER, MARTIJN KIVIT EN SARA VERMEULEN VOOR HET 

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 
 TANIA CAMPAERT VOOR PROXIMUS 
 
NAGELEZEN DOOR: GONDA CALLAERT, HALEWIJN MISSIAEN, KRISTIN VAN DEN ABBEELE EN MARC DE BORGHER 

VOOR HET AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 
 BRAM LATTRÉ VOOR IOED LEIEDAL EN TOM VAN DE SIJPE VOOR IOED PORTIVA 
 
 
  

Ons beleidsveld staat niet stil, onze regelgeving evolueert. Het agentschap Onroerend Erfgoed 

kan niet garanderen dat de informatie uit deze richtlijn actueel is op het moment dat je het 

leest. Kijk voor de meest actuele informatie altijd op onze website www.onroerenderfgoed.be. 

http://www.onroerenderfgoed.be/


 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 2 Richtlijn kabels op gevels met erfgoedwaarde  

INHOUD 

INLEIDING ................................................................................................................................................. 3 
1 JURIDISCH KADER ...................................................................................................................... 4 

1.1 Kabels onder de grond of tegen de gevel? 4 
1.2 Het onroerenderfgoeddecreet en -besluit 4 
1.3 Toelatingsprocedure 5 
1.3.1 Beschermde monumenten en cultuurhistorisch landschap 5 
1.3.2 Beschermde stads-en dorpsgezichten. 5 

1.3.3 Bulkaanvragen voor-bespreken 5 

1.3.3 Bekendmaking van de toelating 6 

2 DOSSIERSAMENSTELLING ......................................................................................................... 6 

2.1 Pre-advies voor bulkaanvraag 6 
2.2 Toelatingsaanvraag of melding 7 

3 BEOORDELING VAN DE TOELATINGSAANVRAAG OF MELDING ............................................... 8 

3.1 Vuistregels voor het aanbrengen van kabels 8 
3.2 Vuistregels voor het aanbrengen van verdeeldozen 9 
3.4 Verwijderen van kabels 9 
3.5 Interieur 9 

4 ESSENTIALIA ............................................................................................................................ 15 

 
  



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
      Richtlijn kabels op gevels met erfgoedwaarde pagina 3 

INLEIDING 

Deze richtlijn beschrijft wat er komt kijken bij toelatingen en meldingen van kabels op gevels met 
erfgoedwaarde. Die kabels kunnen voor allerhande nutsvoorzieningen zijn. De richtlijn helpt de aanvrager 
bij de opmaak van de melding of toelatingsaanvraag. Tegelijk schept het een beoordelingskader voor de 
(onroerenderfgoed-) gemeenten. 
 
Aanleiding voor deze richtlijn is de start van telecomproviders met grootschalige projecten om elke 
woongelegenheid rechtstreeks van glasvezelkabel te voorzien. Dat gebeurt waar mogelijk ondergronds. 
Maar in stadscentra en dorpskernen met aaneengesloten bebouwing gaat de voorkeur vaak uit naar 
gevelmontage. 
 
In een beschermde context, of het nu gaat om beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten of 
cultuurhistorische landschappen, is de gevelmontage van leidingen meldings- of toelatingsplichtig. 
Het eerste hoofdstuk van de richtlijn schetst daarom het juridisch kader: waarom, aan wie en hoe moet 
men een toelating vragen of een melding doen?  
 
In kernen met een groot aantal beschermde items genereert grootschalige gevelmontage van kabels een 
stortvloed van toelatingsaanvragen en meldingen. Daarom beschrijft het tweede hoofdstuk welke 
informatie deze precies moeten bevatten en hoe toelatingen kunnen aangevraagd worden ‘in bulk’: dit wil 
zeggen één aanvraag voor verschillende beschermde items tegelijk.  
 
Het derde hoofdstuk somt de vuistregels op die het agentschap Onroerend Erfgoed hanteert bij de 
beoordeling van de aanvragen. De vuistregels zijn verduidelijkt met fotomateriaal. 
Hoewel deze richtlijn op maat van beschermde gevels geschreven is, kunnen gemeenten de vuistregels ook 
hanteren voor niet-beschermde, waardevolle gevels. 
 
Helemaal achteraan tenslotte, zijn de essentialia voor de opmaak en de beoordeling van de 
toelatingsaanvragen en meldingen nog eens kort op een rij gezet.  
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1 JURIDISCH KADER 

1.1 KABELS ONDER DE GROND OF TEGEN DE GEVEL? 

Nutsbedrijven hebben ‘gevelrecht’: zij mogen kabels aanleggen op gevels die grenzen aan de openbare 
weg. Het bedrijf moet de eigenaar hiervan tijdig in kennis stellen. Een eigenaar kan inspraak vragen in hoe 
de nieuwe kabel geplaatst wordt. Als er geen akkoord is, kan de eigenaar gemotiveerd bezwaar 
aantekenen. 1 
 
Leidingen kunnen ook ondergronds aangelegd worden. Maar op plaatsen met veel aaneengesloten 
bebouwing -zoals historische stadscentra en dorpskernen- gaat gevelmontage gemakkelijk en snel en 
creëert het minder hinder voor bewoners en bedrijven.  
Toch investeren providers ook in de aanleg van een ondergronds buizennet, ‘kanalisatie’: dat maakt 
onderhoud van het netwerk mogelijk zonder nieuwe opbreekwerken van de stoep. Maar kanalisatie is 
duur. Om de uitrolkosten van hun netwerk te drukken kiezen providers voor gevelmontage waar dat kan.  
 
Hoge kosten zijn niet alleen de bezorgdheid van providers maar ook van Europa. Zij erkent de sociale en 
economische voordelen van een kwaliteitsvolle digitale infrastructuur. Opdat deze voor iedereen 
toegankelijk zou zijn, stelde het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een richtlijn op met 
maatregelen om de kost te beperken van de uitrol van elektronische communicatienetwerken met hoge 
snelheid. De richtlijn spoort bovendien overheden aan om helder te communiceren over billijke 
toelatingsprocedures en beoordelingscriteria. 2 
 
Vanuit het erfgoedstandpunt gaat de voorkeur gewoonlijk uit naar gebundelde, ondergrondse 
leidingaanleg. Ondergrondse leidingen zie je niet en de belevingswaarde van een erfgoedsite blijft dus 
intact. Bovendien is de ondergrond van stoepen gewoonlijk al sterk geroerd. De impact van de aanleg op 
het archeologisch patrimonium is daarom meestal heel gering. Toch kan voorafgaand archeologisch 
onderzoek noodzakelijk zijn, bv. in de omgeving van (voormalige) stadspoorten.  
Gevelmontage kan de erfgoedwaarden en de beleving ervan wel sterk aantasten: kabels kunnen niet alleen 
visueel storen, de montage ervan kan historisch materiaal ook beschadigen.  
De erfgoedregelgeving voorziet daarom specifieke bepalingen rond bovengrondse leidingaanleg. 
 

1.2 HET ONROERENDERFGOEDDECREET EN -BESLUIT 

Het onroerenderfgoeddecreet stelt dat het verboden is beschermde goederen te ontsieren, te beschadigen, 
te vernielen of andere handelingen te stellen die de erfgoedwaarde ervan aantasten. Bepaalde handelingen 
kunnen daarom niet worden aangevat zonder toelating.  
Naar aanleiding van de Europese richtlijn is daar in 2017 aan toegevoegd dat weigeringen van toelatingen 
voor de aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid met redenen 
omkleed moeten zijn op basis van objectieve, transparante, niet-discriminerende en evenredige criteria.3 
 

 
1 Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven van 21 maart 1991 , HOOFDSTUK IX. - Kabels, bovengrondse lijnen 
en bijbehorende uitrustingen 
2 Directive 2014/61/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on measures to reduce the cost of deploying high-speed 
electronic communications networks, art. 7 Permit-granting procedure 
3 het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, art. 6.4.3 §1 en art 6.4.4 §4 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1991032130
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Het onroerenderfgoedbesluit somt de werken op waarvoor een toelating moet aangevraagd worden. Zowel 
voor beschermde cultuurhistorische landschappen, monumenten als stads-en dorpsgezichten is het 
plaatsen of wijzigen van bovengrondse nutsvoorzieningen en leidingen in die lijst opgenomen.4 
Voor het plaatsen of wijzigen van kabels op beschermde gevels moet dus een toelating gevraagd worden. 
 
Verder bepaalt het besluit ook de regels voor het aanvragen en afleveren van de toelating. De procedure is 
verschillend voor beschermde cultuurhistorische landschappen en monumenten enerzijds en beschermde 
stads- en dorpsgezichten anderzijds. 
 

1.3 TOELATINGSPROCEDURE 

1.3.1 Beschermde monumenten en cultuurhistorische landschappen 

De provider vraagt de toelating aan bij het agentschap Onroerend Erfgoed of -als het beschermd goed 
gelegen is in een erkende onroerenderfgoedgemeente is- de gemeente5. In beide gevallen kan dat via het 
e-loket waar de aanvrager ook alle nodige bijlagen uploadt (zie hoofdstuk 3). 
De toelatingverlener evalueert of de voorgestelde werken de erfgoedwaarde van het beschermd 
monument respecteren. Als dat zo is, verleent het, eventueel met voorwaarden, de toelating binnen de 
dertig dagen nadat de aanvraag is ingediend. Als de erfgoedwaarde van het beschermd monument niet 
worden gerespecteerd en dit niet met voorwaarden voor de toelating kan worden opgelost, wordt geen 
toelating verleend. De ondergrondse aanleg is dan aangewezen6. 
 

1.3.2 Beschermde stads-en dorpsgezichten. 

In beschermde stads- en dorpsgezichten geldt de meldingsplicht aan de gemeente voor het aanbrengen 
van kabels op gevels die grenzen aan het openbaar domein7. Hiervoor bezorgt de aanvrager een 
meldingsformulier aan de gemeente, aangevuld met de nodige bijlagen (hoofdstuk 3.2.). Het college van 
burgemeester en schepenen oordeelt of de werken de wezenlijke eigenschappen van het beschermde 
stads- of dorpsgezicht verstoren. Als dat zo is, laat de omgevingsambtenaar de aanvrager weten dat er een 
schriftelijke toelating nodig is van het agentschap Onroerend Erfgoed of van de erkende 
onroerenderfgoedgemeente. Als de werken de wezenlijke eigenschappen van het beschermde stads- of 
dorpsgezicht niet verstoren, mag de aanvrager met de werken starten vanaf de twintigste dag na de 
melding. 
 
Verwar deze melding niet met de meldingsplicht binnen de regelgeving van Ruimtelijke Ordening.  
 

1.3.3 Bulkaanvragen voor-bespreken 

Providers rollen hun nieuwe netwerken uit per projectgebied. Als zij voor elk beschermd item in dat gebied 
apart een toelating moeten aanvragen, wordt dat een grote administratieve last. Tegemoetkomend aan de 
Europese richtlijn, maakt de toelatingverlener daarom ‘bulkaanvragen’ mogelijk. Een inhoudelijke 
bespreking vooraf is daarbij een voorwaarde. Na eventuele aanpassing van het dossier volgens de 
opmerkingen van de toelatingverlener, kan de aanvrager de bulkaanvraag indienen. Deze kan dan -net als 
een gewone toelatingsaanvraag- binnen de termijn van 30 dagen behandeld worden.  
 

 
4 het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, art. 6.2.4-6. 
5 Overzicht erkende onroerenderfgoedgemeenten 
6 Enkel in een beschermde archeologische site is de ondergrondse plaatsing van leidingen toelatingsplichtig: het Onroerenderfgoedbesluit van 16 
mei 2014, art. 6.2.7. 
7 het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, art. 6.3.12 

https://www.onroerenderfgoed.be/erkende-onroerenderfgoedgemeenten-eigenaars
https://www.onroerenderfgoed.be/werken-een-beschermd-stads-dorpsgezicht
https://www.onroerenderfgoed.be/werken-een-beschermd-stads-dorpsgezicht
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-onroerenderfgoedgemeenten
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-onroerenderfgoedgemeenten
https://www.onroerenderfgoed.be/erkende-onroerenderfgoedgemeenten-eigenaars
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1.3.4     Bekendmaking van de toelating 
 
De aanvrager moet de toelating bekendmaken voor hij met de werken start. Daartoe plakt hij het bericht 
aan op de plek waar de werken zullen plaatsvinden. Het bericht moet zichtbaar zijn gedurende dertig dagen 
voor de start van de werken. In geval van een bulk-aanvraag hoeft het bericht niet op elk beschermd item:  
de aanplakking kan bijvoorbeeld ook aan het begin en einde van de straat.  
Belanghebbenden kunnen binnen die dertig dagen beroep aantekenen. Als zij dat doen, moet de aanvrager 
wachten op de beslissing in beroep voor de werken kunnen starten. 
 
Tijdens de werken bewaart de aanvrager een kopie van de toelatingsbeslissing op de plaats van de werken, 
en dit voor de volledige duur van de werken. 
 

2 DOSSIERSAMENSTELLING 

Dit hoofdstuk somt alle informatie op die nodig is bij bulkaanvragen en de voorbespreking ervan. 
Voor gevelmontage van kabels op één beschermd item is slechts een deel van die informatie nodig. Dat deel 
is in vet gedrukt. 
 

2.1 VOORBESPREKING BULKAANVRAGEN EN -MELDINGEN 

Voorbesprekingen, bijvoorbeeld in de vorm van een pre-adviesvraag, zijn noodzakelijk om bulkaanvragen 
binnen de wettelijke termijn te behandelen. In de eerste plaats moeten alle beschermde items binnen het 
projectgebied geïdentificeerd zijn. Voor alle beschermde items in het projectgebied is aangegeven of en 
hoe de kabel op de gevel komt. Deze keuze is gemotiveerd in de aanvraag. 
De aan te leveren informatie bij de voorbespreking is dus: 
 
1. de naam van het projectgebied 
2. de adressenlijst van alle beschermde gevels binnen het projectgebied 
3. de aanduiding per beschermd pand of de kabel ondergronds of op de gevel wordt aangebracht 
4. een foto van de volledige gevel van elk beschermd pand met tekening van het kabeltracé en van de 

verdeeldoos  
5. de technische specificaties rond het uitzicht van de kabels en verdeeldozen en rond het 

bevestigingssysteem 
 

2.2 TOELATINGSAANVRAAG OF MELDING 

Na de voorbespreking kan de provider de toelatingsaanvraag of melding indienen. Hij past daarvoor zijn 
plannen en bijlagen aan volgens de eventuele opmerkingen, vult het aan met een shapefile van het 
projectgebied en voegt al deze informatie toe als bijlagen bij de toelatingsaanvraag of het 
meldingsformulier.   
 
Een bulk-toelatingsaanvraag of -melding bestaat dus uit: 
 

1. de naam van het projectgebied 
2. de adressenlijst van alle beschermde panden binnen het projectgebied 
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3. de aanduiding per beschermd pand of de kabel ondergronds of op de gevel wordt aangebracht 
4. een foto van de volledige gevel van elk beschermd pand met tekening van het kabeltracé en van 

de eventuele verdeeldoos 
5. de technische specificaties rond het uitzicht van de kabels en verdeeldozen en rond het 

bevestigingssysteem 
6. de shapefile van het projectgebied 
7. het ingevuld meldingsformulier  (enkel in geval van melding, dus voor gevels in beschermde stads-

en dorpsgezichten) 
 

 
Wanneer de aanvraag of melding slechts één beschermd item betreft, volstaan de documenten in het vet 
gedrukt. 
 
 
De toelatingsaanvraag voor beschermde monumenten en cultuurhistorische landschappen, dient men 
digitaal in via het e-loket. Dat geldt voor alle toelatingen, zowel die bij het Agentschap Onroerend Erfgoed 
als die bij de onroerenderfgoedgemeente waarin het erfgoed ligt.8 
 

De melding voor beschermde stads-en dorpsgezichten dient men in bij de gemeente.  

 
8 Het e-loket is toegankelijk via deze link: https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een-beschermd-monument 

https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een-beschermd-monument
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3 BEOORDELING VAN DE TOELATINGSAANVRAAG OF MELDING 

Het uitgangspunt bij de beoordeling van toelatingsaanvragen en meldingen van gevelmontage is het passief 
behoudsbeginsel uit het onroerenderfgoeddecreet. De kabels en eventuele verdeeldozen mogen de gevel 
niet ontsieren of fysiek beschadigen.  
 
Het spreekt voor zich dat hoe minder zichtbaar kabel en verdeeldoos zijn, hoe minder sprake er is van 
ontsieren. Om geen fysieke schade toe te brengen moet niet alleen voldoende aandacht gaan naar de 
bevestigingswijze maar ook naar de mogelijke interferentie met andere aanwezige technieken en 
onderhoudsmogelijkheid. 
 
Door de toepassing van onderstaande vuistregels, blijft zowel de visuele als de fysieke impact op de 
beschermde gevel voldoende beperkt. Zij zijn dus zowel relevant voor de aanvrager tijdens de ontwerpfase 
als voor de toelatingsverlener tijdens de beoordeling van de aanvraag. 
 

3.1 VUISTREGELS VOOR HET AANBRENGEN VAN KABELS 

 
1. Bij vrijstaande bebouwing heeft ondergrondse plaatsing sowieso de voorkeur: er is dan immers geen 
sprake van een doorlopend tracé langs meerdere aaneengesloten gevels waardoor de voordelen van 
gevelmontage sowieso beperkt zijn. 
 
 
2. De impact op het uitzicht van de gevel is onbestaand als de kabel boven een doorlopende horizontale 
gevellijst is aangebracht: de kabel is dan immers niet zichtbaar.  
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3. Als het aanbrengen van de kabel boven de lijst niet mogelijk is (bv. om veiligheidsredenen bij 
gevelopeningen tot op de lijst) of als er geen doorlopende gevellijst is maar wel een kroonlijst of 
bakgoot, dan kan men de kabel direct onder de lijst of goot monteren. 
De zichtbaarheid is te beperken:  
-door de kabel onder de hoogste lijst te monteren 
-door de kleur van de kabel aan te passen aan de achtergrond.  
Vooral op lichtgekleurde gevels kan dat laatste nuttig zijn.  
 

     
   

   
 
 
4. De kabel wordt strak tegen het muurvlak geplaatst en zo dicht mogelijk in de hoek van het muurvlak 
en de lijst. 
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5. In of rond hoeken van risalieten of pilasters mag de kabel door de buiging niet uitsteken t.o.v. de 
profilering van de lijst/kroonlijst/bakgoot. 
 

   
 

 
 

 

 
 
6. Afhankelijk van hun dikte kunnen meerdere kabels gebundeld geplaatst worden al dan niet ingebuisd, 
zolang de bundel niet zichtbaar is of de vormgeving van de lijst vertekent.   
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7. Een kabel kan op de overgang van twee horizontaal verschillend gematerialiseerde gevelvlakken mits 
het reliëfverschil tussen de gevelvlakken groter is dan de diameter van de kabel. 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
8. Een kabel verbindt geen vensterbanken met elkaar: dat ontsiert de gevel en kan de architectuur 
vertekenen. 
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9. Kabels mogen enkel in voegen bevestigd worden. Boringen in natuursteen, (sier)tegels of ander 
historisch waardevol materiaal zijn altijd te vermijden. 
 

   
 
 
10. Opgaande leidingen monteert men op de gevelgrens en liefst verdoken (bijvoorbeeld achter de 
waterafvoer).  
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3.2 VUISTREGELS VOOR HET AANBRENGEN VAN VERDEELDOZEN 

1. Het aantal verdeeldozen is zo beperkt mogelijk: per twee panden voorziet men maximaal één 
verdeeldoos. 
 
2. De verdeeldoos wordt op het pand met de minste erfgoedwaarde geplaatst. Dat kan een aangrenzend, 
niet beschermd pand zijn. In een rij van gevels beschermd als monument, stads-en dorpsgezicht of 
cultuurhistorisch landschap weegt men de erfgoedwaarden ten opzichte van elkaar af. 
 

 
 
3. Men plaatst de verdeeldoos bij voorkeur aan de zijkant van de gevel en zoveel mogelijk architecturaal 
ingepast. 
 
4. De kabels die toekomen in de doos liggen op één lijn: er is geen verspringend verloop ter hoogte van de 
doos. 
 

 
 

 
 
5. Als de verdeeldoos zichtbaar is aangebracht, kan men de visuele impact beperken door de kleur van de 
verdeeldoos af te stemmen op de achtergrond. 
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3.3 VERWIJDEREN VAN KABELS 

Bij de plaatsing van een kabel ter vervanging van een oude, verwijdert de installateur deze laatste en 
herstelt vakkundig eventuele schade. 
 

3.4 INTERIEUR 

Bij een bescherming als monument is ook het interieur beschermd. Die interieurs hebben vaak belangrijke, 
historische muur- en plafondafwerkingen, waarin men geen sleuven kan maken. Ook plaatsing in opbouw 
zou deze afwerkingen kunnen beschadigen en/of ontsieren. Als er waardevolle muurafwerkingen zijn, moet 
de kabel binnenkomen op een punt van waaruit een verdeling mogelijk is zonder deze te beschadigen, bv. 
via bestaande schachten. 
 
Bij een bescherming als cultuurhistorisch landschap of als stads- en dorpsgezicht is het interieur niet mee 
beschermd. De plaats waar de kabel het pand binnenkomt heeft daarom minder gevolgen. 
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4 ESSENTIALIA 

AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN 
 
Voorbespreking (Vereist bij bulkaanvragen!) 

1. naam van het projectgebied 
2. adressenlijst van alle beschermde panden binnen het projectgebied 
3. aanduiding per beschermd pand of de kabel ondergronds of op de gevel wordt aangebracht met 

motivatie 
4. foto van de volledige gevel van elk beschermd pand met tekening van het kabeltracé en van de 

verdeeldoos met korte motivatie 
5. technische specificaties rond het uitzicht van de kabels en verdeeldozen en rond het 

bevestigingssysteem 
Toe te voegen bij de toelatingsaanvraag:  

6. shapefile van de projectzone   
Toe te voegen bij de melding: 

6. meldingsformulier 
7. link naar een shapefile van de projectzone 

 

VUISTREGELS 
 
Kabels 

- bij vrijstaande monumenten krijgt de ondergrondse plaatsing sowieso de voorkeur 
- een kabel wordt bij voorkeur boven de lijst aangebracht 
- indien een kabel toch onder de lijst moet, kiest men de hoogste lijst en kan de kabel de kleur van 

de achtergrond krijgen  
- een kabel wordt strak tegen het muurvlak geplaatst en zo dicht mogelijk in de hoek van het 

muurvlak en de lijst. 
- in hoeken van risalieten of pilasters mag de kabel door de buiging niet uitsteken t.o.v. de profilering 

van de lijst/kroonlijst/bakgoot 
- gebundelde kabels mogen niet zichtbaar zijn of de vormgeving van de lijst vertekenen 
- een kabel kan op de overgang van twee horizontaal verschillend gematerialiseerde gevelvlakken 

mits het reliëfverschil groter is dan de doormeter van de kabel 
- een kabel verbindt geen vensterbanken met elkaar  
- kabels worden altijd strak tegen het muurvlak en zo dicht mogelijk in de hoek met de lijst geplaatst 
- ophangbeugels kunnen enkel in de voegen bevestigd worden  
- opgaande leidingen worden op de gevelgrens aangebracht en liefst verdoken  

 
Verdeeldoos 

- 1 verdeeldoos per 2 gevels 
- op de gevel met de minste erfgoedwaarde  
- aan de zijkant en (zo mogelijk) architecturaal ingepast 
- aansluiting van de kabels en de doos aligneren 
- zichtbaarheid beperken door kleur af te stemmen op achtergrond 

 
Bij de plaatsing van kabels ter vervanging van oude, worden deze laatste omzichtig verwijderd en eventuele 
schade vakkundig hersteld. 
Van beschermde monumenten is ook het interieur beschermd. Zorg daarom voor een ingangspunt van 
waaruit de verdeling in de woning mogelijk is zonder beschadiging van waardevolle afwerkingen. 
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