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“Wij zijn zeer tevreden van het resultaat 
en	
�    fier	
�    op	
�    wat	
�    we	
�    verricht	
�    hebben.”	
�    

Gevelmozaïeken van Huize Eglantine zijn weer thuis

De mozaïeken van huize Eglantine verkeerden in zo’n slechte 
staat dat ze niet ter plaatse konden behandeld worden. De 
restauratie zou doorgaan in het atelier in Wevelgem. De Ga-
zet van Zurenborg had al een uitgebreid interview met beide 
dames in een vorige editie van de krant. De gerestaureerde 
mozaïeken zijn teruggeplaatst in de eerste week van juli. 
Onze fotografe klom voor u op de stelling om enkele actie-
foto’s te nemen. Ikzelf stond veilig beneden maar genoot 
van het onthullende “oooh-moment”toen alle steentjes weer 
terug op hun oude vertrouwde plaats waren aangekomen. 
Oogverblindende kleurenpracht is het resultaat. Na afbraak 
van de stelling geeft het een mooi beeld van hoe het huis 
er bij zijn oprichting, zo’n slordige honderd jaar geleden uit-
zag.”

-Wat was nu weer het oorspronkelijke plan en 
waarom kon het mozaïek niet ter plaatse worden 
behandeld? Kan je dus voor de lezer nog even 
terug samenvatten wat er juist moest gebeuren).  
Mikal Kindt: “Door de corrosie van de wapening van de twee 
grote panelen was in situ restaureren van deze mozaïeken 
geen optie. De precaire toestand van de drager kon in de toe-
komst zorgen voor het totaal verlies, dat wil zeggen: verder 
barsten en mozaïeksteentjes die verder afgestoten zouden 
worden. Hoewel afname van gevelmozaïeken volgens de 
huidige inzichten in conservatie/restauratie de laatste op-
tie is, rest er hier geen andere duurzame behandeling. De 2 

werden wel in situ gerestaureerd. De af te nemen mozaïeken 
werden vooraf nauwkeurig gedocumenteerd (fotografisch 
en via calqueren op een dikke plastic film). Om verlies van 
steentjes te voorkomen bij afname werden de mozaïeken 
volledig gefaced met meerdere lagen textiel. Daarna werden 
ze afgenomen en getransporteerd naar het atelier voor res-
tauratie. Om het gemakkelijk te maken werd het groot pa-
neel met huisnaam “Eglantine” vóór de afname dwars in twee 
gezaagd. Er was namelijk midden in het paneel een brede la-
cune die dit perfect mogelijk maakte. Die lacune was het ge-
volg van jarenlange waterinsijpeling vanaf de bovenliggende 
vensterbank. De mozaïeken werden geconserveerd en geres-
taureerd met de facing naar onder, dus ondersteboven.  Eerst 
werden de drager (2,5cm dikte) en slecht hechtende voegen 
verwijderd. Daarna werd de achterkant van de mozaïeksteen-
tjes (handmatig gesneden glas van 2mm dikte)  gereinigd, 
hebben we lacunes ingevuld met nieuw handmatig gesne-
den glas en werd het geel doorzichtig glas opnieuw verguld. 
Daarna werd een nieuwe drager aangebracht met een niet 
corrodeerbare wapening. Na het omdraaien van de mozaïek-

panelen werd de facing verwijderd en werden de voorkanten 
gevoegd en gereinigd.”

-Verliep alles volgens plan?
Mikal Kindt: ”Er zijn geen probleemstellingen bij gekomen 
ten opzichte van wat wij op voorhand voorzien hadden. In 
die zin is alles verlopen volgens plan. Het was echter geen si-
necure en boeiende maar lange zoektocht om het juiste glas 
terug te vinden die de oorspronkelijke steentjes maximaal 
benaderden.” 

- Hadden jullie onderling een verdeling van het werk?
Mikal Kindt: “De taken werden niet verdeeld volgens be-
paalde behandeling, maar werden door beide restauratoren 
samen uitgevoerd na uitvoerig overleg. “

-Verliep de terugplaatsing zoals gedacht?
Mikal Kindt: “Zowel afname als terugplaatsen werd op voor-
hand degelijk onderzocht en daarom werd een stappenplan 
uitgewerkt en specifieke middelen gemaakt om de afname 
en terugplaatsing veilig te laten verlopen. Alles bleek dus te 
kloppen als een bus, zodanig dat er geen problemen stelden 
die op voorhand niet bedacht of opgelost waren.”

-Bent u zelf tevreden met het resultaat? 
Mikal Kindt: “Wij zijn zeer tevreden van het resultaat en 
fier op wat we verricht hebben. Het was een zeer boeiende 
restauratie. Een verrassing was het helder blauw dat na de 
reiniging te voorschijn kwam. Zo mooi had ik het niet ver-
wacht. Door aan deze mozaïeken te werken hebben we onze 
kennis over de oorspronkelijke materialen en de technieken 
verhoogd, en daardoor stijgt ook ons respect voor deze soort 
van mozaïek die in Antwerpen zo veelvuldig voorkomt.”

BESLUIT
Restauratie van mozaïek blijft een kostelijke ingreep maar 
dankzij projecten als deze kunnen wij ons een beetje voor-
stellen hoe het moet geweest zijn toen de meerderheid van 
de huizen hier pas gebouwd waren; de nieuwe gevels en 
de kleurenpracht van de mozaïeksteentjes die glansden in 
de zon. Kijkt u volgende keer als uw pad u door de Zenobé 

geniet van de prachtige bloemen. Laat uw blik rusten op het 
hemelse blauw  en verassen door de gouden schittering. 

M: +32 (0)474 242 248

Not dogs, spinazienuggets, boskroketten, vegetarische bitterballen…Op het menu van De Natuurfrituur staan heel 
wat “speciallekes”. Dit  kraam staat sinds begin september elke woensdag van 12 tot 21 uur op de Draakplaats. De 
Natuurfrituur is geen traditioneel frietkraam. Je kan er uitsluitend vegetarische en biologische snacks en frieten 

per stuk.  Wie zin heeft in een bioveggie party  kan balletjes in tomatensaus, veggie stoverij of vol au veggie laten 
maken. De Natuurfrituur heeft ook een sociale dimensie. Mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet aan de slag 
kunnen, vinden hier onderdak. De Natuurfrituur is een coöperatieve vennootschap met als doel het promoten van 
duurzame voeding en het creëren van sociale tewerkstelling. Geïnteresseerden kunnen een aandeel kopen en zo 
hun duit in het zakje doen. 
In onze volgende editie laten we de initiatiefnemers van De Natuurfrituur uitgebreid aan het woord. 
info@denatuurfrituur.be
http://denatuurfrituur.blogspot.be/

De Natuurfrituur elke woensdag op 
Draakplaats : bio, veggie én sociaal

Bij Textielreiniger aan Groen Kwartier

KIALA-PUNT STUURT DESNOODS 
DE INTERNETBESTELLING TERUG

Kiala werd in 2001 opgericht om tegemoet 
te komen aan de specifieke eisen van private 
klanten die producten aankochten via het in-
ternet. Terwijl de klassieke pakketvervoerders 
op dat moment nog alleen oog hadden voor 
het transport tussen bedrijven onderling, of 
‘B2C’ ‘business to customer’, heeft u’m?, wilde 
Kiala zich richten op het verwachte groeipo-
tentieel van het internetshoppen door mensen 
als u en ik. Dat wordt in hetzelfde jargon het 
‘B2C’ (business-to-customer) genoemd. Want, 
u weet het misschien nog niet, de Zalando-
schoenen worden niet echt uit uw gazon naar 
de oppervlakte geschoten.

AFWEZIGHEID
Een van de problemen waar pakketvervoer-
ders en de klassieke postdiensten mee werden 
geconfronteerd, bestond erin dat particulieren 
in tegenstelling tot bedrijven niet van 8 to 6 
‘open’ zijn. Soms moest de koerier of de post-
bode zich telkens weer bij de klant aanbieden, 
tot het pakket ten slotte maar ergens op de 
post werd gedropt. Tenzij ze bij de buren te-
recht konden. Voor wie bang is dat zijn enge 
buren zijn of haar nieuwe schoenen al even 
zouden inlopen of het nieuwe bij Amazon be-
stelde boek al meteen zouden beduimelen, 
heeft Kiala een netwerk van vestigingen opge-
zet, die onderdak hebben gekregen bij winkels 
van andere ketens, waaronder supermarkten. 
Deze hebben als voordeel dat ze vrij ruime 
openingstijden hanteren en vaak gelegen zijn 

in de onmiddellijke buurt of op de dagelijkse 
reisweg van de consumenten. Het Kiala-punt 
aan het Hospitaalplein is van maandag tot vrij-
dag doorlopend open van 8u tot 18u en op za-

RETOUR
Bij het plaatsen van bestellingen via het in-
ternet kan je bij de meeste ‘winkels’ aangeven 
waar je je zending geleverd wil hebben. Kiala 
zorgt niet alleen voor dat aanleveren van de 
bestelde pakketten, maar neemt ook de retour-
zendingen voor zijn rekening. Dank zij Europa 
hebben internetshoppers immers het recht om 
hun aankopen binnen de twee weken terug te 
sturen, zonder bijkomende kosten. Daarnaast 
kunnen particulieren ook van het systeem ge-
bruik maken voor het versturen van eigen pak-
ketten.

IJSFABRIEK
Kiala is niet zomaar uit de lucht komen vallen 
in onze wijk. Samen met Textielreiniger was 
het eerst gevestigd in de IJsfabriek, maar daar 
was er wel een probleem op het vlak van zicht-
baarheid, zegt medezaakvoerder Vincent Huy-
brechts. “Zowel Textielreiniger als Kiala hebben 
heel wat klanten bijgewonnen sinds onze ver-
huizing naar het Hospitaalplein.”  De markt van 
het internetwinkelen groeit wereldwijd met 
forse cijfers, vooral in sterk consumptiegerichte 
economieën zoals de Amerikaanse en de Eu-
ropese. Het mag dan ook geen verwondering 

heten, dat ook de bovengenoemde pakketver-
voerders hele silo’s graantjes willen meepikken 
van dit fenomeen.
Kiala werd in 2012 overgenomen door UPS. 
Lezers van dit GVZ-artikel hebben momenteel 
dan ook een heus 'collectors item' in de hand, 
want de getoonde foto’s worden dra geschie-
denis. Der naam van Kiala wordt veranderd in 
UPS Access Point.

BPOST
Wie zelf pakjes wil versturen en liefst niet wil 
bijdragen aan de omzet van een Amerikaanse 

multinational, kan nog altijd terecht bij onze 
goede oude Tante Pos. Bpost is nl. begonnen 
met de installatie van lockerbatterijen op di-
verse plaatsen, onder meer in de doorgang van 
het station van Berchem. 

waarmee klanten niet meer verplicht zijn om 
zich tijdens de openingsuren van de postkan-
toren aan te bieden. Nadeel is wel, dat de zen-
dingen eerst gefrankeerd moeten worden.
www.kiala.be
www.bpost.be

De mozaïeken zijn in hun volle pracht te bewonderen


