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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen kasteelpark HET HAMEL te LUMMEN

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorp sgezichten , gewijzigd bij de
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1 995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21
november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gel et op het bes l uit
tot bepaling van de
Regering, gewijzigd
15 oktober 2004, 23
en 10 oktober 2007,

van de Vl aamse Regering van 27 j u li 2004
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
bij bes l uit van de Vlaamse Regering van
december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007

BESLUI T
Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare

monumenten, stads - en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december
1992, 22 februari 1 995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001, 21 november 2003 , 30 apri l 2004 en 1 0 maart 2006:
1°
Wegens
de
artistieke,
wetenschappelijke,
h i storische
en
tuinkunsthistorische waarde :
- als monument :
Kasteelpark Het Hamel in landschappelijke st ij 1, met vijver, ijskelder,
tuinpaviljoen en moestuin met serres en pottenstal, gelegen in Lummen,
gelegen te
Lummen (Lummen), Burggrachtstraat 20;
bekend ten kadaster :
Lummen, 2e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 1780C, 1789A, 1792 / 3A,
1792D, 1793H, 1793L, 1793M, 1793N, 1795E, 1796, 1804G, 180 4K, 1806A, 1808B,
1871D, 1872D, 1873E, 1880E , 19 1 1B .

Artikel 2 . Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt,

het gezamenlijk voorkomen e n de
intrinsi e ke waarden gemotiveerd :

onde rlinge

samenhang

van

wordt door
de volgende

Verdient beschermd te worde n als monument (met uitzondering van het huis
uit de periode rond 1950 en de verbouwde aanhorigheden), het kasteelpark
Het Hamel in landschappelijke stij l , vijver en ijskelder onder het
tuinpaviljoen en de els omwal de, deels ommuurde moestu in met serres en
pottenstal uit de 18de en 19de eeuw, gelegen Burg grachtstraat 20 in Lummen

omwille
van
het
algemeen
belang
gevormd
door
de
artistieke,
de
we t enschappelijke en de historische, meer bepaald de tui nkunsthistorische
waarden, te verstaan als:
- de artistieke waarde van het gehele kasteeldomein dankzij de hoge
belevingswaarde gelegen in het samengaan van elementen van natuur en van
cultuur;
-de wetenschappelijke waarde gelegen in d e dendrologische waarde van de
aanwezige bomen, waaronder vier Belgische kampioenen, onder meer Alnus
glutinosa
'Laciniata',
Chamaecyparis
pisifera,
Fagus
sylvatica
'Heterophylla',
Fraxinus
excelsior
'Elegantissima',
Halesia carolina,
Quercus eerris 'Marmorata', Sassafras albidum var . molle;
-de historische waa rde vervat in de int eressant e ontwikkelingsgeschiedenis
van boerderij tot kasteeldomein, zoals nog merkbaar in het park, de
moestuin, de ijskelder en het tuinpaviljoen, typische bestanddelen, deels
overgenomen van de 18de-eeuwse fase en later uitgebreid;
-de tuinkunsthistorische waarde van het park in landschappelijke stijl met
riant karakter, als eindpunt van een interessante evolutie, aangelegd in
1862 - 1888.

Artikel 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

A. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 7 november
1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhoudi ng en
onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10
maart
1994
en
22
augustus
2006).

1 6 JUli 2008
Brussel,
Viceminis ter - president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
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Dirk VAN MECHELEN
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