Vlaamse overheid
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Mïnisterieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst
van· als monument te beschermen kasteel Jongenbos met aanh?righeden en
landschappelijk park te KORTESSEM

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 inst·ellingen, gewijzigd bij bij zondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;

Gelet

op het decreet

monumenten

en

stads-

van 3 maart

en

1976 tot

dorpsgezichten,

bescherming van

gewijzigd

bij

de

decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21
november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006,
1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober
2007, 14. november 2007, 5 september 2008, 22 september 2008
en 6 januari 2009,

BESLUIT

~

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 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006:

Wegens de historische,
historische in casu architectuurhistorische en
historische casu tuinkunsthistorische waarde:
- als monument:
(Neo)classicistisch kasteel Jongenbos in Vliermaalroot, met aanhorigheden
en landschappelijk park, gelegen te
Kortessem (Vliermaalroot), Jongenbos 2-4;
bekend ten kadaster:
Kortessem, 3e afdeling, sectie B, perceelnummers 1480, 155E, 1780/DEEL,
216C, 217A, 221H, 223C, 230G, 230H.

Art.2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
De historische en historische in casu architectuurhistorische waarde ligt
in de bouw in 1846-1848 van het fraaie classicistische kasteel, met een
kleine uitbreiding van 1882 in analoge stijl, aanvankelijk in het bezit van
de familie Van der Meer uit Tongeren, later van de families Claes, de
Favereau de Fraipont en de Cartier d'Yve 1 alsook in het bijbehorende

wagenhuis in dezelfde stijl en uit dezelfde periode, in de stelplaats van
1872, de in 1872 en 1878 aangepaste hoeve en in de ommuurde moestuin met
serre van 1872.
De historische in casu tuinkunsthistorische waarde ligt in het kort na de
bouw van het kasteel aangelegde park in landschappelijke stijl (20 ha} met
mooie parkbomen, landschappelijke vijver, twee metalen bruggen uit de
aanlegperiode en toegangswegen.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november
1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding 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}.

Brussel,

0 5 HAART 2009

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening

Dirk VAN MECHELEN
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