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Mînisterieel besluit houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
kasteel de l'Escaille met park in Hament

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS 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 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;
Gelet op het besluit
tot bepaling van de
Regering, gewijzigd
15 oktober 2004, 23
en 10 oktober 2007,

van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
bij besluit van de Vlaamse Regering van
december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007

BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van- lij st van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet vpn 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpsgezichten, gewij z.igd bij de decreten van 18 december
1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei }999, 7
december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006:

Wegens de historische, artistieke,
en sociaal-culturele waarde:

historische in casu tuinkunsthistorische

- als monument:
Neoclassicistisch kasteel, ontworpen door Mathieu Christiaens, en park,
geïnspireerd op een plan van J. Creten, gelegen te
Hament-Achel (Hamont), Lozenweg 100;
bekend ten kadaster:
Harnont-Achel, le afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 1185Al5, 1185Bl5,
1185H13, 1185L13, 1185M13, 1185Ml4, 1185N13, 1192C2, 1192Dll, 1192E12,
1192M, 1199T, 1199Y/DEEL, 1199Z.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk
voorkomen
en
de
onderlinge
samenhang
van
de
volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:
Dient te worden beschermd als monument omwille
gevormd
door
de
historische,
artistieke,
tuinkunsthistorische en sociaal-culturele waarde:

van het algemeen belang
historische
in
casu

.tdj,':f-

Hament-Achel
104:

(Hamont) ,

kasteel

de 1' Escaille met park,

Lozenweg nr.

100-

De historische waarde:

Het laatneoclassicistische kasteel, met oudere kern van 1852, is
vermoedelijk in zijn geheel naar ontwerp van de bekende Tongerse architect
Mathieu Christiaens (1865-1934);
De artistieke waarde:
Het is een gaaf geheel, gelegen in een gevarieerd landschap met centraal de

kasteelsite; een eiland met daarop drie gebouwen, het kasteel, de boerderij
en de conciërgewoning omgeven door een landschapspark met vijvers, een
rondgang, een toegangsdreef, bomengroepen, Rododendronmassieven en mooie
doorzichten op het omringende landschap;
De historische, in casu tuinkunsthistorische waarde:
Ontstaan midden 19cte eeuw als boerderij en geëvolueerd tot een kasteeldomein
met een mooi park in landschappelijke stijl, aangelegd einde 19de eeuw en
geïnspireerd op een niet uitgevoerd plan van J.Creten van 1875;
De sociaal-culturele waarde:

Ontstaan vanuit een agrarisch motief en een sterke stroming van in de
achttiende eeuw met als doel het ontginnen van 1 Woeste 1 gemeentegronden.

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,

besluit van de Vlaamse Regering van123 juni 2006
maart 1994 en 22 augustus 2006).

Brussel,

gewijzigd bij
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Viceminister-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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