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Mînisterieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen woning Roelants te Lennik (Sint-Martens-Lennik)

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 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 1 0 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, 28 juni 2007
en 10 oktober 2007,

BESLUIT

Artikel 1 . Het ontwerp v an 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 waarde:
- als monument:
De woning Roelants, gelegen te
Lennik (S int-Martens-Lennik), Oude Brusselsestraat 15;
bekend ten kadaster:
Lennik, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 318D.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
uitzonderlijke karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd :
Historische i.c. architectuurhistorische waarde: gebouwd in 1962 in opdracht van schrijver-dichter Maurice Roelants (189 5-1966 ), op dat moment
conservator van het nabijgelegen kasteel van Gaasbeek, door Willy Van Der
Meeren (1923-2002), één v an de belang.t· ljk.sL~ ~n m~~st inv~ntieve, naoorlogse ontwerpers vormt de woning Roelants een onbetwist hoogtepunt binnen
zijn veelzijdige oeuvre. Uitgaande van concrete omgeving en gebruikseisen
werd een magische synthese bereikt tussen functie, vorm, beeld en materiaal
en dit bij middel van twee betonnen schaalconstructies dusdanig in mekaar
geschoven dat ze tegelijk beschutting en een weids uitzicht op het landschap bieden.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
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 (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .

1 4 JAN. 2008
Brussel,
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening

____)
Dirk VAN MECHELEN
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