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Vlaa"!se
·~~ \ Regenng

Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
een
devotiepark
met
parkaanleg,
Leurdesgrot
en
bron,
openluchtpreekstoel, pelgrimshut, Zeven Weeënweg, Kruisweg en
Sint-Rochuskapel in Brasschaat
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1 °;
Gelet op het mm1steneel beslult van 8 JUni 2017 tot voorlopige beschermmg als monument
van het devotiepark met parkaanleg, Leurdesgrot en bron, openluchtpreekstoel, pelgnmshut,
Zeven Weeenweg, Kru1sweg en Smt-Rochuskapel 1n Brasschaat;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 29 JUni 2017 tot en met 28 JUli 2017
en waarvan de behandelmg van de opmerkmgen IS opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen
beschermJngsdossJer, de erfgoedwaarde van het devotiepark aantoont;

1n

het

Overwegende dat het devotiepark met parkaanleg,
Lourdesgrot en
bron,
openluchtpreekstoel, pelgnmshut, Zeven Weeenweg, Kruisweg en Smt-Rochuskapel als
monument historische waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het ontstaan van het devotiepark van Brasschaat-Rustoord kadert m de ontwikkeling en
Uitbouw van de WIJk Rustoord 1n het eerste kwart van de 20ste eeuw en toont aan dat de
tendens van talloze meuw opgenchte devotieparken smds het katholieke "réve1l" van de
19de eeuw z1ch m d1e penode nog voortzette.
De WIJk Rustoord ontstond als een speculatieve operat1e van de verzekenngsmaatschapplJ
"Antverp1a": onder Impuls van zaakvoerder Antoon Van den Weyngaert (1854-1925) werd
gemvesteerd 1n de ontw1kkelmg van gronden bu1ten en ten noorden van Antwerpen,
bestemd voor de stedeliJke bourgeo1s1e d1e vanaf het emde van de 19de eeuw de drukke
handelsmetropool ontvluchtte op zoek naar rust m een groene, landeliJke woonomgevmg.
Van den Weyngaert beperkte z1ch h1erb1J met enkel tot het Uitbouwen van een woonbuurt,
maar amb1eerde tevens het ereeren van een woongemeenschap met een e1gen Jdent1te1t.
Het startpunt voor de ontw1kkelmg van de WIJk Rustoord was de bouw van het rustoordsanatonurn "Salve" m 1910 waarrond z1ch een centrum ontwikkelde. In 1916-1921 werd
de WIJk vervolledigd met de aanleg van een devot1epark, begonnen met de aankoop en
heropbouw van een u1t Stabroek gerecupereerde Lourdesgrot en SJnt-Rochuskapel en tot
CJrca 1921 gestadig Uitgebouwd tot een bescheiden, maar volwaardig devot1epark, vern]kt
met een Zeven Weeenweg, een Kru1sweg en enkele beelden. Als welvarend zakenman en
lokaal politicus trad Van den Weyngaert op als promotor en mecenas en werd h1erb1J
gesteund door een aantal clenc1 en door aan Antverp1a gelleerde of lokale burgers;
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Overwegende
dat
het
devotrepark
met
parkaanleg,
Lourdesgrot
en
bron,
openluchtpreekstoel, pelgnmshut, Zeven Weeenweg, Krursweg en Srnt-Rochuskapel als
monument archrtecturale waarde bezrt dre als volgt wordt gemotrveerd:
Het devotrepark van Brasschaat-Rustoord ts een bescheiden, maar representatief voorbeeld
van een begrn 20ste-eeuws devotrepark met publieke ontslurtrng zoals deze werden gebouwd
rn Belgreen Nederland vanaf het ernde van de 19de eeuw. Het park vormt een waardevol en
beeldbepalend onderdeel van de WIJk Rustoord, gestrcht en ontwrkkeld onder tmpuls van
grootgrondbezrtter en zakenman Antoon Van den Weyngaert (1854-1925).
De aankoop en heropbouw rn 1916 van een utt Stabroek gerecupereerde Lourdesgrot en
neogotische Srnt-Rochuskapel op een perceel ten noorden van de parochrekerk betekende de
aanzet tot de gelerdeluke urtbouw van een devotrepark, dat tot op vandaag opvalt door ZIJn
ensemblewaarde en gaafherd.
De aanleg van het devotrepark op een VriJ smal rechthoekrg perceel met een hcht golvend
rellef geturgt van een doordacht planmatrg opzet. Typerend voor dergelr]ke devotreparken ts
dat het padentracé, de rnplantrng van de bouwkundrge constructres of elementen en het
aangeplant geheel, rnherent deel urtmaken van een totaalconcept gencht op het urtbeelden
van een relrgteus programma tn een rntreme "rutmte" met besloten karakter en sporadrsch
verrassrngseffecten. De Lourdesgrot aan het begin van het devotrepark en de op een
kunstmatrge heuvel gelegen kapel aan het andere utternde vormen het begrn- en erndpunt
van een relrgreuze tocht dre de pelgnm aflegt vra een urtgekrend padentracé. Het aangeplant
geheel bestaat urt een combrnatre van tnheemse en exotische boomsoorten en heesters
waarbiJ voornameluk de dennen (prnus sylvestns) en de rododendrons het beeld en karakter
van het park bepalen.
De Leurdesgrot ts representatref voor de talloze meer "vn]e kopreen" van de echte
Leurdesgrot tn FranknJk waarbiJ het veeleer gtng om het tdee dan de exacte weergave. De
grot beantwoordt aan het tradrtJOnele concept van een Lourdesgrot: een koepelvormrge
constructie met een rotsformatie als voorgevel, een verschunrngsnrs met Manabeeld, een
grote urtgespaarde rutmte met een buttenaltaar en een rngebouwd offerblok, afgesloten met
smeediJzeren hekwerk, en aan de voet van de grot een bronvijvertJe met het beeld van de
kntelende Bernadette.
De Zeven Weeenweg- en de veertten kruiswegstatres ZIJn archrtecturaal op dezelfde manrer
geconcrpreerd wat de ensemblewaarde van het geheel versterkt: geschrlderde kunststenen
basreltefs naar ontwerp van beeldhouwer-rotseerder Lours Jacobm (1884-1943) en
beeldhouwer Jaak Caomans senror (1862-1939) werden verwerkt rn een rotsformatre als
"kader" naar ontwerp van Lours Jacobtn, oorspronkeliJk elk voorzren van een biJhorend
ZitbankJe en biJ de Zeven Weeenweg vergezeld van beelden.
Het devotiepark straalt tevens een architecturale ensemblewaarde u1t als een geheel van
diverse cementrustieke constructJes tn een re1Jg1euze context waaronder de meeste toe te
schriJVen ZIJn aan de beeldhouwer-rotseerder Lou1s Jacobm of het rotseerdersateiJer Alfons
Janssens (1880-1950)- M1chel Geysels (1889-1977) UJt Westmeerbeek. Brnnen de complexe
bedrufsgeschJedenrs van de bekende rotseerdersdynast1e Janssens resulteerde de vruchtbare
en tiJdeliJke samenwerking tussen A. Janssens en M. Geysels tiJdens de Jaren 1920 tot 1933
rn taln]ke kwaliteitsvolle realisaties tn de Antwerpse Kempen.
Een typologisch unrek gegeven brnnen de cementrustJek tn Vlaanderen JS de man1er waarop
de gerecupereerde neogotische kapel h1er gerntegreerd werd brnnen de nreuwe context van
het devotJepark. Op een vrsuele z1chtas met de Lourdesgrot kreeg de bakstenen kapel ZIJn
plaats op een heuvel waardoor de onderbouw kon opengewerkt worden tot een
cementrustieke rotsformatie d1e als kader d1ent voor het monumentale rel1ef van de
veertJende kruJswegstatJe. Brnnen het brede gamma aan constructJes rn bedevaarts- en
devotieparken rs het voorkomen van een openluchtpreekstoel zeldzaam;
Overwegende
dat
het devotrepark
met
parkaanleg,
Lourdesgrot
en
bron,
openluchtpreekstoel, pelgnmshut, Zeven Weeenweg, Kruisweg en Srnt-Rochuskapel als
monument volkskundige waarde bezrt d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het devotiepark van Brasschaat-Rustoord, ontstaan en uitgebouwd rn de penode 1916-1921
past rn de trad1t1e van de rehg1euze parken dre srnds de late 19de eeuw rn kader van het
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katholieke "tnomfal1sme" m grote getale werden opgencht m Belg1e en Nederland. Het 1s een
matenele getu1ge van de mtense manale volksdevotie d1e op het emde van de 19de eeuw
opbloeide als gevolg van de mstelllng van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis m 1854
en de legende van de taln]ke verschiJningen van Mana aan Bernadette m de grot van Lourdes1
en een opflakkenng kende m de naweeen van de Eerste Wereldoorlog 1 ten tiJde van de zaligen he1llgverklanng van Bernadette m respectleveluk 1925 en 1933 1 en na de Tweede
Wereldoorlog.
AanvankeliJk gestart als een pnvé-m1tlat1ef met een Leurdesgrot en kapel groe1de de s1te
dankZIJ weldoeners u1t tot een volwaardig devotiepark met de u1tbeeldmg van een Uitgebreid
en samenhangend religieus programma met Manale thematiek. De algemene aanleg van de
s1te bewerkstelligt een belevmg m een mt1eme sfeer. EigentiJdse prentkaarten/
devotieprentjes en affiches waarop het park "gepromoot" werd en de nog aanwezige exvoto1S getu1gen van een decennialange bekendheld als bedevaartsoord waar processies UJt
d1verse contreien naartoe kwamen. Tot op vandaag getuigen de JaarliJkse Manabedevaarten
m mel 1 de kaarsenstandaard met brandende kaarsen en offergaven van gelovigen of
bezoekers nog van een levendige volksdevot1e;
Overwegende
dat
het
devotiepark
met
parkaanleg/
Leurdesgrot
en
bron 1
openluchtpreekstoe1 1 pelgnmshut1 Zeven Weeenweg 1 Kru1sweg en Smt-Rochuskapel als
monument art1st1eke waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De kwal1tat1eve UJtvoenng van de bouwtechniek en de deta1llenng m vormgevmg en
modellenng waarbiJ d1verse matenalen kunstig nagebootst worden 1 getu1gen van een
ambachteliJk vakmanschap door gespeCialiseerde ateliers zoals onder meer A. Janssens en
M. Geysels (Westmeerbeek) en Lou1s Jacobm (Antwerpen) 1 en verlenen aan de
cementrustieke creat1es een a1:t1st1eke meerwaarde.
De basrellefs van de Zeven Weeenweg en de Kru1sweg ZIJn representatief voor het werk van
de beeldhouwersateliers Uit het emde van de 19de en het begm van de 20ste eeuw. De
ateliers van Lou1s Jacobm en Jacques Caomans senlor waren productleve "bedruven"1 bekend
om hun degeliJksenewerk m g1psen of kunststenen devotiesculpturen zoals hell1genbeelden 1
kruiswegen en kerkmeub1la1r waarmee ze talnJke kerken en kapellen m en rond Antwerpen
vernJkten. Tot nog toe ZIJn n1et veel "openlucht" kruiswegen of smartwegen van hen bekend.
Veelal werd er een prototype ontworpen waarvan een aantal reeksen geproduceerd werden.
Zo vormden de Kruisweg van Brasschaat-Rustoord en d1e van de kapel m het voormalige
Ursulmenklooster m Wuustwezei-Gooremd quasi 1dent1eke exemplaren;
Overwegende
dat
het
devotiepark
met
parkaanleg/
Leurdesgrot
en
bron 1
openluchtpreekstoel 1 pelgnmshut, Zeven Weeenweg, Kru1sweg en Smt-Rochuskapel als
monument technische waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De cementrustieke constructles m het devotiepark van Brasschaat-Rustoord waartoe
gespec1al1seerde ateliers zoals dat van LoUis Jacobm (Antwerpen) en het atelier A. Janssens
en M. Geysels (Westmeerbeek) hebben biJgedragen/ behoren tot de betere voorbeelden van
deze vroege betontechniek m Vlaanderen/ ook kunstbeton ("béton rust1que") genaamd 1 h1er
gekenmerkt door een d1vers1te1t m toegepaste techmeken en een kwal1tat1ef hoogstaande
gedetailleerde u1tvoenng. De Leurdesgrot heeft een koepelvormige gecementeerde
bakstenen kernstructuur1 aan de voorzude uitgewerkt als een rotsformatie van met
cementmortel gehechte blokken natuur- en kunststeen 1 aan de bmnenzl)de als een pseudorotsformatie m cementple1ster. BIJ de Zeven Weeen- en KrUisweg IS rond een bakstenen
kernstructuur een metalen frame geplooid met een l1chte netwapenmg waarop aangestreken
cementpleister kunst1g gemodelleerd 1s tot een natuurgetrouwe rotsformatie met een
biJhorend Zitbankje met 1m1tat1e van knoestig hout. In de openluchtpreekstoel en
vermoedeluk ook m de schuilhut voor de pelgnms werden rond de wapen1ng nog andere
matenalen gebruikt als opvul- en hechtmgsmatenaal wat het aanbrengen van de spec1e op
de gewenste d1kte vergemakkeliJkte. De openluchtpreekstoel en schUilhut vallen op door de
deta1llenng m de afwerkmg en/of de sporen van polychromie waarbiJ naast vananten van
houtstructuren (knoest1ge boomstammen/ takken 1 beplankmgen), ook stro en steen
natuurgetrouw ge1m1teerd worden 1
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BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van artikel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
monument:
Het devotiepark met parkaanleg, Leurdesgrot en bron, openluchtpreekstoel, pelgnmshut,
Zeven Weeenweg, Kru1sweg en Smt-Rochuskapel, Rustoordlel zonder nummer, Brasschaat,
bekend ten kadaster Brasschaat, 3de afdeling, sect1e F, perceelnummer 147/L6.

De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoregistratie van de fys1eke toestand van de defrn1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1o
2°
3°
4°
5°

2. §1. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
architecturale waarde;
volkskundige waarde;
art1st1eke waarde;
technische waarde.

§2. De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het devotiepark 1s aangelegd op een langwerpig beplant perceel. NabiJ de mgang bevmdt
z1cht het "devotioneel centrum" met de Leurdesgrot met Mana, vergezeld van een
bronVIJVertJe met de knielende Bernadette, een openluchtpreekstoel en een pelgnmshut,
opgevat als de schapenstal van de herdenn Bernadette. In een halve knng achter de grot
staan de zeven stat1es van de Zeven Weeenweg als een reeks opgesteld. Aan het begm van
de Zeven Weeenweg bevmdt z1ch de sokkel van een voormalig Smt-Jozefbeeld en het beeld
van Smt-Anna met krnd. De Zeven Weeenweg wordt afgesloten met het beeld van een P1eta.
Aan het andere u1temde van het perceel staat de Srnt-Rochuskapel, gebouwd op een
kunstmatige verhevenheid. Tussen de Zeven Weeenweg en de kapelloopt een slmgerend pad
waarlangs de veertien stat1es van de Kruisweg verspreid ZIJn opgesteld. W1e deze rn volgorde
bidt, legt een Zigzagparcours af tot aan de kapel met de laatste krUiswegstatie. Ongeveer ter
hoogte van kru1swegstat1e v1er en VIJf vertrekt een centraal middenpad als z1chtas naar de
kapel. De krUiswegstatles aan de zuidwestziJde van het perceel ZIJn rechtstreeks met elkaar
verbonden door een pad dat langs de perceelgrens loopt en ter hoogte van de kapel aansluit
op het slmgerend pad. De verzonken plek achter de grot, ongeveer tussen krUiswegstatles
één en dne, en de stenen restanten, ZIJn mogeliJk een referentie aan een vroegere
zogenaamde bronnenput met cementrustieke elementen. Het oorspronkeliJk l1cht golvend
rellef van het perceel bleef grotendeels behouden en werd met de aanleg en rnnchtmg van
het devotiepark sporadisch zelfs versterkt. Zo ZIJn de meeste krUiswegstatles tegen of op een
heuveltJe geplaatst. Stat1e twaalf met de Kruisdood (op de berg Golgotha) IS op het hoogste
punt rngeplant, achter de kapel. V1a statie dert1en daalt het pad dan af naar de laatste stat1e
van de grafleggrng, opgevat als een "grafkapel", gerntegreerd rn het volume van de kapel. De
beplantrng bestaat Uit een geheel van rnheemse en exotische boomsoorten en heesters. Het
padenstelsel IS licht verdiept aangelegd, de paden ZIJn n1et verhard, van aarde en vlak.
De openluchtpreekstoel, de schuilhut voor pelgnms, de Zeven Weeenweg en de
KrUiswegstatles ZIJn constructles m cementrust1ek, naargelang de aard en grootte van het
bouwwerk verschillend rn toegepaste bouwtechniek.
De Lourdesgrot heeft een koepelvormige gecementeerde bakstenen kernstructuur, aan de
voorZIJde Uitgewerkt als een rotsformatie van met cementmortel gehechte blokken natuur
(maaskalksteen)- en kunststeen, aan de bmnenZIJde als een pseudo-rotsformatie rn
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cementple1ster. De grot 1s een vn]e Jm1tat1e van de echte Managrot m Lourdes. De als een
rotsformatie Uitgewerkte voorZIJde heeft puntvormige beemd1gmgen en een verschJ]nmgsnJs
rechtsboven met een kunststenen Manabeeld, gepolychromeerd m een w1t gewaad met
blauwe SJerp. In de grote n1svorm1ge ru1mte staat op een bordes het Witgeschilderd
kunststenen bultenaltaar met een blad van gran1to op (een vanante van) Konnth1sche zuiltJes
en zes houten kandelaars. In de koepelwand ZIJn taln]ke ex-voto's verwerkt met opschnften
van dank voor een bekomen gunst, genezmg of behouden terugkomst van soldaten. De
ru1mte heeft een vloer van gran1to, geeft toegang tot het biJlokaaltJe waar het offerblok staat,
en wordt afgesloten met een smeediJZeren hekken, met toegangspoort, van zwart
geschilderde spiJlen, bovenaan vers1erd met goud geschilderde lelie- en krUJsmotJeven.
Rechts van het hekken 1s m de rotswand een Witmarmeren gedenkplaat verwerkt met als
opschnft: "opgencht ten ]are 1916/door den weled. heer/A.H. Van den Weyngaert/ stichter
der parochJe/eerste pastoor eerw. H. Cornells". Lmks van het hekken bevmdt z1ch het
mgebouwde offerblok, herkenbaar aan de bUltenziJde door een marmeren gedenkplaat. De
gaten m de rotspartiJ onderaan het Manabeeld alsook de met natuurstenen blokken afgezette
opvangbekkens aan weersziJden vóór de grot, refereren aan een vroegere bron m de vorm
van een druppelende waterval. Het m de rotsconstructie gemtegreerde biJlokaaltJe met
offerblok heeft m de linkse ZIJgevel van de grot, een klem rondboogvenstertJe met houten
schn]nwerk en traliewerk.
BIJ de grot hoort de bron, een aan de voet van de grot gelegen VIJVertJe, afgezet met blokken
natuursteen en m het mldden voorzien van een bron m de vorm van een rotsblok waaru1t
water opborrelt. Op een grotere steen bevmdt z1ch het gepolychromeerd kunststenen beeld
van de knielende Bernadette.
De rotsformatJes van de Zeven Weeenweg en de KrUiswegstatJes hebben een bakstenen
kernstructuur waarrond een metalen wapenmg als een frame geploOid werd m de gewenste
vorm. Een lichte netwapenmg met kleme Vlerkante mazen bmnen d1t frame d1ent als
hechtlaag voor de cementpleister d1e h1erop m verschillende lagen en op de gewenste dikte
IS aangebracht en waarvan de buitenste laag kunstig gemodelleerd werd als een 1mJtat1e van
een rotspartiJ. De bakstenen kernstructuur IS klemer dan de rotspartiJ d1e daardoor hol1s.
De Zeven Weeenweg telt zeven stat1es, telkens bestaande u1t een kunststenen basrellef,
geplaatst m een rotsformat1e. BIJ elke stat1e hoort een laag ZitbankJe op knoest1ge
boomstammet]es. De ZitbankJeS biJ de Zeven Weeenweg, tevens met een wapenmg, bevatten
m kern ook baksteen als hechtmgsmatenaal wat het aanbrengen van de spec1e op de
gewenste dikte vergemakkeliJkte. De cementpleister werd h1er bewerkt tot een houtstructuur.
De basrellefs ZIJn overschilderd m een llchtbrume tmt en dragen onderaan een mscnpt1e met
het nummer en de t1tel van de afgebeelde scene. BIJ de meeste basrellefs geeft een tweede
plaatJe onderaan de naam van de schenker weer. De statJes zes en zeven hebben m de
rotspartiJ een mscnpt1e met JnltJalen, gecombmeerd met een datum m de Jaren 1960, wat
verWIJSt naar de grondige restauratie door de firma Tondele1r (Mortsel-Oude God). Somm1ge
zitbankJes vertonen sporen van een donkerbrume verflaag.
Aan het begm en het emde van de Zeven Weeenweg staan respectleveliJk het polychroom
geschilderd kunststenen beeld van Smt-Anna met lezend kmd en een d1to P1eta, be1de op een
als rotsformatie Uitgewerkte sokkel van kunst- en/of natuurstenen. Naast Smt-Anna staat
enkel nog een geliJkaardig opgebouwde sokkel van het -mm1ddels verdwenen- beeld van SmtJozef, z1e het losgekomen houten paneeltJe met mscnpt1e "Smt Jozef a.u.b. help ons".
Stat1e 1. De besmJdenJs van Chnstus.
Schenker: "Tot aandenken van miJne dierbare ouders F. (of E.?) D.".
Stat1e 2. De vlucht naar Egypte.
Schenker: "Ter nagedachtenis miJner familieleden Jufw. H. Lmdekens".
Stat1e 3. Het verliezen van Chnstus. (oorspronkeliJke t1tel: het verlies van het kmd Jezus)
Schenker: wordt n1et vermeld op de stat1e. Volgens bronnen Mevrouw Herbosch.
Deze stat Je werd gereconstrueerd.
Stat1e 4. Ma na ontmoet Jezus op de krUisweg. (oorspronkeliJke t1tel: de krUJsdragmg)
Schenker: wordt n1et vermeld op de stat1e. Volgens bronnen de heer Wéry.
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De zitplaat van het ZitbankJe ontbreekt.
Deze stat1e werd gereconstrueerd.
Stat1e 5. De dood van Chnstus (oorspronkeliJke t1tel: de krws1gmg).
Schenker: "Gift van Mr. Fr. Van R1el en ZIJne echtgenote I. Bogaerts".
De rotsformatie van deze statie werd gereconstrueerd.
Stat1e 6. Het afdoen van het kru1s.
Schenker: "Gift van A. Van den Weyngaert".
Inscnpt1e met 1n1t1alen van de f1rma Tondele1r.
Stat1e 7. De begrafeniS van Chnstus.
Schenker: "Tot aandenken onzer dierbare ouders E.L.I.U.D" (Eerwaarde Lou1s Is1dore Uit
Dankbaarheid).
Inscnpt1e met 1n1t1alen van de firma Tondele1r.
De veertien statles van de Kruisweg ZIJn op dezelfde man1er geconCipieerd als de Zeven
Weeenweg: Uitgezonderd stat1e veert1en d1e gemtegreerd IS m de opengewerkte plmt van de
Smt-Rochuskapel, bestaat elke stat1e wt een kunststenen basrellef geplaatst m een
rotsformat1e, meestal geplaatst tegen een kunstmatig heuveltJe. Enkel stat1e veertien behield
ZIJn zitbankJe. De rellefs ZIJn overschilderd m een felle polychromie en dragen onderaan op
een apart plaatJe het nummer en de t1tel van de afgebeelde scene en de naam van de
schenker. Een aantal statles dragen m verschillende vananten de s1gnatuur van beeldhouwer
Jacques Coomans. Zeven statles hebben m de rotspartiJ een mscnpt1e met m1t1alen,
gecombmeerd met een datum m de Jaren 1960, wat verWIJSt naar de grond1ge restauratie
door de f1rma Tondelelr (Mortsel-Oude God).
Stat1e 1. De veroordelmg.
Schenker: "Opgencht door den E.H. Cornells pastoor en mwoners van het Rustoord".
Rechts onder gesigneerd met "Jaak Caomans en zoon".
Stat1e 2. De kru1sopnemmg.
Schenker: "Ter nagedachteniS miJner dierbare ouders A. Van den Weyngaert".
Stat1e 3. De eerste val.
Schenker: "Tot weerz1ens miJner dnJ broeders Mevr. A. Van den Weyngaert 1917".
Stat1e 4. De ontmoetmg.
Schenker: "Gift van Mr. A. V D Weyngaert".
Rechts onder ges1gneerd met "Jaak Caomans Antw".
Op de rotsformatie mscnpt1e met m1t1alen van de firma Tondele1r.
Bevuild met graff1t1.
Statie 5. S1mon van Cyrene helpt Jezus het kru1s dragen.
Schenker: wordt n1et vermeld, het hu1d1ge basrellef vervangt het oorspronkeliJke.
Op de rotsformatie mscnpt1e met m1t1alen van de firma Tondele1r.
Deze stat1e werd gereconstrueerd.
Statie 6. Veromka droogt de tranen van Jezus af.
Schenker: wordt n1et vermeld, volgens bronnen ConstanCia Ma na Theres1a Peeters, de letters
van het plaatJe ZIJn deels vern1euwd.
Op de rotsformatie mscnpt1e met 1n1t1alen van de f1rma Tondele1r en Jaartal 1966.
Stat1e 7. Tweede val.
Schenker: "God bescherme ons hwsgezm. G1ft Mr. VVD Zande"
Lmks onder gesigneerd met "Jacq. Coomans".
Op de rotsformatie 1nscnpt1e met m1t1alen van de f1rma Tondele1r en Jaartal 1966.
Statie 8. De weenende vrouwen.
Schenker: "Gift van Juf. J. Van Hoof".
Op de rotsformatie mscnpt1e met m1t1alen van de f1rma Tondele1r en Jaartal 1966.
Stat1e 9. Derde val.
Schenker: "Tot gedachtenis van Mr & Me J Vergauwen".
Op de rotsformatie mscnpt1e met m1t1alen van de f1rma Tondele1r en Jaartal 1967.
Statie 10. De ontkleedmg.
Schenker: "Om Uwen zegen F1e Cammaert-Vergauwen".
Rechts onder gesigneerd met "1918 Jacq. Coomans".
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Statie 11. De krUISiging.
Schenker: "Gift van Mr. Groffen".
Rechts onder gesigneerd met "Jaak Caomans Antw".
Statie 12. De krUisdood.
Schenker: "G1ft H. Clerbaut-De Baeck".
Op de rotsformatie mscnpt1e met JnJtJalen van de f1rma Tondele1r.
Statie 13.De krUJsafnemmg.
Schenker: "Gift Mr. Mertens-Van Me1r".
Lmks onder gesigneerd met "J. Coomans".
Statie 14. De Begrafems, z1e de beschn]vmg van de Smt-Rochuskapel.
Schenker: "G1ft van Mr. A. Van den Weyngaert", z1e de gedenkplaat op de gevel.
In de cementrustieke constructJes van de openluchtpreekstoel en de schut/hut voor pelgnms
werd de wapenmg met andere matenalen (zoals c1llndervorm1ge stukken terracotta,
baksteen, ) gecombmeerd, als een soort van hechtmgsmatenaal dat het aanbrengen van de
speCie op de gewenste d1kte vergemakkeliJkte. Met de cementpleister worden naast
houtstructuren, gaande van takken, boomstammen tot beplankmgen, ook steen (geblokte
piJnt van schUilhut) en stro (bmnenzJ]de dak schUilhut) vakkundig nagebootst.
De openluchtpreekstoel staat op een als rotspartiJ Uitgewerkte sokkel van zowel natuurstenen
als kunststenen blokken en baksteen, omnngd door een cirkelvormig perkJe afgeboord met
gekoppelde vlerkante paaltJes, tevens m cementrust1ek, Uitgewerkt met een nervenstructuur.
De preekstoel 1s toegankeliJk v1a een trap van zes treden van blauwe hardsteen met een
leunmg van knoest1ge takken. De kUip, de achterwand en het klankbord bestaan u1t
gecementeerde (beraapte) platen tussen of afgeboord met eveneens knoestige
takken/boomstammen. De kUip heeft een vloer van steengoedtegels en aan de achterwand
hangt een eikenhouten kru1s. Sporadisch ZIJn op de knoestige takken/boomstammetJes nog
sporen van polychromie Zichtbaar.
De schut/hut voor de pelgrims bestaat u1t knoestige boomstammen onder een lessenaarsdak
met een kort lUlfeitJe aan de voorziJde. Op de Uiterst lmkse boomstam bleef de deels leesbare
s1gnatuur "A. Janssens M. Geysels Uit Westmeerbeek" bewaard. De vormgevmg en deels
bewaarde polychromie refereren aan de schapenstal van de herdenn Bernadette. De twee
ZIJgeveltJes van de schUilhut ZIJn Uitgewerkt als een beplankte wand op een geblokte plint, de
achterZIJde IS beraapt. VoornameliJk aan de bmnenzJJde van de schUilhut IS dUideliJk
polychromie aanwezig: de binnenwanden vormen een brum-gn]ze beplankmg Jn ru1tvorm1g
patroon op een rood-brume geblokte plmt, de okerkleunge onderZIJde van het dak met een
liJnvormige textuur verWIJSt naar een met stro gestoken onderdak, de kleurgevmg van de
knoest1ge boomstammen verWIJSt naar berkenstammen.
De Sint-Rochuskapells een bakstenen gebouw, met een gemtegreerd deel m cementrust1ek.
De kapel JS een eenvoudig rechthoekig gebouwtJe m neogotische stiJl met een dnezJ]dJge
siUJtmg onder een afgewolfd natuurleien zadeldak met smeediJZeren kru1s. De als een
puntgevel uitgewerkte voorgevel heeft een sp1tsboogvorm1ge mkom met ontlastmgsboog en
een oculus m de top en 1s vermeerderd met steunberen, schouderstukken en een aandak met
een achthoekig topstukJe. Kunststeen wordt verwerkt 1n de plmt, de deksteen van de
steunberen, de kraagstenen, het aandak en de deuromiJ]stmg. De mkom 1s een beglaasde en
getraliede dubbele paneeldeur met spitsboogvormig bovenlicht, gevat m een omiJ]stmg met
een met dnepasbogen Uitgewerkt bovenlicht en een tussendorpel op pilasters, voowen van
de mscnpt1e: "Sancte Roche Ora pro Nob1s". Het later aangebrachte structuurglas m het
bovenlicht en de oculus 1s deels stuk. De gevels ZIJn afgeboord met een houten goot en
hebben spJtsboogvenstert]es, voorzien van houten schnJnwerk, een ontlastmgsboog en een
afgeschumde lekdrempel van blauwe hardsteen.
De kapel staat op een kunstmatige verhevenheid die ter hoogte van de noordziJde en
oosthoek 1s opengewerkt als een rotsformatie van cementrustlek waann de veertJende statie
als een monumentaal rellef verwerkt Js, z1e de gevelsteen met mscnpt1e: "De Begrafenis/gift
van Mr. A. Van den Weyngaert". Het overkragende deel van de kapel waaronder het rellef
z1ch bevmdt, wordt ondersteund door een kolom, vermoedeliJk met bakstenen kern. In
tegenstellmg tot de andere staties, beschikt deze stat1e nog over een cementrustieke zitbank.
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Het niveauverschil tussen de voorgevel van de kapel en de kru1swegstat1e beZIJden wordt
opgevangen door treden van onregelmatige blokken natuursteen. Onder de kapel bevmdt
z1ch nog een kleme kelderruimte waarvan de getraliede muuropenmg tevens gevat 1s m de
rotsformatie van de kruiswegstatie. Deze ru1mte heeft bakstenen muren en een vlak betonnen
plafond, versterkt door middel van stalen profielen.
Inteneur. Bepleisterde en beschilderde muren waarvan de verflaag afbladdert. Een vloer van
zwart-w1tte steengoedtegels m rwtvorm1g patroon.
De bep/antmg wordt tot op vandaag grotendeels gekenmerkt door een geheel van mheemse
en exotische boomsoorten en heesters. De dennen (pmus sylvestns) die over het hele perceel
voorkomen, hennneren nog aan de oorspronkeliJke beplantmg van de reg1o. Naast mlandse
e1k en enkele esdoornsoorten komen er sporadisch ook exotische boomsoorten (Amenkaanse
e1k, robm1a) voor zoals gebruikeliJk was 1n de aanplantmgen van devotie- of Manaparken.
Vóór de Managrot staan enkele esdoorns (gewone esdoorn of de acer pseudoplatanus),
waarvan één opvallend ouder 1s dan de andere en vermoedeliJk behoort tot de oorspronkeliJke
aanplantmgen. In de achterste zone van de Kruisweg bevmden z1ch meerdere esdoorns van
verschillende soorten (de Noorse esdoorn of de acer platano1des en gewone esdoorn). NabiJ
en achter de Smt-Rochuskapel komen robm1a's (robm1a pseudoacaCia) voor. Achter de Zeven
Weeenweg van Mana staat taxus (taxus baccata), vermoedeliJk oorspronkeliJk bedoeld als
een haag biJ de Zeven Weeenweg en als een soort van scherm om de achterliggende
bebouwmg aan het oog te onttrekken. Deze planten ZIJn thans meer u1tgegroe1d dan
aanvankeliJk bedoeld en daardoor verdund.
Het devotiepark en voornameliJk de zone van de Krursweg wordt gekenmerkt door een
besloten sfeer, bewust gecreeerd door de aanplant van voornameliJk rododendron tussen
dennen. Verder ZIJn er zaa1lmgen van de voornoemde boomsoorten aanwezig d1e opgeschoten
ZIJn tussen de ovenge beplantmgen.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
de algemene doelstellmg van de beschermmg 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
2° het devotiepark met aanleg, Lourdesgrot met bron, openluchtpreekstoel, pelgnmshut,
Zeven Weeenweg, Kru1sweg en Smt-Rochuskapel vormt een herkenbaar en
onlosmakeliJk geheel met een sterke ensemblewaarde. Elke beheersdaad moet de
beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en -elementen respecteren en
ondersteunen. D1t vere1st een gemtegreerde en duurzame aanpak waarbiJ de 1mpact op
het geheel wordt afgewogen en waarbiJ de draagkracht met wordt overschreden.
Bewaren gaat daarbiJ voor op vernieuwen. D1t veronderstelt vakkundig onderhoud en
conserverende mgrepen. De opmaak van een beheersplan kan het duurzaam beheer van
het devotiepark ondersteunen;
3° om het spec1f1eke karakter van het parkJe, gencht op het beleven van het geloof m een
1nt1eme sfeer met sporadisch verrassmgselementen, te bestendigen, beoogt de
beschermmg het behoud van de algemene aanleg van de s1te gekenmerkt door een
besloten karakter: dit betekent het behoud van de mplantmg van de verschillende
constructles/elementen van baksteen en/of cementrustlek (grot, pelgnmshut,
openluchtpreekstoel, Zeven Weeenweg, Kruisweg, kapel), van het urtgek1end padentracé
waarlangs het merendeel van voormelde constructles opgesteld staan, van het licht
golvend rellef van de s1te en van de bestaande beplantmg:
a) d1t veronderstelt het behoud van de Lourdesgrot d1e m ZIJn architecturale e1genhe1d
en karaktenst1eke onderdelen, ZIJnde een koepelvormige constructie met een
rotsformat1e, gekenmerkt door een versch1]nmgsn1s met Manabeeld, een n1svorm1ge
altaarrUimte met bu1tenaltaar, kaarsenstandaard, ex-voto's, offerblok en
smeediJzeren hekken, samen met het biJhorende bronVIJVertJe met beeld van de
He1l1ge Bernadette, d1ent gerespecteerd te worden en herkenbaar te bliJven. Het 1s
aan te raden om het plastic ze1l dat thans de koepelvormige constructie bedekt, na
naz1cht van de waterd1chtmg, te vervangen door een beplantmg (bodembedekker).
Indien deze de stabiliteit en d1chtmg van de koepelconstructie bedreigen, dienen de
bomen d1e achteraan, aan de voet van de grot groe1en, verWIJderd te worden;
1o
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b)

d1t veronderstelt het behoud van de openluchtpreekstoel en schuilhut. Deze
constructles maken mherent deel Uit van het "devotionele centrum" van het park en
ZIJn m hun bouwtechnische u1twerkmg un1eke voorbeelden van cementrustlek m
religieuze context. Om de authent1c1te1t van deze cementrustieke constructles te
versterken 1s het aangewezen om de h1stonsche kleurstelling op bas1s van een
matenaal-technisch onderzoek van de restanten te herstellen;
c) ook de stat1es van de Zeven Weeenweg en de Kru1sweg, en de Smt-Rochuskapel
d1enen m hun plaatsmg, volgorde en cementrustieke u1twerkmg als rotsformatles
met mgewerkte (bas)reliefs behouden te blijven;
d) d1t veronderstelt het behoud van zowel het tracé als de aanleg van de paden. Het
slmgerende pad dat, vertrekkende achter de grot, vanaf een bepaald punt een
mlddenpad (z1chtas) kru1st, maakt mherent deel Uit van de "ru1mte" waann de
gelovige ZIJn tocht aflegt en zorgt voor zowel een mt1eme sfeer als voor verrassende
effecten. De hu1d1ge aanleg met licht verdiepte, onverharde aarden paden en
kunstmatige niveauverschillen (heuveltJeS) d1e m functie van de kruisweg werden
aangelegd, d1ent aangehouden te worden. Verhardmg, vereffenmg noch verhogmg
van de paden enjof heuvels ZIJn wenseliJk. In deze context IS het van belang de
rododendrons m d1e mate terug te snoe1en zodat het padentracé beter tot Ultmg
komt, de paden makkeliJker begaanbaar worden en de z1chtas naar de hoger gelegen
kapel hersteld wordt, zonder echter afbreuk te doen aan het verdichtend effect van
deze heesters die het besloten mt1eme karakter van de s1te bewerkstelligen;
e) d1t veronderstelt het behoud van het aangeplant geheel, gekenmerkt door een
combmat1e van mheemse en exot1sche boomsoorten en heesters. Het beeld en
karakter van het park wordt grotendeels bepaald door de dennen en de
rododendrons, verspreid over het ganse park. Het behoud van de dennen (pmus
sylvestns) IS opportuun, md1en ze geen ns1co mhouden voor de bouwkundige
constructies. De rododendrons hebben een verhullende functie en geven het geheel
ZIJn typ1sch besloten karakter. Andere behoudenswaardige boom- of heestersoorten
ZIJn de esdoorns vóór de Managrot (de gewone esdoorn of de acer pseudoplatanus)
en sporadisch m de achterste zone van de Kruisweg (de Noorse esdoorn of de acer
platano1des en gewone esdoorn), de robm1a's (robm1a pseudoacaCia), voornameliJk
m de buurt van de Smt-Rochuskapel, de mlandse en Amenkaanse e1k en de
fragmentansch bewaarde taxus (taxus baccata) achter de Zeven Weeenweg. Het IS
aangewezen de taxus terug te snoe1en en/of eventueel aan te vullen met n1euwe
aanplantmgen om opn1euw het besloten haagvormig effect achter de stat1es te
bekomen. In geval van cond1t1e- of v1talite1tsverlies van bepaalde bomen moet er
een expertiseverslag opgemaakt worden door een deskundige boomverzorger. De
zaailingen van voormelde boomsoorten dienen voor een deel teruggedrongen of
verWIJderd te worden. Bestaande afslu1tmgen met draadwerk kunnen vervangen
worden door hagen of trad1t1oneel sober hekwerk;
4° later aangebrachte toevoegmgen, grondige restauraties of reconstructies d1e een grote
1mpact hebben gehad op het u1twend1g voorkomen, de authent1c1te1t en de deta1llenng
van de kruisweg- en zeven weeenwegstat1es en/of met stroken met het oorspronkeliJke
voorbeeld (zoals de polychrome oversch1ldenng van de Kru1sweg, de beschermmg van
de reliefs met vastgeschroefd plexiglas en de restauratiebeurt van bepaalde
rotsformat1es, voornameliJk van de kruisweg met een cementpielster d1e anders IS van
tmt en "rotstekenmg") ZIJn absoluut te vermiJden m de toekomst. Herstel volgens
engmeel model kan een opt1e ZIJn md1en dit wetenschappeliJk onderbouwd kan worden
aan de hand van onder meer h1stonsche foto's, prentkaarten, archief- en kleuronderzoek;
5° voor alle cementrustieke constructles en hun biJzondere kenmerken worden max1maal
behoud en consolidatie vooropgesteld. In deze context vormt de opvallende schade aan
bepaalde cementrustieke constructies, veelal als gevolg van de eerroderende wapenmg
(z1e onder meer de achtergevel en bedakmg van de schuilhut, de achterZIJde van de
Zeven Weeenwegstat1es, de openluchtpreekstoel), een aandachtspunt. Een algemeen
naz1cht, onderzoek naar de oorzaak en omvang van de schade en een vakkundig herstel
met respect voor de biJZOndere kenmerken van deze bouwtechniek IS h1er noodzakeliJk
en dnngend. MogeliJke herstelmaatregelen voor de cementrustieke constructles ZIJn
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onder meer het voegwerk van de bakstenen kernstructuur herstellen, de roestende
wapenmg ontroesten en behandelen of md1en nod1g vervangen, de loszittende of
afgebrokkelde cementpleister herstellen, de gemodelleerde afwerkmgslaag herstellen,
aanvullen of vern1euwen volgens oorspronkelijk model;
6° waardevolle componenten kunnen echter m een stad1um belanden waann behoud,
consolidatie en herstel met meer mogelijk 1s en waar vervangmg een noodzaak wordt.
BIJ de bouwkundige elementen van het devot1epark, m het biJZOnder de constructles m
cementrust1ek, d1enen onherstelbare of verloren gegane onderdelen vakkundig
vervangen te worden met respect voor de trad1t1onele matenalen en technieken. HierbiJ
d1ent steeds de oorspronkeliJke verschiJningsvorm vooropgesteld te worden, voor zover
d1t wetenschappeliJk onderbouwd kan worden.
BIJ de kapel1s de met-oorspronkeliJke beglazmg van de vensters, mkom en oculus storend
en aan vervangmg toe, best naar oorspronkeliJk model voor zover d1t wetenschappeliJk
onderbouwd kan worden.
BIJ eventuele vervangmg van het houtig erfgoed of de groenaanleg van het devotiepark
moet gestreefd worden naar bestend1gmg van de aanwez1ge soorten met respect voor
hun h1stonsche mplantmg. In dit kader kan het opkweken van een deel van de zaailingen
bruikbaar matenaal voor ver]ongmg opleveren;
7° md1en de verdwenen beelden (het beeld van Smt-Jozef, beelden m de kapel) voorhanden
ZIJn, 1s het wenseliJk deze terug m s1tu te plaatsen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1° het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, bllksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd of
water;
2° de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3° regulier onderhoud Uit te oefenen, zowel van de bouwkundige elementen/constructles als
van de bomen en heesters;
4° onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1° het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2° het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3° het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
4° het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren of -ZIJde van
constructles:
a)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekkmg, dakconstructie en
gootconstructles;
b)
het verWIJderen van voegen en het hervoegen;
c)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstellmg van de afwerkmgslagen;
d)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschn]nwerk,
deuren, ramen, poorten, mclus1ef de beglazmg, beslag, hang- en sluitwerk;
e)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlclteltsmnchtmgen of
uithangborden;
5° het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1enmgen en
le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afsiUitmgen;
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c)

het aanleggen, verharden, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen van
wegen en paden;
d)
het vellen of beschadigen van bomen en struiken . die opgenomen zijn in het
beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan, en elke handeling die een
wijziging van de groeiplaats en groeivorm van de bomen en struiken die
opgenomen zijn in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan tot
gevolg kan hebben;
e)
het aanleggen of wijzigen van verharding met een minimale gezamenlijke
grondoppervlakte van 30 m 2 of het uitbreiden van bestaande verhardingen met
minimaal 30 m 2 , met uitzondering van verhardingen geplaatst binnen een straal
van 30 m rond een vergund of vergund geacht gebouw;
f)
het plaatsen of wijzigen van straatmeubilair, met uitzondering van de niet-aard en
niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld in artikel 65 van het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
g)
het uitvoeren van graafwerken die de stabiliteit van de gebouwen en constructies
in gevaar kunnen brengen;
h)
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
i)
het structureel en fundamenteel wijzigen van de aanleg van het park;
6° de aanmerkelijkereliëfwijziging van de bodem.
Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud .

Brussel,

.23 OIH. 2017
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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