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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument met
overgangszone van de Van Cauwelaertkapel in Beersel {Alsemberg)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het m1n1steneel besluit van 29 ]anuan 2018 tot voorlopige bescherming als
monument met overgangszone van de Van Cauwelaertkapel;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 26 februan 2018 tot en met 27 maart
2018 en waarvan de behandeling IS opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de Van Cauwelaertkapel aantoont;
Overwegende dat de Van Cauwelaertkapel als monument h1stonsche waarde bez1t die als
volgt wordt gemotiveerd:
Authentieke en representatieve, doch zelden bewaard gebleven 18de-eeuwse natuurstenen
piJierkapel. De kapel vormt een getuige van de Manadevot1e Uit de 18de eeuw die 1n
Alsemberg teruggaat tot de 13de eeuw. De afbeelding van roerstokken en een drafmand op
de sokkel verWIJZen naar de opnchters van de kapel Joannes Van Cauwelaert en Joanna Van
Der Velden, herbergiers en brouwers 1n Alsemberg. Door het opschnft en de afgebeelde
symbolen IS de kapel n1et alleen een religieus symbool maar tevens een verWIJZing naar de
status en de herberg van de opnchters.
De kapel staat opgesteld 1n de Pastoor Bolsstraat, op de kru1s1ng met de Onze-LieveVrouwstraat en markeer op die man1er de h1stonsche weg naar het bedevaartsoord Alsemberg
vanuit Brussel en Linkebeek. De plaats van de kapel 1s een representatief voorbeeld van een
kru1s1ng van wegen die gekerstend werd door het optrekken van een wegkruis of kapel. Tot
slot vormt de kapel een onderdeel van de processieweg van Alsemberg die biJ de nabiJgelegen
parochie- en bedevaartkerk begmt;
Overwegende dat de Van Cauwelaertkapel als monument architecturale waarde bezit die als
volgt wordt gemotiveerd:
Authentieke en representatieve, goed herkenbare 18de-eeuwse piJlerkapel met verfiJnde
decoratle 1n LadeWIJk XVI-stiJl. De bewanng 1n goede bouwfysische toestand van een
hardstenen piJierkapel, opgetrokken volgens de mode van de tiJd IS met alleen representatief
maar tevens zeldzaam;
Overwegende dat de afbakenmg van een overgangszone noodzakeliJk IS omwille van volgende
mot1vat1e:
de piJlerkapel werd opgesteld 1n een begraasde berm en beboomd talud. Er IS een Visuele
band met de straat en het nabiJgelegen kruispunt,
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BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 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:
Van Cauwelaertkapel, Pastoor Bolsstraat zonder nummer m Beersel (Alsemberg), bekend ten
kadaster: Beersel, 2de afdelmg, sect1e B, perceel 146L (deel).

De volgende onroerende goederen worden defm1t1ef beschermd als overgangszone biJ het
monument de Van Cauwelaertskapel, de directe omgevmg van de kapel, Pastoor Bolsstraat
zonder nummer 1n Beersel (Alsemberg), bekend ten kadaster: Beersel, 2de afdel1ng, sect1e
B, perceelnummers 146L (deel), 150C (deel) en deel Uitmakend van het openbaar domein.
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen en de overgangszone ZIJn aangeduid op het
plan dat als biJlage biJ d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen worden als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
h1stonsche waarde;
1o
2°
architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Een piJlerkapel u1t 1782 1n LadeWIJk XVI-stiJl, opgetrokken Uit natuursteen. De gebogen
geprofileerde sokkel steunt op dne treden en draagt een rondboogms tussen twee
geprofileerde overhoekse pilasters Uitlopend op consoles met tngl1efen en gutae en bekroond
door een gebroken fronton met een waterliJSt voorz1en van Uitgestrekte u1te1nden. De plmtiiJSt
en waterliJSt ZIJn gedecoreerd met plantenmot1even. De beeldnis d1e bekroond 1s met een
guirlande en een Imitatieslultsteen met een stnk, wordt afgesloten met een IJzeren hek. Op
de sokkel, op een met een parelliJSt omrande tekstplaat, de afbeelding van twee roerstokken
en een drafmand en het opschnft HIER IS GESET DESE/ CAPELLE TER HEEREN VAN ONSE/
LIVE VROUW VAN ALSEMBERGH/ DOOR JOANNES REMIDIUS/ VAN CAUWELAERT ENDE
JOANNA VAN DERVELDEN/ SYNE HUYSVROUW ACHTUM/ 1782.
Art. 3.1. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
de beschermmg van de piJlerkapel beoogt het behoud van de erfgoedkenmerken en
1o
erfgoed elementen;
2°
een bewanng ter plaatse wordt geprefereerd. Een verplaatsmg IS mogeliJk voor zover
deze noodzakeliJk IS voor verkeerstechn1sche redenen en voor zover de kapel terug
opgencht wordt op openbaar domem, 1n de nabiJheld van de hUidige plek, op de kru1smg
van de Pastoor Bolsstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat en m een geliJkaardige
context.
In u1tvoenng van deze beheersdoelstellingen IS het verboden het oppervlak van de piJlerkapel
te herkappen, ook n1et met de bedoeling de leesbaarheld van de teksten te verhogen.
Art. 3.2. Voor de overgangszone gelden de volgende beheersdoelstellingen:
Het verharden van de berm bmnen de overgangszone d1ent vermeden te worden om de
landeliJke context van de kapel te bewaren. Het plaatsen van bovengrondse constructles
binnen de overgangszone d1e de piJlerkapel aan het z1cht van op de openbare weg
onttrekken of als v1sueel storend ervaren worden bmnen de open context rond de kapel
d1enen vermeden te worden.
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Art. 4. De zakelijkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoudmg 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, bl1ksemmslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddellijk passende consol1dat1e- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
Art. 5.1. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1o
het verplaatsen, slopen, verbouwen, demonteren of heropbouwen van de piJierkapel;
2°
het verWIJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
3°
het verWIJderen van voegen, alsook voegen of hervoegen op een ander WIJZe of met
een voegspecie van een andere samenstelling of kleur dan de aanwezige;
4°
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verwenng en aantastmg;
5°
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen op de piJierkapel;
6°
het aanbrengen, vervangen, (her)sch1lderen of WIJZigen van de afbeelding en
opschnften;
7°
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorz1en1ngen en
leidingen;
8°
rem1gen van de natuursteen anders dan met zu1ver water onder gecontroleerde druk;
9°
verWIJderen van mossen en korstmossen;
10° het Uitvoeren van graafwerken, wegenwerken, archeologische opgravmgen d1e de
stab1l1te1t van de piJlerkapel m gevaar kunnen brengen.
Art. 5.2. Voor de volgende handelingen m de overgangszone moet een toelatmg worden
aangevraagd:
1°
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse en ondergrondse nutsle1dmgen en
straatmeubilair, met u1tzondenng van n1et-aard- en niet-nagelvaste elementen en
verkeersborden vermeld 1n artikel 65 van het KonmkliJk Beslult van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de pol1t1e van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
2°
WIJZigingen en werken aan de overgangszone.
Er IS geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consol1dat1e- en
beveillglngsmaatregelen 1n geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
Brussel,

0 4 OKT. 2018

De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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