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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
Landhuis Impdehof in Meise (Wolvertem)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Reger~ng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Reger1ng, art1kel 6, 1°;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van Me1se, gegeven op
30 JUli 2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke ordenmg, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob1l1te1t en openbare werken, landbouw en VIssen], waarvan de behandelmg 1s
opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 23 augustus
2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het Landhuls Impdehof aantoont;
Overwegende dat het Landhuls Impdehof met aanhangheden en park als monument
h1stor1sche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het Landhuls Impdehof, gelegen m het gehucht Imde, IS een representatieve en herkenbare
getu1ge van de evolutie van een laatmiddeleeuwse hofstede naar een grote omwalde
buitenplaats, d1e vervolgens u1tgroe1de tot een aanzienliJk landhuls voor permanente
bewonmg. Vanaf het e1nde van de 16de eeuw kochten of bouwden riJke burgers, h1er m de
reg1o vooral welgestelde stedelingen Uit Brussel, een hofstede, d1e ZIJ als een bron van
Inkomsten verpachtten en waar ZIJ m een aangename landeliJke omgevmg kwamen
vertoeven. Vanaf het midden van de 17de en m de loop van de 18de eeuw bouwden deze
riJke burgers, vaak b1j de bestaande hoeve, een afzonderliJk rUim bu1tenhu1s op een landgoed,
dat veelal 'hof van pla1sant1e' of 'speelgoed' werd genoemd. U1te1ndeli]k groe1den deze
bultenplaatsen 1n de 19de eeuw Uit tot luxueuze landhulzen met parkdomein bewoond door
renten1ers of welgestelde burgers, d1e een belangn]k ambt bekleedden.
De laatmiddeleeuwse hofstede 'Impdehof' groe1de u1t tot een buitenplaats, meuw opgericht
m 1768, m e1gendom van twee generatles Wouters woonachtig m Brussel. Als drossaards van
Wolvertem stonden z1j decennialang m d1enst van de welvarende pr1nsen Tour en Tass1s,
e1genaars van het nabiJgelegen heerliJk kasteel van Imde. De fam1lle Wouters vestigde dan
ook haar luxueus bultenverbliJf m de onmiddelliJke omgev1ng van haar werkgebied, nameliJk
recht tegenover de schepenbank van Wolvertem, gelegen op de 'Cam' m Imde, en m het Zicht
van het heerliJke dome1n van haar broodheren.
Door erfems verkregen, zullen vervolgens v1er generatles van de notabele, welstellende
fam11ie t'Kmt, alle burgemeester geweest van Wolvertem, het Impdehof bewonen en
uitbouwen tot een fraa1 landhuls m neoclassiCIStische stiJl gelegen meen ru1m park aangelegd
1n landschappeliJke stiJl. De keuze voor biJZOndere cultivars en exoten en de aanplanting van
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200 perenvarieteiten 1n de moestuin laten vermoeden dat de toenmalige e1genaar h1er een
Uitgesproken mteresse voor had.
Het aanzienliJke landhuls werd 1n 1923-1924 wederopgebouwd 1n een markante en
kwaliteitsvolle neotrad1t1onele stiJl, nadat het oude herenhuls door brand tot pumen werd
verwoest biJ de beruchte 'Slag om Imde' op 24 augustus 1914. Het landhuls 1s daarmee een
getu1ge van de h1stonsche wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog, waar 1n de begmpenode,
tiJdens het oprukken van het Du1tse leger, heel wat kastelen en n]ke v1lla's 1n de reg1o van
Me1se en 1n de WIJdere Vlaamse Rand moedwillig 1n brand werden gestoken;
Overwegende dat het Landhuls Impdehof met aanhangheden en park als monument
architecturale waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het Landhuls Impdehof 1s een representatief voorbeeld van een landhuls 1n neotrad1t1onele
bak- en zandsteenstiJl u1t het eerste kwart van de 20ste eeuw. Het landhuls werd, na
verwoesting, wederopgebouwd 1n 1923-24 1n een stiJl d1e voor de reg1o van Me1se en
Wolvertem zeer herkenbaar en kenmerkend 1s geweest voor 18de-eeuwse riJke, burgerliJke
gebouwen (hoeve, pastone, godshuls of schepenhUis). Het Impdehof vormt een
beeldbepalend en nog authentiek bewaard ensemble, dat bestaat Uit een groot dubbelhuls
met flankerende ZIJVleugels 1n combmat1e met twee grote aanhongheden, geschikt als losse
bestanddelen rond een U-vormig ereplein 1n een sterke openheld gericht naar het dorp.
Het landhuls wordt gekenmerkt door harmonische verhoudmgen in een symmetnsche,
dnedelige compositie, als een centraal dubbelhuls aan weersziJden omgeven door een
d1ephU1svolume, en door een verzorgde u1tvoenng van de bultengevels onder ste1le
zadeldaken gevat tussen trapgevels. Architecturaal 1s het landhuls een kwalitatief Uitgevoerd
ontwerp 1n een Uitgesproken neotrad1t1onele stiJl, gekenmerkt door een markant dnedel1g
volume, met een opvallende riJkeliJk Uitgewerkte vormgevmg door het repet1t1ef aanwenden
van hoge trapgevels en van een grote vanatle aan gekoppelde kruiskoZIJnen 1n steen,
afwisselend opgevuld met twee-, dne-, v1er- en VIJfllchtvensters. De voor- en achtergevels
ZIJn opvallend vern]kt met speklagen of muurbanden en doorgetrokken lekdrempels 1n steen,
d1e per reg1ster de muuropenmgen afliJnen. Het gebruik van neuten, neggen en hoekblokken,
speklagen en lekdrempels 1n steen accentueren het contrast met de roodbrume kleur van het
baksteenwerk. De omliJste rondboogdeur, het stenen bordes met de borstwenng van
driepassen en de Sierankers verlevendigen de voorgevel.
De eclectische 1nncht1ng van de bewaarde riJkeliJke kamers 1n het Impdehof is representatief
voor de burgerliJke smaak 1n het begm van de 20ste eeuw, waarbiJ stiJlen Uit het verleden
worden gecombineerd met e1gen 1nterpretat1es en door het aanwenden van moderne
matenalen. De decaratleve mteneurafwerkmg van het Impdehof 1s zeer verzorgd uitgevoerd.
Het landhuis heeft een typ1sche plattegrond met een ru1me Inkomhal met ontvangstruimte
e1nd1gend op een traphal, met aan de westeliJke of linkerZIJde een enfilade van salons en
Zitkamers en aan de oosteliJke of rechterZIJde de functionele ru1mten. De riJkeliJke leefkamers
op de begane grond ZIJn afwisselend aangekleed 1n ofwel een 'rust1ge' neoclassiCIStische stiJl
ofwelm de meer 'zware' neo-VIaamserena1ssance-st1JI.
De be1de wederopgebouwde aanhongheden, haaks gelegen aan de straatziJde, bewaren een
VriJ Imposant volume 1n baksteen, dat 1n voorkomen en opbouw refereert naar 19de-eeuwse
d1enstgebouwen, d1e opgetrokken werden biJ riJke hoeves of bUitenverbliJVen. De
aanhangheden u1ten z1ch als sterk beeldbepalend en authentieke elementen bmnen de Uvormige configuratie van het landhuis.
Het park 1n landschappeliJke stiJl IS smds de aanleg 1n het derde kwart van de 19de eeuw
ongeWIJZigd gebleven. Het ontwerp van een onbekende, maar met engetalenteerde
tu1narch1tect speelt op vernuftige WIJZe met het perspectief. De centrale serpentineVIJVer 1n
J-vorm waarvan het eindpunt slechts door een wandeling ontdekt kan worden en de twee
smalle zichtassen langs be1de ZIJden van de VIJVer ereeren een gevoel van WIJdsheld en
Uitgestrektheid. De keuze voor een gevaneerde beplanting met een aandeel biJZOndere
cultivars en exoten, aangevuld met bomengroepJes van dezelfde soort, onderstreept het
pittoresk karakter van het park. Het park met de v1jver, centrale gazons, bomenrand,
bomengroepen, solitalren en met fraa1e architecturale tumelementen, zoals de boogvormige
smeediJZeren tumbrug en het kunstige amfitheatervormig rotsmass1ef]e met stuw, bez1t nog
een grote authent1c1te1t en herkenbaarheid. Het contrast tussen het formele, open karakter
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van het ereplein en het 1nt1em en besloten karakter van het park verhoogt de
belev1ngswaarde;
Overwegende dat het Landhuls Impdehof met aanhangheden en park als monument
ruimteliJk-structurerende waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Het park van het Landhuls Impdehof presenteert z1ch als een opvallend groenelement aan de
rand van de dorpskom. De mplantmg van de gebouwen rond een formeel aangelegd ereplein
1n het z1cht van het heerliJke kasteeldomein van Imde heeft een hoge contextwaarde.
De tu1narch1tectuur, de beplanting, de tuinbrug en het rotsmass1efJe werden gebruikt voor
het planmatig ereeren van ZichtliJnen of nchtpunten bmnen het park,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en artikel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
het Landhuls Impdehof met aanhengheden en park, DnJplkkelstraat 25 en 27-27A, Me1se
(Wolvertem), bekend ten kadaster: Me1se, 2de afdeling, sect1e A, perceelnummers 680M en
680N.

De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de voorlopig beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1°
2°
3°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
histonsche waarde;
architecturale waarde;
ruimteliJk-structurerende waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het landhuls met aanhangheden werd opgetrokken 1n 1923-1924 na verwoesting van een
ouder landhuls van 1768 door oorlogsbrand 1n 1914. De volumes van het wederopgebouwde
landhuls refereren sterk aan de opbouw van het vroegere 18de-eeuwse neoclassiCIStische
herenhuis, met ZIJn centraal dubbelhuls en twee flankerende éénlaagse dienstgebouwen.
Het domem van het hu1d1ge landhuls bestaat Uit het gebouwde en aangelegde erfgoed, met
name het hoofdvolume van het landhuls met flankerende d1enstvleugels, een westeliJk en
een oosteliJk gelegen aanhangheld 1n U-vormig, losstaand verband geschikt rond een ereplein
en met een achterliggend park met VIJVer, boogbrug en rotsmassiefJe.
Het hoofdgebouw of het eigenliJke landhuls bestaat u1t dne goed onderschelden
bouwvolumes, omvattend een centraal dubbelhuls aan weersziJden omgeven door een
diephUlsvolume met trapgevel onder ste1le zadeldaken.
Het landhuls is opgetrokken 1n een markante neotrad1t1onele bak- en zandsteenstiJL De vooren achtergevels ZIJn opvallend vernJkt met speklagen of muurbanden en doorgetrokken
lekdrempels 1n zandsteen, d1e per reg1ster de muuropeningen afliJnen. Het gebruik van
neuten, neggen en hoekblokken, speklagen en lekdrempels 1n steen accentueren het contrast
met de roodbruine kleur van het baksteenwerk. Sierankers verfraaien de gevels. De grote
vanatle 1n de rechthoekige muuropenmgen accentueert de gevels, door het afwisselend
aanwenden van gekoppelde stenen kruiskoziJnen, mgevuld met twee-, dne-, v1er- en
VIJflichten tussen stenen middenstiJlen en tussendorpels en met mdeling van het glaswerk
met kleme roeden. Alle vensteropeningen op het geliJkvloerse n1veau ZIJn gevat tussen een
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geprofileerde latei, een stenen dorpel, neuten en hoekblokken en ZIJn overspannen door
kleme ontlastmgsbogen.
De verankerde baksteenbouw 1s opgetrokken op een hoge onderbouw van zandsteen 1n
bossagewerk. De gehele constructie 1s onderkelderd. De hoge onderbouw wordt regelmatig
onderbroken door getraliede, enkelvoudige, Vlerkante keldervenstertJes, vaak per twee
geplaatst en 1n symmetne met de bovenstaande vensteropen1ngen.
Centraal staat een breedhUis, een dubbelhuls op een rechthoekige plattegrond, van twee
bouwlagen hoog en dne traveeen breed. Het zadeldak 1s bedekt met zwarte le1en en wordt
gemarkeerd door drie dakkapellen. Het ste1le zadeldak 1s gevat tussen twee trapgevels,
opgebouwd Uit negen traptreden en een topstuk dat emd1gt op een hoge schoorsteen 1n
baksteenmetselwerk, vers1erd met een speklaag 1n zandsteen.
Een bordes spnngt Uit aan de voorgevel van het dubbelhUis. Het bordes 1s betreedbaar langs
twee stenen trappen en 1s architecturaal Uitgewerkt met een stenen borstwenng van
dnepassen met got1sche 1nslag en op de hoeken vers1erd met twee stenen vazen. Het bordes
heeft eveneens een zandstenen onderbouw 1n bossage, dat doorbroken wordt door een
getralied, v1erkant kelderraam.
De centrale toegangstravee van het dubbelhuls 1s mgevuld met een rechthoekige, JOngere
strokendeur, bekroond met een rondbooglicht boven een tussenstiJL Het geheel 1s gevat 1n
een brede stenen omliJstmg en een geprofileerde druipliJst. Hogerop boven de 1nkom
bevmden z1ch twee steigergaten opgevuld met een onvers1erd, rond medaillon 1n steen.
De voorgevel van het dubbelhuls wordt repet1t1ef doorbroken door gekoppelde stenen
kruiskoZIJnen, rustend op neuten. De muuropenmgen ZIJn gevaneerd mgevuld met
VIerlichtvensters op de geliJkvloerse verd1epmg, op de eerste verd1epmg met
tweelichtvensters van verschillende grootte en een dnelichtvenster in de rechtertravee, dat
onderaan 1s afgezet met een Uitgewerkte stenen borstwenng van balusters. Alle ramen
hebben een kle1ne roedeverdelmg.
Twee markerende ZIJVleugels, licht achterUitspnngend, flankeren het dubbelhUis. Elke
ZIJVleugel 1s ontworpen als een d1ephu1svolume tussen trapgevels. Het secundaire karakter
van deze gebouwen komt tot u1t1ng 1n de genngere bouwhoogte en het klemer volume. De
voorgevels van de belde ZIJVleugels tellen slechts één brede venstertravee Ingevuld door een
markant VIJflichtvenster 1n steen; er 1s geen deurtravee aanwez1g.
De westeliJke of linkervleugel heeft aan de straatziJde een trapgevel van twee en een halve
bouwlaag hoog en één venstertravee breed. De trapgevel (negen treden en een top) onder
ste1l zadeldak 1s bedekt met zwarte le1en en 1s getooid met een hoge mass1eve schoorsteen,
met anker verbonden aan de dakhelling.
D1t bouwvolume vertoont de allure van een middeleeuws d1ephu1s door ZIJn sterke verticale
opbouw, gevormd door de 1ndeling van het reg1ster met de stenen muurbanden en door de
vanatle 1n de vensteropenmgen 1n de verschillende bouwlagen.
De voorgevel knJgt een sterk architecturaal accent door het aanwenden van een rechthoekig
VIJflichtvenster op de benedenverdieping, een rechthoekig dnelichtvenster en een
enkelvoudig rondboogvenster met Uitgewerkte stenen borstwenng op de eerste verd1epmg,
en op de zolderverd1ep1ng onder het zadeldak een dnelicht gescheiden door brede
muurdammen.
De ZIJgevel 1s nagenoeg blind; enkel een geschilderde, kleme kelderdeur (strokendeur) geeft
van bu1ten u1t toegang tot een kle1ne houten steektrap, d1e le1dt naar een kelder op het mveau
van het souterrain.
De oosteliJke of rechtervleugel vertoont aan de ZIJde van het ereplein een liJstgevel van
anderhalve bouwlaag. De kroonliJst wordt doorbroken door een hoger opgaande
venstertravee of een zogenaamd Vlaams venster, afgezet met een stenen borstwenng van
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balusters en bekroond met een dakkapel onder trapgevel (v1er treden met top). De
muuropenmg op het gelijkvloerse n1veau IS ingevuld met een breed stenen VIJflichtvenster,
1dent1ek aan d1t van de linkervleugel.
De trapgevel (t1en treden met top) van de ZIJVleugel 1s ZIJdelings en oosteliJk geonenteerd en
1s twee en een halve bouwlaag hoog onder een ste1l le1en zadeldak. De muuropenmg op het
geliJkvloerse n1veau bestaat u1t een enkelvoudig venster. De dne muuropeningen op de
tweede bouwlaag corresponderen met de ramen van de buitenste slaapkamers en met het
raam van de centrale gang. In de ZIJtrapgevel verWIJZen de hergebruikte Jaartalankers 1768
naar het oudere landhuis. De bakstenen trapgevel 1s verder onvers1erd.
De oorspronkeliJke deurtravee 1s u1tgebre1d met een JOnger, éénlaags volume 1n 1dent1eke st1jl
met toegang voor het dienstpersoneel. De toegang 1s bereikbaar v1a een stenen steektrap
naar een klein terras.
Tussen de oosteliJke vleugel en het dubbelhuls z1t een smal bouwdeel van één travee breed,
dat z1ch architecturaal vertaalt 1n een nsaliet aan de achtergevel onder een verspnngende
dakhelling, afgeliJnd door een aparte trapgevelingewerkt 1n het dak. D1t functionele bouwdeel
correspondeert met de passage van het dienstpersoneel en maakt een verbmdmg tussen het
n1veauversch1l van het dubbelhuls met de oosteliJke ZIJVleugel.
De volled1ge achterziJde van het dnedelige landhuls 1s geonenteerd naar het park. De drie
onderschelden achtergevels ZIJn eenvormig en riJkeliJk Uitgewerkt door het gebruik van
hoekblokken, neuten, speklagen en doorlopende muurbanden, d1e de typ1sche gekoppelde
stenen kOZIJnen afliJnen. Ook h1er ZIJn de venstertraveeen afwisselend mgevuld met markante
twee-, dne- of v1erlichtvensters.
De achtergevel van het hoger opgaand centraal breedhuls vertoont een opvallend
m1ddennsaliet, dat emd1gt op een hoger opgaand venster met trapgeveltJe; een Vlaams
venster dat de kroonliJst doorbreekt. D1t middendeel IS op de tweede bouwlaag opengewerkt
met negen grote ramen tussen zandstenen middenstiJlen en tussendorpels. Deze ramen
verlichten het trapbordes van de traphal. Een brede bakstenen fnes wordt afgelijnd door een
kroonliJst op klossen. Het le1en zadeldak met kort geknikte overstek wordt opgesmukt met
twee kleme dakkapellen.
De achterziJde van het breedhuls wordt verlevendigd door een dnez1]d1ge erker met grote
raammdeling en een aanpalende vensterdeur. De erker staat op een plint van gebroken
zandsteen en wordt getooid door een borstwenng van fiJne spiJlen 1n iJzer.
De Imker travee op het geliJkvloerse n1veau 1s licht vooru1tspnngend en wordt er mgevuld met
een v1erlichtvenster. Deze kleme Uitbouw heeft een le1en lessenaarsdak.
De achtergevel van de westeliJke of linkerZIJVleugel IS ook h1er Uitgewerkt als een trapgevel
van twee en een halve bouwlaag, doorbroken met muuropenmgen afwisselend versierd met
één-, twee- of dnelichtvensters 1n stenen omli]stmgen. Een vensteropening op de
geliJkvloerse verd1ep1ng werd later vergroot tot een vensterdeur. Deze JOngere toegang
verloopt Vla een stenen steektrap.
De achtergevel van de oosteliJke of rechterZIJVleugel heeft enkel op het geliJkvloerse n~veau
twee kle1ne vensters. De achtergevel IS haaks u1tgebre1d met een Jonger, klem volume. Het
dienstgebouwtJe 1s 1n de 1dent1eke bak- en zandsteenstiJl opgesmukt; het bestaat Uit één
bouwlaag onder schilddak en wordt aan de ene ZIJde doorbroken door een deuropenmg met
venster en aan de andere ZIJde door dne omliJste vensters.
De rechtervleugel 1s aan het ereplein eveneens u1tgebre1d met een éénlaags volume. De
deurtravee 1n deze trapgevelZIJde werd u1tgebre1d met een JOnger volume van één bouwlaag
onder kort lessenaarsdak. Het volume werd 1n 1dent1eke stiJl opgetrokken. Deze
diensttoegang 1s toegankeliJk v1a een korte stenen steektrap, d1e Uitgeeft op een klem
verhoogd terras.
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Tussen de oosteliJke of rechterZIJVleugel en de vroegere tummuur z1t een bakstenen muur,
d1e het ereplem afscheidt van het achterliggend park. De rondboogvormige poortopenmg
heeft een vlakke, boogomliJSting m zandsteen en wordt afgesloten door een IJZeren
spiJlen hek.
De dne onderschelden bouwdelen van het eigenliJke landhuls vormen mwend1g en wat
mterieuraankled1ng betreft een onlosmakeliJk geheel; de bmnenru1mten ZIJn rechtstreeks met
elkaar verbonden. De oorspronkeliJke binnenstructuur IS herkenbaar en authentiek gebleven.
Het landhuls heeft een typ1sche plattegrond met een rUime mkomhal e1nd1gend op een
traphal; aan de ImkerziJde een enf1lade van salons en zitkamers en aan de rechterZIJde de
functionele ru1mten. Het mterieur 1s eclect1sch mgevuld. De leefkamers ZIJn afwisselend
aangekleed 1n ofwel een rust1ge neoclassiCIStische stiJl ofwel m de meer zware neoVIaamserenalssance-stiJI.
Het centrale dubbelhuls bestaat u1t een brede Inkomhal met ontvangstruimte en een traphal.
Achter de mkomhal ligt nog een kle1ne ru1mte (eetkamer) aan de achtergevel. Twee grote
leefruimten (salons) bevmden z1ch m de Imker of westeliJke ZIJde van het dubbelhUis.
De geliJkvloerse verdieping van de linkerziJVleugel of het westeliJke d1ephu1s wordt door één
grote kamer mgenomen.
De rechter of oosteliJke ZIJVleugel bevat de functionele vertrekken. Aan de voorgevel bev1ndt
z1ch een rUime kamer (keuken). De achterziJde wordt Ingenomen door de kle1ne ru1mtes voor
passage van de bedienden.
De Inkomdeur van het dubbelhUis, aan de bmnenZIJde samengesteld u1t zwaar omliJste
houtpanelen, geeft toegang tot een mkomhal met grote ontvangstruimte, d1e bijna de
volledige diepte en de oosteliJke of rechterZIJde van het dubbelhuls beslaat.
Het opvallend mteneur van de mkomhal met ontvangstruimte 1s als een totaalconcept
ontworpen m een kenmerkende neo-VIaamserena1ssance-st1jl. De kamer is riJkeiiJk
Uitgewerkt met typerend elementen, zoals de balkenlaag met geprofileerde moerbalken op
kraagstukken m natuursteen, de houten parketvloer m v1sgraatmot1ef, het zware schn]nwerk
van de houten deuren samengesteld u1t acht omliJste panelen en van de ramen met behouden
hang- en sluitwerk. De geschilderde en bepleisterde muren ZIJn volledig vers1erd met Franse
1m1tat1evoegen. Aan de rechter muurwand staat centraal een open haard met een
rookvangkanaal m metaal. De schouwmantel 1s rechtliJnig geometrisch Uitgewerkt 1n hout en
heeft geschilderde en geprofileerde houten wangen.
Aan het u1temde van de mkomhal bev1ndt z1ch een traphal met een SierliJke houten
bordestrap, d1e aanvat met een rechte steektrap en op het tussenverdiep een bordes vormt,
dat verlicht wordt door negen grote glasramen. De houten bordestrap wordt gekenmerkt door
de decorat1eve vormgevmg van het open traphek met geprofileerde rechthoekige balusters.
De houten trappaal 1s kunstig samengesteld u1t rechthoekige balkJes afgewisseld met een
Cilindervorm en emd1gt op een bolornament. Achter de bordestrap z1tten nog twee
paneeldeuren, d1e toegang verlenen tot de functionele vertrekken.
Aan de noordeliJke muurwand van de mkomhal geeft een paneeldeur verbmd1ng tot een
klemere zit- en eetkamer, d1e u1tz1cht heeft op het park. Ze 1s aangekleed 1n de neoVIaamserenalssance-stiJI met ZIJn typerende kenmerken, zoals de pseudo-balkenlaag van
moerbalken met fiJne kmderbalken, de parketvloer 1n visgraatverband en de
oorspronkeliJke rad1atorkasten. De schouwmantel 1s m rondboogvorm gemetseld met
gekleurde bakstenen (afwisselend rood en zwart) en wordt begrensd door een brede
houten schouwbalk, vers1erd met geprofileerde voluten en met bekronende sp1egel.
Aan de oosteliJke muurwand van de Inkomhal z1tten twee flankerende deuren m zwaar
paneelwerk, d1e toegang geven tot een enf1lade van salons en een achterliggende z1tkamer.
Het eerste salon aan de voorziJde slu1t ten westen aan b1j de mkomhal. Het salon 1s
decoratief 1ngencht m een meer verfiJnde neoclassiCIStische stiJl. De geschilderde deur 1s
vers1erd met een verdiept spiegelpaneel tussen fiJne houtiiJSten; geliJkaardige
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spiegelpanelen ZIJn terug te vmden 1n de kleme, geschilderde lambnsenng. Centraal staat
een schouw 1n een sobere emp1rest1jl 1n Witmarmer met bekronende omliJste sp1egel. De
schouwbalk, rustend op gecanneleerde wangen, 1s vers1erd met vergulde plaatJes met
rankwerk en met een festoen.
De tweede deur geeft u1t op een rUim salon 1n een neo-VIaamserenalssance-stiJI, dat emd1gt
op een grote dnedelige erker met grote ramen, UitkiJkend op het landschapspark. Volgens
een oude postkaart waren de ramen oorspronkeliJk mgedeeld met roedeverdelmg.
Geverniste, houten dwarsbalken op geprofileerde houten consoles verdelen het hoge plafond.
De vloer IS gelegd 1n parket 1n v1sgraatverband. De houten geschilderde bmnendeuren ZIJn
ingedeeld 1n spiegelvakken met opgelegde fiJne houtliJStJes. Centraal staat een robuuste open
haard 1n steen met schouwmantel vers1erd met fiJn stucwerk en gedragen door twee ronde
zu1len.
Het linker diephUls of de westeliJke ZIJVleugel wordt over de volledige diepte mgenomen door
een rUime Zitkamer, helder verlicht door het VIJflichtvenster aan de voorgevel en achteraan
door twee ramen, waarvan één tot een vensterdeur werd gewiJZigd. Het vertrek 1s verfiJnd
gedecoreerd 1n neoclassic1st1sche stiJl. Het geschilderde, onvers1erde plafond 1s verdiept
Uitgewerkt met brede koofliJsten. De dwarsbalken ZIJn bepleisterd en geschilderd. De
parketvloer 1n VIsgraatverband IS bewaard, evenals de radiatorkasten onder de vensterbank.
In de as van de toegangsdeur staat een opvallende schouwmantel in w1t geaderde, roodbrume
marmer met op de schouwboezem een grote omliJste sp1egel bekroond met een entablement,
dat vers1erd 1s met een vergulde lauwerkrans.
Alle functionele vertrekken van het landhuls bevmden z1ch m de rechter of oosteliJke
ZIJVleugel. In de rechter muurwand van de mkomhal z1t een paneeldeur, d1e Uitgeeft op het
apart en smal geconCipieerd bouwdeel, waar z1ch de vestibule met diensttrap en de
keldertoegang bevmden.
De vestibule verbmdt de oosteliJke vleugel met een biJkeuken, waar het schnJnwerk van
deuren en ramen behouden bleef en met een grote kamer aan de voorZIJde. De vestibule
geeft tevens aanslu1t1ng naar een JOnger biJgebouwtJe aan de achtergevel.
De hoofdtrap of bordestrap geeft op de eerste verd1epmg uit op een kle1ne overloop, d1e de
twee ZIJden van een centrale gang verbmdt. De be1de delen ZIJn afgeliJnd door een
geprofileerde deurliJst De geschilderde en bepleisterde muren van de overloop ZIJn vers1erd
met 1mitat1evoegen.
Op de centrale gang geven links en rechts een groot aantal aaneengeschakelde vertrekken
(van slaap- met badkamer of slaap- met Zitkamer) u1t.
De leef- en slaapvertrekken op de verdiepingen ZIJn er naar gewoonte mmder riJkeliJk
uitgewerkt, maar hebben nog een aantal decoratieve elementen, zoals de houten
paneeldeuren, de plankenvloeren, diverse geprofileerde schouwmantels m marmer,
eenvoudig liJstwerk, het decoratieve schnJnwerk van mgebouwde kasten 1n de
muurwanden.
De zolderverd1epmg 1s bereikbaar v1a de bedlendentrap 1n de vestibule, een bordestrap
afgezet met een balustrade van geprofileerde spiJlen. De trap komt u1t op een overloop
gelegen b1nnen het apart bouwvolume tussen het dubbelhuls en de rechterZIJVleugeL
De houten paneeldeuren van een aantal kleme zolderkamers onder dak geven Uit op de
m1ddengang. De gang e1nd1gt op een geschilderde paneeldeur, d1e toegang geeft tot twee
zolderru1mtes.
De zolderverdieping van het dubbelhuls heeft een dakgebmte met dakbebordmg, bewaarde
plankenvloer en hoog m de trapgevelziJde z1t een rond venster met bewaard schnJnwerk.
Op de zolderverd1epmg van de linker of westeliJke ZIJVleugel z1t tussen de trapgevels een
bewaard hoog dakgebmte met dakbebordmg en eenvoudige plankenvloer.
De twee zolderruimten worden van elkaar afgescheiden door een bakstenen muur. Een zware
houten paneeldeur onder ontlastmgsboog maakt de verb1nd1ng tussen de be1de zolders.
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De kelderverdieping ligt half verzonken onder het grondniveau en 1s bereikbaar met een
eenvoudige houten steektrap. De kelder 1s Uitgewerkt 1n geschilderd baksteensteenmetselwerk en overspannen met bakstenen troggewelfJes tussen IJzeren liggers. De kelder is
door bakstenen muren mgedeeld 1n grote compartimenten en heeft een deels bakstenen en
een deels stenen vloer.
De Imker of westeliJke ZIJVleugel heeft een aparte onderkeldenng, d1e enkel aan de bultenZIJde
toegankeliJk 1s v1a een kle1ne houten deur 1n de ZIJgevel. De ru1me, gew1tte kelder beslaat het
gehele grondoppervlak van het diephUls en heeft een bakstenen bevloenng. Twee bakstenen
piJlers ondersteunen de troggewelven tussen de IJzeren liggers.
Het landhuls met het ereplein wordt geflankeerd door twee losstaande aanhangheden of
vroegere nutsgebouwen. Be1de ZIJn een opvallend hoog en lang volume. De be1de
aanhangheden staan met hun korte gevelziJde aan de rooiliJn en ZIJn met de lange voorgevel
geonenteerd naar het ereple1n.
De Imker of westeliJke aanhonghe1d', wederopgebouwd 1n 1923-24 op de plaats van een oud
volume, bestaat u1t een vroegere hoven1erswonmg met schuur. De korte gevelZIJde vormt
een tuitgevel op aanzetstenen en emd1gt 1n een schoorsteen. De bakstenen straatgevel 1s
we1n1g Uitgewerkt. Op het geliJkvloerse n1veau z1t een 1n steen omliJst bolkoZIJn met
bovenlicht. Hogerop z1tten een houten laadluik en een klem rechthoekig venster. De
vensteropeningen met bewaard schn]nwerk ZIJn omliJst met negblokken.
De langsgevel aan het ereplein is zes traveeen breed en twee bouwlagen hoog onder een laag
zadeldak van zwarte Vlaamse pannen tussen twee topgevels. De beiUikte bolkoZIJnen hebben
een tweedelig bovenlicht met zandstenen omli]stmg. De rondbogige deuromliJSting wordt
bekroond door een lancetvormige blmdnis. De tweede bouwlaag 1n verankerde
baksteenmetselwerk 1s blind.
De rechter of oosteliJke aanhonghe1d, wederopgebouwd 1n 1923-24 op de plaats van het oude
volume, 1s 1n gebruik als een nutsgebouw met atelier, werkplaats en bergplaats. De
straatgevel heeft een tu1tgevel op aanzetstenen en e1nd1gt op een schoorsteen. De bakstenen
straatgevel 1s we1n1g Uitgewerkt. In de tuitgevel z1t een beiUikt bolkoZIJn met een omlijst
bovenlicht. Het schn]nwerk 1s bewaard. Aan de noordeliJke erfziJde 1s de tuitgevel nagenoeg
blind, maar wordt doorbroken door een JOngere poortopenmg (thans garagepoort).
De verankerde gevel langs het ereplem, opgetrokken 1n baksteenmetselwerk op rechthoekige
plattegrond, 1s grotendeels blmd. De langsgevel telt twee bouwlagen onder een zadeldak van
zwarte Vlaamse pannen. Twee muuropenmgen bevmden z1ch 1n de u1terst rechter travee. Ze
ZIJn ingevuld met beiUikte bolkoZIJnen met 1n steen omliJSt tweedelig bovenlicht. Het
schn]nwerk 1s bewaard.
De achtergevel van deze aanhangheld werd onder aandak u1tgebre1d met een bakstenen
volume van één bouwlaag. De gevel wordt er doorbroken door een rechthoekige, geschilderde
houten vleugelpoort. Aanleunend staat een JOngere open constructie (wagenhuis) onder
lessenaarsdak. Onder het pannendak z1t een houten dakbebording en balkenlaag.
OpmerkeliJk 1s de rondbogige open1ng 1n de muur op het mveau van het maa1veld, dat
dienstdeed als hondenhok.
Op de erfsite van deze aanhangheld bevmdt z1ch een aantal JOngere nutsgebouwt]es u1t het
midden van de 20ste eeuw. De lange schuur onder lessenaarsdak met zwarte Vlaamse
pannen is aangebouwd tegen de ommunng van de vroegere moestuin. D1t nutsgebouw 1s
Ingedeeld 1n compartimenten, d1e dienstdoen als (open) stallingen of kle1ne bergruimten.
Verderop tegen deze tuinmuur staat een lange baksteenbouw op rechthoekige plattegrond
onder lessenaarsdak en bedekt met le1en. De stal1s opgesplitst 1n twee geliJke delen en bevat
twee Ingangen. Het betreft een gesloten werkplaats voor het onderhoud van de gesloopte
serres en een vroegere 'pottmg shed' of tumschuurt]e met twee brede vensteropenmgen.
De ru1mten van deze nutsgebouwen bewaren nog grotendeels authentiek bu1tenschn]nwerk
en een houten balklaag.
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Het Impdehof ligt op de westeliJke beekdalflank van de Molenbeek d1e afwatert ncht1ng de
Zenne. De Beekstraat d1e parallel loopt met de beek, vormt de westgrens van het domem.
Het park wordt ten zu1den door de Dn]pikkelstraat en ten noorden door een buurtweg naar
de Boskapel begrensd. Ten oosten grenzen het park en de biJgebouwen aan de voormalige
ommuurde moestu1n en een achtergelegen landbouwperceeL Het dome1n 1s c1rca 5,3 hectare
groot.
Een lage haag van geschoren taxus slUit het ereplein aan de straatZIJde af. De twee toegangen
worden gemarkeerd door VIerkante, mgesnoerde hardstenen hekpi]lers, eindigend op een
bolbekroning en geflankeerd door kegelvormig gesnoeide taxussen. De oorspronkeliJke, lage
houten hekken met balustervormige spiJlen werden recent weggenomen. De mnt 1n gnnd
omsluit een centraal rechthoekig gazon, langs de noordziJde afgeboord met een rozenperk,
voorheen beplant met kleurn]ke éénJangen. Tussen de oosteliJke biJgebouwen en de toegang
tot de wonmg ligt een kasse1strook, mogelijk ouder dan 1923.
Het langwerpige, zuid-noord geenenteerde park 1s langs dne ZIJden met meidoorn omhaagd.
Een bomengordellangs de noord-, oost- en westZIJde verleent het park een 1nt1em karakter.
Het gevaneerd bomenbestand vertoont een verhoudmgsgeWIJS groot overwicht aan
brumbladige beuken 1n de oosteliJke bomengordel ter hoogte van de VIJVer. De naar het
noorden versmallende open ru1mte en de vernuftig aangelegde serpentineVIJVer roepen een
gevoel van verte en emdelooshe1d op. De paden werden recent grotendeels heraangelegd op
het oude tracé.
De c1rca 140 meter lange, noord-zuid geenenteerde serpentineVIJVer heeft de vorm van een
J, waarbiJ het noordeliJke smalte deel naar het zu1den toe breed Uitloopt. De VIJVer wordt
gevoed door een ondergronds, n1et 1n kaart gebracht netwerk van dramagebUizen. Een kle1ne
stuw aan het noordeliJke emdpunt van de VIJVer, gecamoufleerd door een amfitheatervormig
rotsmass1ef]e, le1dt het overtollige water v1a een bakstenen piJp naar de noordoosteliJke hoek
van het domem, waar het water Vla een slmgerend beekJe 1n de bomenrand het dome1n
verlaat. Met de grond d1e werd Uitgegraven voor de VIJVer werden langs de rand van het park
beplantmgsheuvelt]es aangelegd.
De smeediJzeren leunmgen van de tumbrug, een boogbrug d1e het noordeliJke, smalle deel
van de VIJVer overspant, hebben een elegant en eenvoudig motief van afwisselend c1rkels en
ellipsen. De gietiJZeren hekpiJlers aan het u1temde van de brug bestaan Uit geprofileerde zu1len
met bovenaan een motlef van acanthusbladeren en emd1gend op een s1ervaas. De bakstenen
brughoofden ZIJn gecamoufleerd met rotswerk, identiek aan het vlakbiJ gelegen rotsmasslefJe.
D1t amfitheatervormig rotsmassiefJe aan de noordeliJke punt van de VIJVer, wekt de mdruk de
bron van de VIJVer te ZIJn, maar verbergt 1n fe1te het handbedlende stuwtJe om de overloop
van de VIJVer te regelen. De gnll1g gevormde rotspartiJ bestaat Uit een metselwerk van
onregelmatig gevormde natuursteenkelen van verschillende omvang en heeft v1er 1n grote
vanerende openmgen. De daarbiJ aansluitende noordeliJke oever 1s eveneens met d1t rotswerk
verfraaid.
Langs de westZIJde van de v1jver 1s op een lichte verhevenheid naast de brug een c1rkel van
zes gewone platanen ( Platanus x h1spamca) aangeplant, voorafgegaan door een massief van
herfstpaardenkastanJe (Aesculus parv1flora) op de bmnenbocht van de meander. Aan de
oostziJde van de brug staat een monumentale, zeer breed u1tgegroe1de trompetboom
(Catalpa b1gnon1o1des).
Het parkgedeelte ten zu1den van de v1jver en aansluitend biJ het landhuls bestaat u1t een
gazon met enkele solitaire bomen langs de randen en een begeleidende bomengordel. Een
deel van deze bomen en struiken 1s reeds op een aantal postkaarten van het park u1t de
eerste helft van de 20ste eeuw te z1en, waaronder een zesstamm1ge H1nok1c1pres
(Chamaecypans obtusa). In het huidige beeld vallen onder meer een omvangn]ke
Libanonceder (Cedrus l1ban11) op, alsook een geente pluimes (Fraxmus ornus), een zwarte
walnoot (Juglans n1gra), een tweestamm1ge taxusvanete1t (Taxus spec.) en een
moerasCipres (Taxod1um dist1chum) aan de VIJVeroever. De westeliJke, smalle zichtas
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langsheen de VIJVer bleef bewaard. De overgang tussen het gazon en de 1n gnnd gelegde
onmiddelliJke omgev1ng van het landhuls wordt gemarkeerd door een hardstenen trede.
Ten oosten van de won1ng, werd 1n de as van de mgang naar de voormalige moestuin een
kleme s1ertum aangelegd. Het park grenst h1er en langs de zuidZIJde aan de muur van de
voormalige en nu verkavelde moestuin met dichtgemetselde toegang.
Ten westen van de wonmg werd op het terrem grenzend aan de Beekstraat een JOnge
aanplant van fiJnsparren verWIJderd, waardoor het oorspronkeliJk gesloten karakter van de
aanleg aangetast 1s.
Het noordeliJke deel van het park, voorbiJ de VIJVer, wordt gekenmerkt door een centrale
open ru1mte met een solitaire Hollandse lmde (T11la x vulgans) en een omgevende bomenrand.
Het voormalige gazon of hooiland 1s momenteel opgedeeld 1n twee we1den. In de
noordoosteliJke hoek van het dome1n verschaft een smeediJZeren hekJe toegang tot de
achtergelegen buurtweg d1e naar de Boskapel le1dt. Het eenvoudig zwart geschilderd hekJe
heeft spiJlen met klimmend beloop emd1gend op een fleur-de-lys motief en gepunte, korte
tussensp!JitJes. VlakbiJ staat aan de rand van het tumpad en 1n de Zichtas van de tumbrug
opmeuw een groep van zes gewone platanen (Piatanus x h1spamca).
Langs de westgrens van het dome1n bevmdt z1ch 1n het verlengde van de meest noordeliJke
splltsmg van de Beekstraat en Jets ten zu1den van de kleme Leurdesgrot een derde toegang
tot het dome1n. Deze 1ngang 1s afgesloten met een smeediJzeren hek bestaande u1t twee
vleugels en met spiJlen e1nd1gend op een speerpunt. Het eenvoudige, zwart geschilderde hek
1s opgehangen aan gietiJZeren hekpiJlers met een gepunte bolbekron1ng.
De kruidlaag 1n het park bestaat ondermeer u1t bleekspong bosvlooitJe (V1ola nv1n1ana),
slanke sleutelbloem (Pnmula elat1or), bosanemoon (Anemone nemorosa), gewoon
speenkruid (F1cana verna), daslook (AIIIum urs1num), gevlekte aronskelk (Arum Jtallcum),
groot hoefblad (Petas1tes hybndus), gewone salomonszegel (Polygonatum multlflorum),
moesdistel (C!rs1um oleraceum) en kilmop (Hedera Helix).
In de struiklaag vmden we ondermeer scherpe hulst (IIex aqUJfollum), éénstJjllge me1doorn
(Crataegus monogyna), gewone vlier (Sambucus n1gra), sneeuwbes (Symphoncarpos albus),
rhododendron (Rhododendron spec.), launerkers (Prunus laurocerasus), gewone aalbes
(R1bes rubrum), Japanse s1erkwee (Chaenomeles JaponJca), kornoelJe (Cornus spec.),
gewone vogelkers (Prunus padus), gewone hazelaar (Corylus avellana), mass1ef van
herfstpaardenkastanJe (Aesculus parv1flora) en 1n de nabiJheld van de won1ng een oude sering
(Synnga vulgans).
In het park komen verder nog volgende boomsoorten voor: grauwe abeel (Populus
canescens) in het zuidoosten, tamme kastanJe (Castanea sativa), w1tte paardenkastanJe
(Aesculus h1ppocastanum), zomerlmde (T1Iia platyphyllos), klembladige lmde (T11la cordata),
zomerelk (Quercus robur), Amenkaanse e1k (Quercus rubra), bru1ne beuk (Fagus sylvat1ca
'Atropun1cea'), Zilveresdoorn (Acer sacchannum), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus),
haagbeuk (Carpmus betulus), verschillende soorten w1lg (Sallx spec.), Weymouthden (Pmus
strobus), gewone es (fraxmus excelsior), Ruwe berk (Betula pendula), fiJnspar (P1cea ab1es),
opslag van ruwe 1ep (Uimus glabra) en een vanete1t van blauwe spar (P1cea pungens
'Giauca').
Het park van het Impdehof bevat volgende waardevolle bomen (het vermelde CIJfer geeft de
stamomtrek 1n cm, standaard gemeten op 150 cm hoogte):
Libanonceder (Cedrus llbann) 352 (gemeten op 110 cm hoogte);
Gewone plataan (Piatanus x h1spamca) 378;
Gewone plataan (Piatanus x h1span1ca) 276 1n een groep van zes vlakbiJ de tUJnbrug;
Trompetboom (Catalpa bJgnonJodes) 310 UitzonderliJk breed Uitgegroeid exemplaar;
W1tte paardenkastanJe (Aesculus h1ppocastanum) 367;
Moerascipres (Taxod1um dJstJchum) 316 aan de zuideliJke VIJVeroever;
W1tte paardenkastanJe (Aesculus h1ppocastanum) 290;
Amenkaanse e1k (Quercus rubra) 359;
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Mispel (Mesp1llus german1ca) 102 geentop 130 cm hoogte op een onderstam van
meidoorn;
PIUimes (Fraxmus ornus) 247 enthoogte: 150 cm;
Zwarte walnoot (Juglans n1gra) 170.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1o
2°
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10°

de algemene doelstelling van de bescherming als monument 1s het behoud van de
erfgoedkenmerken en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
elke 1ngreep moet de beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen respecteren en ondersteunen en vereist een gemtegreerde en
duurzame aanpak waarbiJ de Impact op het geheel wordt afgewogen en waarbiJ de
draagkracht n1et wordt overschreden. Bewaren gaat daarbiJ voor op vernieuwen. D1t
veronderstelt vakkundig onderhoud en conserverende Ingrepen;
de bescherming als monument beoogt het behoud van het gebouwde en aangelegde
erfgoed, met name het geheel van het vroegere landhuis, de westeliJk en oosteliJk
gelegen aanhongheden, het ereplein en het achterliggende beboomde park met VIJVer,
boogbrug en rotsmass1ef]e;
de herkenbaarheid en het behoud van de typologie en van de configuratie van het
Impdehof als h1stonsch landhuls met losse bestanddelen 1n een U-vorm geschikt
rondom een open ereplein d1ent gerespecteerd te worden;
bmnen het ensemble van het Impdehof vormt het landhuis van 1923 1n ZIJn markante
neotrad1t1onele stiJl de kern van de s1te. Het maximaal behoud van de erfgoedelementen
en de herkenbaarheid van de bultengevels en de bedaking wordt vooropgesteld.
U1tbre1d1ngen aan het landhuls 1n functie van een herbestemm1ng- of renovatieproJect
ZIJn dan ook n1et wenseliJk;
het behoud van de planindeling van het landhuis, 1n het biJzonder van de begane grond
wordt vooropgesteld;
de bescherming van het mteneur van het Impdehhof beoogt het behoud van de
herkenbaarheid als landhuiS, met het behoud van de bestaande ruimteverdeling en de
decoratieve en eclectische mteneurafwerkmg. Het behoud beoogt 1n het biJZonder de
totaalafwerking van de Inkomhal met traphal in de kenmerkende neoVIaamserenalssance-stiJI en van de diverse salons en voorname kamers op de
benedenverdieping, afwisselend 1n de zware neo-VIaamserena1ssance-st1JI of 1n de
lichtere neoclassiCIStische stiJl. Ind1en herschilderen van muurwanden, van de houten
of bepleisterde balkenlagen, van de trap en van het bmnenschri]nwerk van de
authentieke deuren en ramen noodzakeliJk 1s, IS het aangewezen de oorspronkeliJke
h1stonsche kleurstellingen op bas1s van mateneel-technisch onderzoek te hernemen.
De mteneurs van de functionele ru1mten, zoals de keuken op het geliJkvloerse n1veau
en de diverse badkamers op de eerste verd1ep1ng, ZIJn aangepast. Met u1tzondenng van
authentiek schn]n- en timmerwerk en van bewaarde schouwmantels, hebben ZIJ we1n1g
erfgoedelementen. Hier 1s ru1mte voor n1euwe Invullingen of afwerkmg, m1ts ZIJ geen
negat1eve invloed hebben op de erfgoedkenmerken en -elementen van het landhuis;
het behoud van de vormgevmg van de venster- en deuropenmgen 1s essentieel. Het 1s
aangewezen dat biJ restauratie het bu1tenschn]nwerk steeds vervangen wordt naar een
h1stonsch model 1n hout, dat aansluit biJ het oorspronkelijke ontwerp;
voor de oorspronkelijke bouwdelen van de twee aanhongheden, elk op een e1gen Site,
ZIJn van belang: de typologie, de beeldwaarde, het gabanet, het bu1tenaanz1cht, de
bouwhoogte, de matenalentypolog1e, de mplant1ng en de h1stonsche en architecturale
relatle met het landhuis. Het mteneur van het westeliJke of Imker biJgebouw, met name
de vroegere cone~ergewonmg, 1s naar de hedendaagse normen gemoderniseerd. Het
inteneur van het woongedeelte van d1t westeliJk bijgebouw heeft dan ook geen
erfgoedwaarde;
de formele, sobere aanleg van het ereplein met halfronde mnt, gazon en lage gesnoe1de
taxushaag en met hardstenen hekpiJlers en kegelvormig gesnoeide taxussen, d1ent
behouden te blijven. Binnen deze doelstelling wordt de aanleg van gemarkeerde
parkeerplaatsen op het ereplein afgeraden;
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11°
12°
13°

14°
15°

16°

17°

18°

19°

20°

behoud van de h1stonsche kasseistrook ten oosten van de won1ng en tussen de
oosteliJke biJgebouwen;
structureel behoud en herstel van de afleesbaarheld van de landschappeliJke parkaanleg
u1t het derde kwart van de 19de eeuw;
behoud van de zuid-noord geonenteerde z1chtas ten westen van de VIJVer en herstel
van de zu1d-noord geonenteerde z1chtas ten oosten van de VIJVer door het selectlef
wegnemen van beplantmg aan de VIJVeroever;
streven naar het behoud en herstel van het mt1em en gesloten karakter van het park
door verJongmg van het bomenbestand op de zuidwestgrens van het domem;
behoud van het pittoresk karakter van het park door middel van de correcte aanplantmg
met bomen van eerste en tweede grootte, waarbiJ bomen van de eerste categone op
volwassen leeftiJd hoger worden dan 12 meter en bomen van tweede categone tussen
de 6 en 12 meter bereiken. De soortkeuze mag overwegend mheems ZIJn, maar met
accenten van Uitheemse soorten of cult1vars als blikvanger en met een voldoende
aandeel van rood- of brumblad1ge soorten, voornameliJk m de oosteliJke bosrand, aan
de noordpunt van de VIJVer en rekenmg houdend met de hUidige pos1t1onering;
behoud en opwaardenng van het park door onderhoud en vn]wanng van de
monumentale bomen, het voorz~en van verJonging biJ u1tval en het verwiJderen van
storende opslag;
eventueel herstel van de paden d1e 1n het oosteliJke deel door achterstallig onderhoud
nagenoeg volledig verdwenen ZIJn, d1ent z1ch te baseren op de stud1e van het h1stonsch
kaartmatenaal, terremanalyse en md1en nod1g een tum-archeolog1sch onderzoek;
zowel het amfitheatervormig rotsmass1ef]e, als de noordeliJke VIJVeroever en de
brughoofden, allen Uitgevoerd m gnllig natuursteenmetselwerk, hebben nood aan
vakkundig herstel;
om verlandmg van de VIJVer te voorkomen d1ent onderzoek naar en mogeliJk herstel
van het wateraanvoersysteem van de VIJVer te gebeuren. Het aan- en afvoersysteem
met ondermeer het stuwtJe en de bakstenen koker, heeft eveneens nood aan herstel
en naz1cht;
biJ het herschilderen van de tu1nbrug 1s een onderzoek naar passend kleurgebruik aan
te bevelen.

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, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regul1er onderhoud Uit te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het verwiJderen, vervangen, WiJzigen of verstevigen van constructleve elementen;
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
3°
behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
het u1tvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
het verwiJderen, vervangen of wiJZigen van het dakvolume, de dakbedekking, de
a)
dakconstructie en gootconstruct1es;
het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
b)
c)
het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
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d)

5°
6°

7°

8°

het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bultenschnJnwerken,
deuren, ramen, koepels, poorten, mclus1ef de beglazmg, beslag, hang- en
sluitwerk;
het aanbrengen, verwiJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
e)
elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, 1nclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f)
het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, public1te1tsmncht1ngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspublic1te1t en met u1tzondenng
van publie~te1tsinnchtmgen, waarbiJ wordt bekend gemaakt dat het goed te koop
of te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte niet meer
bedraagt dan 4 m2;
graafwerken m funct1e van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
het Uitvoeren van de volgende omgev1ngswerken:
a)
het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1en1ngen en
le1dmgen;
b)
het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen;
c)
het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
en paden;
d)
het aanleggen van verhardmgen, het WIJZigen of het u1tbre1den van bestaande
verhardingen;
e)
het Uitvoeren van graafwerken d1e de stab1lite1t van de gebouwen en constructles
1n gevaar kunnen brengen;
voor de volgende handelmgen aan het mterieur van het beschermde monument, met
u1tzondenng voor het 1nteneur van het woongedeelte van de linker of de westeliJke
aanhangheld met ZIJn JOngere biJgebouwen, moet een toelatmg worden aangevraagd:
het Uitvoeren van destructief matenaal-technisch onderzoek;
a)
b)
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
het uitvoeren van werken d1e het u1tz1cht of de mdel1ng van het 1nteneur WIJZigen;
c)
d)
het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het
toepassen van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te remigen,
te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
e)
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
wandbekledmgen, bmnenschn)nwerk, mclus1ef de lambnsenngen, beslag, hangen sluitwerk, en van de waardevolle inteneurdecorat1e;
het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een
f)
andere samenstellmg of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
g)
het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen m andere
kleuren of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwezige. Deze
toelatmgsplicht geldt n1et voor de 1nncht1ng van de ru1mte van de
gemoderniseerde keuken op de begane grond m de westeliJke ZIJVleugel, noch
voor de mnchtmg van de bestaande san1ta1re ru1mten (badkamers) op de
bovenverdiepingen van het landhu1s;
h)
het plaatsen of vernieuwen van technische voorz1enmgen, zoals verwarming,
klimaatregeling, elektnsche mstallat1e, gelUidsinstallatie, san1ta1r, liften en
bevelligmgs1nstallat1es, met u1tzondenng van de mstallat1es waarvoor geen
destructieve Ingrepen moeten gebeuren en/of d1e geen storende v1suele 1mpact
hebben op het waardevolle mteneur. Deze toelat1ngsplicht geldt n1et voor de
mncht1ng van de ru1mte van de gemoderniseerde keuken op de begane grond m
de westeliJke ZIJVleugel, noch voor de 1nnchtmg van de bestaande san1ta1re
ru1mten (badkamers) op de bovenverdiepingen van het landhu1s;
voor de volgende handelingen aan het park van het beschermde monument moet een
toelating worden aangevraagd:
het structureel en fundamenteel WIJZigen van de conf1gurat1e of afpalmg van het
a)
dome1n;
b)
elke reliefWIJZigmg van de bodem, WIJZigmg van het hydrografisch netwerk of werk
dat Impact kan hebben op het grondwaterpeil;
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c)
d)
e)
f)

g)
h)

het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen
en paden;
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructles of
decoratieve tumelementen;
het plaatsen of WIJZigen van onder- en bovengrondse nutsvoorz1en1ngen en
le1dmgen;
het vellen, roo1en of beschadigen van bomen en struiken of kle1ne
landschapselementen d1e opgenomen ZIJn m het beschermmgsbesiUit of m een
goedgekeurd beheersplan, met u1tzondenng van dode bomen en elke handelmg
d1e een WIJZiging van de groeiplaats en groe1vorm van de bomen en de struiken
d1e opgenomen ZIJn 1n het beschermmgsbeslu1t of 1n een goedgekeurd
beheersplan tot gevolg kan hebben;
het scheuren van grasland of het omzetten van grasland m akkerland; het
omzetten van grasland m bos;
het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen, met u1tzondenng van gladde schnkdraad
en pnkkeldraad ten behoeve van veekenng.
·

Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
Brussel,
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