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Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van
het kasteel van Hoeilaart in Hoeilaart
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 Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1°;
Gelet op het adv1es van het college van burgemeester en schepenen van Hoeilaart, gegeven
op 29 oktober 2018, waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op het adv1es van de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid,
bevoegd voor ruimteliJke orden1ng, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en
energ1e, mob11ite1t en openbare werken, landbouw en VIssen], waarvan de behandeling 1s
opgenomen in biJlage;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed, gegeven op 8 november
2018, waarvan de behandelmg 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van het kasteel van Hoeilaart aantoont;

1n

het

Overwegende dat het kasteel van Hoeilaart als monument architecturale waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
Het kasteel van Hoeilaart werd m 1858 ontworpen door de Antwerpse architect Joseph Claes
(1824-1889) ter vervangmg van het oude kasteel van de heerliJkheld Ter Heyde. Claes
bouwde en restaureerde verschillende kasteelgebouwen en landhulzen 1n h1stonserende
bouwstiJlen, waarvan het kasteel van Hoeilaart het vroegste voorbeeld 1s, dat bovend1en
UitzonderliJk gaaf bewaard bleef. Als kasteelm een p1ttoresk-romant1sche vroege neogotische
stiJl vormt het een un1cum m ZIJn oeuvre. Deze bouwstiJl, ook gekend als stukadoors- of
troubadours-neogotiek, typeert z1ch door het hernemen van de vormentaal van de
middeleeuwse architectuur en Sierkunst, echter met behoud van de pnnc1pes van de
neoclassiCIStische esthetlek van symmetne en proport1eleer. Zowel wat de 1ndellng, opstand,
plattegrond als architecturale u1twerk1ng betreft, beantwoordt het kasteel van Hoeilaart aan
de typologische kenmerken van een 19de-eeuws landhuls m troubadours-neogotiek. Er werd
een u1tbund1ge got1sche ornamentlek toegepast op een klass1ek ontworpen en geconstrueerd
bouwllchaam. De ruimteverdeling van het kasteel van Hoeilaart 1s symmetnsch opgevat en
gestructureerd rond twee haaks geplaatste c1rculat1e-assen d1e elkaar krulsen 1n de centrale
traphal. Het geliJkvloers wordt bepaald door een enf1lade van representatieve ru1mtes, allen
UitkiJkend op het kasteelpark. Aan de u1twerk1ng van de ontvangstkamers werd grote zorg
besteed. De toenemende aandacht voor het wonen m de 19de eeuw u1tte z1ch 1n een
ruimteliJke d1fferent1at1e van verschillende bouwlagen, vertrekken en c1rculat1es in de wonmg
met een stnkte sche1d1ng tussen bedlenden en bewoners. Men benep z1ch op eigentiJdse
construct1etechn1eken, met overvloedig gebruik van stucwerk en de toepassing van
eigentiJdse matenalen. De vormeliJke u1twerkmg wordt echter bepaald door op de
middeleeuwse bouwstiJl gebaseerde kenmerken zoals de robuuste torenvolumes, trapgevels
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en kantelen. De bak- en zandsteenarch1tectuur, sch1et- en steigergaten en metalen
bekronmgen van schoorstenen en daken ZIJn eveneens ontleend aan een h1stonserende
vormentaal. Specifiek voor het kasteel van Hoeilaart IS de verwiJZing naar de Engelse
neogotiek, hetgeen vooral tot u1tmg komt m de tudorboog-vorm en d1e consequent doorheen
het 1nteneur en exteneur wordt hernomen. In het biJZOnder vertonen de opvallend speels
Uitgewerkte schoorstenen een zeer duideliJke referentie naar het landhuls 'Strawerry H111', het
bekendste voorbeeld van de vroege Engelse neogotiek. Met hun sp1raalvorm1ge motleven m
w1tte baksteen en op zowel stervormige als ronde bas1s, ZIJn ze bovendien een UitzonderliJk
architecturaal gegeven;
Overwegende dat het kasteel van Hoeilaart als monument h1stonsche waarde bez1t d1e als
volgt wordt gemotiveerd:
Het kasteel van Hoeilaart werd tussen 1858 en 1861 opgencht 1n opdracht van Joseph-LoUis
de Man d'Hobruge, ter vervangmg van het voormalige kasteel van de heerliJkheld Ter Heyde.
De achterliggende kasteelhoeve en kapel van het heerliJke domem bleven hierbiJ behouden.
De gesch1eden1s van het kasteel en haar bewoners 1s representatief voor de maatschappeliJke
ontw1kkelmgen tiJdens de eerste helft van de 19de eeuw waarbiJ de adel, d1e weliswaar haar
macht verbonden aan het grondbezit had verloren, haar status en pos1t1e probeerde te
affirmeren als de rechtmatige machthebbers m een geWIJZigde post-revolut1ona1re
maatschappeliJke context. ZIJ benadrukten hun soc1ale status enerziJds door hun
woonvormen, verUitwendigd 1n de bouw van landhulzen en kastelen. In de penode 18201860 was het bouwen van landhulzen m een pittoreske h1stonserende stiJl gangbaar, waarvan
het kasteel m Hoeilaart een biJzonder 1llustrat1ef voorbeeld 1s. Het ongmele concept, de
ruimteverdeling en zeer riJke mteneurafwerking van het kasteel bleven steeds bewaard, met
mbegnp van het vaste en roerende meub1la1r. De zeer hoge mate van authentic1te1t maakt
van d1t kasteel een UitzonderliJke en zeldzame getu1ge van de wooncultuur van de sociaalmaatschappeliJke elites tiJdens de tweede helft van de 19de en het begm van de 20ste eeuw.
Het bouwprogramma, de plattegrond met enfilade van representatieve ru1mtes en stnkte
sche1d1ng tussen personeel en bewoners, samen met de riJke u1twerk1ng van het inteneuren
exteneur ZIJn kenmerkend en benadrukken de soc1ale status van de bouwheer. AnderZIJds
trachtten deze elites z1ch eveneens maatschappeliJk en cultureel te onderschelden door zich
te profileren m de politiek, de diplomatle en het leger. N1et zelden fungeerde ZIJ daarnaast als
quas1 almachtige burgemeester van een plattelandsgemeente. De fam11ie de Man vormt ook
m d1t opzicht een biJZonder representatief voorbeeld van deze maatschappeliJke ontwikkeling.
Zowel Joseph-Lou1s de Man d'Hobruge als ZIJn zoon Jean (Ivan) de Man d'Attenrode waren
act1ef m de nationale pollt1ek voor de katholieke partiJ, waar ZIJ gedurende hun lange politieke
carnères diverse funct1es hebben bekleed. Daarnaast waren ZIJ beiden opeenvolgend
burgemeester van Hoeilaart van 1823 tot 1879. De gaaf bewaarde neogotische hulskapel m
de grote traphal van het kasteel verUitwendigt de katholieke 1dent1te1t van de fam11ie de Man.
Het kasteel bez1t tenslotte h1stonsche waarde als neogotisch kasteel gebouwd op de locatle
van het oude kasteel van de heerliJkheld Ter Heyde d1e de gesch1eden1s van deze gemeente
eeuwenlang heeft bepaald. Gedurende de 19de eeuw, na de aankoop van het kasteeldomem
door de adelliJke fam11ie de Man, bleven het kasteel en haar bewoners een grote mvloed
Uitoefenen op de gemeente als almachtige kasteelheer en tevens burgemeester van het dorp.
Ook na de herbestemming van het kasteel tot gemeentehuls m 1919 bliJft het gebouw een
belangnJke rol spelen m de gemeente Hoeilaart;
Overwegende dat het kasteel van Hoeilaart als monument art1st1eke waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
De art1st1eke waarde van het kasteel van Hoeilaart wordt gevormd door de biJZOnder
hoogwaardige afwerkmg van zowel het exteneur als het 1nteneur. D1t verleent aan het geheel
een zeer hoge ensemblewaarde. Het gaaf bewaarde 1nteneur vormt een totaalkunstwerk m
neogotiek dat tot 1n het klemste detail werd vormgegeven. De representatieve ru1mtes van
deze wonmg ZIJn voorz1en van zeer n]ke stucplafonds, parket- en tegelvloeren met steeds
vanerende mot1even, lambrisenngen, wandbehang, liJstwerk, marmeren schouwen, koperen
kroonluchters en verzorgd bmnen- en bultenschriJnwerk met decoratief beslag. De Imposante
en complexe 1m1tat1egewelven, omiiJstmgen en beschilderde plafondafwerkmgen van de
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representatieve ru1mtes worden geschraagd door kamerhoge halfzullen en liJsten, en ZIJn
opgebouwd Uit bepleisterde en polychroom beschilderde houten elementen. De gedetailleerde
en hoogwaardige u1twerk1ng van het houtsniJWerk van het meub1la1r, de vaste
kofferZitbanken, de lambnsenngen en het b1nnenschn]nwerk vertonen een doorgedreven
neogotische vormgevmg, net zoals de veelkleunge marmeren schouwmantels met
gedecoreerde houtkachels en schouwbekron1ngen. In het biJZonder getu1gen de
Indrukwekkende koperen kroonluchters, de hoogwaardige gebrandschilderde glas-Inloodramen van de hulskapel en de UitzonderliJke smeediJZeren balustrade van de hoofdtrap
van een biJZonder vakmanschap. De art1st1eke waarde komt eveneens tot u1t1ng aan het
exteneur 1n de decoratieve u1twerkmg van het baksteenmetselwerk met tudorboogfnezen,
tandliJsten en de biJzonder vormgegeven schoorstenen, met verwerking van w1tte en
ges1nterde baksteen. Daarnaast ZIJn ook de gesculpteerde natuurstenen elementen aan de
voorgevel opmerkeliJk, waaronder het wapenschild van de fam11ie de Man als bekronmg van
het m1ddennsaliet en de f1guur met banderol als kraagsteen van het noordwesteliJke
torenvolume. Tenslotte getu1gt ook het smeedwerk van de balustrade van de bu1tentrap, de
borstwenngen, de dakbekroningen en de muurankers van een art1st1ek streven 1n de
gevelarch1tectuur;
Overwegende dat de cultuurgoederen d1e ZIJn opgesomd 1n de biJlage biJ het mm1sterieel
beslult Integrerend deel Uitmaken van het monument en de architecturale, h1stonsche en
art1st1eke waarde van het monument versterken zoals gemotiveerd 1n de biJlage biJ het
besluit,
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 art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen voorlopig beschermd als
monument:
Het kasteel van Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark 1 1n Hoe1laart, bekend ten kadaster:
Hoeilaart, 1ste afdeling, sect1e B, perceelnummers 845T2 (deel) en 849F.

De cultuurgoederen d1e mee worden beschermd, ZIJn opgenomen 1n biJlage.
De voorlopig beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de voorlopig beschermçle goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art.
1o
2°
3°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
architecturale waarde;
h1stonsche waarde;
art1st1eke waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
Het kasteel van Hoeilaart 1s een kasteel 1n neogotische stiJl, opgetrokken tussen 1858-1861.
Het kasteel heeft een onregelmatige plattegrond en 1s grosso modo noord-zuid geonenteerd.
Het gebouw bestaat u1t een souterram d1e het hoogteverschil van de hellmg opvangt en twee
hoge bouwlagen (één bouwlaag aan de noordziJde) onder een stelle en complexe le1en
bedakmg. Het dynamische ontwerp wordt bekomen door sterk verspnngende engevaneerde
volumes en het gebruik van d1verse torens, erkers, getrapte dakvensters, trapgevels en
schoorstenen en verschillende types deur- en vensteropenmgen.
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Het betreft een bakstenen volume, verlevendigd met decoratieve aanwending van
kalkzandsteen voor het souterrain, de bUitentrap, speklagen, omliJStingen, mod1llons, schieten steigergaten. Blauwe hardsteen werd aangewend voor de plint, bUitentrap, kordonliJSten
en dorpels. Het baksteenmetselwerk 1s decoratief Uitgewerkt met een mulzentandliJst 1n een
comb1nat1e van rode en ges1nterde baksteen ter hoogte van de lekdrempels, de kroonliJSten,
aanzetten van torenvolumes en onder de dorpels van de meeste vensteropeningen (1n
mmdere mate toegepast aan de achtergevel). Het metselwerk wordt verder verlevendigd door
steunberen met versniJdingen, kantelen als bekronmg van de lagere volumes en een deels
omlopend tudorboogfnes, onder de kantelen van de lagere volumes en bovenaan de diverse
torenvolumes. De vele schoorstenen en de bekroningen van de steunberen 1n de voorgevel
ZIJn zeer decaratlef en speels Uitgewerkt met vanerende en verspnngende vormen en
decoratief metselwerk, waaronder sp1raalvorm1ge motleven 1n Witte en gesmterde baksteen.
De stelle en complexe le1en bedaking (schilddak, afgewolfde zadeldaken, torendaken en
mgesnoerde tentdaken) rust op een geprofileerde overkragende kroonliJst op houten
mod11lons met tollen. BIJ de torenvolumes ZIJn de mod11lons 1n kalkzandsteen Uitgevoerd.
Verspreid bevmden z1ch kle1ne dakkapellen met wmdborden en p1rons. SmeediJZer werd
veelvuldig toegepast voor de decoratieve bekronmgen van torendaken, schoorstenen,
dakvensters, als ook voor de borstwerkingen van vensters, dieveniJZers, balustrades en
s1erankers.
De gevelopeningen en het schn]nwerk vaneren sterk. De kelderramen en d1enstmgangen 1n
het souterrain ZIJn gevat 1n een getoogde bakstenen omliJSting met hoekstenen 1n
kalkzandsteen en voorz1en van decoratieve d1evem]zers. De houten (deur)ramen hebben een
kle1ne (vermoedeliJk metalen) roedeverdeling 1n rU1tmot1ef. De ovenge gevelopenmgen ZIJn
gevat 1n een afgeronde tudorboogvormige omliJSting van kalkzandsteen met negblokken. Er
ziJn diverse types schn]nwerk te onderscheiden. Het meest voorkomende ZIJn de
lancetvormige houten kruisvensters (vanerend tussen twee-, v1er-, zes- of negenvlakramen),
soms Uitgevoerd als vensterdeuren, al dan n1et met bnefpanelen. Bepaalde ramen,
hoofdzakeliJk te s1tueren 1n de achtergevel en de torenvolumes, ZIJn voorz1en van een
roedeverdeling met achthoeken. De ramen van de dakvensters, de dakkapellen en bepaalde
ramen van de torenvolumes ZIJn voorz1en van een roedeverdeling met rU1tmot1ef, al dan n1et
met bovenlicht. De v1er- en zesvlakramen op de eerste verd1epmg van de achtergevel,
Uitgevend op het centrale trappenhuis, hebben een geheel e1gen vormgevmg met smallere
lancetramen en zeshoekige ovale bovenlichten. Het schn]nwerk werd tiJdens de restauratie
van de Jaren 1990 vernieuwd naar bestaand model, met gedeelteliJk hergebruik van het
ong1neel hang- en sluitwerk. Het WIJnrood beschilderde houten schn]nwerk heeft een dubbele
profilenng op neuten Caliuderend op de got1sche bundelpi]ler), soms met bnefpanelen, m een
sobere neogotische vormgevmg.
De voorgevel met hoofdingang bevmdt z1ch m de naar het park genchte westgevel. Het
hoofdvolume wordt bepaald door het m1ddennsaliet met trapgevel en twee hoektorens: een
overhoekse ronde toren m de zuidwesteliJke hoek en een klemere Uitkragende toren op de
noordwesteliJke hoek van het hoofdvolume. Ondanks de vanerende gevelu1twerkmg wordt
een zekere symmetne bekomen. In het dak ZIJn tussenin twee getrapte dakvensters.
Aansluitend aan de noordZiJde wordt het gebouw verlengd 1n he~ eenlaagse volume van de
eetkamer, onder zmken bedakmg met kantelen. Het vooru1tspnngende m1ddennsaliet met
trapgevel IS sterk decoratief Uitgewerkt met veelvuldig gebruik van kalkzandsteen. Het
volume wordt voorafgegaan door een dubbele bordestrap met gebogen smeediJZeren
balustrade met riJk Uitgewerkte florale vormgeving en getorste trappalen. Deze geeft u1t op
het overwelfde mkomportaal met een dneled1ge tudorboogarcade. Het m1ddennsaliet wordt
op de verd1epmg geaccentueerd door een VIJfZIJdige erkeruitbouw met pilasters op consoles
(korbeelvorm1g) en tudorbogen met blind schild. De erker wordt bekroond door een
sculpturaal n]k Uitgewerkt ornament m kalkzandsteen, met voorstellmg van het wapenschild
van de familie de Man onder een gekroonde helmbos met bekronend leeuwtJe geflankeerd
door krullende bladmotieven. De erker IS gevatmeen nsalietbrede tudorboogn1s d1e overgaat
m de trapgevel, geflankeerd door hoektorens m dezelfde vormgevmg als de n]k Uitgewerkte
schoorstenen. Verder ziJn er nog enkele opmerkeliJke elementen m de gevelu1twerkmg van
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de voorgevel. Zo 1s de overhoekse vensterdeur van de zuidwesteliJke toren gevat 1n een nJk
Uitgewerkte kalkzandstenen omliJSting met ronde pilasters en een tudorboog met bekronend
ornament (gekruiste bloemen onder een kroon). De aanzet van de Uitkragende toren op de
noordwesteliJke hoek heeft een kalkzandstenen console 1n de vorm van een manneliJke figuur
met banderol, mogeliJk een verWIJZing naar de architect. Hierboven gaat de vlerkante bas1s
van de toren over 1n een stervormige en vervolgens ronde en steeds verder Uitkragende bas1s.
HierbiJ worden (overhoekse) mulzentandliJsten van ges1nterde baksteen, natuurstenen liJsten
en een tudorboogfnes met elkaar afgewisseld. Aan de voorgevel en zuideliJke ZIJgevel met
hoektoren ZIJn de vensterdeuren en de meeste muuropenmgen op de verd1ep1ngen voorz1en
van een smeediJzeren borstwenng 1n eenzelfde florale vormgevmg als deze van de buitentrap,
soms met kroon-motief.
De zuideliJke ZIJgevel wordt bepaald door de ronde zuidwesteliJke hoektoren (z1e hoger) en
de trapgevel van het zuidoosteliJke hoektorenvolume op vlerkante bas1s. Tussenm ligt een
verdiept gevelvlak met centraal een getrapt dakvenster. De trapgevel heeft overhoekse
steunberen met versniJdingen en 1s bekroond met overhoekse topstukken.
De achtergevel bestaat u1t dne torenvolumes met verschillende vorm en u1twerkmg met
tussemn twee lagere volumes van één bouwlaag (met souterram) onder zmken
lessenaarsdaken met kantelen. Daarboven bevmden z1ch de aanzienliJk dieper gelegen
gevelvlakken van de eerste verd1epmg van het hoofdvolume. De twee hoektorens hebben een
nagenoeg VIerkant grondplan, terWIJl het centrale torenvolume met afgeronde hoeken de
hoofdtraphal hUisvest. Centraal bevmdt z1ch een getrapt dakvenster. Aan de achterZIJde (en
noordZIJde) bevmden z1ch de dienstingangen, waaronder twee merkwaardige gebogen deuren
op de afgeronde hoeken van het centrale torenvolume.
De noordeliJke ZIJgevel wordt bepaald door de vlerkante noordoosteliJke hoektoren en de
noordwesteliJke Uitkragende toren, met tussenm het verdiept gevelvlak met centraal getrapt
dakvenster. De lagere aanbouw van de eetkamer 1s tegen deze gevel aangebouwd. D1t
rechthoekig volume van één bouwlaag (met souterrain) 1s voorz1en van overhoekse
steunberen en kantelen, onder een zmken bedaking. Aan de noordZIJde 1s een dnez1]d1ge
erker op een onderbouw van bak- en natuursteen. Centraal hieronder bevmdt z1ch een
d1enstmgang.
Hoewel de volumewerkmg, gevelultwerking en voetafdruk van het kasteel erg onregelmatig
ZIJn, heeft de plattegrond een vriJ regelmatige en symmetnsche opbouw. De ruimteveredeling
van de geliJkvloerse verd1ep1ng 1s gestructureerd langs twee orculat1e-assen, d1e elkaar
kru1sen biJ de centrale hoofdtraphal: V1a de monumentale bultentrap aan de westgevel bere1kt
men de mkomhal, d1e v1a een beglaasde tussenwand overgaat 1n de hoofdtraphaL Door deze
traphal loopt eveneens een gang d1e haaks 1s geplaatst ten opzichte van de voorgaande
c1rculat1e-as (bUitentrap-mkomhal-traphal). Deze lange gang re1kt nagenoeg de volled1ge
lengte van het kasteel en geeft Uit op elke kamer van deze verd1epmg. De belangriJkste
kamers van de geliJkvloerse verd1epmg ZIJn naast elkaar gesitueerd aan de westziJde van het
kasteel, UitkiJkend op het kasteelpark. Aan de ene ZIJde van de mkomhal vmdt men de grote
zaal en de aanpalende eetkamer, een eenlaags volume dat z1ch aan de noordZIJde van het
kasteel bevmdt. Aan de andere ZIJde bevmden z1ch twee kleinere salons, waarvan de
oorspronkeliJke functie n1et gekend 1s. Het eerste salon naast de Inkomhal fungeerde wellicht
als ontvangstruimte (parlo1r) of bureau. Het aanpalende salon 1s verbonden met een ronde
kamer 1n de zuidwesteliJke hoektoren. Het salon staat tevens v1a een dienstrUimte 1n
verb1ndmg met het salon 1n de zuidoosteliJke hoek. D1t laatste salon 1s zowel Vla een sas
(dubbele deuren) als Vla een d1enstru1mte verbonden met de centrale gang. Eén van deze
salons deed mogeliJk d1enst als rookkamer (fumo1r). De representatieve ru1mtes aan de
westZIJde van het kasteel ZIJn geplaatst 1n enfilade, waardoor men biJ het openen van de
centrale vleugeldeuren een VriJ z1cht heeft van de ene naar de andere ZIJde van het kasteel.
De en1ge u1tzondenng 1s de kamer 1n zuidoosteliJke hoek, d1e aan de overZIJde van de gang
ligt. Links van de hoofdtraphal bev1ndt z1ch de huiskapel.
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De verticale circulatie voor de kasteelbewoners verliep langs de hoofdtrap, waarlangs ZIJ de
verd1epmg konden bereiken. Voor het dienstpersoneel werd een volledig afzonderliJke
c1rculat1e voorz1en. De belangriJkste diensttrap bevmdt zich aan de noordoosteliJke ZIJde van
het kasteel en riJ kt van de kelder tot de zolder. Deze diensttrap bestaat u1t twee afzonderliJke
trappen d1e op elkaar aansluiten ter hoogte van het geliJkvloers. Op het geliJkvloers geeft
deze trap Uit op de d1enkeuken, d1e eveneens v1a een (verdwenen) d1enllft 1n verb1nd1ng stond
met de onderliggende keuken. Vla een m de lambr1ser1ng weggewerkte deur IS de dienkeuken
verbonden met de eetkamer. Onder de hoofdtraphal bevmdt z1ch een tweede d1ensttrap, d1e
het geliJkvloers met het souterram verbindt en Uitgeeft op de belangriJkste d1enstmgang,
centraal m de achtergevel. Deze diensttrap heeft een verzorgde afwerkmg met natuursteen,
m vergeliJking met de over1ge diensttrappen m hout. De hoge vleugeldeur d1e de centrale
gang aan zuideliJke ZIJde afsluit, verbergt een derde diensttrap waarlangs een kle1ne
tussenverdieping met twee ru1mtes (zonder volgnummer) kan worden bereikt. Aan de
hoofddiensttrap bevmden z1ch op d1t tussenniveau eveneens twee kleme ru1mtes. De
oorspronkeliJke functie van deze d1enstru1mtes IS onbekend. Rechts van de hoofdtrap IS een
toilet.
De eerste verd1ep1ng heeft een geliJkaardige mdellng als het geliJkvloers. Men bereikt de
verd1epmg v1a de hoofdtraphal, d1e le1dt naar een centrale haaks geplaatste gang d1e Uitgeeft
op elke ru1mte van deze verd1epmg. De verd1epmg heeft een klemere oppervlakte aangez1en
de eetkamer en ru1mtes naast de hoofdtraphal slechts één bouwlaag (en souterrain) hoog
ZIJn. De centrale ru1mte tegenover de trap IS de grootste kamer, Uitgevend op de erker boven
de hoofdmgang, en voorz1en van twee antichambres. De ovenge kamers volgen grotendeels
de afmetmgen van de onderliggende salons. Er ZIJn zes kamers. De hoofddiensttrap m de
noordoosteliJke hoek bed1ent eveneens deze verd1epmg. De aanpalende ru1mte d1ende
well1cht als dienkamer voor deze verd1epmg. De kleme ru1mte aan de zuidZIJde van de centrale
gang had dezelfde functie. Ernaast bevmdt z1ch een diensttrap d1e m verb1ndmg staat met de
zolder. Rechts van de hoofdtrap 1s een to1let.
De zolderverd1epmg 1s bereikbaar v1a de twee vermelde d1ensttrappen. In de rUime zolders
z1jn een aantal slaapkamers voor dienstpersoneel ondergebracht.
De kelderverd1epmg (souterram) 1s gestructureerd volgens dezelfde 1ndelmg als de
bovenliggende verd1epmgen, met name langs een centrale gang d1e m verb1ndmg staat met
alle ruimtes op d1t n1veau. De centraal geplaatste hoofdtoegang bevmdt z1ch echter aan de
achterZIJde (oostziJde) van het kasteel, met aansluitende port1erskamer. De keuken bevond
z1ch m de grote noordeliJke kamer onder de eetkamer, met aansluitende biJkeuken en
vleeskelder. Aanpalend vmdt men de hoofddiensttrap en een kamer d1e well1cht na 1919 werd
mgencht als gevangen1srU1mte. De ru1mtes onder de grote mkomhal van het geliJkvloers
deden d1enst als WIJnkelder. De oorspronkeliJke functie van de over1ge ru1mtes 1s met gekend,
maar wellicht gmg het om diverse opslag- en voorraadkamers. Behalve de hoofdd1enstmgang
bev1ndt er z1ch ook een goederenmgang. Tenslotte bevmdt er z1ch nog een kle1ne
opbergruimte onder de bultentrap aan de voorgevel, toegankeliJk v1a een deur onder de trap.
Deze ru1mte 1s met mtern verbonden met het souterrain.
De oorspronkeliJke 1nter1eurafwerkmg 1s grotendeels bewaard gebleven doorheen het
volledige gebouw, zowel m de representatieve ru1mtes als de d1enstvertrekken. De
representatieve ru1mtes op het geliJkvloers ZIJn voorz1en van een zeer riJke neogotische
aankledmg d1e wordt doorgetrokken m de plafonds, het schriJnwerk, de lambr1ser1ngen en
deuren, de schouwmantels, de ornamentlek en het smeediJZerwerk, de (parket)vloeren en
het vaste en losse meub1la1r. Deze elementen werden bovendien biJ elke kamer verschillend
Uitgewerkt. De Imposante 1m1tat1egewelven, omliJStingen en plafondafwerkingen m deze
ru1mtes bestaan u1t bepleisterde en polychroom beschilderde houten elementen. Voor
lambr1senngen en binnenschriJnwerken werd voornameliJk houtsniJWerk toegepast, soms
gecombineerd met 1mltat1e-houtbeschllder1ng.
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Doorheen het volledige gebouw bleef het bmnenschnJnwerk nagenoeg mtegraal bewaard,
met mbegnp van hang- en sluitwerk. Het buitenschriJnwerk werd tiJdens de restauratie van
de Jaren 1990 vernieuwd naar bestaand model, en grotendeels voorz1en van een dubbele
beglazing, met gedeelteliJk hergebruik van het ongmeel hang- en sluitwerk. Met u1tzondenng
van een aantal d1enstru1mtes 1s het merendeel van de ramen op het geliJkvloers en de
verd1epmg voorz1en van smalle houten bmnen!Uiken.
De 1nkomhal1s een erg lichtriJke ontvangstruimte d1e zowel aan de ZIJde van de voorgevel als
de traphal volledig beglaasd 1s met vensterdeuren (met lancetramen en bnefpanelen). De
ru1mte wordt vormgegeven door kamerhoge halfzullen verbonden door tudorbogen en met
korbelen d1e het cassetteplafond schragen. Het plafond 1s mgedeeld 1n negen vlerkanten d1e
elk een klemer VIerkant omvatten. Centraal aan be1de ZIJden bevinden z1ch de dubbele
vleugeldeuren naar de grote zaal en het salon. De deuren hebben een neogotische
vormgevmg met dr1epasmot1even en br1efpanelen. Be1de deuren worden geflankeerd door 1n
de lambnser1ng mgewerkte houten kofferzitbanken, eveneens met neogotische vormgevmg
en geplaatst op een verhoogde trede. Er ligt een parketvloer met v1sgraatmot1ef.
Vanu1t de centrale gang en traphal kan elke ru1mte op het geliJkvloers worden bereikt. De
afw1ssel1ng van grote en kleme deuropenmgen 1s symmetnsch opgebouwd. Waar nodig
werden blinde deurnissen geplaatst. Om diezelfde reden verbergt de grote deur op het
zuideliJke u1te1nde van de gang een dienstrap naar het tussenverd1ep. Van belde deuren d1e
de hoofdtrap flankeren geeft alleen de rechtse u1t op de diensttrap naar het souterrain. De
wanden van de centrale gang en traphal worden, net als de mkomhal, gestructureerd door
halfzullen en tudorbogen. Dezelfde prof1lenng wordt herhaald biJ de deur- en
vensteromliJStingen 1n de traphal. De lambnser~ng, deuren en deuromliJstmgen 1n de gang
ZIJn eenvoudig Uitgewerkt, met u1tzondenng van de hoge deuren aan de wtemden van de
gang en deze naar de 1nkomhal. Er ligt een veelkleurige natuurstenen vloer met geometnsch
mot1ef. Halverwege de gang, tegenover de mkomhal, bevindt z1ch de monumentale hoofdtrap
van w1tte natuursteen. Deze dubbele bordestrap 1s voorz1en van een UitzonderliJke balustrade
1n smeediJZer met houten handgreep. Het kunstwerk bestaat u1t zwart beschilderde
druivenranken d1e z1ch Wikkelen rond getorste metaalkleunge trapspiJlen. Centraal boven de
trap, ter hoogte van de borstwering van de gang op de eerste verd1ep1ng, wordt de balustrade
verlengd 1n een overhangende lamp met een kle1ne glazen lampenkap. Het plafond van de
gang 1s afgewerkt met een Imitatie-balkenlaag. Het cassetteplafond van de traphal heeft een
complex ontwerp met diverse geometrische figuren met centraal een stervorm, gevat 1s een
VIerkant en een achthoek.
De grote zaal1s afgewerkt met een houten lambr1senng met bnefpanelen. Centraal aan be1de
ZIJden bevmden z1ch de dubbele vleugeldeuren naar de mkomhal en de eetkamer, met een
neogotische vormgevmg met bnefpanelen en dr1epasmot1even. Decoratief riJk Uitgewerkte
liJsten aan de hoeken, schoorsteenboezem en rondom deur- en vensteropenmgen, onder
meer met getorste halfzuilen en hogels 1n de hoeken, met tussenin behang. Het Imposante
cassetteplafond met zwaar gedecoreerde liJsten heeft een complex ontwerp met
geometrische onderverdelingen en centraal een zeshoek met pseudo-netgewelf. De
veelkleunge beschilderingen bestaan Uit d1verse florale motleven en onder andere kronen en
v1erpasmot1even. De Initialen AO van de opdrachtgevers (d'Attenrode - d'Ormesson) ZIJn 1n
de besch1ldenng verwerkt. Aan de oostZIJde bevmdt z1ch de neogotische schouwmantel in witgeaderde griJZe marmer met bewaarde or1g1nele houtkachel. De schouwmantel 1s afgewerkt
met een sp1egel 1n dnepasvorm met riJk Uitgewerkte omliJSting en bekronmg. Tegenover de
schouw bevmdt z1ch een vensterdeur met flankerende ramen, Uitgevend op een balkon. Er
ligt een parketvloer met geweven mot1ef, onderverdeeld 1n v1erkanten.
De eetkamer IS een indrukwekkende ru1mte, n1et 1n het mmst omw1lle van het pseudonetgewelf dat geschraagd wordt door v1er halfzuilen 1n de hoeken van de ru1mte. De nbben
van het pseudo-gewelf hebben een complexe maar regelmatige 1ndel1ng met een centrale
rechthoek, veel versniJdingen, hogels en sluitstenen op de kru1smgen. Onder de koofliJSt met
druivenranken bevmdt z1ch een omlopend dnepasboogfr~es. De wanden van de eetkamer ZIJn
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afgewerkt met een hoge houten lambrisering die wordt doorgetrokken m de omiiJStmgen van
deuren, vensters en de schouwboezem. Hierboven ZIJn de muren voorz1en van behang.
Lambr1ser1ng en deuren ZIJn Uitgewerkt m een neogotische stiJl met briefpanelen en
dr1epasmot1even. De neogotische schouwmantel m witte marmer met bewaarde houtkachel
heeft een gedecoreerde schouwboezem met tudorboogvormige omliJSting. H1er1n bevmdt z1ch
een Ingewerkte horloge (met veelkleurige WIJZerplaat met gotische CIJfers onder halve
bolvorm van glas), geflankeerd door zandlopermotleven m houtsnijwerk. De oorspronkeliJke
(wand)sch1lder1ng boven de haard, zoals nog te z1en op h1stor1sche foto's, werd omstreeks
1919 vervangen door een opschrift: "HERINNERING AAN DEN AANKOOP VAN DEZEN
EIGENDOM BESLIST DOOR DEN GEMEENTERAAD DEN 1en DECEMBER 1919." Het opschrift
IS gevat m een beschildering m pastelkleuren met voorstellmg van een door bloemen
omringde vrouw aan de kasteelVIJVer met zwanen, met het kasteel van Hoeilaart m de
achtergrond. Tegenover de haard bevindt z1ch een drieZIJdige erker, d1e UitkiJkt naar de
kasteeiVIJVer. Ook de erker IS voorzien van diverse omiiJStmgen en halfzullen d1e een pseudonetgewelf schragen. Aan de westZIJde bevmdt z1ch een vensterdeur met flankerende ramen,
Uitgevend op een balkon. In de lambr1ser1ng 1s een deur verscholen d1e Uitgeeft op de
d1enkeuken. Er ligt een parketvloer met v1sgraatmot1ef.
De dienkeuken 1s een kle1ne ru1mte d1e oorspronkeliJk v1a een dienlift m verbmdmg stond met
de onderliggende keuken. Van h1eru1t bedlende men de eetkamer. De gietiJZeren rad1ator met
Ingebouwde bordenwarmer her~nnert nog aan deze functie. OorspronkeliJke vloer m zwarte
en w1tte natuursteen.
Het salon naast de Inkomhal 1s kleiner maar heeft een zeer geliJkaardige mter~eurafwerkmg
als de grote zaal, wat betreft de deuren, lambr1ser~ng, omll]stmgen en muurafwerkmg. Het
Imposante stervormige stucplafond 1s Uitgewerkt met zwaar gedecoreerde liJsten. Aan de
westZIJde bev1ndt z1ch een vensterdeur met flankerende ramen, Uitgevend op een balkon.
H1er tegenover 1s de neogotische schouwmantel m Wit-geaderde rode marmer met bewaarde
houtkachel. De schouwmantel 1s afgewerkt met een sp1egel m driepasvorm met riJk
Uitgewerkte omliJSting en bekronmg. Er ligt een parketvloer met rU1tmot1ef.
Het salon m de zuidwesteliJke hoek heeft een meer eenvoudige afwerkmg, zo zijn de
lambr1ser1ngen en omliJStingen mlnder riJk Uitgewerkt. De kamer heeft twee afgeschumde
hoeken, ter hoogte van de dienstkamer naar het zuidoosteliJke salon, en naar de ronde kamer
1n de hoektoren. De wanden worden eveneens bepaald door een houten lambr1ser1ng en
deuren met briefpanelen en dr1epasmot1even en liJsten aan de hoeken en rondom deur- en
vensteropen1ngen, met tussenin behang. In de wand 1s een deur verborgen naar de centrale
gang. Het cassetteplafond heeft een rUitmotlef met Uitgewerkte sluitstenen op de kru1smgen
en een koofliJSt met rozetten. Tegenover de vleugeldeur naar het voorgaande salon, op het
zuideliJke u1temde van de enf1lade van de verschillende representatieve ru1mtes, bev1ndt z1ch
een merkwaardige lage schouwmantel onder een vensteropenmg. De relatief sobere
neogotische schouwmantelm Wit-geaderde griJZe marmer doet tevens dienst als vensterbank
en bewaart ZIJn oorspronkeliJke houtkachel. Er ligt een parketvloer m rU1tmot1ef.
Aansluitend bev1ndt z1ch een kleme ronde kamer m de hoektoren, met stervormige
parketvloer en rozetvormig stucplafond.
Het salon m de zuidoosteliJke hoek heeft eveneens een mmder riJke afwerking. De
lambr1ser1ng en deuren z1jn eenvoudiger qua vormgeving en het liJstwerk 1s mlnder
Uitgewerkt. Ook het cassetteplafond met vlerkanten is eenvoudiger. De neogotische
vormentaal IS mmder opvallend aanwezig. Ze komt vooral tot u1tmg m de riJke Uitgewerkte
omliJSting van de sp1egel op de schouwmantel. De schouwmantel in geaderde griJZe marmer
heeft ~en eenvoudige neoclassiCIStische vormgevmg. Links van de schouwmantel 1s een
restant van het oorspronkeliJke behang bewaard. Het gaat om een herhalend goudkleur~g
bloemmotlef gevat 1n een v1erpas. Het sas (dubbele vleugeldeur) naar de centrale gang 1s
dichtgemaakt, maar het bmnenschrl]nwerk bleef behouden aan de ZIJde van het salon. In
deze kleme ru1mte 1s een vaste kastenwand met dezelfde vormgevmg als het
bmnenschriJnwerk van het salon. Er IS een grote beglaasde deur naar de centrale gang. De
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oorspronkeliJke plafondafwerking bev1ndt z1ch vermoedeliJk nog onder de hUidige moderne
beplanking.
De huiskapel bevmdt z1ch tussen de hoofddiensttraphal en de grote traphal. De kleme ru1mte
1s overwelfd met een kru1snbgewelf en tudorbogen op natuurstenen consoles met
gebeeldhouwde engelenfiguren met banderol. De wanden ZIJn bepleisterd en voorz1en van
een mlddelhoge lambnsenng met eenvoudige panelen. Er ligt een eenvoudige parketvloer.
De merkwaardige toegangsdeur met lancetvormige deurvensters kan dubbel worden
teruggeploo1d. Tegen de oosteliJke wand bevmdt z1ch het natuurstenen altaar met dne
Konnth1sche zullen, gegraveerde en polychroom beschilderde bloemmotleven en een
tabernakel met voorstelling van Johannes de Doper. Bovenaan het altaar 1s een op maat
gemaakte verhogmg voor het rellekschnJn van de heilige Marcelllna. Boven het altaar 1s een
tudorboogvenster met gebrandschilderde glas-m-loodramen. Het raam bevat de voorstellmg
van Chnstus aan het kru1s, geflankeerd door Mana en Johannes, met onderaan de
wapenschilden van de families de Man (rode en gele strepen en dne hoofden van zwarte
mannen, tegen een w1tte achtergrond) en Lefèvre d'Ormesson (dne w1tte lelles tegen een
blauwe achtergrond).
De dienstgangen en -ru1mtes zoals de hoofdd1ensttraphal, verbmdmgsrUimtes en kamers op
het tussenverdiep hebben een sobere en functionele mteneuraankledmg. Er liggen
plankenvloeren, houten deuren met eenvoudige omll]stmgen en eenvoudig doch decoratief
deurbeslag. De houten hoofddiensttrap heeft trapspiJlen met nodus en een verzorgde houten
balustervormige trappaal met bladmotief. Eén kamer op de zuideliJke tussenverd1epmg
bewaart restanten van een blauwe SJabloonbeschildenng met bladmotleven op de muren.
De kamers op de eerste verd1epmg ZIJn eveneens geschikt langs een centrale gang. Net als
m de onderliggende gang werd veel aandacht besteed aan de symmetnsche plaatsmg van de
deur- en raamopeningen. De gang en kamers hebben een sobere mteneurafwerkmg, met
eenvoudige paneeldeuren en raam- en deuromll]stmgen. De wanden ZIJn vlak bepleisterd. De
plafondafwerking van de gang sluit aan biJ deze van de traphal, met twee tudorbogen en een
cassetteplafond met rU1tmot1ef. Het stucplafond van de kamers 1s eenvoudiger Uitgewerkt
met een omlopende koofliJst en z1t momenteel verscholen achter een modern verlaagd
plafond. De oorspronkeliJke plankenvloer 1s bewaard onder de hu1d1ge lammaatvloer. Het
stucplafond en de plankenvloer ziJn n1et bewaard biJ de recent samengevoegde kamers aan
de noordZIJde. In VIJf kamers bevindt z1ch een marmeren schouwmantel, waarvan deze m de
centrale kamer het riJkst werd Uitgewerkt en voorz1en IS van een sp1egel tegen de
schouwboezem. In de meest noordeliJke kamer bevmdt de schouwmantel z1ch onder het raam
m de noordeliJke gevel.
Het souterram heeft een sobere en functionele 1nteneurafwerk1ng. Ook h1er ZIJn de ru1mtes
geschikt langs een centrale gang met symmetnsch geplaatste deuropeningen. Eenvoudige
paneeldeurel) en omliJStingen. De wanden ZIJn bepleisterd of beschilderd. Er liggen vloeren m
diverse types natuursteen en baksteen. De hoofddienstingang geeft Uit op een kle1ne
1nkomhal, d1e v1a een beglaasde wand naar de centrale gang leidt en v1a een blauwe
hardstenen trap verb1ndmg maakt met het geliJkvloers. In deze Inkomhal en de gang naar de
bovenliggende diensttrap ligt een vloer met zwarte en w1tte natuurstenen. De aanpalende
portierskamer heeft een recente vloer m zwarte natuursteen. In deze kamer bevmdt z1ch
onder de dienstrap een kle1ne ru1mte met metalen deur. De centrale gang heeft een vloer 1n
zwarte en donkergn]ze natuursteen. De ru1mte 1s overwelfd met een tongewelf en centraal
dne kruisgewelven. Centraal tegenover de beglaasde wand hangt een gedenksteen met
opschnft: "Ausp1c11s Johanms de Man Baroms d'Attenrode et Manae Carolmae d'Ormesson
con1ug1s mgen1o Jas. Claes Antverp1ens1s aed1ficatum 1858". De keuken heeft een vloer m
zwarte en w1tte natuursteen en een plafond met troggewelven. Onder een raam 1n de
westeliJke gevel 1s een vast wandmeubel bewaard. De beschilderde houten keukenkast heeft
dne deuren en een eenvoudige functionele vormgevmg. De aanpalende biJkeuken
('schotelhuis') en vleeskelder hebben een vloer m w1tte natuursteen, een tongewelf en
bewaren oorspronkeliJke vaste elementen zoals de grote waterpomp, arduinen waterbakken
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en metalen (vlees)haken. De WIJnkelders onder de Inkomhal van het geliJkvloers hebben een
bakstenen vloer, tongewelven, gemetste WIJnrekken en een deur met dieveniJZers zoals
gebruikeliJk voor WIJnkelders. Ter hoogte van de goederenmgang ligt een vloer 1n Witte
natuursteen en kasseien. Deze ru1mte heeft een tongewelf. Naast de hoofddiensttrap 1s een
gevangemsruimte mgencht. De houten deur heeft een metalen beplat1ng en een betralied
deurvenstertJe.
De zolder heeft grotendeels geen 1nteneurafwerk1ng waardoor de mdrukwekkende houten
dakconstructie m verschillende ru1mtes Zichtbaar IS. Het gaat om een complexe
dakconstructie met verschillende vlienngenkappen, waarbiJ recuperatiematenaal werd
gebruikt, mogeliJk afkomstig u1t het oude gesloopte kasteel. Eenvoudige paneeldeuren en
omliJStingen. De wanden ZIJn bepleisterd en er ligt een plankenvloer. Behalve de torenkamers
ZIJn er ook enkele bediendenkamers ondergebracht. In de ronde zuidwesteliJke toren 1s een
verhoog aangebracht langs de muren, zodat men door de hoog geplaatste ramen kan kiJken,
zoals een UltkiJkplatform. Een deel van de zolder moet oo1t d1enst hebben gedaan als
medische voorziening/rUimte, aangezien er ter hoogte van de noordoosteliJke diensttrap rode
kru1sen ZIJn aangebracht op de bmnendeuren. In de kle1ne gang die hierop aansluit, bevmdt
z1ch ook een vaste kastenwand met kru1sen. Er bevindt z1ch tenslotte nog een vast met
planken bekleed waterreservoir. Verspreid over de zolder liggen enkele gedemonteerde
binnendeuren en twee metalen haardplaten die horen biJ de houtkachels van de geliJkvloerse
verd1epmg. Ook deze gedemonteerde vaste elementen maken mtegrerend deel Uit van het
monument.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de algemene doelstelling van de bescherming 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen die de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden;
2°
het kasteel van Hoeilaart met ZIJn gaaf bewaard exteneur en mteneur vormt een
ensemble. Elke beheersdaad moet de erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en elementen respecteren en ondersteunen. D1t veronderstelt vakkundig onderhoud en
1nd1en nod1g conserverende mgrepen. N1euwe mgrepen en WIJZigingen m het gebruik
van het pand vere1sen een gemtegreerde aanpak waarbiJ de 1mpact op het geheel wordt
afgewogen en waarbiJ de draagkracht van het gebouw met wordt overschreden;
3°
met betrekkmg tot het exteneur beoogt de bescherming het behoud van de
buitenarchitectuur qua schaal, volumewerkmg, matenaalgebruik en afwerkmg, met
mbegnp van het schnJnwerk;
4°
met betrekkmg tot het mteneur beoogt de bescherming het behoud van de
herkenbaarheid als kasteel met ZIJn typerende architecturale kenmerken, de bestaande
ruimteverdeling en de waardevolle mteneurafwerkmg, met inbegnp van het vast
meub1la1r en de cultuurgoederen, als ook het behoud van de leesbaarheid van de
oorspronkeliJke functies;
5°
het verdient aanbeveling dat bepaalde oorspronkeliJke elementen worden
teruggebracht en/of gerestaureerd, zoals onder meer:
a) het opmeuw vnJleggen en md1en nodig restaureren van de oorspronkeliJke
plafondafwerkingen op de eerste verd1ep1ng, nu verborgen achter een verlaagd
plafond;
b) het opnieuw vnJleggen en md1en nodig restaureren van de oorspronkeliJke
plankenvloer op de eerste verd1ep1ng, nu verborgen onder een lam1naatvloer;
c) het herstellen van de oorspronkeliJke ruimteverdeling op de eerste verd1epmg;
d) het restaureren van de parketvloer m het zuidoosteliJk salon en de aanpalende
dienstruimte die m verbmdmg staat met de gang op het geliJkvloers;
6°
een aantal van de roerende obJecten m het kasteel werden als cultuurgoederen
beschermd en als dusdanig gemotiveerd m biJlage biJ dit mm1steneel besluit. Deze
cultuurgoederen d1enen m s1tu behouden te bliJVen, aangezien ZIJ biJdragen tot de
erfgoedwaarden van het monument. Het verdient aanbevelmg om cultuurgoed 9 te
plaatsen op de locatle die hiervoor werd ontworpen, bovenaan het altaar van de
huiskapel;
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7°

8°

het 1s wenseliJk dat eventuele mgrepen 1n het gebouw gepaard gaan met bouwh1stonsch
onderzoek. Er ZIJn aanw1jzmgen dat constructiemateriaal (moerbalken en delen van het
dakgeb1nte) van het oude kasteel hergebruikt werd voor de bouw van het n1euwe
kasteel. Bouwh1stonsch onderzoek van deze bouwonderdelen kunnen waardevolle
mformat1e bevatten over het oude kasteel, waarover nagenoeg geen h1stonsche
mformat1e beschikbaar 1s;
op bepaalde plaatsen 1s het oorspronkeliJk behang of de wandbesch1ldenng nog (al dan
n1et fragmentansch) bewaard. Het IS wenseliJk dat er onderzoek gebeurt naar de
oorspronkeliJke 1nteneurafwerkmgen en kleurstelling, voorafgaand aan een eventuele
restauratie van het mteneur enjof reconstructie van deze afwerk1ngslagen.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1o
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevoJge van brand, bl1ksem1nslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
J0
regulier onderhoud u1t 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;
het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructleve elementen;
2°
J0
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4°
het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van construct1es:
a) het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstruct1es;
b) het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschn]nwerken,
deuren, ramen, luiken, poorten, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg,
beslag, hang- en slu1twerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, 1nclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publ1c1teltsmncht1ngen of
uithangborden, met u1tzondenng van verk1ez1ngspubllcltelt en met u1tzondenng van
publle~te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer bedraagt dan
4 m2 ;
5°
het plaatsen of WIJZigen van bovengrondse nutsvoorz1enmgen en le1dmgen;
6°
het Uitvoeren van de volgende handelmgen aan of 1n het mteneur en de cultuurgoederen
d1e er Integrerend deel van Uitmaken:
a) het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
b) het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
c) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelingen met als doel de h1stonsche matenalen te re1n1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
d) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschn]nwerken, 1nclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg, lambnsenng,
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
e) het bepleisteren van n1et-beple1sterde elementen of het bepleisteren met een
andere samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde
elementen;
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f)
g)

het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen in andere kleuren
of kleurschakeringen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
het uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verwijderen van de
cultuurgoederen die opgenomen zijn in een beschermingsbesluit.

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,

2 1 FEB. 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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