MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL EN
S TMTSHERVOilllING,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 november 1993
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 3
september 21 april 1994;

BES L U I T

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976:
De toegangspoort met koetshuis en paardestallen en de
gloriëtte van Kasteel de Potter D'Indoye aan de Brusselse
Steenweg nr. 190 te MeIIe, op het kadaster gekend onder MeIIe,
1ste afdeling, sectie B, enig blad, nummer 60 c en nummer 50;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische-,
meer bepaald architectuur-historische waarde,
als voorbeeld van een 17de-eeuwse bakstenen toegangspoort tot het opperhof van een vroegere buitenplaats met
walgrachten,

als
een
een
1764

voorbeeld van een typisch l8de-eeuws bijgebouw van
kasteel met uitzicht op de openbare weg, namelij k
gloriëtte in Lodewijk XV- stijl waarvan het bouwjaar
is .

- als dorpsgezicht:
Het
kasteelpark
met
kasteel,
kasteelhoeve,
walgrachten,
vlJvers en bruggen van Kasteel de Potter d'Indoye aan de
Brusselse Steenweg nr. 190 te MeIIe, op het kadaster gekend
onder Melle, lste afdeling, sectie B, enig blad, nummers 54c,
55a, 56e, 57a, 58a, 52/2d, 64b, 65e, 67c, en 69b;
omwille van het algemeen belang gevormd door de
waarde,

historische

als beboomd kasteelpark met walgrachten en vijvers
teruggaand op een l6de - eeuws "huys van plaisance" met
eind 19de- eeuws kasteel in traditionele stij I met neo gotische
elementen
op
de
plaats
van
het
vroeger
waterkasteel en met kasteelhoeve van 1725 omwille van
het algemeen belang gevormd door de historische, meer
bepaald kunsthistorische waarde
als
landschappelijk
waardevolle
kasteelpoort
en
gloriëtte
van
d' Indoye.

omgeving
van
de
Kasteel
de
Potter

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing;
1.

De beschikkingen van het Koninkl i jk Besluit van 1 7
november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en
de stads - en dorpsgezichten.

Brussel,

'12 -10-1994

De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
Staatshervorming,

UWENS.

