MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN
DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING,
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 beslui t van 1 oktober 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,
MELLE,
Kasteel de Bueren of Kasteel van Kwatrecht, met
inbegrip
van
de
twee
paviljoenen
aan
de
ingang,
het
toegangshek, de toegangsbruggen, de walgrachten, het wagenhuis
met
stallen,
de
ij skelder en de
toegangsdreef
gelegen
Kalverhagestraat nr 1-3, bekend ten kadaster: Meiie, 1ste
afdeling, sectie D, blad 2, nummers 393, 394 d, 391 a, 390,
384 a,
388, 383, 382 b, 389 a, 395 c;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en
artistieke waarde

- als voorbeeld van een waterkasteel
voorhof,
opperhof en neerhof dat
samengestelde walgrachten minstens
middeleeuwen en waarvan de ouderdom
u i t de ligging nabij de oude heirweg
van de drie vroegere Scheldeveren te

met afzonderlijk omgracht
als site met complexe
teruggaat
tot de late
en het belang ook blijken
Gent - Brussel en nabij één
Meiie ;

- als voorbeeld van een waterkasteel uit bak- en zandsteen in
renaissancestijl uit midden 16de - eeuw met aanpassingen in
neorenaissancestij I uit eind 19de- eeuw waarbij het interieur
zeer waardevolle elementen bevat voornamelijk uit de 18de - eeuw
waaronder een zeldzaam salon met goudlederbehang;
- als geslaagd voorbeeld van typisch 1 8de- eeuwse aanhorigheden
van een kasteel in paviljoenvorm met gloriëtte;
- als voorbeeld van een 19de - eeuwse toegangshek met bijhorende
brugleuningen van hardsteen en decoratief ijzerwerk ;
als voo r beeld van typische aanhorigheden van een kastee l
namelijk een ijskelder, neerhofgebouwen en toegangsdreef.
Art . 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :
1.

De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads - en dorpsgezichten.

Brusse l,
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De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
Staatshervormin , ,

J. SAUWENS.

