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VLAAMSE REGERING

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, 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11
januari 1995 en 12 januari 1995;
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 bes lui t van 19 december 1994,
houdende de vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 1 juni
1995,
BESLUIT:
Artikel 1.
Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:
- als monument:
Wegens de historische waarde:
het ROBIANOKASTEEL met AANHORIGHEDEN,
Hertenbergstraat 10,120en 14.

gelegen te Tervuren,
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Bekend ten kadaster: TERVUREN 2e Afdeling, sectie F 4e blad,
perceel nummers 113 h (deel), 114n , 114m en 114 5 (deel).
- als dorpsgezicht, zoals afgebakend op bijgaand plan:
Wegens de historische en esthetische waarde:
de ONMIDDELLIJKE OMGEVING van het Robianokasteel met inbegrip van de BERMEN VAN DE WOLVEWEG.
Art. 2.

De historische waarde van het Robianokasteel met aanhorigheden
wordt als volgt omschreven:
omwille van de historische en architectuurhistorische waarde
als:
- in oorsprong één van de oudste en belangrijkste hofcomplexen
in een buitenwijk van de Vrijheid Tervuren, reeds vermeld in
de 14e eeuw naar aanleiding van de bouw van een "groot
steynen huys" of "huys van playsancie", waarvan de benaming
,,'t hof over ' t water" verwijst naar de ligging aan de
"overzijde van de Voer", die er vijf vijvers vormde.
De opeenvolgende adellijke eigenaars zorgden voor een aanzienlijke uitbreiding en verbouwing van het hof dat achtereenvolgens was bekend als ,,'t huys van Bueren" (1614) en lilt
hof van Melijn" (XVII). Een van de illustere bewoners was
ondermeer Willem de Zwi jger. De huidige benaming refereert
aan de familie de Robiano-de Stolberg (1772-1918) die het
1ge eeuwse kasteel liet optrekken.
- boeiend, stilistisch heterogeen ensemble gevormd door een Lvormige woonvleugel (XVI (?)-XVII) in traditionele bak- en
zandsteenstijl met aangrenzende hoevevleugels en een 1741
gedateerd poortgebouw in 1876-79 door provinciaal architect
E. Coulon uitgebreid met een romantisch eclectisch geïnspireerd kasteel en een gaaf bewaarde neo-romaanse kapel
(1864).
Typerend voor deze uitbreiding is het feit dat niet alleen
de originele tweeledige hof struktuur met pachthof en herenwoning, elk met eigen binnenkoer, maar ook de 16e-17e eeuwse
toestand perfekt afleesbaar bleef.
De historische en esthetische waarde van de onmiddellijke
omgeving en van de bermen van de Wolveweg wordt als volgt omschreven:
het park, de kasteelvijvers en de voornamelijk met beuken beplante holle Wolvenweg vormen de historische kern van het
kasteeldomein dat momenteel is herleid tot een enclave temidden van een residentiële verkaveling.
Omwille van het pittoreske, idyllische karakter van deze site
aan de rand van de Voervallei vormden kasteel, Vl. ]vers en
Wolvenweg vorige eeuw een geliefkoosd onderwerp voor de schilders van de Tervuurse School.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A. De beschikkingen van het koninklijk besluit ven 6 december
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1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads- en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 26 . 02 . 1977).
B. Specifieke erfdienstbaarheden:
Behoudens schriftelijke toelating van de terzake
Vlaamse minister of zijn gemachtigde is verboden :
1. Het

2.
3.
4.

5.

6.

bevoegde

oprichten van een gebouw of constructie of het
plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame
materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is
bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de
stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven
staan, ook al kan zij uit elkaar genomen worden .
Het verbouwen of heropbouwen van bestaande constructies, derwijze dat het uitwendig aspekt ervan wordt
gewijzigd.
Het aanbrengen van afsluitingen . Het herstellen of
vernieuwen van de bestaande afsluitingen is toegelaten.
Elke activiteit die de aard van de grond, het uitzicht
van het terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen.
Het verharden van wegen en paden met homogeen mate riaal, zoals asfalt of beton.
Het onderhoud of herstel van de bestaande verhardingen is
toegelaten.
Het aanplanten van bomen of heesters .
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