BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE BESCHERMING VAN
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot
monumenten, stads- en dorpsgezichten;

bescherming van

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 bes lui t van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot bepaling van de bevoegdheden 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 bes lui t van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden
van de Vlaamse regering, gewij zigd bij de bes lui ten van de
Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van 8 juni 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het
Monumenten. en
oktober 1995;

advies van
Landschappen

de Koninklijke Commissie voor
van het Vlaamse Gewest van 5

Gelet op de ligging binnen de omschrijving van het dd. 7
februari
1994
bij
Ministerieel
Besluit
goedgekeurd BPA
"Neerstraat";
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cul tuur, Ge z in en
Welzijn en van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening;
Na beraadslaging,

BES L U I T
1. - Gezien het advies van de Koninklij ke
voor MonÜÏÜenten en Landschappen, integraal deeluitma

Artikel

dit besluit en medebetekend, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976:

De si te met omgrach ting, bruggen en het "Wi t kasteel" gelegen
Neerstraat
31
in
Lovendegem
(Vinderhoute) ,
bekend
ten
kadaster: Lovendegem 3de afdeling (Vinderhoute), sectie B,
402, 403a, 404;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische,
meer bepaald architectuurhistorische waarde,
- als een 18de-eeuws landhuis fraai gesitueerd in een cirkelvormige omwalling enkel toegankelijk via twee boogbruggen met
balusterleuningen en siervazen
- als architectuur-historisch fraai voorbeeld van een aantrekkelijke buitenplaatsje uit de l8de eeuw opgetrokken in een
eenvoudige en evenwichtige stijl en nog geheel gelegen in
brede wallen
omwille
als een
trische
was voor

van het algemeen belang wegens de artistieke waarde
l8de-eeuwse buitenplaats met een evenwichtige symmeordonnantie en waarvan gevelbepleistering kenmerkend
dit kasteeltype.

Art.2. - Wordt beschermd als dorpsgezicht zoals afgebakend op
b1Jgevoegd plan, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,

De tuin met voormalig neerhof en duiventorentje, voormalige
remise en omwalde site van het "Wit kasteel", Neerstraat nr.
2 9, 31, 33 te Lovendegem (Vinderhoute) , zoal s afgebakend op
bijgaand plan
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde,
- als diepe boomrijke tuin met voorin een in een cirkelvormige
wal ingeplant l8de-eeuws kasteeltje met ten oosten en ten
westen ervoor de vroegere aanhorigheden, respectievelij k de
remise en het gerenoveerde l8de-eeuwse neerhof met recenter
duiventorentje
als voorbeeld van een kasteeldomein met karakteristieke
aanleg met nog omgracht l8de-eeuws kasteel toegankelij k via
twee bruggen en de aanhorigheden ingeplant aan weerszij van
het voorhof.

Art. 3. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorsc~ffên;:',
inzake instandhouding
en onderhoud van de monument epi
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4. De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten, stads en dorpsgezichten is belast met de uitvoering van dit besluit .
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De minister-president van de Vlaamse Regering,
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Luc VAN DEN BRANDE.
De Vlaamse minister van Open are Werken,Vervoer en
Ruimtelijke 0 dening ,

Edd:v--W'!:LDEW I JN S .
De Vlaamse minister van Cultuur , Gezin en Welzijn,
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Luc IMARTENS.
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