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

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976
monumenten, stads- en dorpsgezichten;

tot

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 besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995
tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse regering;
Gelet op het besluit 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 de
februari 1969 vergunde en niet-vervallen verkaveling;

dd.

14

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en
Welzijn en van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening;
Na beraadslaging,

BES L U I T
Artikel 1.' - Gezien het advies van de Koninklij ke
voor Monumenten en Landschappen, integraal deelui
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van he
van 3 maart 1976:

kasteel voorheen genaamd "Appensvoorde" of "Brughuis",
gelegen Koning Leopoldstraat 20 te Lovendegem, en de voormalige bijgebouwen van het kasteel, meer bepaald: de ijskelder,
Koning Leopoldstraat nr. 20, de remise, gelegen Koning Leopoldstraat 21-22, de oranjerie, gelegen Koning Leopoldstraat
23, en de' tuinafsluiting aan de Koning Leopoldstraat (bekend
ten kadaster als Lovendegem, 2de Afdeling, Sectie B, 3de blad,
perceel 1391, 1392d, 1392e, 1393d, deel van 1394d, deel van
1392k en van 1387e;

omwille van het algemeen belang wegens de historische waarde - als één van de treffende voorbeelden van de talrijke buitenplaatsen in Lovendegem, gebouwd omstreeks 1772 en verbouwd tot
het huidige kasteeltje in 1844, en voorzien van kenmerkende
bijgebouwen ingeplant in een landschapspark
- als een stijlvol en goed bewaard kasteel in neoclassicistische stij 1, met behoud van een 18de-eeuwse kern, ontworpen
door de befaamde Gentse architect Louis Minard in 1844 en
gekenschetst door een evenwichtige symmetrische ordonnantie en
gevelbepleistering
- als kenmerkende bijgebouwen (ijskelder, remise, oranjerie en
tuinafsluiting) in een bevallige vormgeving, deeluitmakend van
een typisch 19de-eeuwse buitenplaats met kasteel en toebehoren
ingeplant in een landschapspark
omwille van het algemeen belang wegens de artistieke waarde
- als een fraai voorbeeld van een neoclassicistisch kasteel,
ontworpen door de befaamde Gentse architect Louis Minard in
1844 en gekenschetst door een evenwichtige symmetrische ordonnantie en gevelbepleistering en met behoud van een 18de-eeuwse
kern met rocaille-ornamenten
- als vrij goed bewaard interieur met enkele mooie schouwmantels en een sierlijke houten wenteltrap ontworpen door architect L. Minard in 1844.
Art.2. - Wordt beschermd als dorpsgezicht zoals afgebakend op
b1Jgevoegd plan, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,

- de omgeving van het kasteel voorheen zogenaamd "Appensvoorde" of "Brughuis" met inbegrip van het omringende park en
toebehoren, Koning Leopoldlaan 19, 20, 21-22 en 23 te Lovendegem, zoals aangeduid op bijgaand plan
omwille van het algemeen belang wegens de historische waarde
als typisch voorbeeld van een in origine 18de-eeuws landhuis,
aangepast in de 19de eeuw, ingeplant in een landschapstuin met
de typische toebehoren van een 19de-eeuws kasteeldomein: de
remise, de. oranjerie met aangebouwde dienstwoning, de ijskelder, een gedeeltelijk ommuurde moestuin en de straatafsluiting
omwille van het algemeen belang gevormd door de s9ci~~-i:::·····~"" .•.
cul turele-, meer bepaald esthetische waarde als kas,llè':,},-'·iii.ët:··· '. '\
dienstgebouwen gelegen in een landschapspark met sfngervor- \.'" .
~!a.:r ~verbrugde vijver, onder meer voorzien van een .P'1állende
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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 voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten.
Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten,

stadsen dorpsgezichten is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel,
De minister- president van de Vlaamse Regering,
I

Luc VAN DEN BRANDE.
De Vlaamse minister van Op bare Werken,Vervoer en
Ruimtelij ke rdening ,

j;l:i{;uL--'l::SALDEWI JNS .
De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

1\~lÛ-' ~
Luc MARTENS.
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