VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS" EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
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 bij 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 besluit van 25 maart 1996
houdende 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 03 oktober
1996 ,
BES L U I T
Artikel 1.

Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Wegens zijn artistieke en historische waarde:
- als monument:
KASTEEL TIVOLI, gelegen te Mechelen, Antwerpsesteenweg 92;

bekend ten kadaster:
Mechelen, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 439C.
Wegens zijn artistieke, historische en socio-culturele waarde:
- als stadsgezicht:
het omringende park en de bijgebouwen, gelegen te Mechelen,
Antwerpsesteenweg 92 bekend ten kadaster:
Mechelen, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 375/02,
375W, 409N, 410H, 411E2, 411P, 414X, 415V, 415W, 416A2, 423A,
424, 425A, 426D, 427B, 427C, 428D, 428E, 428F, 428G, 429B,
429C, 429E, 430, 431E, 432, 434C, 435G, 436E, 437E, 437F, 440,
441/2A, 441E, 441L, 441M, 441N, 442/2A, 442A.

Art. 2.
De historische waarde wordt omschreven als volgt:
"Kasteel" Tivoli werd in 1802 opgetrokken als buitenplaats
door Corneille Scheppers, een begoede Mechelse brouwer. De
vergrotingen, resp. uitgevoerd in 1904 en 1922, vertolken de
gewijzigde leefomstandigheden en de verhoogde levensstandaard
van een eeuw nadien.
Het basisconcept dat voor de meeste buitenplaatsen geldt is
hier integraal aanwezig: een gerieflijk, in oorsprong symmetrisch opgebouwd woonhuis met later toegevoegde torens, salons- en leefruimten aan de tuinzijde, vestibule en
dienstruimten nabij de inkom, een tuin met vijver en grachten
rondom, enkele aanhorigheden.
"Domein" Tivoli, waarin het kasteel zich bevindt, is onafscheidelijk verbonden met het kasteel. Zowel de mooie beboomde
tuin, de toegangsdreef van wilde kastanjes, de vijver, het
grasperk, het Herculustempeltje, de bruggetjes als de grachten
rondom maken intrinsiek deel uit van de aanleg van het kasteel. Ook de bewaarde bijgebouwen, met name poort en portierswoning (1905 n.o.v. architect C. Van den Bergh), hoveniershuis
en koetshuis (1890) zijn onlosmakelijk met het fenomeen buitenplaats verbonden.
De artistieke waarde wordt omschreven als volgt:
Het oorspronkelijke, laat-classicistische volume van 1802 met
regelmatig opgebouwde, bepleisterde en witgeschilderde gevels
onder schilddak met noklantaarn vormt nog steeds de kern van
het inmiddels bijna verdrievoudigde kasteel; bij de vergrotingen, resp. uitgevoerd in 1904 n.O.v. architect L. Martin en
1922 n.O.v. architect C. Van den Bergh, werd duidelijk rekening gehouden met het bestaande gegeven; het eerder monumentale karakter van het huidige kasteel is o.m. ook toe te schrijven aan de torens aan weerszijden van het bescheiden landhuis
van weleer. Waardevolle interieurelementen zijn O.m. de inrichting in neo-Vlaamse renaissancestijl van het salon in de
N.-vleugel, te dateren ca. 1904 alsook de natuurstenen staatsietrap in de Z.-vleugel van ca. 1922.
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De soc io- c ulturele waarde wordt omschreven a l s volgt:
Als groene l ong en recreact i egebied in de onmidde ll ijke omgeving van de stad Mechelen vervult domein Tivo l i ook een be langrijke maatschappelijke functie.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vl aamse regering
van 17 november 1 993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .

Brussel,

- 3 FEB. 1997

Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

/ 1

MARTENS.
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