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 19 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 EN DOMEIN KAUWENDAAL, gelegen te Mechelen, Kauwendaal

30 : bekend ten kadaster:
Mechelen , 2e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 631/2B,
631/2C , 631B , 633B, 634B, 634F, 634G, 636C.
Art . 2.
De historisch e , meer bepaald architectuur-historische waarde
wordt omschreven als volgt:
Historisch gezien is Kau wendaal in verre oorsprong een laathof, te r uggaande op een oude hee r li j kh eid. In zij n huid i ge
vorm vertoont het kastee l , zoals trouwens bij meerdere buitenplaatsen het geval is , een centrale kern, i n casu i n neoclassicistische stijl van ca . 1840-1845, die begin twintigste eeuw
in voortgezette stijl werd uitgebreid. In tegenstelling tot
bv. kasteel Tivoli (Mechelen , Antwe r psesteenweg nrs. 92 - 96)
domineert hier het oorspronkel i jk gebouw .
Het ellipsvormig, beboomd domein met grote vijver, tempe l tjes,
imitatie-rotsformaties, kapel, dientsgebouwen en omringende
slotgracht, maakt intrinsiek deel uit van het begrip buitenplaats en dient als dusdanig mee te worden beschermd.

De art i stieke waarde wordt omsc h reven als volgt :
Kasteel Kauwendaal is een zuiver neoclassicistisch opgevat
landhuis, sober en consequent uitgewerkt, ook wat de latere
toegevoegingen betreft .
Het stijlvolle en bijzonder goed onderhouden interieur is voor
het middengedeelte terug te voeren tot ca . 1850; de aankleding
van de latere uitbreiding in neo-Lodewi jk XVI-st i j l dateert
van XX a. De marmeren vloer van de inkomhal met r u ime eikenhouten trap , de parketvloeren van de aansluitende leefruimten
en salons , de fraaie marmeren schoorstenen en de rijke stucwerkdecoratie bleven ongeschonden bewaard .
Met het oog op de beschermi ng zijn van toepass i ng :
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voor schriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgez i chten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).
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