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 07 november
1996 ,

BES L U I T
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Wegens zijn historische meer bepaald architectuur-historische
en artistieke waarde:

- als monument:
Kasteel en domein Emmaüs, gelegen te Mechelen, Emmaüsdreef 2
bekend ten kadaster:
Mechelen, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 216F, 217B,
217C, 22T, 22V, 22W, 23E, 28N, 28P, 29F, 31A, 31D, 35B, 36C,
37E, 37F.
Art. 2.

De historische meer bepaald architectuur-historische waarde
wordt omschreven als volgt:
Kasteel Emmaüs is een voorname en gaaf bewaarde buitenplaats
in laatclassicistische stijl uit het begin van de 19de eeuw
met later toegevoegde neogotische traptoren. Het omringende
domein - met omgrachte tuin, koetshuis en oranjerie in laatclassicistische stijl, voormalig jachthuis (Generaal De Wittelaan 23) in neogotische stijl, kapel en neogotische poortpijlers - maakt integrerend deel uit van de buitenplaats.
De artistieke waarde wordt omschreven als volgt:
Zowel uit- als inwendig, alsook wat koetshuis en oranjerie
betreft, is kasteel Emmaüs kenmerkend voor de laatclassicistische bouwkunst, met rijke interieurs, met stucplafonds,
marmeren vloeren, schoorsteenmantels en verzorgd binnenschrijnwerk . De neogotische traptoren en het jachthuis zijn
illustratief voor de latere, 19de-eeuwse evolutie
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

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

Brussel,

- 6 MAART 1997
Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
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