VLAAMSE REGERlNG

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
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 beslui t
van de
van 19 december 1997 tot bepaling
heden van de leden van de Vlaamse
zigd bij besluit van de Vlaamse
september 1998;

Vlaamse regering
van de bevoegdregering, gewijregering van 28

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 1998
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 01 oktober
1998,

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

Artikel.

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Het kasteel van Loonbeek met inbegrip van de stal en het wagenhuis met aansluitend muurstuk, gelegen te
Huldenberg (Loonbeek), St.-Jansbergsteenweg(LOO)
bekend ten kadaster:
Huldenberg, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer 57B(DEEL).
Wegens zijn historische waarde:
- als dorpsgezicht:
De onmiddellijke omgeving van het kasteel van Loonbeek, gele-

gen te
Huldenberg (Loonbeek), St.-Jansbergsteenweg(LOO) ;
bekend ten kadaster:
Huldenberg, 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 102D, 102E,
102G, 102H, 102K, 102M, 49C, 51G, 55E, 55F.
Art. 2.
De historische waarde van het kasteel van Loonbeek, de stal en

het wagenhuis met aansluitend muurstuk wordt als volgt omschreven:
als zetel van een heerlijkheid sinds de 14de eeuw vermeld en
achtereenvolgens eigendom van de familie van Wilre, de heren
van Huldenberg en de invloedrijke Leuvense patriciërsfamilie
Vander Vorst, die het goed vanaf 1500 tot op het einde van het
ancien régime ononderbroken in haar bezit had.
Ondanks een partiële sloping van kasteel en bijgebouwen illustreren de resterende gebouwen door hun inplanting en voorkomen
de historische evolutie van een omwaterde IJseburcht met karakteristieke tweeledige structuur naar een 17de eeuws buitenverblijf in de vorm van een door hoektorens geflankeerd Uvormig complex met fraai uitzicht op de beboste heuvelflank
van het Margijsbos.
Architectuurhistorisch tonen de gebouwen een verzorgde bak- en
zandsteenarchitectuur uit het midden van de 17de eeuw met
classicerende aanpassingen van rond 1724, wat zich eveneens
vertaalt in interieurindeling en -afwerking . .
De historische waarde van de onmiddellijke omgeving van het
kasteel van Loonbeek wordt als volgt omschreven:
de in microreliëf en in begroeiing nog aanwezige relicten van
de 18de eeuwse aanleg met diverse waterpartijen als integrerend onderdeel zowel ruimtelijk-visueel als historisch van de
kasteelsite.
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) .

B.

Bovendien is verboden, behoudens schriftelijke toelating van de terzake bevoegde Vlaamse Minister of zijn
gemachtigde:
1. Het oprichten van een gebouw of constructie of het
plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame
materialen; die in de grond is ingebouwd, aan de
grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten
behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter
plaatse te blijven staan, ook al kan zij uit elkaar
genomen worden.
2. Het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrich2
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tingen die al dan niet voor bewoning kunnen gebruikt
worden , zoals kampeerwagens en afgedankte voertui gen .
Het achterlaten van afgedankte voertuigen , schroot
of om het even welke afval .
Het aanbrengen van reclamepanelen of om het even
welke publiciteit.
Het plaatsen van bovengrondse leidingen .
Elke activiteit die de aard van de grond of het uit zicht van het terrein zou kunnen wijzigen, inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringen en
grondwerken, de ontginning va n materialen, het aanvoeren van grond en het aanleggen van opspuitterrei nen.
Het aanleggen enlof verharden van wegen en paden.
Het aanbrengen van afsluitingen.
Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en
heesters , inbegrepen het wegnemen van gesteltakken
of hoofdwortels of het verrichten van grondwerken
zoals het boren van putten en het graven onder de
kroon van de bomen . Deze bepaling is niet van toepassing op dode of windvallige bomen.
Het aanplanten van bomen of heesters.

Brussel ,

Vlaamse minister van Cu tuur , Gezin en Welzijn,
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