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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 besluit
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 28 april 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 17 december
1998,

BES L U I T

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

Artikel 1.

Wegens zlJn historische en industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
De watermolen bij het kasteel van Arenberg, met inbegrip vlh
sluiswerk en beide waterraderen, gelegen te
Leuven (Heverlee), Kardinaal Mercierlaan 92;
bekend ten kadaster:
Leuven, 11e afdeling, sectie 0, perceelnummer 232C(OEEL).

Art. 2.
De historische

en

industrieel-archeologische

waarde

van

het

monument wordt als volgt omschreven :
als watermolen - bij het kasteeldomein van de hertogen van
Arenberg horend - die rond 1636 op een reeds voor 1286 gekende
watermolensite werd herbouwd , toen van 2 waterraderen werd
voorzien en rond 1875 volgens de toen geldende opvattingen een
gevelrestauratie onderging 0.1 . v . archi tect Claes ; die in de
periode 1870 - 80 eveneens va n een ni e uw s l ui swerk werd voorzien
en ondanks het uitbreken van het molenwe rk in 1940 uitwendig
intact bewaard werd en mede wegens het behoud van het sluis werk en de beide waterraderen uiterlijk een coherent beeld van
een watermolen biedt.
Met het oog op de beschermi ng 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 monumenten en stads - en
dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994 ) .
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