VLAAMSEREGERJNG

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot beschermlng 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
Vlaamse regering
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 maart 1999
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke
voor Monumenten en Landschappen van 02
1999,

Commissie
september

BESLUIT

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

Arti.kel 1.

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
Het kasteel Van Bellinghen met inbegrip van de ommuurde tuin,
gelegen te
Kampenhout (Kampenhout), Gemeentehuisstraat 32;
bekend ten kadaster:
Kampenhout, Ie afdeling, sectie E, perceelnummers 390K2, 3908.
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
De gekasseide Koeistraat, gelegen te
Kampenhout (Kampenhout), Koeistraat ;
bekend ten kadaster:
Kampenhout, Ie afdeling, sectie E, perceelnummer ZONDERNUMMER.

Art. 2.
De historische waarde van het kasteel Van Bellinghen en de
ommuurde tuin wordt als volgt omschreven:
gebouwd in 1855 in opdracht van de notaris familie De Ro en in
1890-1894 voorzien van een gevelcementering door notaris Ed mond Van Bellinghen, die het zijn naam zou ontlenen , vormt het
kasteel Van Bellinghen een niet alleen typologisch maar ook
in- en uitwendig goed bewaard voorbeeld van een groots opgevat
landelijk herenhuis , uitgewerkt als een v i jf traveeën breed en
drie bouwlagen hoog , rechthoekig volume onder zwak hellend
schilddak voor z ien van symmetrische , eenlaagse dienstvleugels
die een gekasseid voorplein afbakenen , het geheel ingeplant in
een volledig ommuurde en met hekkens afgesloten tuin.
Architectuurhistorisch illustreert het kasteel Van Bellinghen
het neo - classicistische, sober en voornaam vrijstaand herenhuis, gekenmerkt door een scherp afgelijnd elementair rechthoekig volume, waarbij de structuur van de lijstgevels is her leid tot een primaire, symmetrische vlakverdeling, gebaseerd
op een juxtapositie van identieke muuropeningen met karakte ristieke luiken op gelijkvloers en eerste verdieping .
De haakse, eenlaagse bijgebouwen met bepleisterde gevels,
open gewerkt met rondboogopeningen met doorgetrokken imposten
en waaiervormig bovenlicht getuigen van empire - invloeden .

De historische waarde van de gekasseide Koeistraat wordt als
volgt omschreven:
voormalige Kerkweg, die als een smalle steeg gevat tussen de
hoge muren van respec . pastorie - en kasteel tuin, vanouds de
twee delen van de Dorpsstraat met elkaar verbond en die met
haar L-vormig tracé en kasseibestrating niet alleen de eigenheid bepaalt maar tevens een pittoresk element vormt in de
dorpskern en aldus een positieve bijdrage levert tot de beleven iswaarde van de nabije monumenten .
Met het oog op de bescherming zlJn 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) .
Brussel,

1 6 -12-1999

VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN , AMBTENAREN ZAKEN EN SPORT,

