VLAAMSE REGERJNG

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 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
Vlaamse regering
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober
1999 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 04 mei 2000,

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

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
HET KASTEEL VIJVERHOF, gelegen te
Bierbeek (Korbeek-Lo), Bierbeekstraat 89;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer 255L(DEEL).
Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
TUINPAVILJOEN IN DOMEIN VIJVERHOF, gelegen te
Bierbeek (Korbeek-Lo), Bierbeekstraat 89;
bekend ten kadaster:
.
Bierbeek, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer 255M(DEEL) .

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
DE IJSKELDER IN DOMEIN VIJVERHOF, gelegen te
Bierbeek (Korbeek-Lo), Bierbeekstraat 89;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer 255L(DEEL).
Wegens zijn artistieke en wetenschappelijke waarde:
- -als dorpsgezicht:
HET PARK VAN DOMEIN VIJVERHOF MET DE EROP AANSLUITENDE BEEMDEN
EN BOSJES, gelegen te
Bierbeek (Korbeek-Lo), Bierbeekstraat ;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 248K, 249,
251B, 251C, 252E, 253C, 253D, 255L(DEEL) , 255M(DEEL) , 256A,
259K, 260R, 262G, 264E, 264F, 264G, 264H, 264K, 264L, 266C,
266D, 267C.
Art. 2.
De historische waarde van het kasteel Vijverhof wordt als
volgt omschreven:
laat neo-classicistisch, overwegend neo-Louis XVI geïnspireerd
kasteel, in de periode 1911-1912 door een vooralsnog niet volledig geïdentificeerd ontwerper gebouwd in opdracht van baron
R.F.L. de Schoutheete de Tervarent en in de 20-er jaren als
gevolg va~ óorlogsgeweld vrijw~l volledig gereconstrueerd.
TYPologisch zowel als formeel grijpt dit rechthoekig volume
met mansardedak met voorliggend door balusters belijnd bordes
en geritmeerd door hoekpilasters en een licht vooruitspringend
middenrisaliet onder driehoekig fronton terug naar de grote
Franse 18de eeuwse voorbeelden. Hetzelfde geldt voor het interieur waar rijkelijke wordt geput uit diverse Lodewijkstijlen.
Als opvolger van '" t hof te Udecem" (1653) en van een 18de
eeuws "speelgoed" illustreert het Vijverhof de continue bebouwing van deze belangrijke historische site. Daarnaast vormt
het Vijverhof een onmisbare schakel zowel esthetisch als formeel in het huidige romantisch-landschappelijke parkconcept.
De historische waarde van het tuinpaviljoen in het domein vijverhof wordt als volgt omschreven:
mooi voorbeeld van een vermoedelijk ca. 1850 te dateren, neoclassicistisch geïnspireerd tuinpaviljoen met palladiaans portiek op het gelijkvloers, een bekroning met driehoekig fronton
en een merkwaardig overwegend met directoiremotieven beschilderd interieur.
Daarnaast vormt het samen met het kasteel een wezenlijk onderdeel van de parkarchitectuur.
De historische waarde van de ijskelder in het domein Vijverhof
wordt als volgt omschreven:
mooi voorbeeld van een ca. 1850 te dateren ijskelder in de
vorm van een bakstenen cylindrische structuur met ellipsiodaal
gewelf toegankelijk via een kort recht sas en essentieel onderdeel van de parkaanleg.
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De artistieke waarde van het park met de erop aansluitende
beemden en bosjes wordt als volgt omschreven:
de mogelijkheden van het beekdalsite werden tijdens de aanleg
van het park in het midden van de 19 de eeuw optimaal benut.
De beemden en bosjes ten oosten van het kasteel vormen de
visuele voortzetting van de parkaanleg en moeten eveneens in
de beschermde zone worden opgenomen .
De wetenschappelijke m.n . dendrologische waarde van het park
met de erop aan s luitende beemden en bosjes wordt als volgt
omschreven:
. bij de aanplant i n g werd gebruik gemaakt van een aantal zeldzame soorten , o . m. een Maryland - eik (Quercus marilandica). Een
bruine beuk en een moerascypres hebben monumentale afmetingen,
respec. 5 en 4,51 m stamomtrek.
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 voor schriften inzake instandhouding en onderhoud van monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994) .

B.

Specif i eke erfd i enstbaarheden :
Behoudens machtiging is verboden:
Het aanplanten of uitzaaien van bomen en heesters in de
zone afgebakend op bijgaand plan.

Brussel, 13 juni 2000

VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE ~ GELEGENHEDEN , AMBTENAREN ZAKEN EN SPO T ,
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