MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID,

AANGELEGENHEDEN,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 juni 2001 houdende ontwerp van
lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 04 april 2002,
BESLUIT:
Artikell. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en historische, in casu
architectuurhistorische waarde:
- als monument:
KASTEEL DE DONNÉA EN HOEVE, telkens met afzonderlijk voorhof en hekwerk
gelegen te
Kortessem (Guigoven), Tongersesteenweg 196;
bekend ten kadaster:
Kortessem, Se afdeling, sectie A, percee1nurnmer(s) 374CDEEL.
Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische, in casu
architecturhistorische, socio-culturele en volkskundige waarde:
- als dorpsgezicht:
omgeving kasteel de Donnéa, moestuin, boomgaard en bospark, gelegen te
Kortessem (Guigoven), Brandstraat ; Oude-Ramenstraat; Tongersesteenweg ;
bekend ten kadaster:
Kortessem, Se afdeling, sectie A, perceelnurnmer(s) 374CDEEL, 380M, 380N, 380P, 380K

Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische en historische, in casu
architectuurhistorische en volkskundige waarde:
- als monument:
familiekapel in het park van kasteel de Donnéa, gelegen te
Kortessem (Guigoven), Tongersesteenweg ;
bekend ten kadaster:
Kortessem, Se afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 373B.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Historische waarde van het kasteel als monument:
De hoeve van het kasteel is reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1771-1777) en werd pas
later (late 18de tot vroege 19de eeuw) uitgebreid met het huidige kasteel. De hoeve schijnt
nog te zijn verbouwd in 1839. De Buurtwegenatlas geeft reeds het huidige bouwvolume weer.
Historische, in casu architectuurhistorische waarde van het kasteel als monument:
Witgekalkt, bakstenen kasteel~e in directoirestijl : dubbelhuis van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder wederzijdse vleugels van één travee, het geheel onder leien mansardedaken.
Eenvoudige rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting, sobere decoratie
met middemisaliet, smeedwerk, persiennes en opschriften. Intern eenvoudige
dubbelhuisverdeling, stucwerkdecoratie in Louis XVI en directoire (griffioenen) met latere
aanvullingen. Gekasseide voorhof, van de steenweg afgesloten door hekwerk en links en
rechts afgeboord door losstaande bijbouwen met korfboogpoorten, in de timpanen voorzien
van stucwerkdecoratie, meer bepaald een symbolische voorstelling van de vier seizoenen door
middel van overvloedshoornen.
Hoeve, links aansluitend bij het kasteel, opgebouwd uit verschillende componenten rond een
torenachtige kern met rondbogige toegang ; wit gekalkte bakstenen gebouwen rond een
voorhof, afzonderlijk voorzien van een smeedijzeren poort.
Historische en historische, in casu architectuurhistorische en volkskundige waarde van
de kapel als monument: .
De familie de Kerckhove de Varent richtte de kapel op omstreeks 1893 op een hoek van het
kasteeldomein. Oorspronkelijk diende het gebouw private doeleinden, als typisch onderdeel
van een voornaam adellijk complex, later werd ook het publiek, waardoor het ook een
algemene devotionele waarde kreeg.
Historische, in casu architectuurhistorische, volkskundige en socio-culturele waarde van
het dorpsgezicht:
Kasteel en. hoeve zijn uitgerust met een omhaagde moestuin, boomgaard en bospark, die
integraal deel uitmaken van het kasteeldomein en een typisch onderdeel vormen van een
belangrijke plattelandsresidentie. Het park telt een groot aantal bomen, waaronder een eerder
zeldzame Virginiaanse tulpenboom. Er is niet echt sprake van een axiale padenaanleg, hoewel
er wel een weggetje voorzien is dat lijmecht naar de dorpskerk leidt. Op het domein is
omstreeks 1893 daarenboven een kleine bakstenen devotiekapel opgericht, de zogenaamde St.
Antoniuskapel, oorspronkelijk privé, maar later ook voor publiek gebruik. Het gehele
complex vormt een belangrijk beeldbepalend ensemble aan de rand van het dorp.
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Art. 3. Met het oog op de beschenning 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,

14-06- 2002
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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