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 02 mei 2002,

BESLUIT :

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
HET "KASTEELTJE" VAN TILDONK, gelegen te
Haacht (Til donk), Kasteeldreef(TIL) 1;
bekend ten kadaster:
Haacht, 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 423A, 425A, 426C.
Wegens zijn historische waarde:
- als dorpsgezicht:
DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING, gelegen te
Haacht (Tildonk), Kasteeldreef(TIL) ;
bekend ten kadaster:
Haacht, 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 34C, 35, 36, 409, 419A, 420, 421, 422, 428,
431(DEEL), 434, 435, 436, 437, 438, 439A, 64, 65, 66A.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:
Historische waarde van het "kasteeltje" van Tildonk, meer bepaald de mottesite met
woonhuis en langsschuur: als voormalige zetel van een kleine heerlijkheid met lagere
rechtsmacht vormt deze voor het eerst in 140 I als "Ter Borcht" vermelde mottesite, in 1684
geciteerd als "nieuwe Borch" een belangrijke getuige van het feodaal verleden. Met zijn
bewaarde kern van een begin lSd' eeuws blokhuis vormt de huidige bebouwing van het
opperhof met een 1642 gedateerd tweelaags, overwegend in zandhoudende kalksteen
opgetrokken woonhuis met schilddak en schaarse lichtopeningen een merkwaardig en vrij
zeldzaam voorbeeld van een heerlijke woning die in tegenstelling tot de donjon of woontoren
minder hoog en rijzig was uitgewerkt en waarvan het defensieve en prestigekarakter
beduidend minder waren.
De ten zuiden van het woonhuis ingeplante ruime, ca 18S0 te dateren bakstenen langsschuur
met aanleunend poorttoegang die de oudere dienstgebouwen vervangt refereert aan de
typische tweeledige structuur met opper- en neerhof waarbij de enige toegang zich ter hoogte
van het neerhof situeerde.
Historische waarde van de onmiddellijke omgeving: de dominante inplanting in een bocht
van de Lipsebeek, te midden van een vlak landschap van overwegend akkerland en weiden
doorsneden door een van oudsher op de dorpskern geaxeerde dreef vormen beeldvormende en
historisch structurele elementen die de eigenheid van de site bepalen.

Art. 3. Met het oog op de bescherming 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).

Brussel,

•

2 5 -06- 2002
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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