MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,

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 10 juni 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 oktober 2002 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 03 april 2003,

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:
Wegens de artistieke, historische, historische, meer bepaald tuinkunsthistorische en
architectuurhistorische waarde:
- als monument:
kasteeldomein Gasterbos met park, kasteel, kasteelaanhorigheden, moestuin, rustiek paviljoen
en omliggende boomgaard en akkers, gelegen te
Herk-de-Stad (Berbroek), Gasterbosstraat 1;
Herk-de-Stad (Schulen), Gasterbosstraat 1;
bekend ten kadaster:
Herk-de-Stad, 3e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 847B, 848A, 848B, 848C, 8491B,
8491F, 854/02A, 8601B, 862/H, 863/H, 865C, 8681F, 868E, 870A, 872/D, 8721B, 8721F,
872/G, 872IK, 872H, 872L, 873B, 873C, 874A, 881A, 882H, 882K, 882L, 882M, 882N,
882P, 882R, 882S, 882T, 883A, 884A, 884B, 885A, 886B, 886C, 887;

Herk-de-Stad, 4e afdeling, sectie B, perceelnurnmer(s) 403/F, 403/G, 403/L, 403/M, 403/N,
403/P, 403/02B, 404/B, 405B, 409/2, 409A, 409B, 409D, 411, 412A.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het uitzonderlijke
karakter van volgende intrinsieke waarde gemotiveerd:

-de artistieke waarde als kasteeldomein, ontworpen in functie van de jacht, met een hoge
belevingswaarde vervat in het samenspel van elementen van natuur en cultuur;
-de historische waarde van het kasteeldomein dat teruggaat op een 17de eeuwse boerderij,
met interessante, goed gedocumenteerde ontwikkelingsgeschiedenis tot een eind 19de-eeuws
goed met park, kasteel, aanhorigheden met aansluitende moestuin en parkpaviljoen;
-de tuinkunsthistorische waarde van het park in landschappelijke stijl, deels met pastoraal,
deels met groots karakter, uitdeinend in het omliggend domein, en daterend uit het einde van
de 19de eeuw, mogelijk ontworpen door Galoppin;
-de historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde vervat in het kasteel in neoVlaamse renaissancestijl ontworpen door architect Auguste van Assche uit 1890 met een
verzorgde constrcutie, kwaliteitsvolle materialen en ondermeer vier schouwen in neostijlen
met geïntegreerde schilderingen en de dienstgebouwen in neo-Vlaamse renaissancestijl naar
ontwerp van de architecten Henri en Valentin Vaemewijck uit 1902, waarbij een ommuurde
moestuin aansluit, vitale onderdelen van een kasteel dat als buitenhuis enjachtverblijfvoor
een welstellende familie diende.

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 lOmaartI994).
Brussel,

o11 OKT. 2003
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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