MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLÀNDSE AANGELEGENHEDEN,
CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN,
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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992,
22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juui 2003 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober
2003 en 18 februari 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 05 september 2003 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 01 april 2004,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18
december 1992, 22 februari 1995,22 december 1995, 8 december 1998,18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003:
Wegens de historische en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Het Klein Park, gelegen te
Bierbeek (Lovenjoel), Tiensesteenweg ; Dreef; Klein Park; Stationsstraat; Kerselaarlaan ;
bekend ten kadaster:
Bierbeek, 3e afdeling, sectie A, perceelnummers 263D, 263F, 263G, 263H, 273A, 275H,
275K,276F;
Bierbeek, 3e afdeling, sectie B, perceelnummers 236E, 237C, 237E, 238F, 238G, 240, 241A,
242E,243,244,245,247,248,249,250, 251.

Art. 2. Het algemeen belang dat de beschenning verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
Historische waarde: voor het eerst venneld in 1580-1590 als "hof ten Poele" en, op een
korte onderbreking na, vanaf 1752 tot 1907 in het bezit van de familie de Spoelberch, heren
van Lovenjoel, getuigt het Klein Park van een gangbare evolutie waarbij een relatiefbescheiden dorpshoeve uitgroeide tot een riante 19de eeuwse kasteelsite wat zich hier architecturaal
vertaalt in een middelgrote vierkanthoeve in traditionele bak- en zandsteenstijl die in opeenvolgende fasen werd omgevonnd tot een pittoresk, door hoektorens geflankeerd U-vonnig
kasteeltj e met symmetrische ordonnantie van rechthoekige beluikte vensters en getrapte dakvensters, het geheel verfraaid met smeedijzeren sierankers, top- en nokbekroningen.
Door hun gemeenschappelijke voorgeschiedenis, evolutie en eigenaar is het Klein Park historisch niet los te koppelen van het nabijgelegen Groot Park ( M.B.17 februari 1994) waarbij de
specifieke inplanting van beide parken in de Molenbeekvallei, aan weerszijden van een lengteas met tussenin de neogotische parochiekerk, bepalend is voor deze vrij zeldzame dorpsvonn.
Historische waarde en meer bepaald de cultuurhistorische waarde: op het v lak van tuinkunst
interessant voorbeeld van een rond 1810 in vroege landschappelijke stijl aangelegd, ca. 10 ha
groot park met tot vijvers opgestuwde beek, (verdwenen) boogbrug en cascade met waterspuwers dat vervolgens ca. 1860 en ca. 1890 in oostelijke richting verder wordt uitgebreid met
belangrijke aanplantingen die nog steeds het grootste deel van het huidige bomenbestand vormen. Representatief voor de tweede aanlegfase is de 200 meter lange zichtas met flankerend,
lusvonnig ontsloten bosplantsoen, de domeinatbakening met bruine beuken, de bakstenen
moestuinmuur, een belvedère- heuveltje met zomerlinden en een uitzonderlijk voorbeeld van
een groentekelder met bakstenen tongewelf terwijl de dubbele rij zwarte walnotelaars langs de
Dreefstraat de meest opmerkelijke toevoeging vonnt van de derde en laatste fase .
Wetenschappelijke waarde: op dendrologisch vlak is het Klein Park vooral interessant
omwille van de diverse oude en zeldzame bomen.

Art. 3. Met het oog op de beschenning 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,

a9 -06- 2004
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VANGREMBERGEN
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