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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, ST ADS- 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 bij zondere 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, gewij zigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 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 06 mei 2004,

BESLUIT:

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

Wegens de historische, historische meer bepaald architectuurhistorische en socio-culturele
waarde:
- als monument:
kasteel Hulsberg, gelegen te
Borgloon (Borgloon), St.-Truidersteenweg ;
bekend ten kadaster:
Borgloon, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 287P.
Wegens de historische, historische meer bepaald architectuurhistorische, volkskundige en
socio-culturele waarde:
- als monument:
kapel van Loreto en onmiddellijke omgeving, gelegen te
Borgloon (Borgloon), St.-Truidersteenweg ;
bekend ten kadaster:

Borgloon, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 235H, 235L.
Wegens de historische en socio-culturele waarde:
- als dorpsgezicht:
kasteelpark Hulsberg, voormalige moestuin met ommuring en agrarische omgeving, gelegen
te
Borgloon (Borgloon), St.-Truidersteenweg ;
bekend ten kadaster:
Borgloon, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 238B, 244E, 278D, 278E, 278F, 284C,
286B, 287H, 287L, 287N, 287R, 295/2S, 295B, 296D.

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:
Het kasteel werd gebouwd in 1882 als een typisch 19de-eeuws lustgoed op de top van
de Hulsberg. Op het bouwterrein stond voorheen de kapel van Loreto en een bijhorende kluis,
die in 1689 door de Loonse kapitteldeken Poislevache werden gesticht en naar aanleiding van
de bouw van het kasteel werden verplaatst naar de voet van de heuvel.

Historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde van het kasteel:
Het kasteel is een typisch eclectisch gebouw, een complex volume opgetrokken in
baksteen met kalkstenen details, monumentaal geaccentueerde risalieten, een oorspronkelijke,
polygonale torenconstructie, een in 1916 toegevoegde erkerbekroning in donjonvorm,
gevarieerde deur- en venstervormen, sobere gevelsculptuur en een imposante dakstructuren
met vorstkam en pirons. Het gebouw beschikt over een vrijstaand wagenhuis.

. )

Socio-culturele waarde van het kasteel:
Het kasteelgoed is ingeplant op een monumentale, dominerende hoogte en vormt als
het ware een tegenhanger van het nabije kasteelsite De Klee. De beeldbepalende waarde is
derhalve uitgesproken.

Historische en historische meer bepaald architectuurhistorische waarde van de kapel:
De kapel vervangt een ouder exemplaar, samen met een kluis in 1689 opgericht op de
top van de Hulsberg, onder impuls van de Loonse kapitteldeken Poislevache, en waarvan
mogelijks bouwmateriaal in de huidige nieuwbouw werd verwerkt. Het gebouw werd
opgetrokken in een neotraditionele stijl en is als een typische wegkapel ingeplant op een door
mei doornhagen omzoomd, driehoekig perceel, gelegen aan een veldweg langsheen de
zuidelijke flank van de Hulsberg.

Volkskundige en socio-culturele waarde van de kapel:
De kapel is als feodale stichting op een typisch 19de-eeuwse wijze getransformeerd en
ondergeschikt gemaakt aan de nieuwe, ecelectische situatie. De aloude devotionele waarde
bleef bewaard, maar werd aangevuld met een functie als kasteelkapel, getuige waarvan de
aanwezige graftombe van overleden kasteelheren.
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Waarden van het dorpsgezicht:

Het kasteel Hulsberg wordt omringd door een landschapspark, karakteristiek
onderdeel van het lustgoed een belangrijk beeldondersteunend gegeven. De agrarische
omgeving van kasteel en park is van wezenlijk belang voor de appreciatie van de identiteit
van het goed als typisch 19de-eeuwse plattelandsresidentie met semi-feodale karakteristieken
en ondersteunt het geheel in zijn beeldbepalende waarde.

Art. 3. 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 voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

o9 -06- 2004
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VANGREMBERGEN

)
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