MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

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

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § I, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot beschenning 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 juni 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 13 mei 2003 houdende ontwerp van
lijst van voor beschenning vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 04 maart 2004,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschennd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot beschenning 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 waarde:
- als monument:
Resten van de burcht in het park van het kasteel., gelegen te
Dilsen-Stokkem (Stokkem), Steenkuilstraat 70;
bekend ten kadaster: .
Dilsen-Stokkem, 4e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 37B, 38Bl, 38C.

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

Historische waarde:
De burcht was naast die van o.m. Brustem, Kolmont en Montenaken één van de bolwerken
van de graven van Loon, gebouwd in de 11 de eeuw, met de bedoeling hun pas gevormde
grondgebied tegen hun machtige buren, meer bepaald de opkomende vorstendommen van
Gulik en Gelre, de burcht speelt een rol in een aantal cruciale gebeurtenissen in de
geschiedenis van Loon en Luik. De Loonse Successie-oorlog (1336-1366) wordt in de burcht
van Stokkem beslecht. De burcht speelt een belangrijke rol in de burgeroorlog tussen de
familie de La Marck, gesteund door de Franse koning, en de prins-bisschoppen Louis de
Bourbon (1456-1482) en Jean de Homes (1483 -1505), met aan hun zijde Maximiliaan van
Oostenrijk. Hij speelt ook een rol in de oorlog van Lodewijk XIV in 1672-1678, de
Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successie-oorlog (1702-1713). Zowel de
graven van Loon als later de prins-bisschoppen van Luik verbleven er dikwijls. Prinsbisschop Erard de la Marck kiest het kasteel als zijn residentie. In de loop der tijden wordt de
burcht dan weer verwoest, dan weer heropgebouwd en versterkt, tot de uiteindelijke
ondergang in 1702, bij de beschieting door de belegerende Hollandse troepen. De burcht en
dus ook de burchtsite zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het graafschap
Loon en het prinsbisdom Luik.
Na de afbraak van de burcht in de loop van de 18de eeuw (voor 1771-1777) bouwde de
Tongerse arrondissemntscommissaris F.Caïmo in 1878, het huidige kasteel Carolinaberg, ter
nagedachtenis aan zijn overleden vrouw Carolina de la Brassinne.

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, 17

juni

2004

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

Paul VAN GREMBERGEN
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