MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE
ORDENING,

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 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 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 07 oktober 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:
10 Wegens de historische, de historische in casu architectuurhistorische en artistieke waarde:
- als monument:
Kasteel Sipemau met hoeve., gelegen te
Dilsen-Stokkem (El en), Sipemau ;
. bekend ten kadaster:
Dilsen-Stokkem, 3e afdeling, sectie A, perceelnururner(s) 189C, 189E, 189F, 190L, 190N,
190R, 190T, 190V, 190W, 193N, 193P, 193T, 193V, 211E.

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:
Het kasteel is een zeer oude inplanting, teruggaand op een domein uit de
Merovingische tijd, reeds vermeld in 732 in het testament van St.-Adela als één van haar
eigendommen in de Maasgouw. Het kasteel zelf wordt reeds vermeld in 1179. Het is één van
de belangrijkste goederen in het Maasland, achtereenvolgens in de handen van een aantal
bekende families.
Ook de gave bewaring van de site, met kasteel, dienstgebouwen en kasteelhoeve is
van belang: hierin gebeurde geen belangrijke wijzigingen sinds de aanduiding op de
F errariskaart (I 771-77).
Historische, in casu architectuurhistorische en artistieke waarde:
Het is een vroeg (ca. midden van de 19de eeuw) en kwalitatief zeer hoogstaand
voorbeeld van neogotiek in Engelse stijl, een stijl die voor de provincie toch uitzonderlijk is.
Deze artistieke kwaliteit geldt zowel voor het kasteel zelf als voor de beide dienstgebouwen,
voor het globale uitzicht, alsook voor de afwerking: er werd veel zorg besteed aan de details
en de decoratie, zoals de gesculpteerde mergelstenen elementen, de afwerking van het portaal
en het houtwerk.
Interieur: de traphal dateert uit de 1ge eeuw. Er bleven verscheidene resten bewaard van de
18 e eeuwse aankleding: sommige eiken vloeren, de zichtbare moerbalken in de plafonds en
sommige schouwen met hout en stucwerk uit de eerste en de tweede helft van de 18 e eeuw,
waarvan drie voorzien van Delftse tegels.
Art. 3. Met het oog op de beschenning 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,

3 DEC 2004

•

Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN
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