Ministerieel besluit
definitieve aanduiding van de
Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en
Gooik, Sint-Pieters-Leeuw

tot
ankerplaats
Elingen te Lennik, Pepingen,
en Halle

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,
Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de
landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober
1997,

18 mei 1999,

8 december 2000,

21 december 2001,

19

juli 2002, 13 februari 2004 en 10 rnaart 2006;
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 de besluiten van 15
oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 28 juni
2007, 10 oktober 2007 en 22 september 2008;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 januari 2008 tot
voorlopige aanduiding van de ankerplaats Gaasbeek, SintLaureins-Berchem,
Oudenaken
en
Elingen
te
Lennik,
Pepingen, Gooik, Sint-Pieters-Leeuw en Halle;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 16 oktober 2008;

BESLUIT:
Artikel 1. Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen te Lennik,
Pepingen, Gooik, Sint-Pieters-Leeuw en Halle wordt definitief aangeduid als
ankerplaats overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 april 1996
betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober
1997, 18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002, 13
februari 2004 en 10 rnaart 2006.
Art. 2. § 1. Het algemeen belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt door
het gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:

1° natuurwetenschappelijke waarde:
Het geomorfologisch fenomeen van de asymmetrische valleien wordt zeer mooi
geïllustreerd door de Molenbeekvallei en de vallei van Bos/Vosbeek.
Het
voorkomen
van
bronniveaus,
met
meerdere
goed
ontwikkelde
bronamfitheaters en bronvegetaties,
is gekoppeld aan de overgang van
Tertiaire klei- en zandpakketten.
De kasteelparken hebben een bijzondere dendrologische waarde. In het
kasteeldomein van Rukkelingen dateert het merendeel van de bomen, waaronder
een
monumentale
zuilvormige
zomereik,
platanen,
zomerlinden,
gele

./..

paardenkastanje en bruine beuken, uit 1870-1880. In het domein van Gaasbeek
vormen oude haagbeuken relicten van 18de eeuwse hagen of pallisades van het
sterrenbos.
Zes grote lanen doorsnijden het park van Groenenberg, waarin ondermeer
witte iepen en sequoia's staan.
De bossen
in het bijzonder in de kasteeldomeinen van Gaasbeek,
Groenenberg en Budingen en in de valleitjes van de Baasbergbeek en de Beek
- herbergen een bijzondere floristische waarde. Meerdere zeldzame bostypen
komen
voor:
bronbossen
van
Goudveil-essenbos-type
met
o.a.
Reuzenpaardestaart; Alluviaal bos; Hyacintenrijk Eiken-Haagbeukenbos op de
drogere valleiflanken.
De graslandpercelen in de valleien hebben momenteel overwegend een beperkte
ecologische waarde. Uit enkele proefpercelen in de zuunbeekvallei en
Laarbeekvallei blijkt echter dat bij een gericht natuurbeheer heel wat
bijzondere plantensoorten uit de zaadbank opnieuw kunnen ontwikkelen.

2° historische waarde:
Nabij Sint-Laureins-Berchem is een Romeinse site gelegen. Mogelijks zijn er
in het gebied andere relicten aanwezig zoals van Romeinse villa's.
De dorpskernen Gaasbeek, Oudenaken, Sint-Laurens-Berehem en Elingen hebben
in de loop van de eeuwen weinig structurele veranderingen ondergaan en ook
hun uitzicht en bebouwing is niet zoveel veranderd. Het zijn dan ook
concentraties van bouwkundig erfgoed.
Het Kasteel van Gaasbeek,
van strategisch belang tijdens
de hoge
middeleeuwen, werd in de jaren 1880 gerestaureerd op een wijze die typisch
is voor die tijd {historiserend en vervolledigend, à la Violet-le-Duc) en
wordt omgeven door een landschappelijk park met merkwaardig 'meubilair'
{bv. de boog) waarin echter oude elementen werden bewaard {o.m. kapel).
Het Kasteel van Groenenberg is een typisch eclectisch landhuis met een
landschappelijke tuin aangelegd door een bekend landschapsarchitect (E.E.
Galoppin).
Het 18de eeuwse classicistische Kasteel van Budingen {met kasteelhoeve)
wordt omgeven door een landschappelijk park en landbouwgronden die
aansluiten bij het Hof te Wedem.
De agrarische ontginningen ZlJn reeds enkele duizenden jaren geleden
gestart. Dit heeft een zeer sterke invloed gehad op het landschap, o.a. in
het wegenpatroon (holle wegen), hoeves, perceel ss tructuur, ... De historische
continuïteit van het integrale agrarische leven en landschap verleent het
gebied ook een historische waarde.
De oorsprong van tal van {vierkants)hoeven gaat vermoedelijk terug tot in
de Middeleeuwen. De oudste vermelding van de voorloper van de imposante
vierkantshoeve Bree-eik dateert uit 1172. Ook de voorloper van Hof te Wedem
stamt vermoedelijk uit die periode.
erfgoed
en
van
bouwkundig
Er
wordt
verwezen
naar
het
overzicht
archeologische sites in voorgaand hoofdstuk.

3° esthetische waarde:
Het contrast tussen de gesloten valleien en de open ruggen is duidelijk
uitgesproken. Enerzijds is er een repetitief element door de herhaling van
dit patroon {cultuurzonatie) in de ruimte, hetgeen het landschap kenmerkt.
Anderzijds zorgt variatie in reliëf en vegetatie ervoor dat er telkens een
nieuw zicht opduikt.
Deze landschappelijke variatie zorgt voor een
uitzonderlijk hoge esthetische waarde, die nog versterkt wordt door een
rijke landelijke architectuur.
Elementen die de harmonie van het agrarische landschap vertoren zijn
schaars binnen de ankerplaats.

./..

4° sociaal-culturele waarde:
Het kasteel van Gaasbeek en de tuinen staan open voor het publiek, waardoor
je een uitstekend idee kan krijgen over de 19de eeuwse levenswijze van de
adel. Een deel van de tuin is ingericht als educatieve moes- en fruittuin.
Het kasteel van Gaasbeek is omwille van zijn bewogen verleden, ZlJn museum
en zijn bij zonder aantrekkelijk decor veruit de voornaamste trekpleister
uit het Pajottenland.
Typisch voor het Pajottenland ZlJn de boerenmarkten, waarvan er een
doorgaat op de markt van Gaasbeek. Een andere manier om de lokale
agrarische producten te verkopen is de thuisverkoop.

5° ruimtelijk-structurerende waarde:
Het hydrografisch stelsel, met het ermee samenhangende patroon van valleien
en interfluvia structureert het landschap zeer sterk. Het opgaande groen
maakt van de valleien groene schermen in het landschap.
De bodemgebruikspatronen zijn ontstaan vanuit een agrarische logica: akkers
op de vruchtbare heuvelruggen, weilanden en bos in de nattere valleien,
compacte dorpen buiten overstromingsgevaar maar toch in de nabijheid van de
valleigraslanden, boomgaarden nabij de dorpen.
De grote kasteeldomeinen vormen afzonderlijke compartimenten, die als een
extra landschappelijke laag bovenop het agrarische landschap liggen. De
opvallend rechte begrenzing (bosrand, dreven) van het kasteeldomein van
Budingen en Gaasbeek staan in contrast met het de vloeiende vormen in het
landbouwlandschap.

§
2. De landschapskenmerken die typisch zijn voor de ankerplaats, met
inbegrip van de ruimtelijke kenmerken die eigen zijn aan de waarden zijn de
volgende:

Deelgebied 1 - Zuunbeekvallei
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Grotendeels gesloten vallei met populieraanplanten en bomenrijen
in mindere mate
es en
Dominante boomsoorten zijn populier en
wilg;
Alluviale bodem van de zuunbeekvallei, bestaande uit vochtige tot
als
typische
natte
profielloze
leemgronden.
Lokaal
ook
klei
overstrorningsgronden;
Opwaarts de monding van de Molenbeek heeft de zuunbeek (2e categorie)
een eauderend karakter. De oeverwallen komen tot uiting als hoger
gelegen en drogere zones net langs de waterloop. De morfologie van de
oeverwallen werd versterkt door depositie van ruimingslib.
Een bomenrij/houtkant op de oever (s) verraadt de ligging van de
waterloop in de valleibodem;
Afwaarts de monding van de Molenbeek werd de Zuunbeek (le categorie)
rechtgetrokken. Dit gebeurde vermoedelijk reeds in de 16de eeuw in
functie van de molen van Volsem te Sint-Pieters-Leeuw en in functie
van het in cultuur brengen van de valleigronden;
In de meer open valleigedeelten zijn er interessante zichten op de
overgang valleibodem - valleiflank. Deze overgang komt voor als een
talud (hellingsknik), sterke toename van de helling zonder talud en
als geleidelijke overgang;
De kronkelende weg aan de zuidrand van de Zuunbeekvallei, afwaarts
van de samenvloeiing met de Molenbeek,
geeft de rand van de
Zuunbeekvallei aan. Deze weg en de lineaire bebouwing aan de
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g)
h)

zuidzijde
ervan
liggen
op
niet
toevallig
grens
van
de
overstromingsgebied;
Geen bebouwing in de vallei - geen bouwkundig erfgoed;
Geen archeologische sites
opgenomen in Centraal Archeologische
Inventaris.

Deelgebied 2 - Molenbeekvallei

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

1)

Slingerende
vallei
met
een
aantal
versmallingen van de valleibodem;
Alluviale
bodems:
vochtige
tot
profielontwikkeling;
Bodemgebruik gedomineerd door grasland
zijn schaarser als in de zuunbeekvallei;
Halfopen landschap, waardoor op meerdere
vallei mogelijk zijn;

opvallende
natte
(weiland).

verbredingen

leembodems

en

zonder

Populieraanplanten

plaatsen zichten dwars op de

De Molenbeek of Slagvijverbeek is een grotendeels meanderende
waterloop. Tussen Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik en net
opwaarts van de Slagvijvermolen heeft de Molenbeek een rechtgetrokken
loop;
Oostelijke valleiflank is veel steiler dan de westelijke. Dit uit
zich ook in de lengte van de zijvalleien: westelijke zijvalleien zijn
veel langer;
Oude tramlijn van Sint-Kwintens-Lennik naar Sint-Martens-Lennik;
Bebouwing in de vallei: relatief recente wijk in het afwaartse deel
van de vallei; nabij Gaasbeek; te Vijversele;
De Slagvijvermolen, gelegen op de Slagvijverbeek, op de grens van
Sint-Martens-Lennik is een watermolen met metalen bovenslagrad. Hij
werd opgericht in 1339 en was een banmolen van de abdij van
Grimbergen. De laatste molenaar was Alfons Van den Bosch {1892-1959);
hij maalde tot in 1945. Sinds 1957 is het gebouw ingericht als
woning. Rond 2000 werd het vervallen rad verwijderd en de beek
dichtgegooid resp. omgeleid. Er zijn twee smalle vijvers die de
buffer vormden van de voorrnalig slagmolen. Op het terrein zijn nog
relicten aanwezig van de voormalige vulschuiven en overstorten van de
reservoirs;
Voormalige tramlijn {actief tot in 1974);
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed :
i.
Grote Vijverselenstraat 33: 1ste afd., sectie F, 159r: semigesloten hoeve {opklimmend tot XVII);
ii.
Brabantsebaan 327: 3de afd., sectie K, 422 l,m,n: herberg "In
de Blauw" {XIXB) .
Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Donkerstraat 37: 3de afd., sectie B, 62r2: woonhuisje XIX-XX;
ii.
Donkerstraat 43: 3de afd., sectie B, 59h: gesloten hoeve {XIXBXX);

iii.

m)

Slagvijver 15: 1ste afd., sectie F, 136c: voormalige watermolen
{molen-en molenaarshuis onder één dak: XVIII en schuur XX).
Archeologische
sites,
opgenomen
in
Centraal
Archeologische
Inventaris:
i.
Middeleeuwen; bewoning, openbare gebouwen;
i i.
Watermolen
{Nieuwe
Tijd);
op
de
Molenbeek/Slagvijverbeek
{Ferraris);
{13de
iii. Motte,
Volle
Middeleeuwen
E);
aan
Molenbeek,
de
genivelleerd in 19de eeuw.

Deelgebied 3 - Vallei van de Bosbeek/Vosbeek
a)

Lintvormige gesloten vallei, met overwegend populieraanplanten;

.!..

b)

c)
d)
e)

f)

Alluviale
vochtige
tot
natte
leembodems
zonder
bodems:
profielontwikkeling.
Aan de valleirand is er lokaal een droge
zandlemige bodem;
Meanderende waterloop;
Geen bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed
Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Lossestraat 5: lde afd., sectie A, 104e: semi-gesloten hoeve
(XIX-XX).
Geen archeologische sites opgenomen in Centraal
Archeologische
Inventaris.

Deelgebied 4 - Agrarisch interfluvium tussen Bosbeek/Vosbeek en Molenbeek
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

Afwisseling van - door vegetatie - gesloten ingesneden valleien met
relatief vlakke en open akkerlandschap op interfluvia;
De akkers danken hun vruchtbaarheid aan de Laat-Glaciale eolische
leemafzettingen.
De onderliggende zanden van het Lid van Moen
(Formatie van Kortrijk) hebben een goede doorlatendheid, waardoor er
een voldoende verticale ontwatering mogelijk is;
Smalle kronkelende landbouwwegen met diverse verhardingen
kassei,
beton,
grind,
2-strokenbeton.
Op
strategische
plaatsen
werden
karterblokken geplaatst op de veldwegen, zodat dit landbouwgebied
slechts voor bepaalde doelgroepen (landbouwers, fietsers, wandelaars,
... ) toegankelijk is;
Op de overgang van de heuvelruggen naar de valleien erodeerden deze
wegen door de eeuwen heen tot holle wegen;
Tal van indrukwekkende (vierkants)hoeven;
Ten westen van Elingen, tussen Sint-Kwintens-Lennik en Leerbeek, ligt
het Hof te Bree-eik. De voorloper van de imposante vierkantshoeve
Bree-eik dateert uit 1172.
Vandaag is het een enorme gesloten hoeve met witgekalkte gebouwen van
baksteen uit de 18de en 19de eeuw, gelegen temidden van uitgestrekte
akkers.
De
gebouwen
zijn
gegroepeerd
rondom
twee
geplaveide
binnenplaatsen;
In het open landbouwgebied tussen Elingen en Sint-Laureins-Berchem
ligt de Zwarte molen
Het is een stenen bergmolen (win&nolen) met
brede kuip en ajuinvormige zetelkap, gebouwd in 1779. Thans resteert
nog enkel de ingekorte romp;
Dorpskern Elingen, met heel wat bouwkundig erfgoed. De jongste jaren
is de dorpskern met meerdere nieuwbouwwoningen uitgebreid.
Opvallend
hierbij
is
de
woning
Lenniksesteenweg
22.
Deze
nieuwbouwwoning wordt ervaren als van zeer hoogstaande kwalitatieve
architectuur niettegenstaande ze niet onmiddellijk kan gecatalogeerd
worden bij de typische landelijke architectuur;
Oudenaken: Landelijk dorp met een kleine concentratie rondom de vrij
ruime dorpskerk,
wat aan het dorpssilhouet een eigen karakter
verleent;
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed :
i.
Oudenaaksestraat 20: 3de afd., sectie B, 101 L: gesloten hoeve
"Hof te Bosselken" (XVIII-XIX; stalvleugel: 1781);
i i.
Oudenaaksestraat 25: 3de afd., sectie B, 113c: gesloten hoeve
"Hof te Rarnmeken" (gebouwen uit XIX op een oudere site);
iii. Bree-Eik 16-20: 1ste afd., sectie G, 261a: gesloten hoeve rond
dubbele binnenplaats (XVIII-XIX);
iv.
Frans Luckxstraat 55: 1ste afd., sectie G, 235p: U-vormige
hoeve "Het Kuipershof" {XIX};
v.
Grote Vijverselenstraat 4: 1ste afd., sectie F, 233b: hoeve met
losse bestanddelen (XIX);
vi.
Grote Vijverselenstraat 12
(/hoek Rooststraat):
1ste afd.,
sectie F, 227g: semigesloten hoeve {XVIII-XIX);

./..

vii.

Ilingenstraat 81: 1ste afd., sectie F, 337k: grote gesloten
hoeve "Hof te Ilingen" (XVIIIXIX);
viii. Hallebaan 1-2: 2de afd., sectie B, 39b en 40c: semi-gesloten
hoeve (XVIIId);

ix.
x.
xi.

Hallebaan
6:
2de
afd.,
sectie
B,
33d:
gesloten hoeve;
boerenhuis 1755;
Hoekstraat 3: 2de afd., sectie A, 99k: gesloten hoeve, 1871;
Lenniksesteenweg 47: 2de afd., sectie A, 92b: gesloten hoeve
(XIX;

schuur: 1885);

xii.

Zwarte Molenstraat 22: 2de afd., sectie B, 24e: hoeve met losse
bestanddelen rond en erf (XVIII-kern, schuur 1883);
xiii. Zwarte Molenstraat 23 I hoek Barrestraat: 2de afd., sectie A,
46e: gesloten hoeve (XIX, schuur: 1896);
xiv. zwarte Molenstraat 23+:
2de afd.,
sectie A,
45b:
"SintAmanduskerk", 1875 heropgebouwd met hergebruikte elementen van
ca. 1775;

xv.

Zwarte Molenstraat 66: 2de afd., sectie B, 124b: gesloten hoeve
(naar verluidt van 1788; schuur van 1880 vernieuwd op zijgevel
na in 1936; stallingen 1936);
xvi. Zwarte Molenstraat 70+: 2de afd., sectie B, 118g: restant van
de windmolen "Zwarte Molen" (1788);
xvii. Lossestraat 9: 1de afd., sectie A, 22c: semi-gesloten hoeve
(XVIIId, gerenoveerd in 1974);
xviii.Baasbergstraat 65-67: 4de afd., sectie A, 284f : gesloten hoeve
"Zwaenhofstede" (XIX-gebouwen met oudere kern);
xix. Baasbergstraat
z.nr.:
4de
afd.,
sectie
A,
2lb:
"St.Pieterskerk" (ca. 1912).
k) Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Donkerstraat I hoek G. Van der Steenstraat-Oudenaaksestraat:
3de afd., sectie B: gietijzeren wegwijzer;
ii.
Gaasbeekstraatl hoek Postweg: gietijzeren wegwijzer;
iii. Frans Luckxstraat z. nr. I hoek Bree-Eik: lste afd., sectie G,
252102: heropgebouwde kapel (XX) op een oudere site ;
iv.
Frans Luckxstraat 105: 1ste afd., sectie G, 312g: "Hoeve De
Smedt", hoevegebouwen in los verband uit XIX;
v.
Ilingenstraat naast nr.
45:
(nr.
45
lste afd.,
sectie
F,458c):

"0.-L.-Vrouwkapel

(XX)";

vi.

Kwakenbeekstraat 6: 1ste afd., sectie G, 153a: gesloten hoeve
"Boerkeshof" (XX);
vii. Barrestraat
6:
"St.-Amanduskapel"
(XIX)
met
bron;
St.Amandusbeeld (XVII): 2de afd., sectie A, 37b; woning met oudere
kern?: 2de afd., sectie A, 38d;
viii. Barrestraat 15: 2de afd., sectie A, 59d: semi-gesloten hoeve,
1866;

ix.

Barrestraat
kapel

x.
xi.

I

hoek

Kwadestraat:

2de

afd.,

sectie

A,

145/02:

(St.-Amandus?) 1867;

Hallebaan 8-9: 2de afd., sectie B, 200d en 20lh: u-vormige
hoeve (woonhuis:XIX, schuur: 1910, overige gebouwen:XX);
Hallebaan 18: 2de afd., sectie B, 214m: boeren-arbeidershuisje
(XX);

Hallebaan I hoek Lenniksesteenweg: 2de afd., sectie B, voor
perceel 398 L: "0.-L.Vrouwkapel" (XIXB);
xiii. Lenniksesteenweg 2: 2de afd., sectie A, 119a: hoeve met losse
bestanddelen, woonstalhuis: XIX, overige gebouwen: XX;
xiv. Lenniksesteenweg 4: 2de afd., sectie A, 114e: semi-gesloten
hoeve (woonhuis: 1900 op latei; schuur: 1896);
xv.
Lenniksesteenweg z.nr. {links van nr. 8): op perceel: 2de afd.,
sectie A, 74c: grote wegkapel (St.-Amandus?) 1906;
xvi. Oudenaaksestraat 6: 2de afd., sectie B, 79a: woning I hoeve met
oudere kern;
xii.

./..

xvii. Oudenaaksestraat z. nr. (schuin tegenover 6A: op perceel: 2de
afd., sectie B 192a: "H. Amanduskapel", 1908 (fam. Herremans);
xviii.Oudenaaksestraat 8: 2de afd., sectie B, 170d: kleine U-vormige
hoeve {XIXa);
xix. Oudenaaksestraat 11 I hoek Bosstraat: 2de afd., sectie B, 173b:
gesloten hoeve {XIX, schuur: 1912);
xx.
Oudenaaksestraat z.nr. {links van 17A): op perceel: 2de afd.,
sectie
B,
218b:
"H.Amanduskapel",
1908
{P.
De Man);
heropgebouwd jaren 1970;
xxi. Zwarte Molenstraat 7: op perceel: 2de afd., sectie A, 89d:
"OLV-van-de-Rozenkranskapel", {1853, recent heropgebouwd);
xxii. Zwarte Molenstraat 14: 2de afd., sectie B, 19d: woonstalhuisje
(XXA);
xxiii Zwarte Molenstraat 27: 2de afd., sectie A, 29: woningen met
oudere kern;
xxiv. Zwarte Molenstraat 28 I hoek Hallestraat: 2de afd., sectie B,
43d: pastorie (XIXB);
xxv. Zwarte Molenstraat 33: 2de afd., sectie A, 6f: hoevetje (XIXA);
xxvi. Baasbergstraat 70: 4de afd., sectie A, 18n: pastorie (ca.
1872) ;
xxvii. Gaasbeekstraat 2 I hoek Baasbergstraat: 4de afd., sectie A,
17h: dubbelschooltje en voormalig gemeentehuis {ca. 1876);
xxviiiGaasbeekstraat ter hoogte van nr. 2 I hoek Baasbergstraat: 4de
afd.,
sectie
A,
17h:
gietijzeren
wegwijzer
{voor
het
schooltje);
xxix. Elingenstraat z.nr.: vermoedelijk op perceel: 4de afd., sectie
A, 296a: wegkapel met lindeboom {XX);
xxx. Jan Vandersteenstraat 1: 4de afd., sectie A, 270h: hoeve (XXB
en XX);
xxxi. Jan Vandersteenstraat 5: 4de afd., sectie A, 256g: dorpshoeve
(XXa);
xxxii. Jan Vandersteenstraat 6: 4de afd., sectie A, 250c: U-vormige
hoeve ( XIXc) ;
xxxiiiPelikaanberg 40: 4de afd., sectie A, 203 e: hoeve (XIXB-XX);
xxxiv.Pelikaanberg tegen nr. 40: 4de afd., sectie A, 203 e: "St.Pieters-Bandenkapel" (XIXXX);
xxxv. Schamelbeekstraat z.nr. I hoek Jan Vandersteenstraat: 4de afd.,
sectie A: wegkapel;
i) Archeologische sites, opgenomen in Centraal Archeologische Inventaris :
i.
Hof ter relingen (Eingenstraat 81), 18de eeuw;
i i.
Hof Bree Eik, Laatmiddeleeuws, Hof van Abdij Klein bijgaarden
"Het Kloosterken", 1ste vermelding geslacht Bree Eik in 13de
eeuw;
iii. De Motte, Middeleeuwse versterking, nu Bosselkenhof;
iv.
Darnrnerval, Hof te Ram,
Laatmiddeleeuwse versterking, motte
(Ferraris);
eeuw
als
Sint-Pietersbandenkerk,
Vroegrniddeleeuws,
in
v.
hofkerk, vervangen door huidige kerk in 1901;
Zwarte Molen, 18de eeuw;
vi.
vii. Sint-Amanduskerk, 19de eeuw, gebouwd ter vervanging van ouder
gebouw, de onderbouw ervan werd als sokkel gebruikt;
Heilige
Mariaberg
of
Varenberg,
Laatmiddeleeuws
viii. Abdij
ciserciënzerinnenklooster, gesticht in 1234 (toen gebouwd in
leem en hout, later steenhouw) door ridder Jan van den Berg, is
verhuisd naar Sint-Pieters-Leeuw
gesitueerd op basis van
Ferraris;
ix.
Hof ter Voorden, Middeleeuwse hoeve (Ferraris).

./..

Deelgebied 5 - Westelijke zijvalleien van de Bosbeek/Vosbeek
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

Repetitief patroon van cultuurzonatie: grasland, al dan niet met
houtig lineair groen (populier, es wilg), in de valleien; open
akkerlandschap op interfluvia; hoeves in bovenlopen (grasland +
boomgaarden nabij hoeves);
Asymmetrie van de valleien: langgerekte westelijke zijvalleien van de
Bosbeek/Vosbeek, met een relatief beperkt verval;
Monumentaal
erfgoed:
Vierkantshoeven:
Verbrand
Hof,
Hof
te
Nattebroek, Hof te Kwadebeek;
Mooi ontwikkeld bronamfitheater in grasland, in de vallei van de
Putbeek;
De bebouwing bestaat uitsluitend uit hoeves;
De voormalige tramlijn (actief tot 1974) vormt de westelijke grens
van de ankerplaats. Deze is nog als een berm in het landschap
aanwezig, geaccentueerd door een populierenrij;
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed
i.
Putbeekstraat 7: 2de afd., sectie B 299c: gesloten hoeve "Hof
te Putbeek" (boerenhuis: 1779; schuur 1790);
ii.
Winnepenninckxstraat 41: 2de afd., sectie B, 181d: grote hoeve
"' t Verbrand hof"deels in gesloten verband (XVIIIB-XIX, schuur
1869) .

h)

i)

Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed :
i.
Ninoofsesteenweg 234: 3de afd., sectie B, 117d en f: gesloten
hoeve (XVIII-XIX, woonhuis: 1828);
ii.
Putbeekstraat 6: 2de afd., sectie B 330a: semi-gesloten hoeve,
volgens eigenaar van 1815.
Archeologische sites, opgenomen in Centraal Archeologische Inventaris
i.
ii.
iii.
iv.

't Verbrand Hof/ Hof te Zoetebeke, 18de eeuw, watermolen + site
met walgracht? (Popp);
Hof te Putbeek, Laatmiddeleeuwse hoeve;
Hof te Nattebeek, laatmiddeleeuwse hoeve;
Hof te Kwadebroek, laatmiddeleeuwse watermolen en hoeve.

Deelgebied 6 - Deelstroomgebied van de Wederobesbeek en Kasteelbeek
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

Vallei van de Kasteelbeek en Wedembosbeek: 2 zijvalleitjes van de
Zuunbeek met een relatief groot verval. In de bovenloop zijn het
parallelle valleitjes met vooral grasland. Verder afwaarts worden de
2 valleien verbonden door het kasteeldomein van Budingen;
Uitermate open akkerlandschap buiten de valleien;
Lineaire beplantingen met bomen aan perceelsranden, taluds en wegen;
De bronnen van deze valleitjes liggen nabij het contactvlak van het
Lid van Moen en het Lid van Saint-Maur (beide deel van de Formatie
van Kortrijk). Het water dat infiltreert door het zandige Lid van
Moen, stoot op de kleirijke pakketten van het Lid van Saint-Maur en
stroomt horizontaal tot aan het maaiveld, waar het als kwelwater
uittreedt. Dit water voedt de Kasteelbeek en de Wedernbosbeek.
Hoogstamboomgaarden nabij het centrum van Breedhout;
Kasteel van Budingen (privé): 18de-eeuwse classicistische kasteel;
Westelijke toegang van het kasteel van Budingen: oprit met dubbele
dreef van Plataan; oostelijke oprit met dubbele beukendreef;
Kasteelvijvers van het Kasteel van Budingen,
op verschillende
altimetrische niveaus. De Wederobesbeek stroomt erdoorheen;
Oude bossen met goed ontwikkelde onderetage. Grote variatie aan
bostypen,
met het hyacintenrijke Eiken-haagbeukenbos,
vochtigere
delen
met
het
sterk
ruikende
Daslook,
bronbosgedeelten
met
Reuzepaardestaart, ... ;
Parkgedeelte rond het kasteel van Budingen;

./..

k)
1)
m)
n)

Grote kasteelhoeve;
Hof te Wedem: oorsprong in 12de eeuw en gerelateerd aan kasteel van
Budingen;
Hoeve te Breedhout, met relatie kerk Breedhout; De openbare weg liep
vermoedelijk door de hoeve en werd nadien net rond de hoeve geleid;
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed)
i.
Budingen 22: 1ste afd., sectie A, 264c: "Kasteel van Budingen"
(1743 en 1896);

ii.
iii.

Budingen 22bis : 1ste afd., sectie A, 271b: kasteelhoeve (XIX);
Lenniksesteenweg 619: lste afd., sectie C, 72f: parochiekerk
H.-Hart

(1902);

iv.

Wedernstraat 20: 1ste afd., A, 36f: gesloten vierkanthoeve "Hof
te Wedern" (woonhuis: XVII, dienstgebouwen XIX) .
o)
Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Budingen 20: 1ste afd., sectie A, 260a: dienstgebouw "kasteel
van Budingen" (?) (XX);
i i.
Gaasbeeksesteenweg
275:
1ste
afd.,
sectie
A,
16f:
woonstalhuisje (XXB);
iii. Lenniksesteenweg 615: 1ste afd., sectie c, 73f: pastorie (XXa);
iv.
Lenniksesteenweg 619-623: 1ste afd., sectie c, 47g & 47p:
kleuterschool (XIXd-XXa) parochiezaaltje en kleuterschool;
v.
Lenniksesteenweg 640: langgestrekte hoeve (XIX);
vi.
Wedernstraat
64:
lste
afd.,
sectie
A,
213e:
gesloten
vierkantshoeve (XIXB) .
p) Archeologische sites, opgenomen in Centraal Archeologische Inventaris
i.
Kasteel van Budingen, Laatmiddeleeuwse versterking (kasteel);
ii.
Hof te Wedern, Middeleeuwse bewoning.

Deelgebied 7 - Deelstroomgebied van de Ketelbeek
a)
b)
c)
d)

e)

Grasland in en nabij de Ketelbeekvallei;
Komvormig
bovenstrooms
gedeelte
van
de
Ketelbeekvallei:
geen
duidelijke overgang tussen valleibodem en valleiflank;
Meerdere bronnen en poelen in het bovenstroomse gedeelte van de
Ketelbeekval lei;
De 300 rn hoge zendmast van de VRT, gebouwd in 1992, is de meest
opvallende baken uit de ankerplaats. De schaal van de meer dan 300 m
hoge VRT-zendmast (foto's 13, 22, 26 & 30) staat in contrast met de
schaal van het landschap. Deze baken is een vreemd element in het
beeld van het agrarisch landschap, dat het Pajottenland tot op
vandaag sterk kenmerkt;
Kasteel van Rukkelingen: Pachthof uit de 18de eeuw naast een rond
1800 aangelegd lusthof. Bij de parkaanleg werd een zichtas gecreëerd
naar Brussel. Het merendeel van de bomen, waaronder een monumentale
zuileik, zomerlinden, gele paardenkastanje en bruine beuken, dateren
uit 1870-1880;

f)
g)
h)

In de zuidwestelijke uithoek is de Helihaven gelegen, waar ook de
lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw gevestigd is;
Een hoogspanningsleiding (380kV) doorsnijdt het gebied van zuid naar
noord;
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed :
i.
Bosveldbaan 2: 3de afd., sectie I, 464p: gesloten hoeve "Hof
ter Heide" (XVIIIB);
ii.
Bosveldbaan 513de afd., sectie I, 628c: "het Rattenkasteeltje"
(XVIII-kern);

Oudenakenstraat I
hoek Jozef Dedobbeleerstraat:
3de afd.,
sectie I, 20e: Q.L.Vrouw van Lourdeskapel.
i) Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Oudenakenstraat 20: 3de afd., sectie I, 822a: woonstalhuis (ca.
iii.

1843);

./..

ii.

j)

Oudenakenstraat 25-27: 3de afd., sectie I, 807d: woonstalhuis
(ca. 1902);
iii. Victor Maloustraat 66: 3de afd., sectie I, 534e: hoeve(ca.
1903);
iv.
Victor Maloustraat 68: 3de afd., sectie I, 535b: langgestrekte
hoeve (ca. 1910);
v.
Victor Maloustraat 69-71: 3de afd., sectie I, 521d en 517b:
"Kasteel Rukkelingen" en bijgebouw (XIX);
vi.
Victor Maloustraat 80: 3de afd., sectie I, 583m: zendmast (XX).
Archeologische sites, opgenomen in Centraal Archeologische Inventaris
i.

ii.
iii.

Hof te Rukkelingen (ook Hof ter Bruggen genoemd), 16e E, site
met walgracht, kasteel of motte, gelokaliseerd op basis van
Ferraris;
Hof ter (Over)Straeten (nu Hof ter Heide), Laatmiddeleeuws
(Ferraris);
Kapel ter Rukkelingen, Laatmiddeleeuwse, nu verdwenen kapel, in
droge periode is nog een rechthoekige plek waar te nemen,
bouwelementen van kapel en kerkhof zijn verwerkt in huizen in
de omgeving. (Ferraris).

Deelgebied 8 - Vallei van de Baasbergbeek en de Beek
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

Historische bossen van de Baasbergbeek. Op de Ferrariskart is in en
nabij de bovenloop van de Baasbeekvallei een bosgebied aangeduid met
de naam 'Koninx-bosch'. Nadien nam de oppervlakte van dit bos sterk
af,
maar sommige delen van de valleibodem worden op meerdere
historische kaarten als bosgebied aangeduid;
Van aan de waterloop tot op de valleiflanken is er een goed
ontwikkelde gradiënt van bostypes, met bronbossen en alluviale
bostypen in de valleibodem tot drogere Eiken-Haagbeukenbossen op de
vallei flank;
Nabij
de bronnen van de Baasbergbeek is
er een tapijt van
Reuzenpaardes taart;
Delen van Baasbergbeek en de Beek hebben de morfologie van
onaangetaste bronbeekjes:licht kronkelend,
met veel variatie in
structuur- en beddingmateriaal op microschaal;
Het zijn sterk ingesneden bijna volledig beboste valleitjes temidden
van een agrarisch landschap. Grasland maakt plaats voor akkerbouw
naarmate je de vallei verlaat;
De Hemelrijkstraat ligt ongeveer op de waterscheiding van het
deelstroomgebied van Baasbergbeek en Beek en biedt mooie panorama's
over dit deel van de ankerplaats.
Meerdere
toeristische
routes,
waaronder
de
zuunbeekroute
(fietsroute), Lange fietsroute LF6b en ruiterroute Pajot gaan over
deze weg;
Een hoogspanningsleiding (380kV) doorsnijdt het gebied van zuid naar
noord;
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed :
i.
Hoogstraat 151: 3de afd., sectie K, 337b: semi-gesloten hoeve
( "Borremanshof"?) (XIX);
Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Brabantsebaan I hoek Hoogstraat: 3de afd., sectie K, 420/2:
gietijzeren wegwijzer.
Geen archeologische sites
opgenomen in Centraal Archeologische
Inventaris.

./..

Deelgebied 9 - Vallei van de Laarbeek
a)

b)

c)
dl
e)

f)
g)

gesloten
ingenomen
Smalle
valleibodem,
grotendeels
door
(populieren) bossen;
Natuurbeheer in Vlaams natuurreservaat 'Laarbeekvallei': omvorming
van populierbossen tot meer streekeigen beekbegeleidende bossen;
moerassen en natte graslanden (hooilandbeheer);
kalkrijke bronnen;
asymmetrische vallei: steilere oostelijke flank;
De Groenenbergstraat ligt op de oostelijke grens van de vallei. De
overgang valleibodem-valleiflank bestaat op de meeste plaatsen uit
een kleine talud (oostelijke flank);
geen bouwkundig erfgoed;
geen archeologische sites
opgenomen in Centraal Archeologische
Inventaris.

Deelgebied 10 - Sint-Laureins-Berchem
a)
b)

c)

d)

e)

f)

oostelijke
Steile
flank
van
de
Molenbeekval lei,
met
veel
reliëfvaria tie;
De steile oostelijke valleiflank van de Molenbeekvallei en de sterk
ingesneden vallei van de Baasbergbeek staan in contrast met het
opvallend vlakke plateau ertussen.
Op dit plateau is er een
kleinschalig vrij gesloten landschap zonder vergezichten. Het is een
mozaïek van bebouwing, tuinen, weilanden, boomgaarden, bosjes, ... ;
De
oudste
bewoningsactiviteit
van
Sint-Laureins-Berchem
was
geconcentreerd
langs
de
Molenborrestraat;
het
ging
om
een
straatdorpje. De landschappelijke structuren van de omgeving van
Sint-Laureins-Berchem en het dorp zelf zijn sinds Ferraris bijna niet
gewijzigd.
Wel is een relatief groot aandeel van de bebouwing recent (jongste
decennia);
De
Kerk
van
Sint-Laureins-Berchemstaat
ten
noorden
van
het
dorpscentrum, op de rand van de Molenbeekvallei naar het plateau, had
vermoedelijk een Romaans burchtkerkje als voorloper (vooruitgeschoven
militaire uitkijkpost van het kasteel van Gaasbeek). De huidige kerk
is gotisch en vergezeld door een ommuurd kerkhof;
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed :
i.
Brabantsebaan 426: 5de afd. sectie A, BOe: hoeve in leem- en
vakwerk (ca. 1872);
ii.
Molenbarrestraat 48: 5de afd., sectie A, 200 e: semi-gesloten
hoeve (XIXB, schuur:1860);
iii. Sint-Laureinsstraat z.nr.
5de afd.,
"St.sectie A,
289:
Laurentiuskerk".
Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Brabantsebaan 378: 5de afd. sectie A, 102n: langgestrekte hoeve
(ca.

i i.

1905);

Brabantsebaan 444:

5de afd.

sectie A,

67c:

hoevecomplex

(XIX-

XX);

iii.
iv.

Brabantsebaan 458: 5de afd. sectie A, 62e: woonstalhuis (XIXd);
Brabantsebaan z. nr. I hoek Oude Postweg: 5de afd. sectie A,
35b: "0. -L. -Vrouw van Lourdeskapel" (XIX);
v.
Molenbarrestraat I hoek Gaasbeekstraat: 5de afd., sectie A:
gietijzeren wegwijzer;
vi.
Molenbarrestraat 31: op perceel: 5de afd., sectie A, 157 e:
"0.-L.-Vrouw van Salette" (XIX?);
vii. Molenbarrestraat 34-36: 5de afd., sectie A, 217f,g,k en 1:
voormalig gemeentehuis, onderwijzerswoning en school (1912);
viii. Molenbarrestraat I hoek Brabantsebaan: 5de afd., sectie A:
gietijzeren wegwijzer;

./..

ix.

g)

Molenstraat 2: Sde afd., sectie A, 167c: voormalig "estaminet
In't Molenhuis" {XXa);
x.
Postweg z.nr. {ter hoogte van lA): Sde afd., sectie A, 273h:
wegkapel;
xi.
Postweg 2: Sde afd., sectie A, 273h: gesloten hoeve {XIXB-XXa).
Archeologische
sites,
opgenomen
in
Centraal
Archeologische
Inventaris) :
i.
Kareel veld, Romeinse percelering + vondsten van dakpannen en
stenen;
ii.
Sint-Laurinetiuskerk, Late Middeleeuwen (Gotiek).

Deelgebied 11 - Gaasbeek en aansluitend kastelengebied
a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

Steile
oostelijke
flank
van
de
Molenbeekval lei,
met
veel
reliëfvaria tie;
Gaasbeek is een landelijk dorp met een 16de eeuws kerkje, verbouwd in
de 18de eeuw, een schandpaal op het dorpsplein, waar platanen en
kastanjelaren staan, en verscheidene vierkantshoeves;
Kasteeldomein van Gaasbeek: Naast het waterkasteel omvat het domein
een lustpaviljoen met trappartij, kapelaanswoning, kapel, een schuur,
een bakstenen ommuring, een sier- en moestuin, ... ;
Het Waterhof ten noorden van de kern van Gaasbeek is in zijn huidige
vorm een middelgrote vierkantshoeve met geplaveide binnenplaats. De
benaming verwijst naar de vroegere oorsprong. Bepaalde delen stammen
uit het begin van de 19de eeuw. Een aantal gebouwen werden vernieuwd
in het midden van de 20ste eeuw;
Het Baljuwhuis nabij het kasteel van Gaasbeek is een voormalig
waterkasteel, gebouwd in het begin van de 17de eeuw en aangevuld in de
18de eeuw. Eind 19de eeuw werden de ringgrachten gedempt met de grond
afkomstig van het afgraven van een nabijgelegen motte;
Het nabijgelegen Neerhof, oorspronkelijk een langgestrekte hoeve uit
de 18de eeuw, was afhankelijk van het Baljuwhuis;
Ten oosten van Gaasbeek, op het grondgebied van Vlezenbeek, ligt het
kasteel van Groenenberg, gebouwd in eclectische stijl op het einde
van de vorige eeuw, in een Engels landschapspark en aansluitend bij
het domein van Gaasbeek. zes grote lanen doorsnijden het park waarin
ondermeer witte iepen en sequoia's staan. Kasteelvijver in brongebied
van de Laarbeekvallei;
Nog oostelijker ligt het Kasteel Nederlo: Het gebouw heeft een Lvormige plattegrond. Het is omgeven door een bomenrijk domein met een
vijver;
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed :
i.
Kasteelstraat 38-40: 3de afd., sectie A, 107a, llOa (deel),
113, 114a, 60 e (deel), 79a (deel) en BOb (deel): Waterkasteel
van Gaasbeek (opklimmend tot XIII);
i i.
Kasteelstraat 38-40: 3de afd., sectie A, lllb: tuinhuisje van
R. Renesse (XVII), kasteeldomein van Gaasbeek;
iii. Kasteelstraat 38-40: 3de afd., sectie A, St.-Gertrudiskapel van
R. Renesse (XVIII): 3de afd., sectie A, lOlb en 102b (deel),
kasteeldomein van Gaasbeek;
iv.
Kasteelstraat 38-40: 3de afd., sectie A, verhoogde ommuurde
moestuin
van
R.
Renesse
(XVII):
3de
afd.,
sectie
A,
kasteeldomein van Gaasbeek;
v.
Kasteelstraat 38-40: 3de afd., sectie A, 99 (deel): triomfboog
(XIX}, kasteeldomein van Gaasbeek;
vi.
Kasteelstraat 38-40:
3de afd.,
sectie A,
72b:
kruithuis,
kasteeldomein van Gaasbeek;
schuur,
vii. Kasteelstraat
38-40:
3de
afd.,
sectie
A,
70a:
kasteeldomein van Gaasbeek;

./..

viii. Kasteelstraat 38-40: 3de afd., sectie A, llOa (deel), 86c, 86d,
86 e, 86f, 86g en 86h: terrastuin, kasteeldomein van Gaasbeek;
ix.
Arconateplein
z.nr.
3de
afd.,
sectie
A:
schandpaal:
heropgericht in 1962;
x.
Donkerstraat 8: 3de afd., sectie A, 29g: vierkanthoeve "'t
Waterhof" (XIX en XX);
xi.
Donkerstraat 20 (/hoek Onderstraat): 3de afd., sectie A, 181h:
café, brouwerij en boerderij "De Molensteen" (1777 I, links
recenter woonhuis (XX);
xii. Donkerstraat z.nr.: 3de afd., sectie a, Sa: "Parochiekerk 0.L. -Vrouw": (XVI en XVIII);
xiii. Donkerstraat 21: 3de afd., sectie A, 12b: pastorie (1758);
xiv. Onderstraat 14: 3de afd., sectie A, 162c: "Baljuwhuis" (XVIIXVIII);

xv.

j)

Onderstraat 16: 3de afd., sectie A, 136c: "Het Neerhof" (hoeve:
XVIIIc, stalvleugel: XIX);
xvi. Onderstraat 20-21: Nr. 20: (XX): 3de afd., sectie A,132d; Nr.
21: "'t Vijvershof" (XVIII)
3de afd., sectie A, 132;
xvii. Konijnestraat
170-172:
6de
afd.,
sectie
E,
1c:
Kasteel
Groenenberg (XIX-XXa);
xviii Konijnestraat 170-172: 6de afd., sectie E 2L: hoeve (XIX-XX),
horend tot kasteeldomein van Groenenberg;
xix. Konijnestraat
170-172:
lustpaviljoen,
kasteeldomein
van
Groenenberg;
XX.
Konijnestraat 170-172:
boswachterswoning,
kasteeldomein van
Groenenberg;
xxi. Postweg 265: 6de afd., sectie E, 155a: Hof te Nederloc (XVIkern).
Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Donkerstraat 13: 3de afd., sectie A, 218 e: hoeve (XIX);
i i.
Donkerstraat z .nr.: 3de afd., sectie A: (voor de parochiekerk
0.-L.-Vrouw): gietijzeren wegwijzer;
iii. Donkerstraat 27: 3de afd., sectie B, l83n: woonhuisjes (links
opklimmende tot XIX) ;
iv.
Donkerstraat 28: 3de afd., sectie A, 180d: woonhuisje XIX;
v.
Donkerstraat 29: 3de afd., sectie A, 176g: woonhuis (XX);
vi.
Donkerstraat
30:
3de
afd.,
sectie
A,
174d:
boerenarbeidershuisje;
vii. Donkerstraat
31:
3de
afd.,
sectie
A,
172g:
boerenarbeidershuisje (XIX);
viii. Donkerstraat 32: 3de afd., sectie A, 169k: school-gemeentehuis
(XIX);

ix.

Donkerstraat 57: 3de afd.,

sectie B, 173b: langgestrekte hoeve

(XIX-XX);

x.
xi.
xii.

Kasteelstraat 37: 3de afd., sectie A, 55 e: taverne "Oud
Gaasbeek" ( xxa?) ;
Onderstraat 13: 3de afd., sectie A, 195g: hoeve (XIX);
Onderstraat 19: 3de afd., sectie A, 197k: voormalige melkerij
(XIX-XXa);

xiii. Postweg

256:

6de

afd.,

sectie

E,

lOL:

langgestrekte

hoeve

(XIXd);

xiv.

k)

Postweg 267:
6de afd.,
sectie E,
154h: Neerhoeve
(sterk
gerestaureerd, oudere kern) .
Archeologische sites, opgenomen in Centraal Archeologische Inventaris
i.
ii.
iii.

Hof ter Kellen, nu Waterhof Middeleeuwse site met walgracht
(Ferraris);
Onze-Lieve-Vrouwkerk, 16de eeuw;
Baljuwhuis (Rue du Saigneur), Nieuwe tijden, naast Motte van
Gaasbeek;

./..

iv.

v.
vi.
vii.

Kasteel van Gaasbeek,
Versterking uit Late Middeleeuwen,
vermoedelijk voorafgegaan door een motte. Gebouwd rond 12361240, vernield in 1388 en heropgebouwd ca. 1400;
Middeleeuwse bewoning;
Ferme duNederlooi Hof ter Nederloo (Postweg), Laatmiddeleeuws,
Kasteel Nederloo, site met walgracht, 1ste vermelding in 1386;
Obbeke, Laatmiddeleeuwse hoeve, nu verdwenen.

Deelgebied 12
a)
b)

c)
d)

e)

f)

~

Agrarisch landschap van Lennik

Molenbeekvallei met een aantal kleinere hoeves aan de oostelijke rand
en op de valleiflank;
De Slagvijvermolen, gelegen op de Slagvijverbeek, op de grens van
Sint-Martens-Lennik is een watermolen met metalen bovenslagrad. Hij
werd opgericht in 1339 en was een banmolen van de abdij van
Grimbergen. De laatste molenaar was Alfons Van den Bosch (1892-1959);
hij maalde tot in 1945. Sinds 1957 is het gebouw ingericht als
woning. Rond 2000 werd het vervallen rad verwijderd en de beek
dichtgegooid resp. omgeleid. Er zijn twee smalle vijvers die de
buffer vormden van de voorrnalig slagmolen. Op het terrein zijn nog
relicten aanwezig van de voormalige vulschuiven en overstorten van de
reservoirs;
Tramlijn (tot in 1974);
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed :
i.
Trontingen(straat) 56 (/hoek Korte Trontingenstraat): 2de afd.,
sectie E, 25L: gesloten hoeve (1854).
Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Losgatweg 2: 3de afd., sectie B, 257f: hoevetje (XIX);
ii.
Losgatweg 7: 3de afd., sectie B, 255m: boerenhuis (XX);
iii. Losgatweg 13: 3de afd., sectie B, 206c: buitenverblijfje (XX);
iv.
Trontingenweg 3: 3de afd., sectie B, 215c: U-vormige hoeve uit
XIX;
v.
Trontingen(straat)
43:
1ste afd.,
sectie F,
169b:
hoeve
bestaande uit losse bestanddelen in u-vorm;
vi.
Korte
Trontingenstraat
6:
2de
afd.,
sectie
E,
26c:
langgestrekte hoeve (XX);
vii. Korte Trontingenstraat 25: 2de afd., sectie E, Sb: hoeve, enkel
schuur nog intact.
Archeologische sites, opgenomen in Centraal Archeologische Inventaris:
i.
Hof te Alsingen {toponiem Trotingen), Frankische hoeve, bewoond
tot 1929, verdwenen, lag aan 2 bronnen van een kleine waterloop
tussen
2
heuvelruggen
op
naar
zuiden
gekeerde
helling
{Ferraris).

Deelgebied 13 - Centrum Sint-Martens-Lennik
a)

De Romaans-gotische Sint-Martinuskerk {12-15de eeuw) domineert de oude
dorpskern van Sint-Martens-Lennik;
b)
Bouwkundig erfgoed, opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed
i.
Brusselsestraat nr. 24: 2de afd., sectie E, 110 e: semigesloten hoeve "' t Klosken" (heden taverne) (XVIIId);
ii.
Dorp z.nr.: 2de afd., sectie F, 222a: "St.Martinuskerk" met
ommuurd kerkhof (XIII-XIV + latere uitbreidingen).
c) Bouwkundig erfgoed, niet opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed:
i.
Dorp 6: 2de afd., sectie F, 225b: dorpswoning (XX);
ii.
Dorp 7: 2de afd., sectie F, 227b: dorpswoning (XIX kern);
iii. Dorp 12: 2de afd., sectie F, 234d: dorpswoning (XX);
iv.
Dorp 13 (/hoek Koestraat): 2de afd., sectie F, 237b: pastorie
(XX);

./..

v.
vi.

Dorp 19: 2de afd., sectie F, 259k: dorpscafé (XIX)
Dorp: 26 : 2de afd., sectie F, 265d2 : brouwerswoning (XX) en
brouwerij (1899) (doorlopend tot Brusselsestraat);
vii. Dorp 38: 2de afd . , sectie F, 220L: dorpswoning (XIX);
v111. Kerkstraat 6: 2de afd . , sectie F, 253p : dorpswoning (XIX?) .
d) Archeologische sites, opgenomen in Centraal Archeologische Inventaris:
i.
Oud Borcht of Oudt Hof Laatmiddeleeuwse versterking (burcht),
verdwenen
in de 16de eeuw,
maar nog
zichtbaar
in de
percelering;
ii.
sint-Martinuskerk, Vroegmiddeleeuws (Karolingisch) nog resten
van Romaanse kerk zichtbaar in voorkoor en noordmuur van het
schip;
ii i . Oliemolen (" t Klosken").
Art.
3. De aflijning van de ankerplaats
weergegeven op het p l an a l s bijlage .
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