11JtI.NI

Vlaamse overheid

~nisterieel

besluit houdende bescherming als monument van het kasteel
Het Looi te Lummen

DE VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN 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
monumenten en stads -

van 3 maart 1976 tot bescherming van
en dorpsgezichten ,
gewijzigd bij de

decreten van 18 december 1992 , 22 febru ar i 1995 , 22 december
1995 , 8 december 199 8 , 18 mei 1999, 7 december 2001 , 21
november 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepal in g van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering , gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van

15 oktober 2004, 23 december 2005 , 19 mei 2006 , 30 juni 2006 ,
1 september 2006 , 15 juni 2007 , 28 juni 2007 en 10 oktober
2007 , 14 november 2007 , 5 september 200 8, 22 sep tembe r 2008 ,
6 januari 2009 en 30 januari 2009 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 juli 2008 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
bes chermen kasteel Het Looi te Lummen ;

Gelet op het
advies van de Koninkl i jke Commissie
Monumenten en Landschappen van 04 december 2008 ,

voor

BESLUIT

Artikel 1. Word t beschermd , overee nkomstig de bepa lingen van het decre et
van
3
maart
1976
tot
bescherming
van
monumenten
en
stads en
dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992 , 22 februari

1995 , 22 december 1995 , 8 december 1998 , 18 mei 1999 ,
novembe r 2003 , 30 april 2004 en 10 maart 2006 :

7 december 2001 ,

21

Wegens
de
artistieke ,
volkskundige,
his torische ,
meer
bepaald
tuinkunsthistorische en architectuurhistorische waarden :
- als monument :
Kasteel Het Looi in Lummen , met gebouwen uit de 16de tot de 1 9de eeuwen
die in de 20ste eeuw werden gerestaureerd , gelegen te Lummen (Lummen) ,

Loyes traa t
1;
bekend ten kadaster :
Lummen ,

2e afdeling ,

sectie 0 ,

perceelnurnrners 1265A ,

12658 ,

1265C ,

1266C ,

1266D , 2371 , 2372 , 2373 , 2374 , 2375 , 2376A , 2376B , 2377 , 2378 , 2379 , 2380 ,
2381 , 2383A , 2385 , 2386/02 , 2386B , 2386C , 23878 , 2387C , 2388D , 2388E ,
2389B , 2390E , 2392F , 2393/DEEL , 2394D , 2395A , 2397A , 2398 , 2399 , 2400/02,
2400B , 2400 C .

-bJ9

Artikel . 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt,

het

gezamenlijk

voorkomen

en

de

onderlinge

samenhang

van

de

wordt door

volgende

intrinsieke waarden gemotiveerd :

Het

kasteeldomein

omwille
van
het
historische , meer
waarden :

Het Looi verdient beschermd te worden als monument
algemeen belang van zijn artistieke ,
volkskundige,
bepaald tuinkunsthistorische en architectuurhistorische

de
artistieke
waarde
vervat
in
de
belevingswaarde
van
het
cultuurlandschap dat minstens tot de 17de eeuw of verder teruggaat en
getuigt van de waterbeheersing in het moeras van de Demer en de Herk;
- de volkskundige waarde vervat in de Sterkapel , als volkse devotiekapel
gedateerd 1828 waaraan naderhand een voorportaal werd toegevoegd;
- de historische , meer bepaald architectuurhistorische waarde vervat in de
gebouwen (kasteel met kapel , poortgebouw , dienstvleugel , paviljoen , neerhof
met eigen poortgebouw, boerenhuis , wagenhuis, stallen , schuur en bakhuis),
daterend uit de 16de tot 19de eeuw als een voorbeeld van een uit een nu
verdwenen donjon gegroeid complex kasteel met verschillende stijlkenmerken
en -elementen ;
- de tuinkunsthistorische waarde vervat in de tuinen voor nut en voor sier
met dreven en dijken , grachten en vijvers als structurerende elementen uit
de waterbeheersing in de Herk- en Demervallei, de site van een baroktuin,
een ganzenvoet en bosjes , een vijfhoekig omhaagde tuin en een rechthoekige
moestuin met
fruitmuren ,
het geheel behorend tot een uitzonderlijke
tuinaanleg , wellicht opklirrunend tot de 17de eeuwen waar rond 1900 een
landschappelijk parkje werd in geïntegreerd zonder verstoring van de
onderliggende aanleg .

Artikel 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 , gewij zigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994 en 22 augustus 2006)

11 JUNI 2009
Brussel ,
Viceminister - president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening

_ _ _ _ _- - J
Dirk VAN MECHELEN
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