.:>O j 1

Vlaamse Regering

~~'I:
}7/J
.,~

,..,

Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van Kasteel
Bunneghem-Sloor te TEMSE
DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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 en 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, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 5 december 2011 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
Kasteel Bunneghem-Sloor te TEMSE;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen op datum van 29
februari 2012, zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 29 maart 2012,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet 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, 7 december 2001 , 21 november 2003, 30 april 2004, 10
maart 2006 en 27 maart 2009:
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Wegens de historische en de artistieke en de sociaal-culturele waarde:
- als monument
Kasteel Bunneghem-Sioor, gelegen te
TEMSE, Kasteelstraat 14
bekend ten kadaster:
TEMSE, 2e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 1362C, 1363F, 1363Y (deel)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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, in casu bouwhistorische waarde:
Classicistisch kasteel uit het begin van de 19de eeuw, opgetrokken door Augustien Van
Strydonck, burgemeester van Temse en ca 1870 door politicus en kunstschilder A.
Sloor heringericht met een voor die periode zeer modieus en uitzonderlijk 'Egyptisch
salon' en een 'Vlaams salon'. Slaapkamers en salons op zowel gelijkvloerse al eerste
verdieping in voor de 19de en begin 20ste-eeuw gangbare neo-classicistische stijl
(salon, nachthal, slaapkamers) en neo-Lodewijk XV-stijl (salons bovenverdieping)
bleven bewaard. Herinrichting in het begin van de 20ste eeuw van onder andere de
vestibule en de traphal in Beaux-ArtsstijL
Artistieke waarde:
Behouden interieur getuigend van de zeer diverse, eclectische en op herneming van
en begin 20ste-eeuwse
historische kunststijlen gerichte smaak van de 19de
modegevoelige bourgeoisie. Een bewaard geschilderd Egyptiserend salon is ingericht in
de periode 1870-1880, volgens de traditie van de hand van kunstschilder en eigenaar
A. Sloor van Temse. Uitzonderlijke en zeer hoogstaande vormgeving van een salon uit
de hoogtijdagen van de Egyptomanie in Europa, met een zuiver decoratieve inslag.
Behouden neo-VIaams renaissance salon uit dezelfde periode en van dezelfde
bouwheer met imitatie goudleder, lambrisering, binnenschrijnwerk, moer en
kinderbalken, parketten, haard, ... gedateerd op een balksloef: 1877. Behouden neoclassicistisch salon op de benedenverdieping met lambrisering,
haard,
binnenschrijnwerk en twee Lodewijk XV-salons op de bovenverdieping eveneens met
lambrisering, geschilderde supraporta's, parketten, plafonds, ...
Sociaal-culturele waarde:
Representatief complex waar de leefcultuur van een gegoede 19de-eeuwse familie en
hun personeel in het gebouwenareaal nog herkenbaar is door de combinatie van
kasteel met salons, slaapkamers, diensttrap, keuken, bediendenkamers op zolder,
bijgebouwen met koetshuis en koetsierswoonst en restant van het kasteelpark.
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Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 201 0 en 2
augustus 2011 ).
Brussel,

0 3 JUL\ 2012
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

