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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de herenwoning
Bauchau in Leuven
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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, 27
maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17
oktober 2014;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2013 tot vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen herenwoning Bauchau in Leuven;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
van 6 november 2014,

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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:

..

Wegens de historische waarde als m.onument:
Herenwoning Bauchau, gelegen in
Leuven, Bondgenotenlaan 140
bekend ten kadaster:
Leuven, 2de afdeling, sectie B, perceelnummer 139Y2
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door de volgende intrinsieke
waarde gemotiveerd:

Historische waarde:
Als wederopbouwpand is de herenwoning Bauchau een indirecte getuige van de Grote Brand van
Leuven, waarbij de voormalige Statiestraat - nu Bondgenotenlaan - op 25 en 26 augustus 1914
nagenoeg volledig in de as werd gelegd door vergeldingsacties van de Duitse bezetter.
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Historische. in casu architectuurhistorische waarde:
Authentieke en voor de wederopbouw van Leuven representatieve en voorname herenwoning. in
1921 voor Eugène Bauchau naar ontwerp van de voor Leuven niet onverdienstelijke architect
Alphonse Stevens als tweelagig en vier traveeën tellend enkelhuis met koetspoortdoorgang
ontworpen, met een intact bewaarde neorococo- lijstgevel, opgetrokken in natuursteen boven een
hardstenen plint en getypeerd door decoratief omlijste vensters. een mansardeverdieping met
attiek en een rijk geëlaboreerde poorttravee. afgelijnd door imitatiebanden. bekroond door een oeilde-boeuf en voorzien van een rondboogvormige koetspoort met rocaillemotief in het houtwerk van
het bovenlicht. en een monumentale, als maskaron uitgewerkte sluitsteen ter ondersteuning van
een gebogen balkon met fraai smeedijzerwerk. Hoge ensemblewaarde door bewaarde planindeling
en oorspronkelijke. in Ladewijk XVI-stijl uitgewerkte interieurafwerking van hal. salons en kamers.
waarbij onder meer parketten. dubbele paneeldeuren. in grisaille beschilderde supraportes.
gedecoreerde marmeren schouwen. stucdecor op wanden en plafonds. en de monumentale. houten
bordestrap nog getuigen van de vroegere rijke woonstijl.

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, 4
december 2009. 10 juni 2011 en 22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18
september 2009, 11 januari 2010. 2 augustus 2011 en 27 juli 20121.

Brussel.

0 3 DEC. 2014
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

