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Informatievraag: vastgestelde inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in een vastgestelde inventaris

Legende
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Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Dorpswoning: Bouwkundig (detail zie bijlage)
Silsombos: Landschappelijk (detail zie bijlage)

Legende

Informatievraag: Unesco werelderfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst

Legende
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 Kernzones



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote
waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in
de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van
de bescherming. 

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke
beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument
2. een beschermd cultuurhistorisch landschap
3. een beschermd stads- of dorpsgezicht
4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete
opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in
Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er
meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt
over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch
erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische
inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en
parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en
orgels. 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en
gedocumenteerd. 

Vastgesteld onroerend erfgoed
De vaststelling van een inventaris is één van de
instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om
onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de
bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een
vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd
bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,
eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. 

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling
van minstens vijf inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
De landschapsatlas
De inventaris van de archeologische zones
De inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde
De inventaris van historische tuinen en parken

Unesco werelderfgoed
De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel
en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde
is voor de mensheid, te bewaren en te ontsluiten voor
toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben
deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook
partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als
natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een
gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst
worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf
beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van
13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-
Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse
binnenstad. 

Informatieverplichting
Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar dient in de
publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte
vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat
de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. 

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit
niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de
onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze
rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het
Onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 

Archeologie
Op percelen die in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site gelegen zijn of die in een
archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones dient
de archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat
je het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen. 

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend
erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013. 

Meer info
www.onroerenderfgoed.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,
bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie
Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het Agentschap Onroerend erfgoed via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.onroerenderfgoed.be/


Bijlage

Informatieaanvraag Onroerend erfgoed

(Referentienummer: Dorpsplein 21 bus 25-1)



Wetenschappelijke inventaris

Dorpswoning

Beknopte karakterisering
Typologiesdorpswoningen
Stijl
Datering eerste kwart 18de eeuw

Is deel van
Erps-Kwerps (Kortenberg)

Silsombos

Beknopte karakterisering
Typologieskastelen (woningen), molens, parken, kapellen

(klein erfgoed), bossen, moerassen, molenlopen,
beken, paleovalleien, kasteeldomeinen

Resultaat opvraging perceel gelegen in Kortenberg afdeling
KORTENBERG 2 AFD/ERPS-KWERPS/, sectie C met perceelnummer
0229/00B000 [24025C0229/00B000]

Beschrijving
Kleine, begin 18de-eeuwse dorpswoning met één verdieping in traditionele stijl; rechthoekige vensters met zandstenen omlijsting. Twee
rechthoekige deuren voorzien van zandstenen posten met kleine consoles onder de gestrekte latei. Cementbepleistering uit de 19de en
20ste eeuw.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43377

Beschrijving
De ankerplaats Silsombos is gelegen ten oosten van Kortenberg en strekt zich van west naar oost uit vanaf de dorpskernen van Erps en
Kwerps tot en met de vallei van de Molenbeek nabij Veltem. Naar het noorden reikt het gebied tot bij het gehucht Relst met het kasteel
Ter Loonst.

Het Silsombos ligt op een oud alluvium in de voormalige fossiele oost-west vallei, met basische, sterk hydromorfe en humusrijke bodems.
Dank zij de kalkrijke ondergrond kon zich hier een vegetatie met basische laagveenmoerassen ontwikkelen, die ten noorden van de
Maas als zeldzaam mag beschouwd worden. De botanische waarde van het Silsombos is bijgevolg zeer hoog.

Het domein Ter Loonst omvat heden een omgracht kasteeltje daterend deels uit de 15de en deels uit de 16de-17de eeuw en met

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/126
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1056
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43377
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/229098/content/medium
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/225
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/297
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/337
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/507
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1841
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1915
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1953
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1965
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2001
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2114


Waarden
Is gerelateerd aan

Berg, Kampenhout (Kampenhout), Machelen (Machelen), Melsbroek, Perk, Steenokkerzeel (Steenokkerzeel), Peutie
(Vilvoorde) Deze ankerplaats is gelegen nabij de dorpskernen van Melsbroek en Perk op het grondgebied van de gemeenten
Steenokkerzeel, Kampenhout, Vilvoorde en Machelen. Het westelijk deel van dit landschap wordt ingenomen door het
Floordambos met zijn bijzondere vegetatie verbonden aan basische laagveenmoerassen, die ten noorden van de Maas als
zeldzaam mag worden beschouwd. De bossen Helebos en Torbroekbeek; de kastelen en domeinen van Ravaart, Huinhoven,
Snoy, Ribeaucourt en de hoeven Hof ten As en Hof te Veaux vervolledigen de ankerplaats.
Ahornbomenlaan, Eekhoornlaan, Egellaan, Fazantendal, Glimwormlaan, Kasteellaan, Lentelaan, Meerlaan, Neerstraat,
Patrijzenlaan, Ter Bronnenlaan, Van Bellinghenlaan, Visserijlaan (Kampenhout) Het natuurreservaat Torfbroek, Ter
Bronnen (Zoet Water) en de verkaveling 'Les Eaux Vives' vormen historisch gezien één geheel van circa 130 hectare. Over het
hele gebied komen relicten voor van de poging in de jaren 1930 om het Torfbroek tot een elitaire 'cité-jardin' om te vormen.

Omvat de aanduiding als
Oudebaan (Kortenberg) De bescherming als dorpsgezicht betreft het kasteeldomein Hof ter Bruggen en de omgeving, met
onder meer het kasteel en de kasteelhoeve, een kapelletje, een hoeve en twee dreven.
Terloonststraat 22 (Kampenhout) De bescherming omvat het kasteel en zijn onmiddellijke omgeving.
Kerkstraat (Herent) De bescherming als dorpsgezicht betreft de parochiekerk Sint-Michiel en de omgeving.
Leuvenstraat 53-63 (Herent) De bescherming als dorpsgezicht betreft de watermolen Heersemmolen met de omgeving.

Is deel van
Herent (Vlaams-Brabant)
Kampenhout (Vlaams-Brabant)
Kortenberg (Vlaams-Brabant)

dienstgebouwen uit de 18de eeuw. Het werd vanaf 1956 zorgvuldig gerestaureerd.

De burcht van ‘Wilre’ te Kampenhout wordt al in de 14de eeuw vermeld. In 1629 wordt het beschreven als een ruim domein met
ondermeer een pas opgericht kasteel, een wederopgebouwde watermolen, de zogenaamde Cammenmolen, en een door brand
geteisterde hoeve. Het geheel was ten dele omgracht en ommuurd. Het werd in 1823 vervangen door een vrij eenvoudig kasteel in laat-
classicistische stijl, ingeplant in een ruim park met een U-vormige vijver. De ijskelder en het poortwachtershuis werden in dezelfde
periode gebouwd. Bij het complex hoort eveneens een oranjerie. De fraaie Wilderdreef, aangelegd in 1867, verbindt het Wilderkasteel
met het nu verdwenen kasteel van Ruisbeek. Langs deze dreef ligt de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Barmhartigheid die van 1652
dateert. Het is een bijna vierkantig gebouwtje opgetrokken in zandsteen en met een leien zadeldak.

Het huidige kasteel Terbalkenhof, gelegen in Nederokkerzeel, werd gebouwd in de 17de en 18de eeuw. Het domein werd al vermeld in
de 12de eeuw, toen er een hoeve en een watermolen gebouwd werden. Het complex werd in 1920 en eveneens in de periode 1968-69
in neotraditionele stijl gerestaureerd met vermoedelijk van elders gerecupereerd materialen. Het geheel omvat vier vleugels rondom een
binnenplaats. Aan de overzijde van de Molenbeek staat een laag dienstgebouw, gedateerd 1731.

Centraal door het gebied stroomt de Molenbeek. Daarnaast treffen we ook nog de Weesbeek, de Leibeek, de Reisembeek en de
Zuurbeek aan. De Weesbeek stroomt ook door het Silsombos, dat naar het zuiden overgaat in drassige beemden. Op de Molenbeek ligt
eveneens de Heersemmolen: deze watermolen met stuw en dijk bezit nog originele maalinrichtingen die in werking kunnen gesteld
worden. De vallei van de Molenbeek ten zuiden van de Heersemmolen is zeer drassig.

De dorpskern van Erps-Kwerps sluit aan op het Silsombos en de vallei van de Weesbeek. In feite gaat het om twee kort bij elkaar
gelegen kernen. De parochiekerk Sint-Amandus te Erps is een hoofdzakelijk neogotisch gebouw uit het midden van de 19de eeuw. De
parochiekerk Sint-Pancratius is eveneens neogotisch, maar met een oostertoren die mogelijk uit de 12de of 13de eeuw dateert.

Het hof ter Bruggen te Kwerps vormt een belangrijk ensemble met kasteel, kapel en hoeve. Deze middeleeuwse nederzetting werd al in
de 12de eeuw vermeld. Het is een omgracht domein met een voorheen volledig afgesloten binnenhof. De bij het kasteel horende kapel
van Onze-Lieve-Vrouw-van-Goeden-Bijstand is een fraai zandstenen barokgebouwtje daterend van 1655. De voormalige kasteelhoeve
is 18de-eeuws.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135079

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/39855
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134116
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134120
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200191
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135079
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