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Aalst, 1 augustus 2017

Aan de heer Geert Bourgeois
Minister-President van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Martelaarsplein 19
1000
Brussel

Geachte Heer Minister-President,

De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) ijvert sinds 1953 voor
het behoud, de restauratie en herwaardering van het Aalsters roerend en onroerend erfgoed. In dit
kader organiseren wij jaarlijks in samenwerking met de stad Aalst een unieke restauratieprijs, die
met een belangrijk financieel bedrag gehonoreerd wordt. Wij zijn om deze redenen dus reeds een
gekende en gewaardeerde vereniging binnen het Aalsters grondgebied.
Wij merken dat het weinige erfgoed, dat nog overblijft in onze stad, meer en
meer het slachtoffer wordt van verval, speculatie en spijtig genoeg soms zelfs van afbraak. Vaak is
de wettelijke bescherming door de hogere overheid nog de eerste en enige manier om een bepaald
pand of domein te bewaren voor de toekomst.
Eén van de voornaamste karasterieken van onze stad zijn de vele kastelen, die
op het einde van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw gebouwd werden aan de groene
rand van Aalst door de toenmalige politieke en industriële elite. Een deel van deze kastelen werd
ondertussen gelukkig reeds door de Vlaamse overheid beschermd. Het oudste is het waterkasteel
van Moorsel, waarvan de bescherming dateert van 4 mei 1944. Andere beschermde monumenten
zijn het kasteel Terlinden, beschermd op 2 juli 1987; het kasteel Van Muylem beschermd sinds 15
april 1981; het kasteel Ronsevaal beschermd sinds 2 mei 2002 en het domein van het kasteel van
Gijzegem sinds 30 september 1991.
Maar een belangrijk aantal andere kastelen zijn nog steeds onbeschermd.
Zo is er in de eerste plaats het Osbroekkasteel, gelegen aan de Alfons Van de
Maelestraat te Erembodegem, dat eigendom is van de Vlaamse Milieumaatschappij en dat volgens
geruchten weldra zou verkocht worden met alle mogelijke gevolgen vandien. Het kasteel werd in
1914 gebouwd door Gustaaf Moyersoen, broer van de bekende minister Romain Moyersoen.
Daarnaast bevinden zich tussen de Albrechtaan en de Brusselsesteenweg nog
twee belangrijke kastelen, die toevallig elk dezelfde naam kregen namelijk Ten Berg. Eén ervan is
gelegen tussen het Baron Moyersoenpark en de Bergekouter. Dit buitenverblijf werd in 1896
aangekocht door door de weduwe Liènart en deze liet daarna talrijke verbouwingswerken uitvoeren.

Dit gebouw was tot aan zijn dood trouwens de woning van CVP-volksvertegenwoordiger en oud
minister Ludovic Moyersoen. Een aanpalend kasteel werd in 1863 aangekocht door Judocus De
Cock, waarvan de schoonzoon notaris Karel De Vis en telg van de al even bekende plaatselijke
familie het huidige gebouw liet optrekken. Een lid van deze familie was eigenaar van het kasteel
Ter Lokeren, gelegen aan de Churchilllaan vlak naast een afrit van de autosnelweg E40. Dit kasteel
werd ooit gebouwd door notaris De Pauw uit Aalst.
Aan de Brusselsesteenweg zelf bevinden zich nog het kasteel De Rozerie,dat
nu een feestzaal is en ooit nog gebruikt werd als decor in de beroemde Daensfilms van Stijn
Coninx. Dit kasteel werd getekend door de bekende neo-gotische architect de Béthune. Ernaast ligt
nog aan het einde van de gelijknamige dreef het kasteel Overhamme. Het betreft de resterende
dienstgebouwen van een voorheen omwald mddeleeuws kasteel, dat afgebroken werd in 1946.
Aan de overzijde van de Brusselsesteenweg ligt op het nummer 118 het
kasteel Zomergem. In de jaren 1860 werd er hier een jachtpaviljoen gebouwd door J.LeirensEliaert. In 1897 werd er een verdieping op gebouwd en Camille Liénart gaf het zijn huidige naam.
Op de grens van Aalst en Nieuwerkerken ligt het domein van Regelsbrugge,
dat in 1930 in het bezit kwam van de familie Schotte, van de gelijknamige leerlooierij. Hippoliet
Schotte liet het vroeger kasteel slopen in 1933 en vervangen door het huidige neoklassieke kasteel.
In diezelfde deelgemeente Nieuwerkerken bevindt zich ook nog in de wijk Maal een kasteel, dat in
het begin van de 20ste eeuw opgetrokken werd door burgemeester Louis Callebaut.
Omwille van hogervermelde redenen is de Vereniging voor Aalsters
Kultuurschoon bijgevolg van oordeel dat al deze kastelen en aanpalende domeinen het best
wettelijk beschermd worden zodat ook de volgende generaties van dit uniek historisch erfgoed
kunnen genieten.
Daarom vragen wij u, geachte heer Minister-President, dat u een procedure
opstart om deze kastelen samen met de aanpalende parken wettelijk te beschermen.
Wij hopen dat u gunstig gevolg zal geven aan onze vraag en kijken uit naar
uw antwoord.
Met de meeste hoogachting.
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