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2. Hoofdstuk 2. HISTORISCHE NOTA. 

Een historische nota, is een (geïllustreerde) tekst die op basis van geschreven of iconografische bronnen en van 

archeologische of natuurwetenschappelijke bevindingen of sporen een helder inzicht geeft in de totstandkoming en 

ontwikkeling van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap vanaf zijn ontstaan tot de huidige toestand. 

2.1. Het bouwkundig erfgoed. 

2.1.1. Inleiding, vroegste vermeldingen. 

In de literatuur lezen wij dat de oprichting van het kasteel Isque aan het eind van de 15de eeuw aan 

de heren van Wittem toegeschreven wordt. De heren van Wittem zouden destijds de heerlijkheid 

aangekocht hebben. Het kasteel van de Wittem’s werd ingeplant in de buurt van het centrum op een 

steile helling, nabij de oude vestingwal (Kardaan) en in de omgeving van een riviertje.  

Hoewel er geen 15de-eeuwse bouwsporen werden teruggevonden gaan bepaalde delen (mogelijk) 

wel terug tot de 15de eeuw. Het is evenmin gekend hoe het kasteel eruitzag in die vroege fase.  

Het kasteel dankt zijn naam aan de waterloop Isca’ of IJsse. Andere benamingen voor het kasteel 

komen ook voor zoals het kasteel van Hoorn, toe te schrijven aan de adellijke familie van Hoorn die 

het kasteel tijdens de 17de eeuw bewoonde. 

2.1.2. Bouwgeschiedenis uit de 16de en 17de eeuw. 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van het bronnenmateriaal geprobeerd worden een beter inzicht in 

de bouwgeschiedenis van het kasteel Isque te krijgen. De literatuur van Guy Vande Putte1 in het 

Hornejaarboek uit 1977 vormt een goed uitgangspunt voor de reconstructie van de 

bouwgeschiedenis van het kasteel. 

2.1.2.1. Algemeen. 

Over het algemeen onderscheiden de verschillende auteurs twee bouwfasen in het kasteel. Het 

gebouw rechts van de traptoren (Wittemgebouw) wordt op basis van stilistische kenmerken in de 

16de eeuw gesitueerd. Het linkerdeel van het kasteel schrijft men toe aan een latere bouwfase uit de 

17de eeuw. Dit deel van het kasteel werd mogelijk meerdere keren verbouwd. Een ander belangrijk 

feit richt zich op de inwijdingsdatum van de St.-Joriskapel in het kasteel rond 1550. Deze gebeurtenis 

wordt meestal als begindatum gehanteerd voor de voltooiing van het kasteel2 en de kapel. Er lijkt 

weinig archiefmateriaal uit deze periode voorhanden te zijn.  

Het rechtse deel van het kasteel bestaat uit de polygonale traptoren en een volume dat aan 

weerszijden tussen een trapgevel besloten ligt. Op de begane grond van dit gebouw is een gewelfd 

                                                           
1  Er werd ook contact opgenomen met de heer Vande Putte zodat de geschiedenis van het kasteel samen met hem  

besproken kon worden.  
2  Hierbij weten wij niet hoe het kasteelvolume er in die tijd heeft uitgezien. 
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plafond aanwezig. Hierdoor vermoeden sommige auteurs dat de kapel in dit deel van het gebouw 

gevestigd was, maar Vande Putte3 gelooft dat dit deel van het gebouw dienst deed als stal, de 

graanzolder of Spijker ligt namelijk op de zolder van dit gebouw4 en wordt in de inventaris van 1763 

(bijlage 7A) al met deze naam Spyker vermeld. Het woord Spijker is de oude benaming voor 

opslagplaats voor graan of graanzolder. In het Duits betekent het woord ‘speicker’ bovendien zolder. 

Enkele typische 16de-eeuwse stijlkenmerken voor dit gebouw zijn: 

• Kruisvensters en kloostervensters op de bovenverdieping. 

• Met steunberen gestutte baksteenbouw. 

• Uitspringende puilijst en kwartronde kordons van zandsteen ter hoogte van boven- en 

onderdorpels van de bovenvensters. 

• Dakkapel met trapgeveltje en rondboogvenster van zandsteen. 

• Geknikte rondboogdeur van zandsteen met negblokken, bekroond met wapensteen. 

• Polygonale toren met bolspitsbekroning (leien), verrijkt met een wapenschild van de 

Wittems, gebouwd in baksteenbouw op plint, hoekstenen, zeven uitstekende kordons en 

daklijst van zandsteen; begane grond met korfboogdeur van zandsteen.  

 

Figuur 4. Het oudste deel van het kasteel (Wittemgebouw). 

2.1.2.2. Lange hoofdvleugel van het kasteel. 

Deze langgerekte vleugel bestaat uit twee bouwlagen op een souterrain, afgedekt met zadeldaken 

(leien) aan de linkerzijde uitlopend op een schilddak (verbouwing rond 1824) en rechts op een 

                                                           
3  Vande Putte, Guy, Hornejaarboek (1677 Prinsdom Overijse 1977), Heemkundig jaarboek III, Beierij van IJse, Tielt, 

1977. 
4  Vande Putte, Guy, Hornejaarboek, 1977, blz.227. 
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trapgevel. Dit imposante deel van het kasteel bestaat uit veertien traveeën met een knik na de 

tiende travee en het polygonale torentje na de veertiende travee5.  

In deze langgerekte gevel bevinden zich hoge rechthoekige vensters in zandstenen omlijstingen met 

luiken. Boven de vensters 1 tot 6 kan een enkele ontlastingsboog worden waargenomen. Bij de 

andere vensters (7-14) bevinden zich twee rijen ontlastingsbogen, de hoogste wijzend op de 

vroegere ordonnantie van kruisvensters: bakstenen boog met aanzet- en sluitsteen van zandsteen. 

De afwijkende uitwerking van de boogsystemen (travee 1-6) in de gevel (links) kan mogelijk worden 

toegeschreven aan de sloop van de zijvleugel (rond 1824) parallel lopend aan de Waversesteenweg. 

Ook de monumentale toegang met wapensteen (de Le Hoye) boven de deur werd rond deze tijd 

aangelegd. De plaats voor deze nieuwe toegang situeerde zich naar alle waarschijnlijkheid net achter 

de gesloopte zijvleugel6. 

De zijgevel en achtergevel van het kasteel hebben een heel ander uiterlijk. De zijgevel bestaat uit 

zandsteen en vormt samen met het schilddak een aanwijzing voor de ingrijpende verbouwing in de 

eerste helft van de 19de eeuw.  

De niet accuraat te dateren achterbouw (conciërgewoning) en het aanpalende langgerekte volume is 

opgetrokken in bak- en zandsteen, er zijn steunberen, veel authentieke raam- en deuropeningen. 

Daarbij kunnen oude klooster- en kruiskozijnen herkend worden. Er zijn dichtgemetselde 

raamopeningen en rondboogdeuren zichtbaar en de achtergevel heeft niet direct een harmonische 

uitstraling in tegenstelling tot de voorgevel van het kasteel. Wel kan het authentieke 

bouwhistorische karakter in deze achtergevel goed worden waargenomen.  

 

Figuur 5. Oude foto van het kasteel en koetshuis (bron: ©Kik AO97803) 

                                                           
5  Vande Putte, Guy, Hornejaarboek,1977, blz.207-209. 
6  Of de toegang zich in het verleden ook aan deze zijde van het gebouw situeerde is niet bekend. 
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2.1.3. Bouwgeschiedenis 18de eeuw. 

Voor de 18de eeuw beschikken wij over veel meer iconografische en andere bronnen die een licht 

werpen op de bouwhistoriek van het kasteel. 

Gedurende de 18de eeuw wordt het kasteel bewoond door de familie Van Hoorn-Salm-Kyrbourg. 

Aan de hand van verschillende iconografische bronnen krijgen wij een inzicht in de voormalige 

omvang en aanleg van het kasteel. Een belangrijke tekening van het kasteel en de tuin dateert 

volgens het opschrift uit 1719 (bijlage 7 B1-2, C en D). De bijlagen verduidelijken functies en 

dateringen van de gebouwen.  

Figuur 6. Tekening met weergave van het kasteel, gedateerd 1719. 

Op deze tekening uit 1719 naar een tekening van een plan uit het Kasteelarchief, destijds (1977) in 

het bezit van de heer H. Philips in Overijse, kunnen volgende aspecten geïdentificeerd worden: 

• Het langgerekte hoofdvolume bevat na de tiende travee een knik en het kasteel is afgebeeld

met een traptoren aan de voor- en achterzijde van het gebouw7.

7 De vraag waar de hoofdtoegang van het kasteel zich oorspronkelijk situeerde is niet direct te beantwoorden. De 
huidige toegang naar het kasteel werd zoals elders aan de orde zal komen, aangelegd in 1824-26 en de  
wapensteen van de familie de Le Hoye prijkt boven de toegang. 
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• Een lange vleugel, parallel lopend aan de Waversesteenweg. Deze linkervleugel eindigt tegen 

het hoofdgebouw (langgerekt volume) van het kasteel. 

• Aan de rechterzijde is een U-vormig volume te zien. 

De vleugel (links) stond haaks tegen de hoofdvleugel van het langgerekte kasteelgebouw aan. 

Alhoewel er dikwijls gesuggereerd wordt dat deze zijvleugel tijdens de aanleg van de 

Waversesteenweg in 1768 gesloopt werd, blijkt uit het dagboek van Emile-Bernard de Le Hoye dat 

deze vleugel pas in 1824 afgebroken werd. Eén en ander wordt ook door de kadastertekeningen 

bevestigd.  

2.1.3.1. U-vormige aanbouwen rechts van het hoofdgebouw. 

Op het plan uit 1719 zien wij het koetshuis met de paardenstallen (rechts) en twee rondboogdeuren, 

vensters en dakraam en aansluitend het lagere gebouw dat ondertussen gesloopt is. De bouwnaden 

aan de achterzijde van het koetshuis illustreren de voormalige aanwezigheid van dit gebouw. De 

mutatieschetsen (1898) verduidelijken ook dat het gebouw veel langer aanwezig is geweest, dan tot 

nog toe werd aangenomen.  

Tegenover het koetshuis en de paardenstallen situeren zich op de tekening uit 1719 drie trapsgewijs 

lager wordende volumes, blijkbaar was deze ruimte opgericht voor de intendant van de prins. Deze 

constructies waren in 1826 volgens de bemerkingen in het dagboek van Emile de Le Hoye nog 

aanwezig. Minder aanwijzingen hebben wij voor het hoge gebouw rechts van de woning van de 

intendant. De vormgeving van dit hoge, smalle gebouw doet denken aan een duiventoren. Het 

‘bassecour’ of neerhof wordt aan de rechterzijde afgesloten door een laagbouw (keuken of 

bakhuis?).  

2.1.3.2. Een hek en poort langs het voorhof. 

Aan de zuidelijke kant van het voorhof (links voor het kasteel) kan een hek herkend worden, de 

breedte van de doorgang lijkt smal en voorafgegaan door een paar treden. Daardoor zou deze 

doorgang niet bruikbaar zijn als koetspoort. De linkervleugel van het kasteel vormde samen met de 

woning van de intendant (rechts) een ‘natuurlijk’ deel van de afbakening waar het hek tussen stond. 

De zijgevel van het kasteel en de woning van de intendant hadden uitzicht op de formele tuin met 

dubbele parterre.  

De kaart van Villaret (1745-1748) illustreert waarschijnlijk de vroegste sporen van de oude ommuring 

van het kasteel (bijlage 7 E). Een rode afbakening (lijn) lijkt zowel langs de noord-, de oost- en de 

westkant van het kasteel te lopen. Aan de oostkant kan een klein stukje muur herkend worden 

doorlopend tot aan het paviljoen. Aan de zuidwestzijde loopt de muur van de Waversesteenweg tot 

aan de Dreef. Ter hoogte van de vijver stopt de ommuring en deze situatie is nog altijd 

waarneembaar.  
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Figuur 7. De kaart van Villaret (1745-1748) 

Figuur 8. De Ferrariskaart (1777) 

Aan de hand van de Ferrariskaart (1777) kan er een beeld gevormd worden van het wegennet 

(dreven) rond het kasteel. Op de Ferrariskaart en het primitief plan (1830) lijkt het wegennet zich aan 

de noord- en oostkant van het kasteel uit te strekken en over het domein verder te lopen. Tevens 

loopt er een dreef aan de zuidkant van het domein langs de IJse (bijlage 7 F).  

2.1.3.3. De ommuring van het kasteel. 

Op de al aangehaalde kaart uit 1719 is niet zo duidelijk zichtbaar of er al sprake is van een ommuring 

rond het kasteeldomein. Indien de ommuring herkend kan worden, situeerde deze zich voornamelijk 

langs de noordkant van het kasteel en continueerde langs de westkant (Pensmarkt) en liep verder 

langs de formele tuin nabij de hoek met de IJse. Een dikkere lijn zou erop kunnen wijzen dat de muur 

voor een klein deel parallel liep met de IJse. Aan de oostkant continueert de muur mogelijk tot aan 

het paviljoen. Deze informatie komt overeen met het latere plan van Villaret uit 1745-1748. Op de 

latere Ferrariskaart blijkt geen ommuring te zijn opgetekend. Op de geometrische kaart van Mussche 

(1766) is ook geen ommuring rond het kasteel opgetekend. De muur van het nabij gelegen kerkhof 

werd op die kaart wel aangeduid. 

Ogenschijnlijk kan er vastgesteld worden dat de ommuring rond het midden van de 18de eeuw op de 

kaarten verscheen, maar omdat de Ferrariskaart daar een uitzondering op vormt, wordt de periode 

van de bouw van de muur niet strikt bevestigd als daterend uit de 18de eeuw. Mogelijk werd hij later 

gebouwd (of herbouwd). 
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2.1.3.4. Vormt de tekening uit 1719 een realistische weergave van het 

kasteeldomein? 

De opgetekende linker zijgevel parallel lopend aan de Waversesteenweg maakte zeker deel uit van 

het kasteel, dit geldt ook voor het rechts van het kasteel liggende koetshuis met aanpalende lagere 

stallingen. Deze bijgebouwen behoorden tot het voor- en het neerhof van het kasteel (zichtbaar op 

kadaster en afleesbaar aan de bouwsporen). Op het primitieve plan uit 1830-40 kan het langgerekte 

gebouw ‘woning van de intendant’ ook nog herkend worden. De andere bijgebouwen aan de 

rechterzijde van het neerhof, zijn minder gemakkelijk te identificeren. Op dit primitieve plan is uiterst 

rechts -dat wil zeggen tussen de stallingen en de woning van de intendant- een klein volume 

opgetekend. Naar de functie van dit gebouw blijft het gissen.  

 

Figuur 9. Kadaster archief Brussel, Primitief plan 1830-40. 

Het gaat wellicht niet om een poortgebouw, aangezien we elders zien dat in de beschrijving uit 1763, 

1817 en 1824 hiervan geen melding wordt gemaakt. Een andere functie die mogelijk aan dit gebouw 

zou kunnen worden toegeschreven, is dat van een bakhuis. Dit type gebouw stond namelijk altijd los 

en afgescheiden van de andere gebouwen en komt voor in de inventaris uit 1763. 

Op deze tekening uit 1719 staan ook een aantal zaken afgebeeld die nu anders zijn: 

• De opgetekende trapgevel in de zijgevel (links) van het kasteel is niet meer aanwezig. 
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• De traptoren aan de achterzijde van het kasteel is ook niet meer aanwezig.

• De uitbouw (west) aan de achterzijde van het kasteel (huidige conciërgewoning) staat niet

opgetekend. Mogelijk liep dit volume vroeger door in de zijgevel parallel aan de

Waversesteenweg.

• Op de plaats van de 10de travee kan in de dakstructuur op de tekening een trapgevel

waargenomen worden (deze gevelafwerking is niet meer aanwezig maar dit is wel de plaats

waar een knik in de gevel en het dak zichtbaar zijn).

• De tweede uitbouw aan de achterzijde van het kasteel (rechts nabij de serre), is op de

tekening niet weergegeven. Maar volgens het kadaster werd er pas rond 1898 aan dit

volume gewerkt.

Er kan geconcludeerd worden dat er op de tekening bouwkundige elementen voorkomen die zeker 

deel uitmaakten van het kasteel. Over de gebouwen aan de rechterkant van het neerhof, lijken wij 

minder goed geïnformeerd te zijn en daarom kan die zijde niet goed geïnterpreteerd worden. 

Het is verder opvallend dat diverse aanbouwen aan de achterzijde van het kasteel niet werden 

opgetekend. Of dit met de tekenstijl van de uitvoerder te maken heeft of met het ontbreken van 

bepaalde bijgebouwen in deze tijd (1719) is niet eenvoudig te achterhalen.  

2.1.3.5. Boedelbeschrijving 1763. 

De boedelbeschrijving gedateerd op 26, 28 en 29 maart 1763 werd na het overlijden van de prins 

M.E. van Hoorn opgemaakt. Het handelt hier om een inventaris van het meubilair, voorafgegaan

door een vermelding van de plaatsen waar de roerende goederen zich in het kasteel bevonden. Bij 

dergelijke beschrijvingen is het essentieel dat de looprichting van de beschrijver kan worden 

getraceerd. Het reconstrueren van deze looprichting zou aanzienlijk eenvoudiger zijn als er 

grondplannen van het gehele kasteel bestonden.  

De persoon die de boedelbeschrijving opmaakte, noteerde ook niet of hij een trap nam naar de 

verdieping of dat hij een ander gebouw binnenging. Hoewel dit document (bijlage 7 A) een aantal 

ideeën geeft over de aanwezige ruimtes in en rond het kasteel, en het kleurgebruik in bepaalde 

vertrekken, is het niet vanzelfsprekend deze aan een exacte plaats toe te wijzen8.  

Bij het lezen van de boedelbeschrijving leek het voorstelbaar dat het losstaande gebouw (oostkant) 

waarneembaar op de kaart uit 1719 en op kadasterafbeeldingen geïdentificeerd zou kunnen worden 

als een bakhuis. Verder is er in de beschrijving ook sprake van een kleine kamer boven de 

duiventoren (‘pigeonnier’). Mogelijk was het hoge gebouw aan de zuidoostkant van het neerhof dus 

toch een duiventoren. 

8 Toch stelde Guy van de Putte enkele nabeschouwingen voor in het Hornejaarboek blz. 227-230. 
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2.1.3.6. Geometrische kaart Mussche 1766. 

De geometrische kaart getekend door Dom. Mussche (1766) verschaft een totaal ander beeld van het 

kasteel dan op de vroegere tekening uit 1719. De lange, centrale vleugel van het kasteel geflankeerd 

door toren aan de voor- en achterzijde, lijkt hier veel korter te zijn weergegeven dan de extreem 

lange zijvleugels. Het neerhof met bijgebouwen is onherkenbaar opgetekend. Mogelijk is dit plan 

minder nauwkeurig uitgewerkt. Daardoor lijkt het niet zo bruikbaar bij de bouwhistorische 

interpretatie van het kasteel. 

 

Figuur 10. Detail kaart Dom. Mussche 1766 

2.1.3.7. Ferrariskaart 1771-1778. 

Deze kaart geeft een mooi beeld van de inplanting en de omgeving rond het kasteel Isque. Het 

uitgestrekte warandepark aan de noordkant van het kasteel, de formele parterretuin aan de zuidkant 

en de nutstuinen zijn herkenbaar opgetekend. Op de Ferrariskaart is te zien dat de parterretuin door 

middel van kruisvormig verlopende paden in vier is verdeeld met in het midden een cirkelvormig 

element. De nutstuinen liggen aan de noord- en oostkant van het kasteel. Langs de IJse kan een dreef 

met bomen worden waargenomen. Er lijkt in deze tijd op de kaart geen ommuring opgetekend te 

zijn.  

Het kasteel is op de Ferrariskaart opgetekend en bestaat uit een hoofdgebouw met toren en een 

zijvleugel parallel aan de weg. Langs de westelijke kant kunnen bomen (?) voor de zijgevel van het 

kasteel herkend worden. Aan de oostkant kan het koetshuis met stal en er tegenover liggende 

woning van de intendant van de prins worden geïdentificeerd. Toch werd de Ferrariskaart niet 

getekend om specifieke individuele bouwwerken te identificeren. De interpretatie die mevrouw D. 

Timmermans formuleert, overstijgt elk realistische kijk op bestaande bronnen over het kasteel9. Zij 

meent dat er op de Ferrariskaart sprake is van een kruisvormige westelijke vleugel. Bovendien 

                                                           
9  Timmermans, D., Keltisch Isca, een milieugeschiedenis, uitgave van de Heemkundige kring van IJse, Bijdrage XXIX  

tot de Geschiedenis van Ijse-, Lane en Dijleland, Leuven, 2013, blz. 288. 
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herkent zij twee westelijke vleugels en suggereert zij dat in één van die vleugels de kapel was. Deze 

uitspraak is op weinig feiten gebaseerd aangezien tot nog toe niemand de exacte plaats van de kapel 

heeft getraceerd en er ook onduidelijkheid bestaat over de exacte plaats van de hoofdingang van het 

kasteel.  

  

Figuur 11. De Ferrariskaart 1777 (bron: https://www.kbr.be/nl/kaart-van-ferraris). 

 

2.1.4. Bouwhistorische feiten uit de 19de eeuw. 

2.1.4.1. Eerste helft 19de eeuw: familie de Le Hoye. 

De eerste helft van de 19de eeuw blijkt een zeer belangrijke periode voor het kasteel Isque geweest 

te zijn. Alhoewel in de literatuur al vele jaren over het kasteel geschreven wordt dat de verschillende 

vleugels in 1768 werden gesloopt, blijkt dat op basis van de verschillende bronnen een foute 

interpretatie van de feiten te zijn. 

Met behulp van de gegevens uit het dagboek van Emile-Bernard de Le Hoye en de kadastrale 

mutatieschetsen uit de 19de eeuw, komen wij tot een andere reconstructie van de bouwgeschiedenis 

van het kasteel.  

Emile-Bernard de Le Hoye (geboren in Nijvel 31/08/1818 en overleden in 1883) schreef in 1824: 
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Mon oncle Maurice de Le Hoye avait acheté, par acte du notaires Gleizes d’Anvers du 16 juin 1824, le 

château d’Isque qui avait été autrefois un bien de la famille de Hornes et plus tard des princes de 

Salm. Le château était fort délabré; mon oncle fit démolir une partie des bâtiments, notamment une  

aile située le long de la grande route10, et mal inspiré, il faut le dire, par l’architecte Moreau de 

Nivelles, il fit des travaux très coûteux qui eurent pour résultat de conserver une partie des anciennes 

constructions avec leur cachet primitif en y laissant accolé une autre partie qu’on s’efforça de 

remanier et de moderniser, le tout forment avec le lourd escalier de pierre de taille jeté vers le milieu 

de la façade, un ensemble bizarre, sans style connu, et ne ressemblant à aucune des habitations de 

campagne que j’ai vues en Belgique ou ailleurs. Il est comme il est, et il faut prendre patience11. 

De hierboven aangehaalde tekst bevat interessante informatie over de aankoop van het kasteel op 

16 juni 1824 door de familie de Le Hoye. Emile-Bernard de Le Hoye noteerde dat het kasteel sterk 

verwaarloosd was en daarom bleek het noodzakelijk een deel van de gebouwen te slopen. Er wordt 

hier expliciet verwezen naar de vleugel van het kasteel die parallel liep aan de Waversesteenweg. 

Deze informatie sluit goed aan bij de iets latere gegevens op het primitief plan uit 1830-40.  

Op deze afbeelding staat het complete kasteel nog opgetekend. De volumes op dit plan kunnen 

verbonden worden aan de gebouwen die op het plan uit 1719 staan opgetekend. Het valt op dat er 

kruisjes werden gebruikt om de gebouwen die later gesloopt moesten worden aan te duiden. 

 

Figuur 12. Detail primitief plan uit 1830-40.  

                                                           
10  Vande Putte schreef een voetnoot bij deze uitspraak. Dit mag wel een verwarrende uitlating heten! Ofwel vergist 

Emile de Le Hoye zich (vermits deze vleugel voor de verbreding van de Waversesteenweg voor 1768 werd  
gesloopt) ofwel moet men aannemen dat niet gans deze rechtervleugel toen zou verdwenen zijn, wat misschien de 
(volgens Vande Putte vrij onduidelijke) Ferrariskaart zou suggereren. 

11  Guy Vande Putte, Hornejaarboek uit 1977, blz.276. 
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We stellen verder vast dat Emile-Bernard kritiek uit op de zware trap die destijds bijna in het midden 

van het kasteel werd aangelegd. Deze trap kan alleen maar opgericht zijn, nadat de zijvleugel 

gesloopt was. Feitelijk bevinden de aanzet van de trap en de toegang tot het kasteel zich in de zesde 

travee; dat wil zeggen bijna of ter hoogte van de gesloopte linker zijvleugel.  

Figuur 13. Foto van het kasteel met de in 1824 aangelegde monumentale entree. 

Het zou een harmonischere en esthetischere keuze geweest zijn indien de toegang in de zevende 

travee geplaatst zou zijn (centrum van het gebouw) maar blijkbaar was dit niet haalbaar. Mogelijk lag 

een circulatie probleem (trap) aan deze keuze ten grondslag. 

Andere bemerkingen die Emile-Bernard maakte, richtten zich op de enorme kosten die er gemaakt 

moesten worden voor het behoud van de oude gedeelten van het kasteel. Daarbij uit hij de nodige 

kritiek op de primitieve, oude constructies die gemoderniseerd moesten worden. Emile-Bernard 

vindt bovendien dat de nieuw ontworpen gevel door architect Moreau uit Nivelles, van weinig goede 

smaak getuigt en hij schrijft dat de stijl voor hem onbekend is en niet correspondeert met enig ander 

gebouw dat hij kent.  

In een oudere in het Frans opgestelde verkoopbeschrijving uit 1817 vernemen wij het één en ander 

over de bijgebouwen en de aanleg van het kasteel: 

Comprenant 1° le château d’Isque, consistant en vastes bâtimens, maison de concierge, maison bâtie 

à l’usage des intendans du Prince, écuries, rémises, boulangerie, le tout bâtis en briques et pierres de 

tailles; avant-cour, basse-cour, pâture, jardins légumier et d’agrement, un étang et deux réservoîrs, le 

tout formant un seul enclos entouré des murs de trois cotés, et du quatrième par la rivière L’Yssche. 
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De daaropvolgende verkoop door Den Heer M.F.G. Lehoye ende deszelfs Echtgenote mevrouw C.M. 

Cogels vond plaats op 16 juni 1824, akte n° 162, opgemaakt door notaris A. A. Gleizes en geschreven 

in het Nederlands. 

Aenwyzing der verkogte eygendommen 

1) Het kasteel van Overijssche bestaende in ruyme gebouwen. Bewaerder huys, huys ten 

gebruyke der Intendenten van de Prins gebouwd, stalling, koetshuysen, broodbakkerij, allen 

in bak- en arduynsteen12 gebouwd, voorplaets, bassecour, weyde, potagie & vermaekhof, 

eenen vyver & twee reservoirs te zamen inhoudende 3 bunders, 94 roeden & 20 ellen, 

uytmakende eene afzondelyke en eenige omheyning, langs dry kanten met muren ende 

langs den vierden met de rivier de Yssche omringt. 

Vergelijking tussen de verkoopbeschrijving 1817 en 1824 

1817 (Franse verkoopbeschrijving) 1824 (Vlaamse verkoopbeschrijving) 

Le château d’Isque Het kasteel van Overijssche 

Maison de concierge Bewaerder huys 

maison bâtie à l’usage des intendans du Prince Huys ten gebruyke der Intendenten van de Prins 

gebouwd 

Ecuries Stalling 

Rémises Koetshuysen 

Boulangerie Broodbakkerij 

Le tout bâtis en briques et pierres de tailles In bak- en arduynsteen gebouwd 

Avant-cour Voorplaets 

Basse-cour Bassecour 

Pature Weyde 

Jardins légumier et d’agrement Potagie & vermaekhof 

Un étang et deux réservoîrs Eenen vyver & twee reservoirs 

Le tout formant un seul enclos entouré des 

murs de trois coté 

En eenige omheyning, langs dry kanten met 

muren 

Quatrième par la rivière L’Yssche Langs den vierden met de rivier de Yssche 

omringt 

La maison du jardinier avec jardin, se trouvant à 

l’entrée des dites avenues, présentement louée 

Het hoveniers huys, met tuyn, zich bevindende 

op den ingang der gemelde dreven. In het jaar 

1817 tot twee woningen verhuurt; de eerste, 

                                                           
12  Dit is mogelijk een verkeerde interpretatie van de gebruikte materialen, aangezien het voornamelijk om bak- en 

zandsteen gaat.  
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en deux demeures, l’une à la veuve van Dam et 

l’autre à Alex. Delronge 

aen de Weduwe Van Dam & de andere aen 

Alexander Delrone; te zamen eene oppervlakte 

van 10 ellen. 

 

Toen Maurice de Le Hoye het kasteel op 16 juni 1824 kocht, was het gebouw in een andere staat dan 

tot nu toe in de literatuur werd gesuggereerd. Veel auteurs die schreven over de bouwgeschiedenis 

van het kasteel, namen blijkbaar blindelings foutieve gegevens van elkaar over. 

Zo kopieerden bijna alle auteurs de verkeerde informatie over de sloop van de zijvleugels van het 

kasteel die in 1768 zou plaatsgevonden hebben, tijdens de aanleg van de huidige Waversesteenweg. 

Brussel gaf toen namelijk opdracht de Steenweg van Jezus-Eik naar Waver door te trekken. Dit had 

voor Overijse ingrijpende gevolgen: De scherpe bocht rond de Sint-Martinuskerk werd toen 

aangelegd. De lange straatvleugel (door sommige auteurs getypeerd als de noordvleugel aan de 

westzijde) van het kasteel zou daarbij volgens de meeste auteurs in de weg hebben gestaan en zou 

tijdens de lange werken (18 maanden) gesloopt zijn. Er wordt ook geschreven over een ingekorte 

vleugel. In die vleugel zouden de hoofdtoegang en de kapel van het kasteel zich gesitueerd hebben. 

Bij de opmerking over de sloop van de zijgevels van het kasteel in 1768 kunnen een aantal 

bedenkingen gemaakt worden: 

• Laat een adellijke familie (prins de Salm-Kirbourg) zich zo gemakkelijk de wet voorschrijven? 

• Bevat het archieffonds uit 1768 correspondentie tussen de prins en de overheid? Inderdaad 

werd er uitvoerige informatie in het fonds in het stadsarchief van Brussel (openbare werken, 

laisse N°130) aangetroffen. Daaruit kon overduidelijk vastgesteld worden dat de prins de 

Salm-Kirbourg niet met zijn bezittingen laat sollen, want er werden vele documenten 

teruggevonden waarin hij schadevergoedingen eiste (molen van Tombeek, respecteren van 

de heerlijke rechten langs zijn dreef etc.). Vande Putte schrijft zelfs dat de prins tot de 

belangrijkste ‘lastpost’ behoort in dit dossier. Maar er werd geen enkele schadeclaim 

teruggevonden die betrekking had op de sloop van een groot deel van zijn kasteel! Andere 

bronnen (kadaster, dagboek) bevestigen bovendien dat de kasteelvleugel parallel aan de 

Waversesteenweg toen niet werd afgebroken13. 

• Het Ferraris plan (1770-1776) laat ook een andere situatie zien. Meerdere onderzoekers 

geven een dubbelzinnige uitleg over de afbeelding van het kasteel op het Ferraris plan omdat 

zij menen dat er delen opgetekend staan die eigenlijk al gesloopt waren. Maar indien wij 

ervan uit gaan dat de vleugel niet gesloopt werd in deze periode, is het vanzelfsprekend dat 

hij nog op de kaart staat.  

                                                           
13  Het is verwonderlijk dat dit niet eerder werd vastgesteld door de verschillende onderzoekers. 
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• De verkoopbeschrijvingen uit 1817 en 1824 maken geen melding van de gesloopte vleugels 

van het kasteel omdat de vleugels nog aanwezig waren. Het duidelijkste komt dit tot uiting in 

het feit dat ook het huis van de intendant van de prins nog vernoemd wordt in de 

opsomming. Dit complex lag tegenover het koetshuis met stallingen. 

• Waarom staan de zijvleugels en de bijgebouwen van het kasteel nog opgetekend op het 

primitief plan uit 1830-40? Het kadasterarchief loopt weliswaar achterop, maar hier gaat het 

om een erg groot verschil van circa 62 jaar. De optekening van de zijvleugels op het plan uit 

1830-40 lijkt aan andere feiten te kunnen worden toegeschreven. 

Waarschijnlijk werd de zijvleugel van het kasteel (parallel aan de Waversesteenweg) kort na de 

aankoop van Maurice de Le Hoye (16 juni 1824) gesloopt op advies van architect Moreau uit Nivelles 

zoals Emile-Bernard de Le Hoye in zijn dagboek noteert. Hij schrijft heel exact: ‘mon oncle fit démolir 

une partie des bâtiments, notammens une aile située le long de la grande route’. 

In 1826 schrijft Emile-Bernard de Le Hoye in zijn dagboek dat er gewerkt wordt aan de restauratie 

van het kasteel en dat de familie daarom in het huis van de intendant logeert. Dit gebouw lag volgens 

zijn herinnering recht tegenover het koetshuis en de stallingen. Deze informatie komt overeen met 

het plan uit 1719 en met de gebouwen op het primitief plan.  

Emile formuleert het als volgt: ‘On travaillait alors à la restauration du château et on habitait la 

maison qui avait été celle de l’intendant du prince, bâtiment qui a été demoli plus tard. D’après mes 

souvenirs il devait se trouver à peu près en face des écuries actuelles. La restauration du château doit 

avoir duré assez longtemps, car je me souviens avoir été une seconde fois à Isque avec mon père 

pendant qu’on habitait encore la maison de l’intendant’14. 

De opvallende bouwsporen van het kasteel zoals het schilddak van de linker zijgevel (tekening 1719 

trapgevel) en het afwijkende materiaalgebruik (zandsteen) hebben welhaast zeker met de 

ingrijpende verbouwing uit 1824 te maken. 

                                                           
14  Vande Putte, Guy, Hornejaarboek,1977, blz.278. 
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Figuur 14. Westelijke zijgevel in witte steen, maart 2017. 

2.1.4.2. Tweede helft van de 19de eeuw. 

Het Popp plan uit 1860 toont dat de linkervleugel van het kasteel (parallel lopend aan de 

Waversesteenweg) gesloopt is. Ook het huis van de intendant (tegenover het koetshuis en de 

stalling) staat niet meer op het Popp plan opgetekend. Het lange stallencomplex aansluitend op het 

koetshuis is echter nog aanwezig. 

Emile-Bernard de Le Hoye beschrijft in zijn dagboek (hij is intussen kasteelheer geworden in 1871 na 

het overlijden van zijn schoonbroer Edouard-Joseph) dat er nog een aantal ingrepen plaatsvonden op 

en rond het kasteeldomein. Hierover werden geen andere bronnen teruggevonden, daarom worden 

ze hier aangehaald: 

• 1877 Emile-Bernard noteert: ‘C’est au cours de cet été 1877 que je fis démolir à Isque la

vieille serre que je remplaçai par une Orangerie destinée à servir en même temps de serre;

L’ancienne orangerie qui était dans le coin à côté de la serre disparut également15’.

• In 1881 vond een omvangrijke verkaveling plaats op het oude kasteeldomein, daarbij werden

de gronden rechts van de IJse gescheiden van het kasteelpark. In het dagboek staat: ‘le 5 mai

eut lieu chez le notaire Vanden Eynde la passation de l’acte d’échange par lequel mes fils et

moi avons cédé à M. Albert van Bevere l’étang de l’île et les terrains joignants sur la rive

droite de l’Yssche’16

Een tweetal andere veranderingen worden in hetzelfde jaar (1881) nog genoemd. 

• Le vieux réservoir de la basse-cour à Isque fut démoli et comblé vers le 20 Septembre. Op de

27ste van dezelfde maand verandert men de stenen muur. ‘on plaça la porte en fer en face de

15 Vande Putte, Guy, Hornejaarboek  blz. 303 
16 Vande Putte, Guy, Hornejaarboek  blz. 306-307 
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la grille noir. J’avais obtenu un peu auparavant la suppression du passage public qui existait 

le long de notre bois17. 

• In 1883 lezen wij in het dagboek van Emile-Bernard nog een laatste opmerking over de

ommuring ter hoogte van de Waversesteenweg. On commençait à ce moment la démolition

des deux pilastres de la grande porte de la rue qui furent reconstruits ensuite à environ 40

mètres plus bas. Un grillage en fer a remplacé l’ancienne et pesante port de bois. Vande Putte

maakte destijds al de bedenking dat de ingangspoort van het kasteel dus in 1883 werd

geplaatst. Op oude plannen is deze toegang niet waar te nemen, in situ zijn er echter sporen

zichtbaar van een oude doorbreking.

Het langgerekte gebouw (koesthuis en stalling) rechts van het kasteel is in deze tijd nog aanwezig. 

Volgens de kadastrale mutatieschets werd dit gebouw in 1898 ingekort.  

Op deze kadasterschets uit 1898 is waar te nemen dat de remise wordt gesloopt. Verder zien wij dat 

er een achterbouw aan de noordkant van het kasteel wordt opgericht. Dit lijkt ter hoogte van de 

trapgevel te geschieden. Tevens werd de serre opgericht. Ook zien wij dat er een grote serre elders 

op het terrein werd gebouwd kadasternummer (491a) en werden er een aantal kleinere serres 

opgericht. 

Figuur 15. Kadasterschets 63 uit 1898. 

Verder schijnt er een opvallende ingreep aan de achterbouw van het kasteel plaats te vinden ter 

hoogte van de huidige Stafhouder Braffortlaan. Het gaat hierbij om de schuin geplaatste bakstenen 

17 Vande Putte, Guy, Hornejaarboek, blz.307 
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achterbouw met trapgevel die naast de serre ligt. Op het hierboven afgebeelde kadasterplan kan 

waargenomen worden dat er op de oude schets sprake was van een schuin lopende achtergevel. De 

mutatieschets verduidelijkt dat er ter hoogte van de uitbouw met trapgevel een verandering 

plaatsvond. Het lijkt erop of dit volume een latere toevoeging of verbouwing uit 1898 is. Op de zolder 

van deze aanbouw kan ook waargenomen worden dat de muren van de achtergevel ooit doorliepen 

(aan beide kanten kunnen sporen van een weggekapte muur herkend worden). Het exterieur van dit 

volume laat tevens nog sporen van een voormalige muur zien. Hoe deze feiten geïnterpreteerd 

dienen te worden is niet duidelijk aangezien het interieur op het gelijkvloers (plaats oude toiletten) 

bestaat uit een oude gewelfconstructie en ook de bouwmaterialen (bak- en zandsteen, trapgevel) 

oud lijken te zijn. Bovendien werd er geen bouwaanvraag teruggevonden uit deze periode. 

   

Figuur 16. Dubbele buitenmuur. 

Figuur 17. Weggehakte muur ter hoogte van de uitbouw. 

   

Figuur 18. Weggekapte muur. 

Figuur 19. Balk waarover een schouwkanaal loopt. 
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2.1.4.3. Samenvattende bemerkingen. 

De zijvleugel parallel aan de Waversesteenweg werd niet in 1768 gesloopt voor de aanleg van de weg 

maar rond 1824-1830 omdat de nieuwe eigenaar Maurice de Le Hoye het kasteel dat hij had 

aangekocht in juni 1824, wenste aan te passen aan de normen en de smaak van zijn tijd. De nieuwe 

hoofdingang werd aangelegd op een plaats waar voorheen geen ingang geweest kan zijn omdat de 

zijvleugel daar stond. Het huis van de intendant van de prins werd tijdens de restauratiewerken aan 

het kasteel als woonhuis gebruikt en werd dus niet gesloopt tijdens de aanleg van de 

Waversesteenweg in 1768 maar in een later stadium, nadat de verbouwing aan het kasteel was 

voltooid. 

De stalling (écurie) achter het koetshuis is pas rond 1898 afgebroken, destijds richtte de Le Hoye 

bovendien een omvangrijke serre op achter het kasteel. 

Naast de ingrepen aan de gebouwen veranderde de familie ook het één en ander aan de poort in de 

ommuring langs de Waversesteenweg. 

 

2.1.5. Bouwhistorische ontwikkelingen in de 20ste eeuw. 

2.1.5.1. Stafhouder Braffort, eigenaar van het domein. 

Aan de hand van de 20ste-eeuwse kadastrale mutatieschetsen werden volgende wijzigingen 

opgetekend: 

1914: oprichting nieuwe langgerekte serre aan de oostkant van het perceel (bijlage 7 G). 

1920: sloop van de grote serre uit 1898 (bijlage H). 

In 1937 vestigt Stafhouder Braffort zich in het kasteel. Tijdens deze periode is het kasteel niet in een 

opperbeste staat en raakt het geleidelijk aan meer in verval. Bovendien vonden achtereenvolgend 

ook de volgende bezettingen plaats: 

1939 Staf van de 18de divisie van de infanterie. 

1939-40 1ste regiment van de jagers te paard plaatste rollend materieel in het park en 

rond het kasteel. 

1940 Britse troepen bezetten park van het kasteel. 

 Duitse bezetting. 

1945 Tijdens bevrijding bezetten Britse troepen het kasteel opnieuw18. 

 

                                                           
18  Vande Putte, Guy, Hornejaarboek, blz. 312. 
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Alhoewel er diverse malen verwezen wordt naar een verbouwing voordat het gebouw als school in 

gebruik werd genomen, werd er slechts een plattegrondje met de indeling van de klaslokalen 

aangetroffen (bijlage 7 J). Daaruit blijkt dat er werd voorgesteld om een tussenmuur te verwijderen 

(op de verdieping van het gebouw rechts van de toren) dit is het huidige lokaal 1.1919.  

Het tweede belangrijke element in de archivalia heeft betrekking op de gronden achter het kasteel. 

Deze gronden zouden al voor het onteigeningsbesluit van eigenaar veranderd zijn.  

De bijgevoegde schets (1948) toont interessante informatie over de achterzijde van het kasteel (hoek 

Waversesteenweg/ Pensmarkt/Kardaan) en een te ontwerpen weg. We zien dat de kasteelommuring 

opgetekend staat en dat de muur langs de Kardaan verder omhoogliep om vervolgens af te buigen 

naar het oosten.  

Recent onderzoek doet sterk vermoeden dat er nog sporen van de oude ommuring aan de noordkant 

van het kasteel aanwezig zijn. 

Figuur 20. Begeleidende brief bij deze schets gedateerd op 29 november 1948. 

Besluitend kan er vastgesteld worden dat de belangrijkste verandering volgend op de naoorlogse 

jaren betrekking heeft op de nieuwe functie van het kasteel. Het gebouw dat meer dan honderden 

jaren dienstdeed als woonstede voor eminente adellijke families, zal vanaf 1 september 1949 in 

19 Archief Go, brief 27-1-1949. 
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gebruik genomen worden als school en tot op de heden (2017) heeft het gebouw nog altijd dezelfde 

functie. 

2.1.5.2. Bouwhistorische ontwikkeling vanaf 1950-2017. 

Voordat er uitgebreider en in afzonderlijke bijlagen (bijlage 7 I-I-6) dieper op de recente 

ontwikkelingen van de gebouwen wordt ingegaan, kan hier verwezen worden naar het feit dat er al 

lange tijd sprake is van een serieuze achteruitgang van kasteel en bijgebouwen (paviljoen aan de 

vijver en koetshuis). 

Het kasteel werd dus sinds 1949 in gebruik genomen als school en het nabijgelegen koetshuis werd 

in de beginjaren door de school gebruikt. Destijds bevond er zich nog een moderne metalen 

buitentrap rond de achterkant van het gebouw zodat de eerste verdieping en de zolder toegankelijk 

waren.  

Rond het midden van de 20ste eeuw vonden er in de omgeving van het kasteel ingrijpende 

veranderingen plaats. De gronden rond het kasteel werden verkaveld (rond 1950) zowel ter hoogte 

van de Stafhouder Braffortlaan als langs de IJskelderlaan. 

Anderzijds was er een continue toename van het aantal leerlingen van de school en daardoor 

ontstond er nood aan meer schoolgebouwen. Er werden rond 1979 meerdere tijdelijke paviljoenen 

en gebouwen opgericht langs de Stafhouder Braffortlaan.  

De beschermde ommuring van het kasteel onderging ook een aantal veranderingen, samen met de 

Kellebron. 

Om de verschillende ontwikkelingen in de bouwgeschiedenis (kasteel, koetshuis, paviljoen, 

ommuring en Kellebron gemakkelijker te volgen worden de feiten hierna in een schema 

weergegeven. 

Kasteel 

Eind 1948 en voor 1 september 1949 (aanvang 

schooljaar)  

Er werd geen restauratiedossier 

teruggevonden. Er is sprake van de verwijdering 

van een muurtje in huidig lokaal 1.19. 

1998 ARGO Herstel dak en regenafvoer 

Traptoren Enkele scheuren en voegen werden bijgewerkt 

met cementmortel. Geen dossier 

teruggevonden. 
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Koetshuis  

1963  Sinds 1963 werd het koetshuis gestut en buiten 

gebruik gesteld. Als mogelijke oorzaak verwijst 

men naar de grondbemaling voor de nieuwe 

vleugel. 

1982 

Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, 

dossiernummer DB000578, Kasteel Isque en 

omheiningsmuur, archiefdoos 5266. 

Architect Willox maakte in 1982 tekeningen en 

een restauratiedossier op. De restauratie werd 

echter niet uitgevoerd. 

1982 Bob Van Reeth werd benoemd als architect-

coördinator. 

2014-15 Extra verstevigingswerken uitgevoerd. 

2017  Koetshuis is nog altijd gestut en omringd door 

een hek in verband met instortingsgevaar. 

 

Paviljoen 

1933 

Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, 

dossiernummer DB000578, Kasteel Isque en 

omheiningsmuur, archiefdoos 5266. 

Tekening van het paviljoen in L’Emulation 1933. 

Alle kanten van het gebouw werden 

gedetailleerd opgetekend, tevens is er een 

snede van de toren bijgevoegd. Oude foto’s uit 

het begin van de 20ste eeuw tonen een elegant 

gebouw. 

1947 Bescherming van het paviljoen bij de ingang van 

het park sectie D 486 B.  

1967-1968 

Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, 

dossiernummer DB000578, Kasteel Isque en 

omheiningsmuur, archiefdoos 5266.  

Start van het verval. Toren en dak zijn ingestort 

en ook de vier muren lijken geleidelijk aan in te 

storten.  

1975-1976 In deze tijd staan er nog twee muren overeind. 

1987 

Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, 

dossiernummer DB000578, Kasteel Isque en 

omheiningsmuur, archiefdoos 5266. 

Verval blijft toenemen en het niveau van de 

muren verlaagd ook de eertijds nog aanwezige 

kruiskozijnen verdwijnen. 

2017 De restanten van de muren van het paviljoen 

zijn nog nauwelijks herkenbaar. Het paviljoen 

blijft echter deel uitmaken van het beschermde 
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erfgoed en wordt opgenomen in de 

beheersmaatregelen en beheersvisie. 

 

Ommuring inclusief Kellebron 

1948 Optekening van de bestaande hofmuur aan de 

noordkant van het kasteel over een lengte van 

360 meter. Deze muur staat aangeduid (op een 

bijgevoegde schets) als zijmuur van de Kardaan 

en zou op circa 45 meter afstand liggen.   

1980 Uitbreiding bescherming kasteel met inbegrip 

van de omheiningsmuur.  

 Doorbreking van afsluitingsmuur ter hoogte van 

de IJskelderlaan en de hoek van de Dreef en 

Rijksweg nr. 4. 

1983 

Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, 

dossiernummer DB000578, Kasteel Isque en 

omheiningsmuur, archiefdoos 5266. 

Wegenfonds meent dat de muur op het 

kruispunt van Rijksweg 4 en Rijksweg 53 

afgebroken moet worden omdat deze verkeerd 

zou staan. 

1983 Beschermde muur, moet na sloping herbouwd 

worden om gesloten karakter te behouden. 

1994 

Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, 

dossiernummer DB000578, Kasteel Isque en 

omheiningsmuur, archiefdoos 5266. 

Plaatsing van een gedenksteen voor 300 jaar 

prinsdom. De uitwerking van de steen vraagt 

om een gepaste afwerking rond de Kellebron. 

Heemkundige kring doet een voorstel voor een 

verbetering van de omgeving van de bron. 

2002 

Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, 

dossiernummer DB000578, Kasteel Isque en 

omheiningsmuur, archiefdoos 5266. 

Agentschap Onroerend Erfgoed verzoekt om de 

ommuring in aanvaardbare toestand te 

brengen.  

2017 Er zijn scheuren in nieuwbouw gedeelte van de 

ommuring vast te stellen, langs de 

Waversesteenweg nabij hoek met de Dreef. 
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2.1.5.3. Besluitende opmerkingen over het kasteel en bijbehorende beschermde 

gebouwen tijdens tijdvak 1947 tot 2018.  

Het kasteel is nog altijd in gebruik als schoolgebouw en wordt tijdens de wintermaanden verwarmd. 

De souterrains van het kasteel worden op verschillende manieren gebruikt. De traptoren, die deel 

uitmaakt van de rechterkant van het kasteel, is afgesloten voor gebruik. De zolders van het kasteel 

hebben momenteel geen functie. 

Het nabijgelegen koetshuis vervulde in eerste instantie een functie binnen de school maar werd 

onbruikbaar verklaard en staat nu (2018) al meer dan 55 jaar gestut. 

Het sinds 1947 beschermde paviljoen aan de ingang van het park, was na twintig jaar (1967) sterk 

vervallen en nog veertig jaar (1987) later was het gebouw onherstelbaar verminkt. Anno 2018 is het 

moeilijk de laatste sporen van de ruïneuze muren van het paviljoen überhaupt nog te herkennen.  

De ommuring van het domein bestaat uit een oude bakstenen muur, een recentere bakstenen muur, 

een natuurstenen muurgedeelte en een deel van de ommuring werd in snelbouwstenen 

opgetrokken. De ommuring werd deels gerestaureerd, deels herbouwd en de historische verplaatste 

Kellebron werd in 1994 van een herinneringssteen voorzien. 

 

2.1.6. Besluit bouwontwikkeling 16de, 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw. 

Alhoewel het kasteel en de bijgebouwen aan de 16de en 17de eeuw kunnen worden toegeschreven, 

zijn de archivalia uit die periode schaars. De gebouwen worden vooral op stilistische basis aan die 

eeuwen toegeschreven. 

De iconografische hulpmiddelen en archiefbronnen uit de 18de eeuw geven een goed inzicht in het 

voormalige uiterlijk van het kasteel. Daarbij kan worden vastgesteld dat de oppervlakte van het 

kasteel en de omringende warande destijds veel omvangrijker en uitgestrekter was dan 

tegenwoordig.  

De structuur van het kasteel en de warande en de formele tuin zijn op het anonieme plan uit 1719 al 

zichtbaar en ook op de kaart van Villaret (1745-1748) zijn de oudste sporen van de ommuring waar te 

nemen. Op de 18de-eeuwse Ferrariskaart staat het kasteeldomein opgetekend maar zonder 

ommuring. 

Er werd vastgesteld dat de aanleg van de Waversesteenweg in 1768 niet aan de basis heeft gelegen 

van de sloop van de zijvleugels en bijgebouwen van het kasteel. 

In de 19de eeuw liet de nieuwe kasteelheer de zijvleugel parallel aan de Waversesteenweg slopen en 

veranderde hij de gevel door er onder andere een nieuwe entree naar het kasteel in aan te brengen. 
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Deze moderniseringen vonden plaats na 1824. Kort daarna was er sprake van de sloop van de woning 

van de intendant. De afbraak van de stalling (‘écurie’) gelegen achter het koetshuis werd pas rond 

1898 gerealiseerd. Eén en ander zorgde voor een forse inperking van het voormalige 

kasteeloppervlak. Tijdens de late 19de eeuw was er tevens sprake van een oprichting en sloop van 

meerdere serregebouwen. 

In de 20ste eeuw beschermde de overheid het kasteel en kreeg het gebouw een nieuwe functie als 

schoolgebouw.  

In het eerste deel van dit hoofdstuk werd ingegaan op de algemene bouwhistoriek zoals deze naar 

voren komt uit de literatuur, archieven en oude plannen. In dit deel worden de individuele 

gebouwen nauwgezetter onder de loep genomen. 

In de volgende hoofdstukken zal nauwgezetter op de inventarisatie van de erfgoedelementen 

worden ingegaan. Aansluitend zullen de erfgoedwaarden die ten grondslag liggen aan de 

beschermingen van het Kasteel Isque behandeld worden. 

 

2.1.7. Het kasteel: één gebouw of meerdere gebouwen? 

2.1.7.1. Wittemgebouw en traptoren (16de eeuw). 

Het oudste afzonderlijk opgerichte deel van het kasteel bevindt zich rechts van de traptoren. 

Mogelijk kan zowel de bouw van de traptoren als het rechterdeel van het kasteel aan de eerste 

bewoners, de familie Wittem, worden toegeschreven. Dikwijls noemt men de Wittems eveneens de 

bouwheren van ‘het kasteel’. Om het ene gebouw van het andere te kunnen onderscheiden zullen 

we het rechterdeel van het kasteel voor het gemak het ‘Wittemgebouw’ noemen.  

In een 18de-eeuwse inventaris komt de zolder van het Wittemgebouw voor onder de benaming De 

Spijker. Op de traptoren kan een wapensteen van de familie Wittem herkend worden en in het 

rechtergedeelte naast de toren is een tweede wapensteen zichtbaar van de familie Horne-Croy. Het 

is echter niet de bedoeling om hier een datering te geven op basis van deze wapenschilden. Het is 

namelijk bekend dat wapenstenen in de loop der tijd verplaatst werden deze zijn dus geen 

betrouwbare bron voor de datering van de gebouwen. Ook met de afmetingen van de bakstenen als 

dateringscriterium dient uiterst voorzichtig omgesprongen te worden, doordat er zoveel gebouwd en 

verbouwd werd in de loop der tijd. 

Het Wittemgebouw is uitgerust met trapgevels en bakstenen steunberen, typische elementen voor 

de gotische bouwstijl. Voorts treffen wij in dit deel van het gebouw nog oorspronkelijke 

raamopeningen van kruis- en kloostervensters aan. Op het gelijkvloers kan een grote gewelfde zaal 

geïdentificeerd worden, door het monumentale karakter zou er aan een ontvangstruimte gedacht 
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kunnen worden. Andere functies die in de literatuur vermeld worden zijn: een kapel en of stalling. 

Het gebouw is niet onderkelderd en dit komt doordat de gewelfde ruimte deels ondergronds ligt. Op 

de eerste verdieping zijn sinds de jaren 1950 twee ruimtes te herkennen. De verdiepingen van het 

Wittemgebouw zijn toegankelijk door middel van de traptoren. 

De zolder van het Wittemgebouw vormt een mooi voorbeeld van een ongeschonden dakgebinte met 

telmerken. Er kon een serie van telmerken van 1 tot 4 herkend worden (startend aan de westkant) 

met een achtereenvolgende serie van 1-4. Deze zolder bestaat uit een sporenkap op gestapelde 

schaargebinten. Het Wittemgebouw heeft een blinde achtergevel, waartegen rond 1898 een serre 

werd opgericht. Op basis van de verschillende stilistische kenmerken (kruis- en kloostervensters, zaal 

met kruisgewelven, trapgevels) wordt van een 16de-eeuwse datering voor het Wittemgebouw 

uitgegaan, dit geldt voor het gehele gebouw (inclusief de monumentale zolder). 

2.1.7.2. Traptoren. 

De uitzonderlijk elegante houten spiltrap in de traptoren verschaft toegang tot de eerste verdieping 

en zolder van het Wittemgebouw. Ook functioneert deze spiltrap als verbinding met het oudere 

linkerdeel van het kasteel. Door deze circulatie kan er logischerwijze van uit worden gegaan dat de 

toren en het bijgebouwtje gelijktijdig werden opgericht met het Wittemgebouw (rechts) en het links 

aanpalende volume. Bijkomend weten wij aan de hand van de tekening uit 1719 dat het linkerdeel 

naast de traptoren vroeger ook was uitgerust met een trapgevel.  

2.1.7.3. Het links van de traptoren liggende volume van 4 traveeën. 

In het links van de traptoren liggende volume valt de knik in het gebouw (gevel en dakstructuur) op. 

De zolder van dit linkse deel van het gebouw werd waarschijnlijk gelijktijdig of heel kort na het 

Wittemgebouw opgericht en op de spantconstructie is een duidelijke serie telmerken zichtbaar. Het 

dichtst bij de toren aanwezige telmerk bevat een cijfer I en richting het westen eindigen de 

telmerken met cijfer V (bijlage 8 B). De chronologie is aan de zuidkant ononderbroken. Dit linkerdeel 

van het gebouw lijkt één eenheid te zijn geweest en is onderkelderd met twee tongewelven. 

Mogelijk werd dit oorspronkelijk kleine gebouw (4 traveeën) na het Wittemgebouw opgericht, 

ergens kort na 1600. Het dak met de knik en voormalige trapgevel en de traditionele venstervormen 

aan de noordkant vormen hier een indicatie voor. Het manke trapgeveltje lijkt oud maar er zijn 

diverse opvallende aspecten zichtbaar. Om te beginnen toont een kadastertekening uit 1898 dat 

deze gevel destijds werd opgericht. Op de zolder zien we dat de voormalige buitenmuur aan de 

noordkant op twee plaatsen werd weggekapt. Vanaf de noordkant zijn er sporen van een oudere 

muur zichtbaar. Dit deel van het gebouw is dus op een later tijdstip, rond 1898, aangepast. 

Het exterieur van dit links van de traptoren liggende gebouw bestaat langs de tuinzijde uit 4 

aangepaste traveeën (1824) en daardoor lijkt het nu deel uit te maken van het grote kasteel.  
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2.1.7.4. Achtergevel. 

Een deel van de historische 16de-eeuwse achtergevel (Stafhouder Braffortlaan) van het kasteel heeft 

klooster- en kruisvensters en kleinere dakvensters dan in de voorgevel. Er is bovendien sprake van 

een onregelmatige plint in natuursteen, een knik in het gebouw en een rondboogdeur afgezet met 

negblokken. Verder zijn er belangrijke bouwnaden zichtbaar en lijken hele stukken metselwerk rond 

de rondboogdeur opnieuw gemetseld te zijn. Er kan in dit deel van de gevel ook een kordon 

waargenomen worden. De huidige conciërgewoning op de hoek van de Waversesteenweg en 

Stafhouder Braffortlaan lijkt recenter aan het oude bouwvolume toegevoegd te zijn20. 

2.1.7.5. De tien linkse traveeën van het kasteel. 

Dit deel van het kasteel zag er in 1719 heel anders uit. Toen liep er namelijk een vleugel parallel aan 

de Waversesteenweg. Dit zorgde voor een L-vorm en die maakte deel uit van het voorhof. Doordat 

deze vleugel tegen het ‘hoofdgebouw’ aanstond, moet de oorspronkelijke ingang van het kasteel zich 

welhaast zeker tot 1824 in deze zijvleugel gesitueerd hebben. Op de tekening (1719) van deze 

zijvleugel kan niet waargenomen worden hoeveel ramen en of deuren er in deze lange zijvleugel 

aanwezig waren. Een vraag die tijdens de rondgang in en rond de gebouwen rees, richt zich op de 

mogelijkheid dat de huidige achtergevel van het kasteel misschien ooit de voorgevel was. Een aantal 

zaken spreken dit idee echter tegen: 

• Het lijkt niet logisch de achtergevel in 1824 te hebben omgevormd tot voorgevel. 

• Het wegenpatroon verloopt vanaf circa 1750 duidelijk via de noordoostkant van het 

neerhof, dit duidt dus op de toegang tot het kasteel aan die kant. 

• De officiële tuinen lagen langs de zuidkant van het gebouw dat wil zeggen dat de 

zijvleugel en de hoofdvleugel zicht hadden op deze tuinen. 

• De gevels van het Wittemgebouw en koetshuis hebben nauwelijks ramen of deuren 

aan de noordkant. 

2.1.7.6. Overige aspecten aan de noordkant van het kasteel. 

Aan deze noordkant (Stafhouder Braffortlaan) krijgen wij de indruk dat diverse gebouwen aan elkaar 

zijn gegroeid.  

Op de kadastrale mutatieschets uit 1898 is zichtbaar dat er ingrijpende veranderingen plaatsvonden 

aan de achterzijde van het kasteel. Er werd een grootschalige ingreep uitgevoerd ter hoogte van de 

knik en de schuin lopende achtergevel. Dit deel werd rechtgetrokken. Het mank geplaatste gebouw 

met trapgevel lijkt toen pas te zijn opgericht. Mogelijk was dit ook de tijd waarin de gang aan de 

                                                           
20  Op basis van oude tekeningen kan vastgesteld worden dat de conciërgewoning niet stond opgetekend. Op de  

oudste kadasterafbeeldingen kan het gebouw echter wel worden herkend. Daarom wordt er vermoed dat het aan  
het eind van de 18de of begin van de 19de eeuw werd opgericht. 
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achterzijde van de gevel werd aangelegd of verlengd. Door die ingreep zou de vreemde 

dakconstructie aan de noordkant op de zolder verklaard kunnen worden. Er is op zolder sprake van: 

Een doorbreking van de muren op de plaats van de manke trapgevelvormige aanbouw. 

Een verbrede dakvleugel (noordkant). 

 

Figuur 21. Kadastrale mutatieschets uit 1898. 

2.1.7.7. De conciërgewoning aan de noordkant.  

Op de kaart uit 1719 is de conciërgewoning niet opgetekend, mogelijk omdat ze zich achter het 

kasteel bevindt(?)21. De toren aan de achterzijde staat wel op die kaart.  

De zijgevel van het hoofdgebouw is op de hoek met witte zandstenen bezet. De plint van het 

langgerekte hoofdvolume en het aanpalende, voor het gemak als ‘conciërgewoning’ betitelde 

gebouw, heeft een andere natuurstenen plint en de hoogtes verschillen sterk. Bovendien kan er een 

dwarsgeplaatste, in natuursteen uitgewerkte oude steunbeer herkend worden. Boven deze 

steunbeer is een duidelijke bouwnaad in de muur zichtbaar en links van de bouwnaad lijkt het 

metselwerk anders te zijn mogelijk is dit aan een latere bouwdatum toe te schrijven.  

Het gebouw staat hier op een heuvel en is hoog gebouwd. De nadruk die er op de korte gevel 

Waversesteenweg/ Pensmarkt ligt, is zondermeer opvallend. Of deze uitzonderlijke gevelafwerking 

(zandsteen) te maken heeft met de verbouwing in 1824 is moeilijk te bewijzen.  

De huidige noordkant van de conciërgewoning (Stafhouder Braffortlaan) is uitgerust met twee 

bakstenen steunberen die qua vormgeving lijken de steunberen op gelijkaardige steunberen in het 

Wittemgebouw. De zijpuntgevel (toegang conciërgewoning) is afgewerkt met vlechtingen. Ramen en 

                                                           
21  Op het plan van Mussche (1766) is alleen een toren aan de achterkant te zien, op de kaart van Villaret  

(1745-48) is ook geen aanbouw waar te nemen en op het Ferraris plan kan iets van een volume herkend worden.  
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deuren lijken recente toevoegingen en zijn uitgerust met houten dorpels. Het valt op dat de 

linkerzijde van het dak scherp hellend is.  

De zijgevel langs de lager liggende binnenplaats toont veel sporen van verbouwingen, dichtgemaakte 

vensters en een rondboogdeur. Er zitten veel bouwnaden in deze muur waartegen ook een opvallend 

gedraaide steunbeer staat.  

Op korte afstand van de achtergevel staat een ommuring die tot tegen de zijgevel van het woonhuis 

doorloopt. De muur is in zandsteen gebouwd; dit materiaal komt overeen met het uiterlijk van de 

zijgevel langs de Waversesteenweg. In de mortel van deze muur bevinden zich nagels. Op oude 

plannen zien wij een heel andere aanleg aan deze kant van het kasteel en het lijkt er dus sterk op dat 

deze ommuring inclusief aarden wal een latere toevoeging in recuperatiemateriaal is. 

De steigergaten die zo dominant in de gevel langs de Waversesteenweg werden aangetroffen, 

ontbreken aan deze kant van de gevel. 

Zoals al werd aangehaald, staat deze uitbouw (conciërgewoning) niet op de tekening uit 1719 

opgetekend en dit gebouw is ook nauwelijks zichtbaar (mogelijk vormt de Ferrariskaart uit 1770 een 

uitzondering) op de kaarten uit de 18de-eeuw.  

   

   

Figuur 22. Reeks 1719, 1750, 1770 en 1830-40. 

Het gebouw (conciërgewoning) staat wel op het primitief kadasterplan van 1830-40. Op basis van de 

bouwstijl (steunberen, kruisvensters, oude deuren, oude bouwsporen en kelders) moet dit deel van 
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het gebouw echter min of meer gelijktijdig opgericht zijn met de voormalig doorlopende zijvleugel 

aan de noordkant.  

2.1.7.8. Koetshuis en stal. 

De benaming ‘koetshuis’ komt voor in de inventarissen uit 1817 en 1824. Andere benamingen die 

voor dit gebouw in omloop zijn, zijn wagenhuis en annex. Hier zal alleen de benaming koetshuis 

gebruikt worden omdat deze in de oude inventarissen al genoemd werd. 

De gevel van het koetshuis staat op de tekening uit 1719 afgebeeld met trapgevels. Deze situatie is 

nu niet meer zichtbaar. De mogelijke aanwezigheid van natuurstenen elementen langs de schuine 

zijden van de zijgevels en de donkere zones in het baksteenmetselwerk ter hoogte van dezelfde 

helling in de zijgevels duiden mogelijk wel op een trapvormige afwerking.  

De koetspoort zijde werd met een gewolfd dak uitgerust, een weggehakt schouwkanaal aan deze 

noordwestzijde van het gebouw verduidelijkt dat er oorspronkelijk een andere dakconstructie 

geweest moet zijn. De tekening uit 1719 vormt verder een duidelijke aanwijzing voor de 

bouwhistorische volumes van dit koetshuis. 

De gevelsteen boven de ezelsbrugpoort werd volgens de informatie in de literatuur in de eerste helft 

van de 20ste-eeuw bevestigd. Ook de poort lijkt in de 20ste eeuw aangepast te zijn. 

Dit koetshuis is opvallend klein. Bovendien is de voorste ruimte van dit koetshuis uitgerust met twee 

toegangen: een poort en een korfboogdeur. De twee ingangen in deze ruimte doen vermoeden dat 

dit voorhuis ooit anders gebruikt werd. De vloer van het voorste deel van het koetshuis bestaat uit 

bakstenen die in een visgraadverband gelegd zijn en de vloer van de achterliggende kamer werd 

geplaveid met grote natuurstenen dallen, gelegd in een onregelmatig verband en hersteld met 

plaveien in blauwe hardsteen. 

De lange zijde van het koetshuis is elegant en bevat twee vlakke korfboogdeuren met negblokken en 

sporen van kruis- en kloosterkozijnen. In de literatuur schrijft men dit gebouw toe aan het eind van 

de 16de - begin 17de eeuw. In het rechterdeel van het koetshuis werden indrukwekkende 

moerbalken met gedecoreerde balksleutels geïdentificeerd, deze dienden de monumentale schouw 

te ondersteunen. Het moeilijk te herkennen motief (stippelband) op de balksleutel kan aan de 

periode rond 1550-1600 worden toegeschreven22.  

Het koetshuis is al vele jaren in een zeer slechte staat en daardoor is het onveilig het gebouw op de 

verdiepingen te betreden. Vanaf de trap werden een aantal foto’s genomen van de eerste etage en 

de zolderverdieping.  

                                                           
22  Restauratievademecum, RDMV RV 1998/40-77, DOCblad Houtconstructie 43-12. 
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Figuur 23  De natuurstenen consoles onder de moerbalken zijn zwaar beschadigd en daardoor moeilijk te dateren. 

Figuur 24. Detail moerbalk. 

Het koetshuis is op drie plaatsen gestut. Het is een baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor 

de afgeschuinde plint, uitgerust met een uitspringend kordon, een geprofileerde daklijst en 

standvenster. Op de afbeelding uit 1719 zijn in het dak drie dakramen zichtbaar. Het niet homogene 

metselwerk van het standvenster zou volgens de studie van D. Bomanie uit 200023 een latere 

toevoeging kunnen zijn.  

Op basis van de huidige bevindingen en aan de hand van de stilistische kenmerken van het exterieur 

en interieur (moerbalken, balksleutels en consoles) lijkt een midden 16de-eeuwse datering 

acceptabel. 

   

Figuur 25. Braganza-teen rond de deuromlijsting. 

Figuur 26. Oude foto (delcampe.net) 

                                                           
23  Beschrijvend dossier annex voormalige kasteel Isque, practicum 2, mlz.2000.  
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De zolder bestaat uit een monumentale eikenhouten sporenkap op gestapelde schaargebinten met 

aan de zuidwestkant (wolfseinde) een zwart roetspoor afkomstig van het weggehakte schouwkanaal, 

deze elementen verwijzen naar de gewijzigde vormgeving van de zijgevel. 

Het bovendakse schouwkanaal (noordoostkant) is ook niet meer aanwezig. Bij een vergelijkend foto-

onderzoek van dit gebouw werd vastgesteld dat dit erfgoedelement in het jaar 2000 nog aanwezig 

was.  

Zoals in het voorgaande deel van de historische beschrijving aan de orde kwam, werd in 1898 het 

remise deel van het gebouw gesloopt. Daarmee veranderde zowel het volume van dit pand 

aanzienlijk als de voormalige indeling op het kasteeldomein. Dit gebouw verleende aan het neerhof 

het laatste besloten karakter, nadat eerder de andere gebouwen rond het neerhof waren 

afgebroken. 

Vanaf 1950 werd het koetshuis gebruikt als leslokaal maar in 1963 moest het pand dringend gestut 

worden. In 1982 maakte architect Willox een restauratiedossier op.  

  

Figuur 27. Tekening van architect Willox, 1982. 

2.1.7.9. Paviljoen. 

• Getekend op het plan van 1719. 

Het kleine paviljoen (jachtpaviljoen) staat op het vroege plan uit 1719 opgetekend aan de rand van 

de vijver. Dit gebouwtje is eveneens aangeduid op het plan van Villaret en de Ferrariskaart (18de 

eeuw). Tevens werd het paviljoen nabij de mottevijver al in de inventaris van 1763 vernoemd. 
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Figuur 28.  Detail uit tekening 1719 

In de inventaris van het bouwkundig erfgoed en in de meeste andere publicaties over het kasteel 

Isque, schrijft men vol lof over het elegante paviljoen opgericht in bak- en zandsteenstijl, tijdens de 

15de of 16de eeuw. Op basis van de hiervoor aangehaalde dateringen voor het Wittemkasteel en het 

koetshuis lijkt het aannemelijk van een 16de-eeuwse datering uit te gaan. Hoogstwaarschijnlijk dient 

de bouw van dit paviljoen in een ruimere context, met name die van de parkaanleg, bezien te 

worden. 

In de eerste helft van de 19de eeuw is het paviljoen ingericht als woning voor de hoveniers. 

De verkoopbeschrijving uit 1817 beschrijft het goed als volgt: ‘la maison du jardinier avec jardin, se 

trouvant à l’entreé des dites avenues, présentement louée en deux demeures, l’une à la veuve van 

Dam et l’autre à Alex Delronge, ensemble d’une contenance de …’ 

‘Het hoveniers huys, met tuyn, zich bevindende op den ingang der gemelde dreven’, maakte nr. 6 van 

de verkoop van 1824 uit. In het jaar 1817 tot twee woningen verhuurt; de eerste aan de Weduwe van 

Dam en de andere aen Alexander Delronge, te zamen een oppervlakte van 10 ellen.  

Op het primitieve kadasterplan uit 1830-40 staat het kleine paviljoentje ook opgetekend naast de 

vijver. 

• Begin 20ste eeuw. 

Tijdens de 20ste eeuw werd het paviljoen met grote regelmaat gefotografeerd en de vele oude 

postkaarten en foto’s verschaffen een mooi zicht op de bouwhistorische toestand van dit gebouwtje. 

Eén van de oudste postkaarten dateert uit 1905 en het paviljoen lijkt in deze tijd bewoond te zijn. De 

ramen en de dakvensters bevinden zich nog in situ evenals het hoge schouwkanaal op het dak. De 
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fundering van het gebouw staat in het water en werd verstevigd door bakstenen steunberen. Vier 

kruisramen voorzagen deze kant van de gevel van licht en een zicht op de vijver.  

De ligging van dit paviljoen langs één van de toegangsdreven nabij de vijver moet zeker bijgedragen 

hebben aan de vele romantische uitspraken over dit gebouwtje. 

In 1933 vormde het paviljoen bovendien het onderwerp van een architectuurwedstrijd en architect 

W. Valcke won er de eerste prijs mee. De door Valcke opgemaakte tekening verscheen in 

‘L’Emulation’ nr. 4 en verleent een mooi beeld op alle vier de kanten van het pand en toont ook een 

snede van het torentje. De decoratieve uitwerking van de gevel met speklagen, hoekstenen, rondels, 

kruisvensters, dakvenstertjes en een torentje deden de meeste mensen stilstaan bij het fraaie 

architecturale en historische karakter van dit paviljoen. 

   

Figuur 29, 30 en 31. Het paviljoen doorheen de tijd (bron: Delcampe en rechts Bron: ©Kik A10110) 

Op de tekening van Valcke zijn de vier zijden van het paviljoen van een letter voorzien (A: zuidgevel, 

B: oostgevel, C: noordgevel, D: westgevel). Kant A lag aan het water en wordt getypeerd door 

steunberen, vier kruisvensters, drie bolvormige decoratieve motieven op de eerste verdieping en 

twee kleine dakvensters. In het midden van het dak kan een polygonaal torentje worden 

geïdentificeerd met onder de dakrand enkele kleine vierkante openingen. Een doorsnede van het 

houtwerk van de toren en de dakconstructie werd bijgevoegd. Kant B van het paviljoen toont vooral 

het decoratieve materiaalgebruik van bak- en zandsteen (speklagen) er zijn enkele bouwsporen te 

zien, mogelijk een deur en een venster. Kant C bevat een toegangsdeur afgezet met negblokken, 

verder is er een spoor van een oud venster met bakstenen boog waar te nemen. Op de eerste 

verdieping zijn twee kruisvensters zichtbaar en een decoratief bolvormig element. De vierde kant D 

wordt gekenmerkt door het hoge schouwkanaal met kruisvormig anker, het valt op dat de al eerder 

aangehaalde bolvormige decoratieve elementen ook op het schouwkanaal herkend kunnen worden. 
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Op het gelijkvloers verwijst een bakstenen boog naar een voormalig venster en op de verdieping is 

één kruisvenster aan de rechterzijde van het schouwkanaal aanwezig. 

Er bestaat ook een goede fotorapportage uit de eerste helft van de 20ste eeuw in de verzameling van 

het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium waarop de bouwhistorische achteruitgang van 

het paviljoen kan worden vastgesteld. 

Alhoewel het paviljoen niet in de directe omgeving van het Wittemgebouw ligt, werd het in het 

vroege beschermingsbesluit van 1947 al opgenomen en verwees men expliciet naar het feit dat het 

lag aan de ingang van het park. Het werd beschermd op basis van de belangrijke oudheidkundige en 

geschiedkundige waarde. 

 

Figuur 32. De tekening van het paviljoen uit 1933 gepubliceerd in ‘L’Emulation’ nr. 4. 

• Verval: 1967, 1975 en later. 

Vanaf het moment dat de Belgische staat in 1950 overging tot de onteigening van het kasteel en 

domein met bijgebouwen, kan er vastgesteld worden dat het paviljoen razendsnel vervalt. Ondanks 

het feit dat de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (1950) in brieven 
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meermaals verwijst naar de voorbeeldfunctie van de Belgische staat in deze kwestie, zet het verval 

voort. In 1974 schrijft het bestuur der gebouwen dat dit jachtpaviljoen is herleid tot een vormeloze 

ruïne (vanaf 1967) en dat het gebouw met de grond gelijk gemaakt zou moeten worden om opnieuw 

opgebouwd te worden. Daar voegt het bestuur der gebouwen aan toe dat het door de afgelegen 

ligging niet op een functionele wijze door de school kan worden gebruikt. In 1974 verzoekt het 

bestuur der gebouwen het gebouw ondanks de bescherming te slopen en niet te herbouwen. 

De bijgevoegde foto’s uit 1970 tonen dat er geen dak meer op het gebouw aanwezig is en daardoor 

hebben de klimatologische omstandigheden vrij spel.  

De zaak lijkt onopgelost te blijven maar af en toe worden er stappen ondernomen om te pogen tot 

een dialoog te komen (brief 1996, 2002). 

Feit is dat het gebouw steeds verder vervalt en instort. De buurt rondom dit gebouw werd aangelegd 

en veranderde van een heuvelachtig landschap met vergezichten in een typische nieuwbouw straat. 

Mogelijk hebben die ontwikkelingen niet bijgedragen aan de conservering van dit gebouwtje. Ook 

wordt er in de literatuur gesuggereerd dat de instorting te maken zou hebben met militaire 

vliegtuigen die door de geluidsbarrière vlogen.  

Op foto’s uit 1975 is zichtbaar dat het paviljoen langs de westzijde (tekening 1933) nog tot de eerste 

verdieping ‘geconserveerd’ was, dat wil zegen dat de vier kruisramen nog zichtbaar waren. We zien 

(kant D) ook dat het schouwkanaal verwijderd is en dat er een grote opening in het paviljoen 

aanwezig is op de plaats van de voormalige schouw. Zowel de deur als het kruisraam werden 

dichtgemetseld. Langs de gevelzijde C (deur gelijkvloers en kruisramen op de verdieping) is het hek 

en de natuurstenen aanzet en het zicht op de velden nog waarneembaar. Op foto’s van rond 1980 is 

waar te nemen dat dezelfde gevel nog uit één kruisraam bestond en dat de rest van deze gevel was 

ingestort. Dit geldt ook voor de drie andere gevels. De huidige staat (2017) vormt een beschamende 

illustratie van de desinteresse voor dit beschermde monument. 
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Figuur 33. De rechter foto toont kant C en kant D. (Bron: ©Kik AO7994) 

Figuur 34. Kant D, we zien o.a. dat het schouwkanaal verwijderd is. (Bron: ©Kik AO79941) 

Figuur 35. Vlaamse Gemeenschap 1975. 

Figuur 36.  Vlaamse Gemeenschap 1975. 
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Figuur 37. Toestand in maart 2017.   

Figuur 38. Gevel parallel aan de IJskelderlaan. 

2.1.7.10. De ommuring. 

• Bouwhistorische analyse. 

Zoals al kort aan de orde kwam, bestaat de ommuring rond het kasteel uit zeer verschillende soorten 

muren en herkennen wij langs de: 

• Waversesteenweg een stuk oude muur, de Kellebron, een poort, een stuk gerestaureerde 

muur in traditioneel ogende bakstenen en een stuk herbouwde muur in snelbouwstenen en 

gevoegd met cement. 

• Dreef een oude ommuring met steunberen gebouwd in kenmerkende rode Spaanse 

bakstenen. De muur eindigt bij een poort. 

• Ijskelderlaan een stuk ommuring met enkele steunberen en gebouwd in de kenmerkende 

rode Spaanse bakstenen. De muur komt uit bij een poort, deze staat naast de ruïne van het 

paviljoen. 

Op de oude tekening van kasteel en tuin uit 1719 zien wij dat de ommuring opgetekend staat. Tevens 

lijkt er een soort keermuur langs de moestuin te zijn aangeduid. Mogelijk zorgde die muur ervoor dat 

het niveauverschil van de tuin op de helling werd ondervangen. Het valt op dat deze ‘keermuur’ op 

een andere wijze werd opgetekend dan de ommuring. Ook op de 18de-eeuwse kaart van Villaret is de 

ommuring rond de tuin zichtbaar. De markering (lijn) loopt zowel langs de noordelijke-, de oostelijke- 

en de westelijke kant van het domein van het kasteel. 

De Franse verkoopbeschrijving uit 1817 schrijft: ‘un étang et deux réservoirs, le tout formant un seul 

enclos entouré de murs de trois cotés, et du quatrième par la rivière L’Yssche’. 

De volgende verkoop uit 1824 schrijft in het Vlaams:  
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‘’en eenige omheyning, langs dry kanten met muren ende langs den vierden met de rivier de Yssche 

omringt.’ 

Op het primitief plan (1830-40) kan de ommuring niet herkend worden, maar op de Atlas der 

Buurtwegen (1841) lijkt de ommuring wel weer opgetekend te zijn. De ommuring liep destijds 

parallel aan de Sentier N°100. Deze baan ligt een stuk noordelijker dan de huidige Stafhouder 

Braffortlaan.  

Op het Popp plan uit 1860 kan de muur niet geïdentificeerd worden. 

Wij stellen dus vast dat de muur reeds op het plan uit 1719 stond. De oudste muurfragmenten lijken 

zich te situeren langs de IJskelderlaan en de Dreef. De rode Spaanse bakstenen, steunberen en de 

hoogte van de muur vallen op. Indien wij oude foto’s vergelijken met de huidige situatie, zien wij dat 

de muur langs de kant van de Dreef tegenwoordig aanmerkelijk lager is. 

   

Figuur 39. Lokatie onduidelijk, de hoogte van de muur is opvallend. (Bron: ©Kik AO97831). 

Figuur 40. Muur langs de Dreef, toen liep de IJse nog bovengronds. (Bron: ©Kik AO79947). 

 

Figuur 41. De gekaleide (?) muur langs de Waversesteenweg met zicht op zijgevel van het kasteel. (Bron: ©Kik AO97836). 
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Figuur 42. Poort aan Waversesteenweg. (Bron: ©Kik AO79949). 

 Figuur 43. Poort langs de Dreef. (Bron: ©Kik AO79948). 

         

Figuur 44. Muur hoek Waversesteenweg (nieuw) Dreef (oud).  

Figuur 45. Zware breuk en overhellende muur (Dreef). 

   

Figuur 46.Binnenzijde Dreef en poort.   

Figuur 47. Muur met steunberen langs de Dreef. 
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Figuur 48.Muur met steunberen langs de IJskelderlaan. 

Figuur 49. Links resten paviljoen, vervolgens poort en muur IJskelderlaan. 

 

Zoals in de algemene bouwhistorische beschouwing al werd opgemerkt, liep de ommuring 

oorspronkelijk langs drie kanten van het kasteel. Op oude kaarten is zichtbaar dat de muur aan de 

noordkant op enige afstand van het kasteel stond.  

Een schets (1948) in het archief van Go! toont informatie over de achterzijde van het kasteel (hoek 

Waversesteenweg/ Pensmarkt/ Kardaan en een te ontwerpen weg). We zien dat de 

kasteelommuring opgetekend staat en dat de muur langs de Kardaan verder omhoogloopt om 

vervolgens af te buigen naar het oosten. Recent onderzoek lijkt te suggereren dat er mogelijkerwijze 

nog sporen van deze oude ommuring aan de noordkant van het kasteel aanwezig zijn. Het karakter 

van dit stuk muur verschilt van het metselwerk langs de Dreef en IJskelderlaan, doch zou gelijkaardig 

kunnen zijn aan een deel van de muur langs de Waversesteenweg. 

2.1.7.11. Kellebron. 

Zoals zichtbaar is op de twee illustraties hieronder, was de bron tijdens het midden van de 19de eeuw 

(fig.50) in een veel deftigere en representatievere staat dan tegenwoordig. Wapenschilden en 

leeuwenkoppen sierden de eeuwenoude Kellebron. Op de oude afbeelding uit 1855 lijkt de 

achtergrond van de muur te bestaan uit witte natuursteen. Het wapenschild van de familie Wittem 

prijkt nog boven de bron maar werd tijdens de 20ste eeuw verplaatst naar het koetshuis. De Kellebron 

zelf schijnt in de loop van de 19de eeuw ook verplaatst te zijn.  

De tweede later te dateren tekening omstreeks het midden van de 20ste eeuw (fig. 51) toont ook nog 

een representatieve bron. 
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Figuur 50. 1855 met wapenschild van de Wittems. Hornejaarboek, 1977. 

Figuur 51. Tekening uit 1948 maar het wapenschild zou volgens de literatuur al in 1922 boven de koetspoort geplaatst zijn. 

  

Figuur 52. Foto kellebron, frontaal.     

Figuur 53.  Foto kellebron. 

 

2.2. Het landschappelijk erfgoed: reconstructie van de 

landschapsontwikkeling. 

2.2.1. Werkwijze. 

De behandeling van het landschap in dit beheersplan start met de analyse van historische kaarten en 

tekeningen waarbij de ontwikkeling van de kasteeltuin in zijn landschappelijke context gesitueerd 

wordt. Hiermee beogen we de intense relatie aan te tonen die tussen het kasteeldomein en het 

landschap ontwikkeld werd, en waarbij volop gebruik gemaakt werd van de kwaliteiten en de 

mogelijkheden van dat landschap.  

Gegevens die afleesbaar zijn van historische kaarten, zelfs als ze chronologisch geordend worden, 

geven niet altijd blijk van een logische evolutie, wat de interpretatie ervan bemoeilijkt. De selectie 
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van de aanwezige details door de cartograaf of tekenaar, leidt tot een ‘gereduceerde’ of ‘opgekuiste’ 

weergave van de aanwezige elementen. De meeste kaarten hadden ook een ander doel en het 

weergeven van de tuinen was hierbij geen prioriteit. Kijken wij naar de vandaag nog aanwezige 

landschapskenmerken, die dankzij hun natuurlijke robuustheid behouden bleven, dan werkt dat 

verhelderend bij de interpretatie van iconografisch materiaal en omgekeerd, maar de interpretatie 

van de historische gegevens blijft een secure opdracht.  

Vergeten we ook niet dat de mentale toe-eigening van het landschap in de tuinaanleg een van de 

bijzondere kenmerken was in de eeuwen tuinkunst die ons vooraf gingen. Het niet bespreken van dit 

specifiek fenomeen, zou tot een onvolledig beeld van de historische waarde leiden.  

Tekstuele vermeldingen van de tuin zijn eerder zeldzaam, maar vormen, voor zover ze aanwezig zijn, 

een aanvulling op de grafische documenten.  

 

2.2.2. Geraadpleegde historische kaarten en luchtfoto’s.  

• Plan en perspectieftekening (1719). 

• Kaart Villaret (1745-1748). 

• Ferrariskaart (1773-1778). 

• Primitief kadasterplan (1830-1840). 

• Atlas buurtwegen (1841). 

• Vander Maelenkaart (1846-1854). 

• Poppkaart (1842-1879). 

• Luchtfoto’s (1947, 1971, 1979-1990, 2000-2003, 2016). 

 

2.2.3. De 16de en 17de eeuw. 

Voor de landschappelijke elementen concentreren we ons voor deze periode op de locatie van het 

domein in het ruimere landschap, omdat kaarten, plannen en detailtekeningen die ons iets over het 

park vertellen van latere datum zijn. De oprichting van de gebouwen gaat doorgaans vooraf aan de 

aanleg van het park. Na de bouwfases die gedurende de 16de én 17de eeuw plaatsvinden, is de aanleg 

van het domein aan de orde. De resultaten daarvan zien we verschijnen op de 18de-eeuwse 

documenten. De parkaanleg komt in het deel over de 18de eeuw uitgebreider aan bod.  

Dankzij de ligging van Overijse in de nabijheid van het Zoniënwoud is de oude kern afgebeeld op de 

kaart, die in 1661 getekend werd door Ignatius Van der Stock. Deze kaart, een olieverfschilderij op 

doek24, heeft als doel het Zoniënwoud weer te geven, maar geeft ons ook inzichten over de directe 

                                                           
24  http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=G002679&objnr=20013377&lang=nl-NL&nr=1 
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omgeving buiten de bosrand. Het is even wennen want het zuiden ligt bovenaan25, en we moeten 

Overijse dus links op de kaart gaan zoeken, terwijl in onze mentale kaart ‘rechts van het Zoniënwoud’ 

werd opgeslagen.  

      

Figuur 54. Kaart met weergave van het Zoniënwoud en detail van de cartouche, Vander Stock, 1661. (Bron:  KIK-IRPA, 
cliché g002679 en n3750) 

 

Figuur 55. Detail Overijse uit de kaart Vander Stock. (Bron:   KIK-IRPA, cliché z004845) 

                                                           
25  Bij deze kaart ligt naar het zuiden bovenaan, althans als we de leesrichting van de opschriften en de richting van  

de mooie cartouche respecteren. Dit maakt de lectuur enigszins verwarrend. 
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De belangrijkste conclusie die we trekken uit deze kaart en dat is ook meteen de reden waarom ze 

hier overgenomen werd, is dat het sterrenbos aangeplant werd en niet zoals men misschien zou 

vermoeden, deel uitmaakte van het reeds bestaande en zeer oude Zoniënwoud.  

 

2.2.4. De 18de eeuw. 

2.2.4.1. Situering in het landschap. 

Als we de perspectieftekening en het plan uit het begin van de 18de eeuw (1719) analyseren, geven 

ze een vrij volledig beeld van het kasteel en directe omgeving. Zowel de wijze waarop de kasteeltuin 

gestructureerd was als de overgang tussen gebouwen, tuin en landschap zijn hier weergegeven. De 

kaart van Villaret en de Ferrariskaart bevestigen 30 tot 40 jaar later de tekening. De combinatie van 

deze documenten laat toe de 18de-eeuwse toestand, die we beschouwen als een eerste hoogtepunt 

in de geschiedenis van de kasteeltuin, te reconstrueren. Dit deel, althans voor wat het landschap 

betreft, neemt daardoor in de historische nota een prominente plaats in: we beschouwen deze 

periode als de referentieperiode voor de structuur van de kasteeltuin, die overigens de tijd bijna 

moeiteloos heeft getrotseerd. Wellicht omwille van de verankering ervan in de logica van het 

aanwezige landschap.  

Het kasteel en de daarbij aansluitende bijgebouwen, gelegen op de linkeroever van de IJse, vormen 

een quasi gesloten bouwblok. Het westelijke bouwvolume ligt aan en parallel met de steenweg die 

Brussel met Waver verbindt en die door Overijse centrum loopt. Het is de belangrijkste weg die de 

vallei van de IJse oversteekt ter hoogte van Overijse. Langs deze steenweg is even hogerop de kerk 

gelegen met de errond geschaarde woningen. Het uitgestrekte kasteeldomein beslaat de gehele 

oostelijke rand van dorpskern en loopt vanaf de (huidige) Kouterstraat in het noorden tot over de 

IJse in het zuiden.  

De locatie voor de gebouwen werd met zorg gekozen. De cluster ligt een vijftal meter lager dan het 

plateau waarop de kerk staat en is dus ‘bescheiden’ ingeplant ten opzichte van dit gebouw. Bij het 

verlaten van het kerkplein, richting vallei, is het kasteel het belangrijkste monumentale gebouw 

tijdens de wandeling en ook als men vanuit de vallei naar het dorpscentrum gaat, is het kasteel een 

blikvanger. Ook vanuit de vallei, over de vijver was het kasteel goed zichtbaar, met de torens als 

bakens in het landschap.  

Anderzijds geniet men vanuit het kasteel van een groots vergezicht over de vallei terwijl de 

belangrijkste, naar het zuiden gerichte gevels baden in het zonlicht. Tegen de gevel van het huis van 

de intendant en tegen de naar het oosten gerichte gevels van de bijgebouwen, zijn boompjes 

geplant, mogelijk is dit leifruit dat hier van de zon en de in de muren opgeslagen warmte geniet.  
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Figuur 56 en Figuur 57. Reliëf geïmplementeerd in ontwerp en valleigebied van de IJse. 

2.2.4.2. Delen van de kasteeltuin. 

Van noord naar zuid, is het kasteelpark opgebouwd uit de volgende herkenbare compartimenten. In 

het noorden, op het sterkst hellend gedeelte van het terrein bevindt zich de warande, die is 

aangelegd als sterrenbos26, met daarnaast (vermoedelijk) de boomgaard.  

Iets lager liggen de moestuinen die van oost naar west de ganse breedte van het terrein innemen en 

ook in het oosten de kasteelgebouwen omgeven. Moestuinen liggen doorgaans op een min of meer 

van nature horizontaal of in horizontale plateaus aangelegd terrein, om de logische reden dat dit 

voor het bewerken gemakkelijker is. De zone van de moestuin werd meer dan waarschijnlijk met dat 

doel geherprofileerd en had als resultaat dat de moestuin duidelijk hoger gelegen was dan de 

vijvertuin. Het niveauverschil werd opgevangen met een keermuur, die we op het plan van 1719 zien 

als de dikke lijn die de meest zuidelijke moestuinbedden dwarst en die ook op de perspectieftekening 

als dubbele lijn is weergegeven. Bovenaan, langs deze keermuur is een rij kleine boompjes geplant, 

afgewisseld met geschoren volumes. 

Het meest zuidelijke deel tenslotte omvat de parterretuin en de vijvers. Dit is de meest gunstige zone 

voor de aanleg van de parterretuin: hij bevindt zich ten zuiden van de gebouwen, is lager gelegen, 

goed zichtbaar en ideaal voor het aanleggen van met hagen omgeven bloemenperken of 

gazonparterres. De tekening uit 1719 geeft (mogelijks) de indeling van dat moment weer.  

De westelijke helft is de grasparterre die bestaat uit vier langgerekte gazons die symmetrisch langs 

de middenas zijn gepositioneerd, maar zeer verschillend van lengte zijn. Deze ongelijke lengtes en de 

op het eerste zicht bizarre plaats van het bassin, hebben mogelijk te maken met de waarneming 

                                                           
26  Een sterrenbos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen en die 
 zo een stervormig patroon vormen. Sterrenbossen zijn een typisch element uit de barokke tuinarchitectuur en  

werden in de 18de eeuw populair in kasteeldomeinen. Omdat vanuit het middelpunt het overstekend wild op alle 
paden kon worden waargenomen waren ze zeer geschikt voor de jacht. Een sterrenbos is bij voorkeur aangelegd op 
een glooiend terrein. Vanuit het midden kon men aan het eind van de lanen de horizon zien. 
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vanuit het kasteel. Ter hoogte van dit bassin zijn (minstens) twee grasparterres afgewerkt met een 

kwartcirkelvormig hekwerk. Vaak was dit een constructie waar ook een bankje bij hoorde.  

De symmetrieas verbindt de westelijke parterretuin met het kasteel. De as loopt middendoor de 

poort van het erf en loopt denkbeeldig rechtlijnig door naar het deurtje ten westen van de toren die 

zelf haaks staat ten opzichte van deze poort en hek en bovendien binnen het gezichtsveld van 60° 

valt. Hij vormt aldus niet alleen door zijn architecturale expressie maar ook door zijn positionering 

(wellicht) ruimtelijk het zwaarste accent in de waarneming.  

Het oostelijke deel van de parterretuin dat afgeboord is met haagjes, bestaat uit bloemperken die 

kleiner van oppervlakte zijn. Het plan van deze tuin is eveneens opgebouwd langs een (secundaire) 

symmetrieas waarop twee cirkelvormige elementen en één cirkelvormige ruimte zijn geplaatst. Deze 

as is enkel gebruikt voor de opbouw van het tuinplan, maar maakt geen connectie met de gebouwen.  

Buiten deze waarneembare kenmerken en opbouw kunnen we over het exacte uitzicht van deze 

parterres geen uitspraken doen: de vorm en indeling verschilt van plan tot plan. Mogelijk werden de 

parterres ook (meermaals) gewijzigd en aangepast aan de smaak van de tijd of aan de smaak en het 

budget van de nieuwe eigenaars. De tuinen afgebeeld op de kaart van Villaret en op de Ferrariskaart 

bijvoorbeeld zijn al veel eenvoudiger.  

   

Figuur 58 en Figuur 59. Onderdelen van de kasteeltuin en harde en zachte grenzen. 

2.2.4.3. Organisatie en functioneren van de kasteeltuin: harde en zachte grenzen. 

Het kasteeldomein is een afgesloten terrein, waarbij verschillende graden van toegankelijkheid 

gelden en verschillende systemen van afsluiting worden ingeschakeld om de bezoekers te leiden. De 

hoofdtoegang bevond zich (hoogstwaarschijnlijk) langs de Waversesteenweg, die de hoofdverbinding 

met de kern van Overijse was. Aan de achterzijde (noorden) situeerde zich mogelijk de toegang voor 

personeel, die niet uitkwam op de hoofdvertrekken. Alleszins zien we een paadje dat vanaf de 

verspringing in de muur tot tegen het kasteel loopt. De toegang tot de hoofdvertrekken lag 

vermoedelijk in gesloopte zijvleugel.  
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Drie gradiënten van toegankelijkheid kunnen onderscheiden worden. De buitenste ‘schil’, gevormd 

door het sterrenbos, het oostelijk perceel met kleinere vijvers, de IJse en de percelen op de 

rechteroever, is relatief open: hagen en/of houten afsluitingen geven eerder aan dat dit geen 

openbaar domein is, zonder het ‘hermetisch’ af te sluiten. Het zijn zones met extensief beheerde 

delen zoals weide, bos, boomgaard.  

Hoe dichter bij het kasteel, hoe meer afgesloten de ruimtes zijn. Moestuin en parterretuin zijn 

overigens tuinen met intensiever onderhoud, waar meer tuinmannen aan het werk zijn. Alleen al 

hierdoor is deze ruimte meer gecontroleerd.  

De meest private zone is de binnenkoer die gevormd wordt door de gebouwen en een hek (zuid) dat 

tussen de voormalige westvleugel en het huis van de intendant (oost) gelegen is. De delen van de 

kasteeltuin die direct bij het kasteel aansluiten, met name de parterretuin en de moestuin, zijn 

afgesloten door middel van een ommuring. De muur loopt niet door ter hoogte van de vijver, die 

doet zelf dienst als barrière. Waar de muur stopt ter hoogte van de vijver zorgen een poort en een 

paviljoen voor een gepaste afwerking.  

2.2.4.4. Paviljoen op de grens tussen privaat en openbaar domein. 

Op het plan uit 1719 zijn aan de vijver 2 donkere vlakjes zichtbaar. Het grootste van beiden is het 

jachtpaviljoen aan de IJskelderlaan dat zeer goed gedocumenteerd is (zie deel bouwkundige 

elementen). Hoe het kleine paviljoen (mogelijk een wachtershuisje of tuinpaviljoen27) dat aan de 

zuidwestelijke hoek van de vijver stond eruitzag kon niet achterhaald worden. Er zijn geen plannen of 

oude foto’s gekend, we stellen enkel vast dat het veel kleiner was dan het jachtpaviljoen. 

Desondanks zijn we geneigd aan te nemen dat er op die plaats wel degelijk een bouwwerkje heeft 

gestaan. Misschien was het een klein paviljoen of de robuuste ophanging van de poort of de 

constructie van het verlaat van de vijver naar de IJse.  

De paviljoenen met hun poorten zijn zeer belangrijke scharnierelementen: op de grens tussen het 

landschap en het park, tussen openbaar en privaat domein, tussen openbare wegen of voetwegen en 

de lanen die het park doorkruisen. Vanaf de poorten die zich ter hoogte van de paviljoenen 

bevinden, betreedt men duidelijk het kasteeldomein. De bezoeker loopt of de koets rijdt vanaf dat 

moment volgens een welbepaald tracé.  

Vanaf het jachtpaviljoen is een majestueuze ingang gecreëerd. Een brede dreef, aangeplant met 

grote bomen en geflankeerd door vijvers, loopt tot aan de parterretuin en vervolgt zijn weg 

(waarschijnlijk) langs deze tuin tot bij één van de ingangen van de binnenkoer.  

                                                           
27  Dergelijke tuinpaviljoenen, van waaruit men over het water kan kijken, komen wel meer voor in oude tuinen, 
 bijvoorbeeld, tuin slot Zeist, Nederland). 
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In de ommuring zijn, naast de openingen aan de paviljoenen, nog twee doorgangen zichtbaar op het 

plan van 1719. De toegang ten noorden van de moestuinen verzekert de verbinding tussen de 

warande en de rest van het kasteelpark en een doorgang in de muur op de hoek gevormd door de 

steenweg Brussel –Waver en de IJse biedt toegang vanaf het laaggelegen deel van de 

Waversesteenweg.  

Figuur 60 en Figuur 61. Constructies op de grens en extra muros. IJskelder, kwelgracht, (ijs-)vijver en IJse: lectuur van de 
historische landschapsbouw. 

2.2.4.5. IJskelder en kapel: constructies extra muros.  

De hedendaagse benaming van het tracé dat van noord naar zuid loopt langs het jachtpaviljoen trekt 

onze aandacht. De IJskelderlaan verwijst naar een voornamelijk ondergronds gesitueerd bouwwerk, 

dat zoals de naam het zegt, gebouwd werd om ijs te bewaren. Dit ingenieus bouwsel kon niet zomaar 

overal geplaatst worden. Omdat het doel was ijs te bewaren, was de nabijheid van een vijver met 

helder water waaruit het ijs gewonnen (‘geoogst’) werd, een eerste vereiste. De grote kasteelvijver, 

was daarvoor geschikt.  

De kwelvijver of kwelgracht wordt weinig tot niet vernoemd, hoewel hij een belangrijk onderdeel is 

van het park. We herkennen en lokaliseren de kwelvijver op het plan van 1719, ten noorden van de 

grote visvijver als een lange smalle watergang. De dreef die beide waters scheidt is zeker niet met 

eenzelfde boomsoort aangeplant. We herkennen op de oude postkaart kastanjelaar en linde 

Hoogstwaarschijnlijk is het deze watergang die is afgebeeld op een oude postkaart met vermelding 

‘Overyssche Dreef naar Huldenberg’.  

De belangrijkste kwaliteiten van kwelwater zijn de zuiverheid en het feit dat het niet bevriest. Er is 

dus altijd lopend water voorhanden en het ijs dat met dit water gevormd wordt in de visvijver is van 

een superieure kwaliteit.  
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Figuur 62. Dreef tussen vijver en kwelgracht. (Bron: oude postkaart Albert, private collectie) 

Figuur 63. Foto van een kwelgracht in de winter. (Bron: foto Erik van Asten, internet: hei-heg-hoogeind/images/hhh/het 
gebied/natuur/ijzeroer) 

De ijskelder en de vijver waaruit het ijs ontgonnen wordt, liggen bij voorkeur bij elkaar in de buurt 

omdat de ijsblokken moesten getransporteerd worden naar de kelder. Bovendien zocht men naar 

een goed ontwaterde plek om de ijskelder uit te graven. Hierdoor zijn ijskelders meestal iets hoger 

gesitueerd dan de plaats van de vijver. Vlak bij de vijver is het grondwater namelijk doorgaans te 

hoog en kan het smeltwater van de ijskelder niet afgevoerd worden. Dit zou een slechte 

bewaarplaats zijn voor het ijs dat de ganse zomer beschikbaar moest zijn. De locatie van de ijskelder 

moet dus gezocht worden op een aanvaardbare afstand en goede bereikbaar vanaf de vijver, maar 

ook vanaf het kasteel. IJskelders zijn vaak herkenbaar aan het heuveltje dat erboven werd aangelegd. 

In die ophoging kon de toegang naar de kelder worden voorzien.  

De ijskelder lijkt moeilijk te lokaliseren op de oude plannen. Om de locatie alsnog te achterhalen 

brengen we enkele gegevens samen uit verschillende documenten en uit verschillende periodes. De 

zoekzone wordt gestuurd door de naam van de straat, het reliëf, de afstand tot de vijvers en de 

vermelding in het dossier van Onroerend Erfgoed dat ‘de kapel en de ijskelder bij de aanleg van de 

Braffortlaan in de jaren ’50 worden gesloopt’28. 

Deze kapel die naast de ijskelder werd opgetrokken in 1867 zien we op een oude postkaart en op een 

ets van de hand van Louis Rigaux29. 

                                                           
28  Agentschap onroerend Erfgoed 2017: kasteel Isque (online), https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40431 
29  Louis Rigaux (°1887-+1954) was een lokale kunstenaar, mogelijk lid of minstens verwant met de ideeën van de  

School van Tervuren. 
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Figuur 64. Kapel op het einde van de dreef, de huidige IJskelderlaan. (Bron: oude postkaart, album privaat bezit,  Albert) 

Figuur 65. Ets met jachtpaviljoen en kapel door L. Rigaux. (Bron: internetverkoopsite 2dehands.be/antiek-
art/kunst/etsen/ets -louis-rigaux-kasteel-isque) 

 

Figuur 66. Zicht op het jachtpaviljoen met dreef en achterliggend landschap, genomen vanaf de vijver, voor de afbraak van 

de kapel (dakspits kapel nog net zichtbaar achter het paviljoen). (Bron:   KIK-IRPA, cliché b119014) 

De kapel bevond zich op het kruispunt van de huidige IJskelderlaan en de Stafhouder Braffortlaan en 

als we inzoomen op de eerder besproken oude kaarten en tekeningen, dan zien we daar wel 

aanduidingen die naar de ijskelder/ kapel zouden kunnen verwijzen.  
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Noch de ijskelder, noch de kapel waren opgenomen in de bescherming van 1947, en ze werden dus 

niet behouden, noch gedocumenteerd. 

Het wegennet is vanzelfsprekend duidelijk op de plannen weergegeven: dit was het hoofddoel van 

de cartografen. De wegen met naam maar ook de voetwegen zonder naam en de private wegen, 

geven een idee over de circulatie door de gemeente, maar ook de wijze waarop het domein 

benaderd werd en de standpunten van waaruit het kasteel gezien kon worden, kunnen hieruit 

worden afgeleid. Dit punt wordt verder uitgewerkt in het deel over de 19de eeuw aan de hand van de 

bespreking van de Atlas der Buurtwegen die later werd opgesteld en waarop de wegen en paden 

genummerd weergegeven worden.  

2.2.5. De 19de eeuw. 

De 19de eeuw wordt gekenmerkt door nieuwe eigenaars, verbouwingen aan het kasteel en de 

stelselmatige sloop van delen van de gebouwen. Dit heeft invloed op de parkaanleg omdat de relatie 

tussen gebouwen en park in een ander daglicht komt te staan. Met de sloop van de westelijke, 

zuidelijke en oostelijke gebouwen vervalt ook de hele opzet en de vroegere logica van opbouw en 

locatie van de parterretuin.  

Bovendien heeft een totaal andere tuinstijl zijn intrede in de tuinkunst gedaan die hier ruimtelijk 

alvast meer aansluiting kan vinden bij de behouden en verbouwde delen van het kasteel. 

Op het einde van de 19de eeuw, meer bepaald in 1881, worden de delen van het domein die gelegen 

zijn op de rechteroever van de IJse overgedragen aan ene Mr. Van Bevere. Eveneens wordt een 

openbare voetweg die langs het bos (‘notre bois’) liep, opgeheven. Indien met ‘notre bois’ het 

sterrenbos bedoeld wordt dan zouden daardoor het kasteel en het hoger gelegen bos direct op 

elkaar aansluiten. In de archieven van de Atlas der Buurtwegen, die consulteerbaar zijn via Geopunt, 

zijn er geen documenten die wijzigingen (afschaffing, verplaatsing, …) aan deze voetweg (sentier n° 

100) aangeven.
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Figuur 67. Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen. (Bron: geopunt.be) 

Een belangrijke ingreep is het verplaatsen van de hoofdingang. Er wordt na de afbraak van het 

westelijk volume een grote trap toegevoegd aan de zuidzijde van het kasteel (zie bouwgeschiedenis). 

Dit heeft zijn consequenties voor de benadering van het kasteel. Vanaf nu zal men het kasteel 

voornamelijk benaderen vanuit het westen en het park dat zich voor het kasteel uitstrekt staat 

directer in contact met het gebouw. Niet alleen is het in de 19de eeuw de mode om de gebouwen 

deel te laten uitmaken van het park maar ook het circulatiepatroon wijzigt. De formele opdeling van 

koeren en parterres en de rechtlijnigheid van de paden die daaruit voortvloeide worden vervangen 

door slingerende wegen en in de plaats van de parterretuin worden golvende gazons en bloemrijke 

beplantingsmassieven aangelegd. De verplaatsing van de pilasters moet in dit kader gezien worden 

evenals het plaatsen van een nieuw ijzeren hek, dat de oude zware houten poort vervangt die niet 

mee verplaatst wordt met de pilasters. De nieuwe 19de-eeuwse parkaanleg zien we op postkaarten 

uit het begin van de 20ste eeuw. 

Als we bij de bespreking van de 18de-eeuwse tuinplannen (blz. 55 e.v.) deze periode als eerste 

hoogtepunt in de geschiedenis van de kasteeltuin aangaven, dan is de aanleg van de eind 19de-

eeuwse landschapstuin een tweede hoogtepunt. Hier worden niet alleen de landschappelijke logica 

maar ook de grote kwaliteiten van het 18de-eeuwse ontwerp herkend en erkend en verwerkt in het 

nieuwe ontwerp. 
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2.2.6. De 20ste eeuw. 

De foto uit het begin van de 20ste eeuw (1906, poststempel) toont een deel van de zuidgevel van het 

hoofdvolume en de westzijde van het koetshuis (nog met eenvoudige rechthoekige poort). Gezien de 

postkaart van de firma Nels is, die met deze vorm van fotografie begon in 1899, laat dit ons toe de 

tuin te dateren tussen 1899 en 1906. Graspartijen in vloeiende vormen met afgeronde hoeken lopen 

tot bijna tegen het kasteel.  

    

Figuur 68. en Figuur 69. Postkaarten begin 20ste eeuw met weergave van de landschappelijke aanleg rond het kasteel. 

(Bron:  Nels, Delcampe.net)  

Als dit principe zich vertaalt naar de rest van het park dan is de omvorming van de formele naar een 

lossere vormgeving een feit. De parterretuin verliest hier zijn betekenis in de nieuwe scenografie en 

wordt omgevormd tot een groot grasveld. Men slaagt erin om een mengstijl te ontwikkelen waarbij 

de structurele assen, met name de dreven die gekoppeld zijn aan de ingangen, te behouden en in en 

harmonisch geheel samen te brengen met de slingerende paden en nieuwe beplantingsmassieven.  

Andere beelden uit het begin van de 20ste eeuw bevestigen dit. De nieuwe mode wordt het best 

geïllustreerd aan de hand van de afbeeldingen waar de pastorale effecten van deze fase in de 

geschiedenis van het domein worden getoond. Het hoge gras en het opengemaakte zicht vanaf de 

vijver spreken hier boekdelen. Nieuwe tuinconstructies zoals het prieel met strooien dak en ook de 

slingerende gekasseide wegen maken het beeld compleet. 
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Figuur 70. en Figuur 71. Beelden van de 20ste-eeuwse parkaanleg. (Bron: postkaart  Albert, private collectie en 
Delcampe.net) 

Dit is zeker de toestand die tot bij de eerste en misschien nog tot voor de tweede wereldoorlog 

aangehouden wordt. Daarna vermelden de teksten voornamelijk de achteruitgang van het domein 

onder andere ten gevolge van de bezetting tussen 1939 en 1945.  

De wijze waarop het domein uiteindelijk overgaat naar de Belgische staat om er een school in onder 

te brengen wordt uitvoerig behandeld in het bouwhistorisch deel. Door de verkaveling van het 

sterrenbos die net voor de verkoop van het kasteeldomein werd goedgekeurd, gaat op de valreep 

nog een groot deel van het domein verloren. Onderstaande kaart geeft aan dat het gehele 

voormalige sterrebos, gelegen tussen sentier n° 100 en 102 (huidige Stafhouder Braffortlaan en 

IJskelderlaan) en chemin n° 11 (huidige Kouterstraat), verkaveld wordt.  

 

Figuur 72. Weergave van het domein op de Atlas der Buurtwegen met referentie naar de topografische kaart op schaal 
1/5000. (Bron: Geopunt.be) 

Opmeting via het digitaal loket van het kadaster leert ons dat het gaat over een totale oppervlakte 

van meer dan 7ha. Het kasteeldomein is volgens dezelfde bron ca. 4ha groot. Dat de functiewijziging 

van privaat domein naar schooldomein een aanpassing vergde in de tuin, spreekt voor zich. 
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Bovendien zou de laatste eigenaar de oude kastanjelaars (mogelijk de dreef vanaf het jachtpaviljoen) 

nog gerooid hebben30. 

Alleszins worden er in 1950 door de leerlingen 53 nieuwe kastanjelaars en linden en 1 eik geplant 

langs het voetbalveld en langs de kasteelvijver (bakvisjesdreef)31 . 

De school kent een enorme groei waardoor het domein meer en meer gebukt gaat onder het 

toenemend aantal leerlingen, net zoals het kasteel dat stelselmatig verder wordt ingepalmd en zo 

goed en zo kwaad mogelijk wordt aangepast aan de noden.  

De draagkracht van het kasteel is ondertussen meer dan overschreden en ook in het park werden 

paviljoenen (1955) en gebouwen (1970) opgetrokken die geen rekening hielden met de waarde van 

de site.  

De versnippering en verarming van het park is ten dele toe te schrijven aan de druk en achterstallig 

onderhoud, maar vooral aan de opeenvolgende ingrepen zonder het bestaan van een globale visie en 

zonder bekommernis over de dramatisch achteruitgang van de omgevingskwaliteit.  

  

                                                           
30  Volgens L. Dewilder, 50 jaar rijks- en gemeenschapsonderwijs in het kasteel Isque te Overijse, s.d., Overijse, p. 7. 
31  Idem, p. 15. 


