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SP.A-MEISE2020 VRAAGT SNELLE RESTAURATIE BESCHERMD
MONUMENT

Donjon staat op instorten

De zestiende-eeuwse toren staat te verkommeren sinds de laatste instandhoudingswerken in
2011. - Foto Lukas
Het lijkt alsof de zestiende-eeuwse donjon van Oppem elk moment kan instorten. "Ondanks
dat de gemeente al tien jaar zegt een oplossing te hebben gevonden voor het aanslepend
dossier, bevindt de donjon zich vandaag nog in een even lamentabele toestand", klaagt Roel
Anciaux (sp.a-Meise2020) aan. Volgens de gemeente zijn er echter wel degelijk
restauratieplannen op til.
DIMITRI BERLANGER
De restauratie van de Oppemse donjon is al een oud dossier. Zowel de donjon zelf als de
hoeve Ten Steen zijn sinds 2003 beschermd als momument. Het complex is echter in
privéhanden, waardoor een restauratie de eigenaars een bom geld kost. Gesprekken tussen het
gemeentebestuur en de eigenaars om de donjon voor 99 jaar in erfpacht te nemen, draaiden
een paar jaar geleden nog uit op niets. Uiteindelijk werden in 2011 nog heel snel een aantal
dringende instandhoudingswerken uitgevoerd, "want zo kon het toch niet langer".
Niets veranderd
Intussen zijn er nieuwe eigenaars. Tot op vandaag is er echter nog niets veranderd.
"Integendeel", zegt gemeenteraadslid Roel Anciaux (Sp.a-Meise2020). "De donjon bevindt
zich vandaag nog in een even lamentabele toestand als tien jaar geleden. Dit is nochtans een

monument dat we absoluut aan onze kinderen en kleinkinderen moeten kunnen doorgeven.
Maar buiten wat mooie beloften en enkele instandhoudingswerken werd er gedurende al die
jaren nog niets gedaan. De toestand de hoeve is er, sinds het enkele jaren geleden werd
verkocht, bovendien zeer zwaar op achteruit gegaan. Een aantal delen zijn gewoon ingestort
en er wordt helemaal niets gedaan om dit te voorkomen."
Sp.a-Meise2020 vraagt dan ook dringend een actieplan van de gemeente. "De huidige
toestand is gezien het cultuur-historisch belang van dit monument voor de gemeente
onaanvaardbaar."
Finale fase
Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V) beweegt er wel degelijk iets
in het dossier. "De eigenaars hebben een architect aangezocht. Er zijn al een tijdje gesprekken
lopende met Onroerend Erfgoed en de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente. We
zitten stilaan in een finale fase met het oog op het indienen van een restauratiedossier. Dat
gaat over het gehele complex waarbij de donjon zelf wordt gerestaureerd en er woningen
worden gecreëerd in de rest van de hoeve. Over een timing kan ik mij nog niet uitspreken."
De eerste vermelding van het 'hof ten Steen' dateert van 1413. Van een geïsoleerde woontoren
evolueerde het tot een omvangrijk hoevecomplex dat later tijdens de godsdienstoorlogen werd
vernield. De donjon werd gebouwd in het tweede kwart van de zestiende eeuw. De boerderij
dateert van de zeventiende en begin achttiende eeuw.

