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Domeinen Groeningenhof, Solhof en
Lillaarschans met omgeving

Vastgesteld landschapsatlasrelict van 10-05-2012 tot heden
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Besluiten
Domeinen Groeningenhof, Solhof en Lillaarschans met omgeving
(https://id.erfgoed.net/besluiten/5018) 
vaststellingsbesluiten: 10-05-2012  ID: 5018

Rechtsgevolgen
 Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website
(https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-gevolgen-van-een-vaststelling).

Provincie
Antwerpen

Gemeente
Aartselaar, Kontich

Deelgemeente
Aartselaar, Kontich

500 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

https://id.erfgoed.net/besluiten/5018
https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-gevolgen-van-een-vaststelling
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Straat
Onbepaald

Locatie
Aartselaar (Aartselaar), Kontich (Kontich)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
2 635 050m²

Beschermingsdossiers
4.05/10000/118.1 

Typologie: agrarische landschappen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2103),
bomenrijen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1655), coulissenlandschappen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2063), hoeven
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/190), landhuizen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/262), parken
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/337), rabatten
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2075), 
schansen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/868)  

Aanduiding ankerplaatsen 2006-2014
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1102) (geografische inventarisatie, :
vaststellingen, : actualisaties: van 2006 tot 2014)

Beschrijving
De domeinen Groeningenhof, Solhof en Lillaarschans met omgeving zijn vastgesteld in de
landschapsatlas.

 
 

Waarden
natuurwetenschappelijke waarde
De Pannebossen langs de zuidelijke rand van de ankerplaats vertegenwoordigen dankzij een
natuurlijke kruid- en struiklaag een belangrijke waarde met betrekking tot de flora. Samen met de
omliggende open omgeving en de beboste domeinen rond de kastelen bieden zij bovendien goede
mogelijkheden voor verschillende faunagroepen, waarbij de vogels en vlinders het opvallendst zijn.
De aanleg in rabatten geeft bovendien een goede kijk op een historische ontginning van natte
gronden vermoedelijk voor de winning van gerief- en of brandhout.

historische waarde
De drie kastelen binnen deze ankerplaats worden reeds vermeld op de kabinetskaart van de
Ferraris (1770-1778). De structuur en opbouw van de domeinen is redelijk gaaf bewaard gebleven.
Vooral het kasteel Groeningenhof, deels teruggaand tot de 16de eeuw, is als bouwwerk historisch
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zeer waardevol. Eveneens te vermelden zijn de Kapittelenhoeve, waarvan de site reeds wordt
vermeld in 1304.

esthetische waarde
De gaaf bewaarde kasteeldomeinen binnen een landelijke omgeving met een aantal kleine
landschapselementen resulteert in een esthetisch aantrekkelijk geheel. De mooi bewaarde
kasseiwegen en de oude hoeven vervolledigen het historische karakter van deze ankerplaats.

ruimtelijk-structurerende waarde
Deze ankerplaats vertegenwoordigt een relict van de oorspronkelijk veel uitgestrektere landelijke
omgeving tussen Kontich en Aartselaar. Gezien de steeds toenemende bebouwingsdruk, wint de
laatste open ruimte in deze omgeving steeds meer aan belang.

Aanduiding van
Is de vaststelling van

Domeinen Groeningenhof, Solhof en Lillaarschans met omgeving
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135366)

Aartselaar (Aartselaar), Kontich (Kontich)  
Het landschap wordt gevormd door drie kasteeldomeinen, omgeven door een
relatief gaaf bewaarde landelijke omgeving. De open ruimte binnen dit gebied
is hoofdzakelijk in landbouwgebruik. Het Groningenhof/Kontichshof is een
waterkasteel gelegen in de Mandoerse beek, omgeven door een omhaagd
landschapspark. De Lillaarschans/Lillaarhoeve is een neoclassicistich
kasteeltje, eveneens met ovale omgrachting en beboomd park. Het kasteel
Solhof werd voor het eerst vermeld in de 15de eeuw. De huidige site werd

aangepast eind 20ste eeuw, doch de basisstructuur bleef bewaard. Naast deze drie kastelen liggen
binnen de ankerplaats verschillende hoeven en omringende landbouwgronden. Het kan
gekarakteriseerd worden als een coulissenlandschap en in het zuiden de Pannenbossen met rabatten.

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed


Contact
Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld
het ons via het contactformulier (/contact?
uri=https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10276).
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Kasteel Solhof: neorenaissance
bijgebouwen, omgevende gronden en

dreven
Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-04-1984 tot heden
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Besluiten
Kasteel Solhof (https://id.erfgoed.net/besluiten/1955) 
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1955

Rechtsgevolgen
 Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website
(https://www.onroerenderfgoed.be/de-gevolgen-van-een-bescherming).

Provincie
Antwerpen

Gemeente
Aartselaar

Deelgemeente
Aartselaar

Straat

100 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN

https://id.erfgoed.net/besluiten/1955
https://www.onroerenderfgoed.be/de-gevolgen-van-een-bescherming
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Baron van Ertbornstraat, Solhofdreef

Locatie
Baron van Ertbornstraat, Solhofdreef (Aartselaar)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
95 181m²

Beschermingsdossiers
4.02/11001/101.1 
OA002288 

Typologie: bruggen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/86), conciërgewoningen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/105), dreven
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/128), hekken
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/185), hekpijlers
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/186), ijskelders
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/200), koetshuizen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/245), omheiningsmuren
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/317), parken
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/337), siertuinen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/440), 
stallen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/411)  

Datering: tweede helft 19de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1064)  

Stijl: neo-Vlaamserenaissance-stijl (https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/14)  

Soort: Fagus (https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/151)  

Project beschermingsdatabank 2013-2016
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1028) (beschermingen: van 01-01-2013 tot
30-06-2016)

Beschrijving
De bescherming omvat de bijgebouwen in neorenaissancestijl, de gronden binnen de
omgrachting, de gronden buiten de omgrachting begrensd door en met inbegrip van de dreven
links en rechts van het kasteel Solhof.

 
 

Waarden
De bijgebouwen in neorenaissancestijl, de gronden binnen de omgrachting, de gronden buiten de
omgrachting begrensd door en met inbegrip van de dreven links en rechts van het kasteel is
beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde
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in casu esthetische waarde:

Aanduiding van
Is de omvattende bescherming van

Neoclassicistisch kasteel Solhof
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12419)

Baron van Ertbornstraat 118-122 (Aartselaar)  
Binnen een brede rechthoekige omgrachting gevat neoclassicistisch kasteel
gelegen in de as van Barones Ludwine de Borrekenslaan.

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed


Contact
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