
CASTEL DE LINDTHOUT
MONUMENT CLASSÉ

RESTAURATION DES FAÇADES, TOITURES ET CHASSIS

Le Castel de Lindthout a été édifié de 1867 à 1869 par l’architecte gantois Florimond 
Vandepoele, à la demande de l’avocat bruxellois Auguste Beckers. Initialement 

construit en style néorenaissance flamande, le Castel bénéficiera dès 1898 de 
transformations et agrandissements qui en feront un bel exemple de continuité 
du style néogothique appliqué à l’architecture civile à la fin du 19e siècle. Après un 
passage par les mains du vicomte français René de Maupeou, il est acquis en 1898 
par Charles-Henri Dietrich, banquier et homme d’affaires 
bruxellois, futur baron de Val Duchesse. En 1903, Dietrich 
quitte le domaine de Lindthout pour Val Duchesse, qu’il 
vient d’acquérir, et cède le domaine aux Sœurs du Sacré-
Cœur de Lille qui, l’année suivante, y ouvrent un pensionnat : 
l’actuel Centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout. Elles 
complètent l’ensemble par des extensions dont la chapelle 
néo-gothique et, après 1950, une aile moderne.
En 2000, suite à son rachat par la commune de Woluwe-
Saint-Lambert, le Castel a été aménagé pour accueillir 
l’Académie de Musique, de la Danse et des Arts de la 
parole. Le Castel ainsi que les parties anciennes de 
l’ancienne propriété Lindthout sont classés comme 
ensemble depuis le 04/09/2002.

Les travaux en cours portent sur l’enveloppe 
extérieure du bâtiment et consistent en la res-
tauration des façades, châssis et toitures.

Interventions sur les façades 
• nettoyage des briques et des pierres
• consolidation des pierres et remplacement 

ponctuel de briques
• nettoyage de la statue du Sacré-Coeur 
• décapage des ferronneries et remise en 

peinture dans la couleur d’origine 
• restauration de l’escalier d’entrée : démon-

tage, vérification de l’étanchéité, rempla-
cement de pierres

• restauration du petit banc de pierre situé le 
long de la façade nord du Castel, compre-
nant la restitution des éléments manquants 
(assise et dossier) 

Les travaux comprennent également la révision du système 
d’égouttage. 

Les châssis, vitrages et vitraux 
• Plusieurs fenêtres du Castel sont munies de verre étiré 

d’origine ou doublées d’une fenêtre intérieure. Ces vi-
trages exceptionnels seront conservés et restaurés. 
Dans les pièces secondaires, où le vitrage ne présente 
pas d’intérêt particulier, il sera remplacé par un verre 
feuilleté isolant. 

• La plupart des châssis du Castel étant d’origine, ils se-
ront restaurés et remis en peinture. 

• Les vitraux qui ornent certaines fenêtres du Castel se-
ront entretenus ou restaurés, en fonction de leur état de 
conservation. 

Les toitures 
• les toitures sont couvertes d’ardoises dont certaines – des ardoises roses 

de Fumay – sont  d’origine. Toutes les ardoises se-
ront démontées et contrôlées. Dans la mesure du 
possible, celles d’origine seront replacées et re-
groupées sur une même toiture. De nouvelles ar-
doises naturelles, proche de celles d’origine, rem-
placeront celles qui doivent l’être.
• remise en état des chéneaux et corniches. 
• restauration des descentes d’eau pluviales en 
fonte de fer cannelées.

Fin du chantier prévue : août 2016

Maître de l’ouvrage : Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
Architecte : Bureau Architecture Engineering Verhaeghen 
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HET KASTEELTJE 
VAN LINDTHOUT
GEKLASSEERD MONUMENT

RESTAURATIE VAN DE GEVELS,
 HET DAK EN HET RAAMWERK

Het kasteeltje van Lindthout werd 
tussen 1867 en 1869 op vraag van de Brusselse advocaat Auguste Beckers 

gebouwd door de Gentse architect Florimond Vandepoele. Het 
kasteeltje, dat werd opgetrokken in Vlaamse neorenaissance stijl, 
ondergaat vanaf 1898 een aantal veranderingen en wordt uitgebreid 
met wat een mooi voorbeeld is van de neogotiek die eind 19e eeuw vaak 
gebruikt wordt in de burgerlijke architectuur. Nadat het eerst in de 
handen kwam van de Franse burggraaf René de Maupeou, wordt het 
goed in 1898 aangekocht door Charles-Henri Dietrich, een Brusselse 
bankier en zakenman  die het ater tot baron van Hertoginnedal 
schopt. In 1903 verlaat Dietrich het domein om naar zijn nieuwe goed 
in het Hertoginnedal te trekken en schenkt hij het aan de ‘Sœurs du 
Sacré-Cœur de Lille’ die er het jaar daarop een internaat openen: het 
huidige onderwijscentrum ‘Sacré-Cœur de Lindthout’. Ze verfraaien 
het geheel met een aantal uitbreidingen waaronder de neogotische 
kapel en, na 1950, een moderne vleugel.  
Nadat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe het domein in het jaar 
2000 aankoopt, wordt het Kasteeltje ingericht om er de Academie 
voor Muziek, Dans en Woord in onder te brengen. Sinds 4/09/2002 
zijn het Kasteeltje en de oudere delen van het gewezen domein 

Lindthout geklasseerd als geheel. 

De huidige werken betreffen de buitenkant van het gebouw en bestaan uit de 
restauratie van de gevels, het dak en het raamwerk.

Interventies aan de gevels 
• reiniging van de bakstenen en de gevelstenen 
• versteviging van de stenen en gerichte vervanging van bakstenen
• reiniging van het beeld van het Heilig Hart 
• afbikken van het ijzerwerk en opnieuw in de originele kleur zetten 
• restauratie van de toegangstrap: demonteren, waterdichtheid controle-
ren, stenen vervangen

• restauratie van de kleine stenen bank aan de noordgevel van het 
Kasteeltje waarbij de ontbrekende elementen opnieuw worden toege-
voegd (zit en rugleuning) 

Tijdens de werken zal ook het systeem voor de waterafvoer grondig worden 
nagekeken. 

Raamwerk, vensters en glaswerk 
•  Verschillende vensters van het Kasteeltje bevatten origineel ge-
trokken glas of zijn uitgerust met een tweede binnenvenster. Dit uit-
zonderlijk glaswerk wordt bewaard en gerestaureerd. In de secundai-
re kamers, waar het maar om gewoon glaswerk gaat, wordt dit door 
isolerend gelaagd glas vervangen. 
• Aangezien het grootste deel van het raamwerk nog origineel is, 
wordt het gerestaureerd en opnieuw geverfd. 
• Het glas in bepaalde vensters wordt onderhouden of gerestaureerd 
in functie van de staat ervan. 

Het dak 
• het dak is bedekt met leistenen waarvan sommige - roze leisteen 

uit Fumay - nog originele exemplaren zijn. Alle leistenen worden er afge-
haald en gecontroleerd. De originele exemplaren worden in de mate van het 
mogelijke vervangen en samen op hetzelfde stuk dak gelegd. De exempla-
ren die vervangen moeten worden, worden vervangen door natuurleisteen 
dat de originele uitvoering zo goed mogelijk benadert.

• herstellen van dakgoten en daklijsten. 
• restauratie van de regenpijpen in gecanneleerd gietijzer.

Eind der werken voorzien voor augustus 2016

Bouwmeester: Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
Architecte: Architectenbureau Engineering Verhaeghen 
Subsidiërende overheid Geklasseerde Monumenten GOB - Directie Monumenten en Landschappen 
Documentatie kan ingekeken worden in het documentatiecentrum van het BROH - Vooruitgangstraat 80/1  
1035 Brussel - Tel. 02/204.24.96 - E-mail: bibmonument@mrbc.irisnet.be. Toegang na afspraak.
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