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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als
monument te beschermen Kwelgrasland met perceelsrandbeplanting te Opbrakel
te BRAKEL
DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011 ;

BESLUIT:

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari
1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21
november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:
Wegens de historische en de artistieke en de wetenschappelijke waarde:
- als monument
kwelgrasland met perceelsrandbeplanting te Opbrakel, evenals een zone van 20 meter
er rond, gelegen te BRAKEL, Willemsveld z.n.
bekend ten kadaster:
BRAKEL, 2e afdeling, sectie A, perceelnummers 118A (deel), 119A (deel), 126C (deel),
130N/2 (deel), 132B (deel), 132C (deel), 133, 134B (deel), 134C (deel), 135B (deel),
141H {deel), 1588 (deel), 69C (deel), 70, 73C (deel), 74D (deel)
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:

Historische waarde:
- Het graslandcomplex herbergt meerdere sloten, een goed bewaard microreliëf en
relicten van halfnatuurlijke graslanden. De bomen kennen een bepaalde beheervorm uit
het verleden waarbij ze werden geknot. Het opbrengsthout werd gebruikt voor brand-,
ambachts-, bouw-, geriefhout of loofvoedering.
Artistiekè waarde:
- De opgaande Zomereik (Quercus robur) en de oude knotbomen van Haagbeuk
(Carpinus betulus), Zomereik en Zwarte els (Ainus glutinosa) vormen opmerkelijke
elementen binnen de omgeving, mede door hun uitzonderlijke ouderdom en omvang.
Ze behoren tot de hoogste, oudste en dikste in de regio. De dikste knotboom is een
Haagbeuk met een omtrek van 338 cm, een knothoogte van ca. 3m en een totale
hoogte van ongeveer 16m. Daarnaast staat nog een Haagbeuk met een omtrek van
315 cm. Verderop staat nog een Zomereik met een omtrek van 107 cm en een
Haagbeuk van 275 cm. In de weide zelf staat een solitaire Zomereik met een omtrek
van 250 cm en een vrije stamhoogte van ongeveer 2,50 m. Aan de andere kant wordt
de weide begrensd door o.a. een Zwarte els met een omtrek van 343 cm . Dit cijfer geeft
weliswaar een vertekend beeld aangezien de boom op 70 cm hoogte een stamsplitsing
heeft. In dezelfde rij staan nog enkele Haagbeuken waarvan de dikste een omtrek heeft
van 272 cm. Alle vernoemde bomen zijn ondanks hun leeftijd vitaal.
Wetenschappelijke waarde:
- Het weiland herbergt waardevolle plantensoorten die enkel voorkomen in kwelzones,
o.a. Ereprijs (Veronica), Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) en Egelboterbloem
(Ranunculus flammula).
Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 2010 en 2
augustus 2011 ).
. ') ')
.L
Brussel,
I

l

Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

