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Mînisterieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen Houtig erfgoed, fase l.A te Anzegem, Beernem,
Brugge, Damme, Dentergem, Heuvelland, Ichtegem, Ieper , Koekelare, Oostkamp,
Pittem, Ruiselede, Tielt en Vleteren

DE VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINI STER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING ,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen , gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988 , inzonderheid a r tikel 6 , § 1 , I , 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 197 6 tot bescherming van
monumenten en stads - en dorpsgezichten , gewijzigd bij de
decre ten van 18 december 1992 , 22 februari 1995 , 22 december
1995 , 8 decembe r 1998 , 18 me i 1999 , 7 decembe r 2001 , 21
november 2003 , 30 april 2004 , 10 maart 2006 en 18 maart 200 9 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
to t bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaams e
Regering , gewij zigd b ij beslui t van de Vlaamse Reger i n g van
1 5 oktober 2004 , 23 december 2005 , 1 9 mei 2006 , 30 juni 2006 ,
1 september 2006 , 15 juni 2007 , 28 juni 2007 , 10 oktober
2007 , 1 4 november 2007 , 5 september 2008 , 22 september 2008 ,
6 januari 2009 en 30 januari 2009 ,

BESLUIT

Het ontwerp van li jst van de volgende voor b e scherming vatbare
monumenten , stads - en dorpsgezichten , wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot b escherming van monume nt en
en stads - e n dorpsgezichten , gewijz igd bij de decreten van 18 december
1992 , 22 februari 1995 , 22 december 1995 , 8 december 1998, 18 mei 1 999 , 7
december 2001 , 21 november 2003 , 30 april 2004 , 10 maart 2006 en 18 maart
2009 :
Artikel 1.

1° Omwi l l e van het algemeen belang gevormd door d e artistieke , historische ,
sociaal - cul t urele , volkskundige en wetens chappeli jke waarde :
- als monument :
De
hoogstamboomgaard
(Zwarte
moerbei)
met
inbegrip
van
de
kunstenaarswoning , g elegen te
An zegem (Ti egem) , Meuleberg 3 ;
bekend t en kadaster :
Anzegem, Se afdeling , sectie A, perceelnummer(s) 1203K .
De artistieke waarde wordt al s v olgt omschreven :
Als
voorbeeld
van
een
h oogstamboomgaard
met
een
beeldbepalende ,
schilderachtige boom, geplant i n relatie tot een ku nstenaarswoning , die op
zich zelf ook een represe nt atief voorbeeld is van een landelijke woning
geinspireerd op de traditionele "West - Vlaamse n architectuur cf . vormentaal ,
materiaalgebruik en detaillering (schrijnwerk) .
De historis c h e , sociaal - culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als voo rbeeld van een historische eenheid van hoogstamboomgaard en
kunst e naar swoning , gesitueerd in een voormalige kunstenaarskolonie , die een

woning waarvan het (tuin)ontwerp werd geïnspireerd door de traditionele
regionale landelijke architectuur en wanrvan bovendien meerdere kunstwerken
van de schilder en tijdelijke bewoner Valerius De Saedeleer bekend en
bewaard zijn.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als voorbeeld van een hoogstamboomgaard waarin een authentiek en tevens
bijzonder fruitras voorkomt.

2° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische,
sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Knotbomendreef (Zomereik) met kerkhofomgeving, met inbegrip van een deel
van de openbare waterloop Kasselrijbeek, gelegen te
Anzegem (Vichte), Kerkdreef;
bekend ten kadaster:
Anzegem, 6e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) ZNR, 261A, 280D2(DEEL).
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als representatief en contextueel zeer gaaf voorbeeld van een
dreefbeplanting met oude, ten dele nog levenskrachtige bomen.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als representatief onderdeel van een nog goed herkenbare feodale
dorpsstructuur waarbij dreven in eigendom van lokale heren georiënteerd
werden op kerken en waarbij een traditioneel knotbeheer werd gevoerd, dat
nog steeds wordt verdergezet.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als zeldzaam voorbeeld van een dreefbeplanting met zeer oude bomen, ten
dele nog met autochtoon genetisch materiaal.

3° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische,
sociaal-culturele en volkskundige waarde:
- als monument:
Bundelboom, zgn. 'De Vijfling' (Tamme kastanje), evenals de cirkelvormige
zone met een straal van 15m er omheen, gelegen te
Beernero (Beernem), Bulscampveld
bekend ten kadaster:
Beernem, le afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 22l(DEEL), 222(DEEL).
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als gaaf voorbeeld van een gezonde, groeikrachtige bundelboom met een
bijzondere groeivorm met vijf spillen, die bovendien beeldbepalend is vanaf
de aanliggende wandeldreef.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als mogelijke overgebleven bijzonderheid uit een productief bosbouwproject
van adellijke landeigenaars en bijgevolg representatief voorbeeld van
experimentele bosbouw.
Als voorbeeld van een uitzonderlijke groeivorm met een status van
bezienswaardigheid, waardoor een specifieke naamgeving tot stand is gekomen
en de groeiplaats stilaan een betekenis vervult als ontmoetingsplaats.
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4° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische,
sociaal-culturele en volkskundige waarde:
- als monument:
De vredesboom (Zilverlinde), evenals een cirkelvormige zone met een straal
van lOm er omheen, gelegen te
Beernem (Sint-Joris (bij Brugge)), Kerkstraat; Lattenklieversstraat
bekend ten kadaster:
Beernem, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) ZNR.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als mooi en zeldzaam voorbeeld van een solitaire en beeldbepalende boom op
een historisch beladen plein.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde :
Als exemplarisch voorbeeld van een vredesboom, aangeplant omstreeks 1919
vanuit een herinneringstraditie, naar aanleiding van het einde van
Wereldoorlog 1

5° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische,
sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
De solitaire boom (Ruwe iep) evenals een cirkelvormige zone met een straal
van 15m er omheen, gelegen te
Brugge (Brugge), Sint-Salvatorskerkhof;
bekend ten kadaster:
Brugge, 3e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) ZNR, 1221C(DEEL),
1221D(DEEL).
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
als voor West-Vlaanderen best bewaarde vrijstaande en opgaande Ruwe iep
buiten bosverband.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
als een voor West-Vlaanderen authentiek voorbeeld van een op een voormalig
kerkhof en dicht bij het kerkportaal, tevens in onmiddellijke relatie tot
een (verplaatst) calvariekruis, aangeplante boom.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven
als enig voorbeeld van een nog niet door de iepenziekte aangetaste en
wellicht genetisch zuivere stadsboom die in de 19 8 eeuw veelvuldig werd
toegepast voor het aanplanten op pleinen, op kerkhoven, in dreven en langs
wegen.

6° Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaalculturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Galgenbergbosje met oude hakhoutstoven (Haagbeuk), gelegen te
Brugge (Sint-Andries), Diksmuidse Heerweg; Fort Zevenbergen
bekend ten kadaster:
Brugge, 27e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 544P.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als zeer zeldzaam voorbeeld van een nog onbebouwde terechtstellingsplaats
op de rand van een middeleeuwse stad, gemarkeerd door houtige begroeiing en
gelegen langsheen een nog grotendeels bewaard tracé van een oude
verbindingsweg.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als zeldzaam, gaaf bewaard en authentiek voorbeeld van een
hakhoutbegroeiing met zeer oude bomen (tot 300jaar en ouder) .
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7° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische,
sociaal-cul tureJ e, vol kr: k1mrli <JA Fm wP.t:P.n.schappeli j ke waarde:
- als monument:
Hoogstamboomgaard (Appel sp. -Okkernoot), gelegen te
Damme (Damme), Polderstraat;
bekend ten kadaster:
Damme, le afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 557C.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als gaaf voorbeeld van een beeldbepalende, vrijliggende polderboomgaard,
met mooie, representatieve groeivormen.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als representatief voorbeeld van een traditioneel beheerde
hoogstamboomgaard met streekgebonden appelrassen en -variëteiten, aan
westelijke zijde voorzien van een beschuttend windscherm bestaande uit
okkernoten.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als authentiek voorbeeld van een hoogstamboomgaard met talrijke, vaak
bijzondere en zeldzaam geworden fruitrassen en -variëteiten, die bovendien
duidelijk streekgebonden zijn voor de Kustpolders.

8° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische,
sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
De vrijheidsboom (Linde cv.) evenals een cirkelvormige zone met een straal
van 15m er omheen, gelegen te
Dentergem (Dentergem), Wontergemstraat(Den)
bekend ten kadaster:
Dentergem, le afdeling, sectie A, perceelnummer(s) ZNR.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
als centraal op de dorpsplaats aangeplante vrijheidsboom, die door zlJn
solitaire standplaats en mooie, representatieve groeivorm beeldbepalend is
in het dorp.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
als voor West-Vlaanderen meest representatieve vrijheidsboom die herinnert
aan het organiseren van feestelijkheden en het aanplanten van bomen kort na
de Belgische onafhankelijkheid (1830). De boom werd bovendien aangeplant op
de plek waar vroeger de schandpaal was opgesteld.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven
als gecultiveerde lindevariëteit die in de 19e eeuw werd toegepast voor het
aanplanten op pleinen, in dreven, langs wegen, in tuinen en parken.

9° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische,
sociaal-culturele en volkskundige waarde:
- als monument:
Kaphaag (Schietwilg) met hoppeveld inclusief een bufferstrook van Sm,
gelegen te
Heuvelland (Westouter), Sint-Pietersstraat(West)
bekend ten kadaster:
Heuvelland, Se afdeling, sectie A, perceelnurnmer(s) 479A, 480, 481,
482(DEEL), 492(DEEL), 493(DEEL), 494, 495, 496.
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De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als zeldzaam en mogelijk uniek voorbeeld van een aan één zijde door een
levende groende wand afgeschermd hoppeveld.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als gaaf en authentiek, mogelijk zelfs uniek voorbeeld van een kaphaag als
wind- en/of regenbeschutting langsheen een hoppeveld.

10° Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaalculturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Holle wegbegroeiing (divers) met inbegrip van een deel van het openbaar
domein van de Soldatenstraat, inclusief een bufferstrook van Sm, gelegen te
Heuvelland (Westouter), Soldatenstraat(West) ;
bekend ten kadaster:
Heuvelland, Se afdeling, sectie D, perceelnummer(s) ZNR, 69A(DEEL),
70(DEEL), 89C(DEEL), 95(DEEL), 96C(DEEL).
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarden worden als volgt
omschreven: :
Als representatief en karakteristiek voorbeeld van een gedegenereerde
houtkant op de taluds van een holle weg die als een slingerend historisch
tracé op een heuvelflank gelegen is.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven:
Als zeldzaam voorbeeld van een gedegenereerde houtkant met een zeer
soortenrijke verzameling van zowel autochtone soorten als oude
cultuursoorten, zowel in opgaande als in geknotte groeivorm, die door hun
diversiteit, hun soortspecificiteit en hun soortzeldzaamheid representatief
zijn voor een gevarieerde holle wegbegroeiing.

11° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke,
historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
- als monument:
Kruishaag (Eénstijlige meidoorn) en knotbomen (Schietwilg) met huiskavel
inclusief een bufferstrook van Sm, gelegen te
Heuvelland (Wijtschate), Kruisstraat(Wijtsch)
8;
bekend ten kadaster:
Heuvelland, le afdeling, sectie E, perceelnummer(s) ZNR, 912A(DEEL),
913A(DEEL), 917A(DEEL), 918(DEEL), 919R, 921H, 921Z, 926B(DEEL),
927A(DEEL).
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven::
Als voorbeeld van een gaaf bewaarde, beeldbepalende huiskavelbeplanting.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als voorbeeld van een beplanting bestaande uit een zeer representatieve,
continue kruishaag, in combinatie met ingeplante knotbomen, staande op de
volledige buitenrand van de beweide huiskavel en bovendien nog traditioneel
beheerd als een doornhoudende en veekerende beplanting.

12° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke,
historische, sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Geknotte hoekboom (Zwarte populier) evenals een cirkelvormige zone met een
straal van lOm er omheen, gelegen te
Heuvelland (Wulvergem), Vrooilandstraat(Wulv) ;
bekend ten kadaster:
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Heuvelland, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 188(DEEL), 189(DEEL),
2ll(DEEL), 215(DEEL).
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als fraai voorbeeld van een beeldbepalende, volledig vrijstaande, dikke
knotboom.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als voorbeeld van een traditioneel beheerde knotboom die het hoekpunt
markeert van meerdere kleine percelen met een sinds meerdere eeuwen
ongewijzigde perceelsvorm en ongewijzigd landgebruik.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven
Als voorbeeld van een oude, zeldzame van nature voorkomende populier, die
als soort in de voorbije eeuwen zeer sterk verdrongen is door andere
soorten Cultuurpopulier sp ..

13° Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaalculturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Houtkantbegroeiing (divers) met inbegrip van de voetweg, inclusief een
bufferstrook van Sm, gelegen te
Ichtegem (Eernegem), Kapellewegel;
bekend ten kadaster:
Ichtegem, 2e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 198H(DEEL), 201M(DEEL).
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
De voetweg en begeleidende houtkant vertonen een sterke samenhang inzake
hun histori~ch gebruik en functie, en zijn minstens sinds de 18e eeuw onder
die vorm en op die locatie aanwezig. De voetweg zelf heeft zijn naam Kapellewegel- te danken aan een kapel die langs het tracé voorkomt. Inzake
soortensamenstelling en beheervorm vormt de houtkant een gaaf bewaard en
representatief landschapselement voor het Houtland; hij herbergt een aantal
oude exemplaren van meidoorns, hulsten, iepen en essen.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
De langdurige aanwezigheid van de houtkant op die locatie langs de voetweg,
de grote exemplaren van diverse soorten, in combinatie met de zeer diverse
en streekeigen soortensamenstelling,
bepalen de grote waarde ervan inzake
autochtoon en streekeigen soorten en beheervorm.

14° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke,
historische, sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Kanaalbeplanting (Okkernoot) met inbegrip van een deel van het openbaar
domein en inclusief het open water van de Hoge en Lage Wieltjesgracht,
gelegen te
Ieper (Ieper), Hoge Wieltjesgracht; Adjudant Masscheleinlaan
bekend ten kadaster:
Ieper, le afdeling, sectie A, perceelnummer(s) ZNR;
Ieper, le afdeling, sectie E, perceelnurnmer(s) ZNR;
Ieper, le afdeling, sectie F, perceelnummer(s) ZNR.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als voorbeeld van vrij volledige schilderachtige watergebonden bomenrijen
met een hoge beeldbepalende waarde.
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De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde wordt als volgt
omschreven :
Als voorbeeld van een kanaalbeplanting geconcipieerd als laat 19e eeuwse
stadsverfraaiing na ontmanteling van de stadsvesten en met een
uitzonderlijk en traditioneel gebruik waarbij de vruchten van de fruitbomen
(Okkernoot) door bewoners kunnen worden geoogst door de bomen tijdelijk af
te huren van de stedelijke overheid.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als voorbeeld van continue kanaalbeplanting met fruitbomen (Okkernoot), die
herinnert aan de vroeger algemeen voorkomende dijkbeplantingen met
Okkernoot langsheen rivieren en kanalen.

15° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke,
historische, sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Bosarboretum (collectie park- en bosbomen} en zaadbomenbestand met zgn.
'Koekelare-den' (Corsicaanse den cv. Koekelare) in het domeinbos Grote
Vijver, gelegen te
Koekelare (Koekelare}, Bovekerkestraat; Litterveldstraat;
bekend ten kadaster:
Koekelare, le afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 785(DEEL), 786A(DEEL),
787A(DEEL);
Koekelare, 1e afdeling, sectie E, perceelnummer(s) 1015A, 1018B, 1019C,
1020, 1021, 1022A, 1024A, 1025A, 1026A, 1027A, 1028, 1029A, 1030A, 1031,
1032, 1034E, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 10400, 1042G, 1042H, 1042K,
1043B, 1044B, 1045C.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als voorbeeld van nadrukkelijk vormgegeven bosarboretum met gaaf bewaard
polygonaal basis-aanlegpatroon en met een uitgebreide collectie park- en
bosbomen.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige en waarde wordt als volgt
omschreven :
Als één van de weinige specifieke bosarboreta in Vlaanderen waarvan de
ligging rechtstreeks verwijst naar de historisch relevante kweekprogramma's
van bosbomen die lokaal hun beslag kregen.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als uitgebreide, gevarieerde en vrij volledige collectie van park- en
bosbomen, waaronder een hoog aandeel coniferen alsook enkele belangrijke
zaadboombestanden, in het bijzonder van de zgn. 'Koekelare-den'.

16° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke,
historische, sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Solitaire boom, zgn. 'Grote Linde' (Zomerlinde} evenals een cirkelvormige
zone met een straal van 15m er omheen en inclusief een deel van het
openbaar domein, gelegen te
Oostkamp (Oostkamp}, Beernemsestraat;
bekend ten kadaster:
Oostkamp, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) ZNR, 513A(DEEL).
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven
Als zeer opvallende en beeldbepalende solitaire boom met zeer omvangrijke
stam en kruin.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als representatief voorbeeld van een welkomstboom aangeplant aan een
erftoegang.
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De Netenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als zeldzaam voorbeeld van een zeer oud en genetisch waardevol exemplaar.

17° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke,
historische, sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Kasteelpark Gruuthuyse (collectie parkbomen en snoeivormen) met inbegrip
van het gebouwenpatrimonium (kasteel zgn. 'Gruuthuyse', poortgebouw,
conciërgewoning, koetshuis met stalling, winterserre, voormalige
hovenierswoning, schandpaal en voormalige boswachterswoning zgn.
'Claerhuis') en de individuele bosboom (Zomereik) in het zgn. 'Klein
Portaalbos' evenals een cirkelvormige zone met een straal van 15m er
omheen, gelegen te
Oostkamp (Oostkamp), Stationsstraat 196;
bekend ten kadaster:
Oostkamp, le afdeling, sectie C, perceelnurnrner(s) ZNR, 95B;
Oostkamp, 1e afdeling, sectie I, perceelnurnmer(s) ZNR, 161R(DEEL), 360H,
361H, 361K, 362B, 363A, 364C, 370B, 372B, 372D, 373B, 373D, 374, 375A,
375B, 376, 377A, 377B, 377C, 377D, 386A(DEEL), 389X, 389Y, 389Z, 390, 391,
392, 393, 394, 395A, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
414/02, 567C.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als een fraai·, besloten kasteelpark met voor Vlaanderen zeldzame
parkarchitecturale kwaliteiten en met zeer zorgvuldig uitgewerkte
zichtassen of vista's waarin de beplantingen een voorname rol spelen
(plantposities, i.c. puntvormige, lijnvormige en groepsgewijze
aanplantingen i.c. solitaire loofbomen en coniferen, dreven, assenpark,
boomweide, kunstsnoeivormen i.c. leiboomschermen, bijzondere groeivormen
i.c. treurvormen, entvormen, bijzondere bladvormen en -kleuren) en waarvan
het kasteel en de bijhorende nutsgebouwen een architecturale eenheid
vormen.
Als individuele bosboom die door zijn omvang één van de oudere van nature
voorkomende zomereiken in de regio is.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven:
Als kasteelpark, bepaald door een kasteel met poortgebouw, conciërge- en
hovenierswoning, koetshuis, stallingen en verspreid ingeplante
boswachterswoning en een indrukwekkend park in gemengde stijl, deels
geometrisch, deels landschappelijk, ontstaan omstreeks 1890 naar ontwerp
van de Franse equipe rond H. en A. Duchêne, beiden befaamde tuin- en
landschapsarchitecten, met verdiepte gazonpartijen, spiegelvijver met
bijzondere fontein, winterserre, rozenpergola en geschoren elementen,
graslanden, solitaire bomen, bomengroepen, boomweide, dreven, schandpaal,
lovergang en parkbossen, teruggaand op een oud domein met herkenbare
naamgeving uit de 12e eeuw, waaraan belangrijke jachtgebieden verbonden
waren.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als kasteelpark met een representatieve collectie aan parkbomen en als
verzameling van bijzondere soorten en variëteiten, waarbij sommige
exemplaren behoren tot de omvangrijkste in hun soort in Vlaanderen.
Als individuele bosboom die vermoedelijk één van de oudste overgebleven
exemplaren uit het voormalige jachtpark-areaal van de Heren van Gruuthuyse
is en bijgevolg hoge genetische waarde heeft.

8

18° Omwille van het algemeen belang gevormd door de sociaal-culturele,
volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Oude bosrandbegroeiing {divers) inclusief een bufferstrook van Sm, gelegen
te
Pittem {Egem), Brugsesteenweg; Vliegveldweg;
bekend ten kadaster:
Pittem, 2e afdeling, sectie C, perceelnummer(s} 79F(DEEL}, 80M(DEEL},
81B(DEEL}, 82A(DEEL}, 85B(DEEL}, 85D(DEEL}.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als representatief en illustratief voorbeeld van een relictbegroeiing van
een oud bos waaruit het ontstaansprincipe van traditionele hagen en
houtkanten kan worden afgelezen.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als zeldzaam voorbeeld van een gedegenereerde houtkant met een verzameling
zowel autochtone oud bos-indicatoren als oude cultuursoorten die door hun
diversiteit, hun soortspecificiteit en hun soortzeldzaamheid representatief
zijn voor een oude bosrandbegroeiing.

19° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke,
historische, sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Oude hakhoutstoven {Fladderiep) evenals een cirkelvormige zone met een
straal van 10 m er omheen, gelegen te
Ruiselede {Ruiselede), Bruwaanstraat;
bekend ten kadaster:
Ruiselede, le afdeling, sectie A, perceelnummer(s} 351A(DEEL}, 356B(DEEL},
362B(DEEL}.
De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als vermoedelijk de oudste fladderiepen van West-Vlaanderen.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als voorbeeld van een begroeiingselement met een merkwaardige kapvorm,
waarvan de functie {nog) niet met zekerheid kan worden omschreven {mogelijk
markeringspunt op een houwgrens en/of loofvoedering), maar waarvan de
cultuurhistorische waarde 1 mede door de zeldzaamheid van dergelijke
locaties, zeer groot is.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als één van de zeldzaamste boomsoorten in Vlaanderen en tevens één van de
slechts drie gekende locaties in West-Vlaanderen, bovendien ook de
vermoedelijk oudste groeiplaats, waardoor de genetische waarde eveneens
zeer groot is.

20° Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke,
historische, sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Oude knotbomen {Veldesdoorn) met pijlerkapel evenals een cirkelvormige zone
met een straal van lOm er omheen, inclusief een deel van het openbaar
domein, alsook een segment van een vervaagd buurtwegtracé, gelegen te
Pittem {Pittem), Turkeijensteenweg
Tielt (Tielt} Egemsesteenweg ;
bekend ten kadaster:
Pittem, le afdeling, sectie B, perceelnummer(s} ZNR, 763/2A, 764B(DEEL};
Tielt, le afdeling, sectie A, perceelnummer(s} ZNR, 729(DEEL}, 732C(DEEL}.
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De artistieke waarde wordt als volgt omschreven :
Als tegenhanger van eerder talrijk voorkomend rijkelijk religieus erfgoed,
vormt dit geheel een zeldzaam, fraai voorbeeld van uiterst bescheiden
agrarisch gebonden religieus erfgoed. Het eenvoudig materiaalgebruik van de
pijlerkapel (gekalkte baksteen) benadrukt de authentieke waarde.
De vrij uitgroeiende knotbomen vormen een belangrijke beeldbepalende
structuur in de omgeving en overschaduwen als het ware de pijlerkapel.
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Het begroeiingselement, in combinatie met het vervaagde buurtwegtracé en
het religieus erfgoed, vormen samen een inmiddels zeldzaam samenstel uit
een agrarisch cultuurlandschap, waarin landgebruik, houtgebruik en devotie
nog steeds herkenbaar zijn.
De bewaarde knotbomen vormen een restant van een vroegere houtkant langs de
buurtweg, die oorspronkelijk zowel de gemeentegrens markeerde, een vorm van
veekering verzorgde, een bron van geriefhout betekende en tegelijk de kapel
overschaduwde.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
De knotbomen {Veldesdoorn) hebben een aanzienlijke ouderdom en dragen een
hoge soortzeldzaamheid in de zandleemstreek, waardoor het houtig erfgoed
een wetenschappelijke waarde van authentieke, streekeigen soorten bezit.

21° Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, sociaalculturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
Houtkantbegroeiing {divers) met inbegrip van een huiskavelperceel,
inclusief een bufferstrook van 5m, inclusief een deel van het openbaar
domein van de Heidebeek gelegen te
Vleteren (Oostvleteren), Kasteelweg(Oost)
bekend ten kadaster:
Vleteren, le afdeling, sectie A, perceelnummer(s) ZNR, 303A(DEEL),
304A(DEEL), 305A, 306A(DEEL), 310A(DEEL), 311A(DEEL), 312A(DEEL),
323G(DEEL), 325B(DEEL), 325C(DEEL), 326H(DEEL).
De historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde worden als volgt
omschreven :
Als representatief en karakteristiek voorbeeld van een robuuste
perceelsrandbegroeiing langsheen sloten en beekkanten, op huiskavelniveau
en in het overgangsgebied tussen twee onderscheiden landschapstypes.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven :
Als zeldzaam voorbeeld van een gedegenereerde houtkant met een zeer
soortenrijke verzameling van zowel autochtone soorten als oude
cultuursoorten zowel in opgaande als in geknotte groeivorm, die door hun
diversiteit, hun soortspecificiteit en hun soortzeldzaamheid representatief
zijn voor een gevarieerde houtkantbegroeiing.
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Art. 2. 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-

besluit van de Vlaamse Regering van
maart 1994 en 22 augustus 2006) .

Brussel,

2~

en

dorpsgezichten,

juni 2006

gewijzigd

1 6 JUNI 2009

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN
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