Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van de opgaande linde zogenaamd 'Kwartjesboom' van ValMeer in Riemst

Provme~e:

Limburg

Gemeente: R1emst, 7de afdeling, sect1e B
Dossiernummer: 4.001/73066/105.1

ObJectnummer: 4.01/73066/213.1

OmschriJVIng:
De opgaande linde zogenaamd 'KwartJesboom' van Val-Meer, Monseigneur Kerkhofslaan

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

t 8 SEP. 2018
De Vlaamse m1n1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Bele1dsdome1n Omgev1ng
Het adv1es werd gevraagd op 24 november 2017.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es Uit over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudell]k doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.1.2. Bele1dsdomem Mob11ite1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 24 november 2017.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeli]k doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.1.3. Bele1dsdome1n Landbouw en V1ssem
Het adv1es werd gevraagd op 24 november 2017.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es Uit over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Riemst

Het adv1es werd gevraagd op 24 november 2017.
Gemeente R1emst
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 21 december 2017 een gunstig adv1es
u1t over deze bescherming, met een aantal advlezen en opmerkmgen van de dienst Milieu. Het
adv1es werd n1et tiJdig meegedeeld en wordt dus 1n u1tvoenng van art1kel 6.1.3. van het
Onroerenderfgoeddecreet geacht gunstig te ZIJn. Het adv1es maakt integraal deel u1t van het
bescherm1ngsdoss1er.
Conclusie: het advles heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed {VCOE)

Het advles werd gevraagd op 24 november 2017.
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De VCOE bracht op 14 december 2017 een gunstig advies uit over de bescherming van het
onroerend goed. Het advies maakt integraal deel uit van het beschermingsdossier.
Behandeling van het advies:
De commissie merkt op dat zowel bij de beheersdoelstellingen (art. 3 MB) als bij de
instandhoudingsvoorschriften (art. 4 MB) sprake is van 'de standplaats'. Dit begrip wordt
volgens de commissie onvoldoende gedefinieerd. De commissie suggereert om in artikel 3, 3°
aan te geven dat de standplaats overeenkomt met de cirkelvormige zone met straal 20 meter
rond de boom waarnaar in artikel 1 wordt verwezen. Op die manier is duidelijk welke de te
vrijwaren 'omgeving van de als monument beschermde boom' is, waarbinnen het uitvoeren
van bepaalde werken toelatingsplichtig is (overeenkomstig artikel 5, 4° MB).
Antwoord:
Voor een algemeen gangbare definitie van standplaat's kan verwezen worden naar de website
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/standplaats 1 : 'De standpl_pats- ook wel groeiplaats-is
het geheel van groeifactoren die bepalen hoe het ecosysteem er kan uitzien op een bepaalde
plaats: de bodem, het klimaat, de waterhuishouding, de helling, de hoogteligging en alle
biologische invloeden van buiten.'
De sUggestie van de commissie verduidelijkt evenwel de zone waarbinnen het uitvoeren van
werken toelatingsplichtig is. Het MB (artikel 3, 3°) zal in die zin aangepast worden.
Conclusie: het advies heeft invloed op het beschermingsbesluit. Het beschermingsbesluit werd
als volgt aangepast:
Art. 3, 3°: standplaatsbeheer:
De wortelzone van de linde. overeenkomend met een cirkelvormige zone met straal 20 meter
rond de boom. dient van bodemingrepen te worden gevrijwaard om de wortels niet te
beschadigen. Omringende bomen in de haag mogen de l.inde niet overgroeien.
1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De uitgebrachte adviezen hebben invloed op het beschermingsbesluit. Het beschermingsbesluit
werd als volgt aangepast:
Art. 3, 3°: standplaatsbeheer:
De wortelzone van de linde. overeenkomend met een cirkelvormige zone met straal 20 meter
. rond de boom, dient van bodemingrepen te worden gevrijwaard om de wortels niet te
beschadigen. Omringende bomen in de haag mogen de linde niet overgroeien.

1
Ecopedia is een kennisdelingswebsite waar Inverde, Natuurinvest, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) samen met partners wil bouwen aan de kennis over natuur-, groen :
en bosbeheer. httos ://www .ecooedia. be/
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