Minister~eel

besluit tot de vaststelling van het gebied 'Abdij van Kolen
en de Kolenberg' in de laildschapsatlas
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 4.1.1, 1 °;
Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 4.1.6;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de inventarismethodologie
voor de landschapsatlas;
Gelet op de bezware.n ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden is van 20 februari
tot en met 20 april 2018, waarvan de behandeling is opgenomen in het beveiligd digitaal bestand
van
dezelfde
datum
als
dit
besluit
onder
de
documentnaam
'2018V15_behandelingadviezenbezwaren';
Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed van 14 juni 2018, waarvan
de behandeling is opgenomen in het beveiligd digitaal bestand van dezelfde datum als dit besluit
onder de documentnaam '2018-V15_behandelingadviezenbezwaren';
Overwegende · dat de onroerende goederen die worden opgenomen in de vastgestelde
. landschapsatlas erfgoedwaarde pezitten en voldoende goed bewaard zijn;
Overwegende dat de onroerende goederen die worden opgenomen in de vastgestelde
landschapsatlas integraal deel uitmaken van het gebied 'Abdij van Kolen en de Kolenberg'
waarvan de waarde als volgt gemotiveerd kan worden:
Esthetische waarde: De ligging van het klooster op een hoogte heeft een hoge belevingswaarde.
De gave omgeving draagt hier aan bij. De geïsoleerde ligging van het klooster en de rust en
stilte die het omgeeft, draagt verder bij aan de esthetische waarde. De ligging op de overgang
van 'Droog naar Vochtig Haspengouw maakt vergezichten mogelijk;
Historische waarde: De abdij van Kolen is een late, 15de-eeuwse kloosterstichting onder impuls
van een lokale adellijke dame. Ondanks een korte onderbreking begin 19de eeuw heeft het
klooster zijn religieuze functie verder gezet, wat eerder uitzonderlijk is. Vele andere abdijen zijn
na de Franse revolutie opgeheven, verkocht, geseculariseerd, vaak (deels) afgebroken en
herbestemd, waardoor het abdijdomein en gebouwencomplex teloor gingen. De kerkwegel
tussen klooster en kerk wijstop de historische band tussen de parochie Kerniel en de abdij van
Kolen;
·
Ruimtelijk-structurerende waarde: De abdij van Kolen is de structurerende beelddrager van het
gebied en beeldbepalend voor de omgeving. Uit de ruime omgeving zie je de abdij liggen, door
de ligging op de rand van het plateau, aangrenzend aan de beekvallei. De ruimtelijke configuratie
van het klooster met tuin en omhaagde boomgaard aan een beekvallei en op een hoogte in het
overgangsgebied tussen droog en vochtig Haspengouw is nog altijd heel herkenbaar.
De landschappelijke structuur is in dit landschap grotendeels ongewijzigd gebleven. Het gaat
hierbij over de structuren van wegen en percelen, de beekvallei en daarbij horende landgebruik
van weilanden en natte bossen, weilanden op de hellingen en akkers op de plateaugronden. De
voormalige spoorlijn Drieslinder-Tongeren structureert de omgeving;
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BESLUIT:
Artikel 1. De onroerende goederen opgenomen in het beveiligd digitaal bestand onder de naam
'2018-V15_artikel1' worden opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas, vermeld in artikel
4.1.1, 1°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
Art. 2. De vastgestelde landschapsatlas is in de vorm van een gegeorefereerde GIS-laag
beschikbaar op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Brussel,

2 5 SEP. 2018
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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