Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit .tot definitieve
bescherming als monument van een etagelinde op voormalig hoeve-erf in Hooglede

Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: Hooglede, 1ste afdeling, sectie A
Objectnummer: 4.01/36006/614.1

Dossiernummer: 4.001/36006/101.1

Omschrijving:
Etagelinde op voormalig hoeve-erf,
Hillemolenstraat 6

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

2 2 MEI 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands 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. Bele1dsdomem Omgeving
Het advies werd gevraagd op 24 me1 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunst1g.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.1.2. Bele1dsdomem Mob1l1te1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 24 me1 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een adv1es u1t over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen 1nvloed op het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.
1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en Vissen]
Het adv1es werd gevraagd op 24 me1 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Hooglede

Het adv1es werd gevraagd op 24 me1 2018.
Gemeente HOOGLEDE
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 14 JUni 2018 een gunstig adv1es u1t
over deze beschermmg, m1ts de e1genaars hun akkoord verlenen. Het adv1es maakt mtegraal
deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es:
Een beschermmgsprocedure vere1st n1et noodzakeliJk het akkoord van de zakeliJkrechthouders.
Conclus1e: het adv1es heeft geen Invloed op het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.
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1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 24 me1 2018.
De VCOE bracht op 5 JUli 2018 een voorwaardeliJk gunstig advles u1t over de beschermmg van
het onroerend goed. Het adv1es maakt integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
De Comm1ss1e vraagt om de selectie van de VIJf linden verder te verduideliJken en daarbiJ te
duiden m hoeverre deze beschermmgen een aanvullmg betekenen ten opzichte van de reeds
bestaande beschermmgen van etagebomen.
De Comm1ss1e vraagt ook de erfgoedwaarden van de mee te beschermen (bouwkundige of
hout1ge) elementen u1tgebre1der te mot1veren of deze u1t de beschermmg te sluiten. De
beheersv1s1e voor deze elementen d1ent h1erop te worden afgestemd.
De Comm1ss1e vraagt 1n de beschriJVIngen van de erfgoedwaarden de verWIJZing naar de
select1ecntena verder u1t te werken.
De Comm1ss1e vraagt een aantal elementen mzake de beheersdoelstellmgen verder te
verduideliJken (o.a. rond heraanplant na afsterven en rond de begnppen 'standplaats' en
'wetenschappeliJk onderzoek').
Met betrekkmg tot de etagelmde 1n Hooglede vraagt de Comm1ss1e bijkomend de ruimteliJkstructurerende erfgoedwaarde te onderzoeken.
Behandelmg van het adv1es:
De cntenanota Etagebomen m Vlaanderen, opgemaakt op 7 december 2017 (biJlage 5.4) wordt
verder aangevuld. Meer bepaald wordt de selectie van de VIJf linden onder hoofdstuk 5
omstandiger gemotiveerd. Er wordt geoordeeld dat deze selectie zeker een aanvullmg vormt
ten opzichte van de reeds bestaande beschermmgen van etagebomen.
Bmnen de afbakenmg van de bescherm1ng worden de kapel, het hekJe, de schuur, de op stam
gezette hulst en de gemengde afsluitmgshaag meegenomen. D1t wordt m het doss1er
u1tgebre1der gemotiveerd. Van het poortJe wordt ook een biJkomende 1llustrat1e m de
fotoreg1strat1e opgenomen terWIJl de gemengde afslu1tmgshaag samen met de hulst beter
wordt geduld op een reeds opgenomen foto. De beheersv1s1e voor deze elementen was reeds
afgestemd op deze aanvullende erfgoedwaarden.
In de beschn]vmg van de erfgoedwaarden wordt de verWIJZing naar de select1ecntena m de
mate van het mogelijke verder Uitgewerkt. HierbiJ moet wel worden opgemerkt dat er m deze
matene steeds hypotheses bliJven bestaan, waardoor verschillende Uitspraken m
voorwaardeliJke zm worden geformuleerd. Zowel met betrekking tot de functie als het
trad1t1onele beheer van de etagebomen bestaan doorgaans geen bronnen d1e h1erover absolute
zekerheid kunnen verschaffen. Voor etagebomen d1e z1ch m dorpscentra bevmden, 1s
doorgaans meer en betrouwbaardere mformat1e beschikbaar.
Met betrekking tot de standplaats (mgeburgerde term voor groe1plaats, cf. Technisch
Vademecum Bomen ANB, 2008) kan verduideliJkt worden dat d1t de plaats 1s d1e alle bovenomvat d1e de
en ondergrondse fys1sche, chem1sche en biologische factoren
levensomstandigheden en ontw1kkelingsmogel1]kheden van de betrokken boom bepalen.
H1erb1J kan gedacht worden aan bodemsoort, bodemstructuur, waterhu1shoudmg,
mmeralenn]kdom, doorwortelbare ru1mte, blootstellmg aan licht, enzovoort.
Onder wetenschappeliJk onderzoek omtrent bomen wordt verstaan; elke mon1tonng van de
evolutie d1e d1t levend erfgoed doormaakt, zoals v1tal1te1t of groeikracht en cond1t1e,
houtaanwas na mgrepen, kroonontw1kkelmg, vruchtzettmg, react1e op verstonng, enzovoort.
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Aan de etagelmde op het voormalig hoeve-erf kan mderdaad een ruimteliJk-structurerende
erfgoedwaarde worden toegekend op bas1s van een zekere bakenfunctie op het erf. Deze
waarde wordt aanvullend gemotiveerd.
Conclusie: het adv1es heeft Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t. Het
InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt aangepast:
InhoudeliJk dossier:
pagma 6-7 2.1 Evaluatie van de erfgoedwaarden
toevoeging onder wetenschappeliJke waarde:
Monitonng van deze boom kan de levensverwachting van dit herkenbaar exemplaar vergroten.
Toevoegmg onder h1stonsche waarde:
De etageboom bez1t een authentieke standplaats met een sterke ensemblewerking door de
h1stonsche eenheid die er 1s met het erf van de voormalige hoeve. ( ) Hierdoor bez1t de
etageboom een zekere h1stonsche contextwaarde.
Toevoegmg onder technische waarde:
De etageboom 1s een zeldzaam voorbeeld van een dergel1]k type boom op een erf. Het
landschapselement heeft een uitgesproken technische waarde omwille van een biJZOndere
snoe1techn1ek waarbiJ alle gesteltakken m meerdere honzontale vlakken werden geleid.
Toevoeging ruimteliJk-structurerende waarde:
De sol1ta1re opgaande etageboom. aangeplant biJ de oorspronkeliJke erftoegang tot de
voormalige hoeve bez1t een rUimteliJk-structurerende waarde. De boomkruin 1s beeldbepalend
op het erf van de voormalige hoeve en door de hoogte van de boom 1s er een zekere
bakenfunctie m het vm open omgevende landschap. Enkele relicten van de vroegere
erfafslu1tmg. waaronder een resterend IJZeren toegangspoortJe en een fragment van de
vroegere gemengde afslu1tmgshaag en een op stam gezette hulst op de hoek van het perceel.
ondersteunen deze waarde.
pagina 8 2.3 Mot1venng van de afbakening van de bescherming
toevoeging § 7
Binnen de voorgestelde penmeter znn ook een aantal relicten van de vroegere erfafsluiting
opgenomen, waaronder een resterend IJzeren toegangspoort]e, een fragment van de vroegere
gemengde afslu1t1ngshaag en een op stam gezette hulst op de hoek van het perceel. Hiervoor
worden spec1f1eke beheersdoelstellingen geformuleerd. Ook de 1838 gedateerde kapel OnzeLieve-Vrouw Troost ter Nood (ID 215655), valt binnen de voorgestelde afbakening voor
bescherming. Omwille van het fe1t dat de etagelinde n1et als kapelboom wordt aangewezen en
de kapel dus geen rechtstreekse bmd1ng heeft met het voorwerp van bescherming, worden
geen verdere beschermmgsmaatregelen, noch beheersdoelstellingen voor deze kapel
geformuleerd. Ook de oosteliJke schuurvleugel valt bmnen de voorgestelde afbakening. Gez1en
de oorspronkeliJke hoevefunctie vervallen 1s en de ovenge, deels verbouwde hoeve-onderdelen
buiten de beschermmgspenmeter ZIJn gelegen. worden ook hiervoor geen verdere
beheersdoelstellingen geformuleerd.
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Mm1steneel besluit:
Overweg 1ng erfgoedwaarden.
toevoegmg onder wetenschappeliJke waarde:
Mon1tonng van deze boom kan de levensverwachting van dit herkenbaar exemplaar vergroten.

Toevoegmg onder h1stonsche waarde:
De etageboom bez1t een authentieke standplaats met een sterke ensemblewerking door de
h1stonsche eenheid die er IS met het erf van de voormalige hoeve. ( ) Hierdoor bez1t de
etageboom een zekere h1stonsche contextwaarde.
Toevoegmg onder technische waarde:
De etageboom IS een zeldzaam voorbeeld van een dergel11k type boom op een erf. Het
landschapselement heeft een Uitgesproken technische waarde omwille van een biJZondere
snoe1techn1ek waarbiJ alle gesteltakken 1n meerdere honzontale vlakken worden geleid.
Toevoegmg ruimteliJk-structurerende waarde:
De sol1ta1re opgaande etageboom, aangeplant bq de oorspronkeliJke erftoegang tot de
voormalige hoeve bez1t een ruimteliJk-structurerende waarde. De boomkruin 1s beeldbepalend
op het erf van de voormalige hoeve en door de hoogte van de boom 1s er een zekere
bakenfunctie in het vrn open omgevende landschap. Enkele relicten van de vroegere
erfafslu1tmg. waaronder een resterend IJzeren toegangspoortJe en een fragment van de
vroegere gemengde afslu1tmgshaag en een op stam gezette hulst op de hoek van het perceel,
ondersteunen deze waarde,
Art. 2.
Toevoeging onder de erfgoedwaarden:
5° ruimteliJk-structurerende waarde.
Toevoegmg onder de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken:
De solitaire boom heeft een zekere bakenfunctie op het voormalige hoeve-erf.
Art. 3.
Toevoegmg 2° mon1tonng:
Met betrekkmg tot de standplaats kan verduideliJkt worden dat dit de plaats 1s d1e alle bovenen ondergrondse fys1sche, chemische en b1olog1sche factoren
omvat d1e de
levensomstandigheden en ontwlkkelingsmogelnkheden van de betrokken boom bepalen.
HierbiJ kan gedacht worden aan bodemsoort, bodemstructuur, waterhuishouding,
mmeralenmkdom, doorwortelbare ru1mte, blootstelling aan licht, enzovoort.
Toevoegmg 8° heraanplanten na afsterven:
Plantmatenaal (stekken of enten) wordt 1n voorkomend geval vooraf en op professionele wnze
geselecteerd van de bestaande, nog relatief gezonde boom.
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Toevoegmg go wetenschappeliJk onderzoek ondersteunen:
mon1tonng van de evolutie d1e d1t levend erfgoed doormaakt, zoals v1talite1t of groeikracht en
cond1t1e, houtaanwas na mgrepen, kroonontw1kkelmg, vruchtzetting, reactie op verstonng,
enzovoort;
Toevoeging 11° op stam gezette hulst en gemengde afsiUitmgshaag:
de op stam gezette hulst en de gemengde afsiUitmgshaag dienen behouden te worden
behouden.

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt
aangepast:
InhoudeliJk doss1er:
pag1na 6-7 2.1 Evaluatie van de erfgoedwaarden
toevoegmg onder wetenschappeliJke waarde:
Momtonng van deze boom kan de levensverwachting van d1t herkenbaar exemplaar vergroten.
Toevoegmg onder h1stonsche waarde:
De etageboom bez1t een authentieke standplaats met een sterke ensemblewerking door de
h1stonsche eenheld die er 1s met het erf van de voormalige hoeve. ( ) Hierdoor bez1t de
etageboom een zekere h1stonsche contextwaarde.
Toevoegmg onder technische waarde:
De etageboom 1s een zeldzaam voorbeeld van een dergeliJk type boom op een erf. Het
landschapselement heeft een Uitgesproken technische waarde omwille van een biJZondere
snoe1techn1ek waarbiJ alle gesteltakken 1n meerdere henzontale vlakken werden geleld.
Toevoeging ruimteliJk-structurerende waarde:
De solitaire opgaande etageboom, aangeplant biJ de oorspronkeliJke erftoegang tot de
voormalige hoeve bez1t een ruimteliJk-structurerende waarde. De boomkruin 1s beeldbepalend
op het erf van de voormalige hoeve en door de hoogte van de boom IS er een zekere
bakenfunctie 1n het vrn open omgevende landschap. Enkele relicten van de vroegere
erfafslu1t1ng, waaronder een resterend IJZeren toegangspoortJe en een fragment van de
vroegere gemengde afslu1tmqshaag en een op stam gezette hulst op de hoek van het perceel,
ondersteunen deze waarde.
pag1na 8 2.3 Mot1venng van de afbakening van de bescherming
toevoeging § 7
Bmnen de voorgestelde penmeter znn ook een aantal relicten van de vroegere erfafsluiting
opgenomen, waaronder een resterend IJZeren toegangspoort]e, een fragment van de vroegere
gemengde afslu1t1ngshaag en een op stam gezette hulst op de hoek van het perceel. H1ervoor
worden spec1f1eke beheersdoelstellingen geformuleerd. Ook de 1838 gedateerde kapel OnzeLieve-Vrouw Troost ter Nood (ID 215655), valt bmnen de voorgestelde afbakenmg voor
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bescherming. Omwille van het fe1t dat de etagelmde n1et als kapelboom wordt aangewezen en
de kapel dus geen rechtstreekse bmdmg heeft met het voorwerp van bescherming, worden
geen verdere beschermmgsmaatregelen, noch beheersdoelstellingen voor deze kapel
geformuleerd. Ook de oostelnke schuurvleugel valt bmnen de voorgestelde afbakenmg. Gez1en
de oorspronkeliJke hoevefunctie vervallen IS en de ovenge, deels verbouwde hoeve-onderdelen
bu1ten de beschermmgspenmeter zqn gelegen. worden ook hiervoor geen verdere
beheersdoelstellingen geformuleerd.
M1n1steneel besluit:
Overwegmg erfgoedwaarden.
Toevoegmg onder wetenschappeliJke waarde:
Mon1tonng van deze boom kan de levensverwachting van d1t herkenbaar exemplaar vergroten.
Toevoegmg onder h1stonsche waarde:
De etageboom bez1t een authentieke standplaats met een sterke ensemblewerking door de
h1stonsche eenheld d1e er 1s met het erf van de voormalige hoeve. ( ) Hierdoor bez1t de
etageboom een zekere h1stonsche contextwaarde.
Toevoegmg onder technische waarde:
De etageboom 1s een zeldzaam voorbeeld van een dergeliJk type boom op een erf. Het
landschapselement heeft een Uitgesproken techmsche waarde omw1lle van een biJZOndere
snoe1techn1ek waarbiJ alle gesteltakken 1n meerdere honzontale vlakken worden geleld.
Toevoegmg ruimteliJk-structurerende waarde:
De sol1ta1re opgaande etageboom, aangeplant bn de oorspronkeliJke erftoegang tot de
voormalige hoeve bez1t een ruimteliJk-structurerende waarde. De boomkruin 1s beeldbepalend
op het erf van de voormalige hoeve en door de hoogte van de boom is er een zekere
bakenfunctie 1n het vrn open omgevende landschap. Enkele relicten van de vroegere
erfafslu1t1ng, waaronder een resterend IJzeren toegangspoortJe en een fragment van de
vroegere gemengde afslu1tmgshaag en een op stam gezette hulst op de hoek van het perceel.
ondersteunen deze waarde,
Art. 2.
Toevoegmg onder de erfgoedwaarden:
5° ruimteliJk-structurerende waarde.
Toevoeging onder de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken:
De solitaire boom heeft een zekere bakenfunctie op het voormalige hoeve-erf.
Art. 3.
Toevoeging 2° mon1tonng:
Met betrekking tot de standplaats kan verduideliJkt worden dat d1t de plaats IS d1e alle bovenomvat d1e de
en ondergrondse fys1sche. chem1sche en b1olog1sche factoren
levensomstandigheden en ontw1kkelmgsmogelqkheden van de betrokken boom bepalen.
H1erbq kan gedacht worden aan bodemsoort, bodemstructuur. waterhuishouding,
mmeralenmkdom, doorwortelbare ru1mte. blootstelling aan licht, enzovoort.
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Toevoegmg 8° heraanplanten na afsterven:
Plantmatenaal (stekken of enten) wordt 1n voorkomend geval vooraf en op professionele WIJZe
geselecteerd van de bestaande, nog relat1ef gezonde boom.
Toevoeging go wetenschappeliJk onderzoek ondersteunen:
elke mon1tonng van de evolutie d1e d1t levend erfgoed doormaakt, zoals v1tallte1t of groeikracht
en cond1t1e, houtaanwas na mgrepen, kroonontw1kkelmg, vruchtzettmg, reactie op verstonng,
enzovoort;
Toevoeging 11° op stam gezette hulst en gemengde afslu1tmgshaag:
de op stam gezette hulst en de gemengde afslu1tmgshaag d1enen behouden te worden
behouden.

2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht
Gemeente Hooglede organiseerde het openbaar onderzoek van 7 februan 2019 tot en met 8
maart 2019. TiJdens het openbaar onderzoek organiseerde de gemeente geen hoorz1ttmg.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end. Het PV van slu1t1ng van het
openbaar onderzoek maakt Integraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.

3. Conclusie
De Uitgebrachte advlezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en
voorafgaand aan de definitieve bescherming hebben geen mvloed op het mhoudelijk
doss1er en het beschermmgsbesiUit. Het mhoudeliJk doss1er noch het beschermmgsbeslu1t
werden aangepast ..
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