~\''.\ Vlaa~se
'~'t2 \ Regenng
Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
een etagelinde op voormalig molenerf in Hooglede en Kortemark
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het mm1steneel beslult van 5 december 2018 tot voorlopige beschermmg als
monument van een etagelinde op voormalig molenerf m Hooglede en Kortemark;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 7 februan 2019 tot en met 8 maart
2019 1n Hooglede en van 8 februan 2019 tot en met 10 maart 2019 m Kortemark en waarvan
de behandelmg 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de etagelmde op het voormalig molenerf
aantoont;
Overwegende dat de etagelinde op het voormalig molenerf als monument een
wetenschappeliJke waarde bez1t die als volgt wordt gemotiveerd:
De als etageboom gesnoeide zomerlinde dateert mogeliJk uit het midden van de 18de eeuw.
Het 1s een veteraanboom, d1e z1ch omwille van ZIJn leeftiJd in een langzame aftakelmgsfase
bevindt. De veteraanboom wordt gekenmerkt door een grote stamomtrek, door de
aanwezigheid van holtes m de stam of 1n de takken, of door dood hout m de krum en door
spleten of loslatende delen m de schors. D1t maakt hem tot een umek habitat voor een aantal
zeldzame soorten. Momtor1ng van deze boom kan de levensverwachting van dit herkenbaar
exemplaar vergroten.
Door ZIJn omvang en vermoedeliJk hoge leeftiJd bezit deze boom een Uitgesproken genetische
waarde als vertegenwoordiger van een biJzondere vanete1t;
Overwegende dat de etagelinde op het voormalig molenerf als monument een h1stonsche
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Door de biJZondere en omstandige zorg die aan etagebomen werd besteed,
vertegenwoordigen etagebomen vaak een oud en h1stonsch relevant bomenpatnmomum. De
specifieke snoeivorm kan teruggaan op h1stonsche trad1t1es.
De linde met kenmerken van een etageboom bez1t een authentieke standplaats door de
h1stonsche eenheid met het vroegere t1endengeb1ed van de voormalige HeerliJkheid van
Volmerbeke, nab1j de plantlocatle nog steeds het grensgebied tussen Hooglede en Kortemark.
D1t grensgebied 1s mogeliJk 1n verband te brengen met het vervaagde toponiem 'Vierschaar',
verWIJzend naar een vroegere gerechtJgheJdsplaats, waardoor de boom een gerechtsboom
kan ZIJn. Hierdoor bez1t de boom een opmerkeliJke h1stonsche contextwaarde.
De h1stonsche waarde wordt ook bepaald door de verwiJZing naar een vroeger drukbezochte
plaats, nameliJk het erf van de mtussen verdwenen Hillemolen, oorspronkeliJk een mmstens
17de-eeuwse houten staakmolen, m de 19de eeuw geevolueerd tot een stenen stellingmolen
met stoommaaldenJ. B1j deze H1llemolen bevond z1ch ook een mmstens 18de-eeuwse
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landeliJke herberg genaamd 'Het H1lleken'. Op het e1nde van de 19de eeuw en 1n de 20ste
eeuw werd 1n de nabiJe omgeving ook een steenbakkeriJ uitgebouwd. De boom kan dus een
ontmoetingsplaats geweest ZIJn voor molenaars, landbouwers, arbeiders, enzovoort. De linde
met kenmerken van een etageboom had mogeliJk ook een functie als schermbeplanting zoals
een breed schaduwveld dat dienst deed als zonnescherm.
Gez1en de plaats ook een kruispunt was van een particuliere weg, gelmkt aan de vroegere
Hillemolen, en de openbare weg Amersveldestraat, had de boom tegeliJk ook een
marker1ngsfunct1e als kru1spuntboom. Vanaf het erf van de vroegere 17de-eeuwse
Windmolenlocatle bestond een netwerk van landeliJke voetwegen 1n verbinding met onder
meer het gehucht H1llemolen.
Een waterput met bewaarde IJZeren handpomp dicht biJ de sol1ta1re boom verWIJSt nog naar
de nabiJe omgevmg van de verdwenen landeliJke herberg, die 1n 1918, samen met de
stellingmolen en stoom maalderiJ, vernield werd tiJdens het beVriJdingsoffensief van de Eerste
Wereldoorlog;
Overwegende dat de etagelinde op het voormalig molenerf als monument een technische
waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De lmde met kenmerken van een etageboom 1s een zeldzaam voorbeeld van een dergeliJk
type boom. Het landschapselement heeft een Uitgesproken technische waarde omwille van
een biJZOndere snoe1techn1ek waarbiJ alle gesteltakken 1n meerdere henzontale vlakken
werden geleid. In prinCipe werden de loten, die z1ch ontwikkelen op de gesteltakken, JaarliJks
teruggezet.
Door de snoeitechniek werd een brede kroon opgebouwd waarbiJ bedreigende of nadel1ge
weersinvloeden (wind, regen, hagel, zon, bliksem, ) rechtstreeks werden afgeschermd. Een
rUim schaduwveld zou h1er functioneel geweest kunnen ZIJn als zonnescherm, biJVOorbeeld
om lastdieren 1n functie van het molenbedriJf tiJdeliJk onder de etageboom te stallen;
Overwegende dat de etagelinde op het voormalig molenerf als monument een esthetische
waarde bez1t die als volgt wordt gemotiveerd:
De lmde met kenmerken van een etageboom heeft een esthetische waarde omwille van de
biJZOndere en representatieve groeivorm als gevolg van een kunstmatige, haast kunstz1nn1ge
snoe1techn1ek. De oude boom bez1t een eerbiedwaardig voorkomen door de aanwezigheid van
een dikke, knoestige stam en gesteltakken, 1n de vorm van een kandelaar. Omwille van ziJn
omvang en groe1vorm als etageboom 1s de boom een beeldbepalend obJect;
Overwegende dat de etagelinde op het voormalig molenerf als monument een ruimteliJkstructurerende waarde beZit die als volgt wordt gemotiveerd:
De sol1ta1re linde aangeplant biJ een vroegere particuliere weg uitgevend op de openbare weg
Amersveldestraat en samenvallend met de gemeentegrens tussen Hooglede en Kortemark
bez1t een ruimteliJk-structurerende waarde als krUispuntboom. De plantpos1t1e 1s daarmee
een zeldzaam voorbeeld van een marker1ngsboom, aangeplant op een vroeger kruispunt en
dicht biJ een gemeentegrens. De waterput met bewaarde IJzeren handpomp die de pos1t1e
van de verdwenen landeliJke herberg biJ de vroegere H1llemolen markeert, ondersteunt deze
waarde.
De boomkruin is ook beeldbepalend langsheen de openbare weg Amersveldestraat en door
de hooggelegen plantpositie 1s er een zekere bakenfunctie 1n het VriJ open omgevende
landschap,

BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 6.1.1 tot en met artikel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen def1n1t1ef beschermd als
monument:
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Etagelmde op voormalig molenerf met mbegnp van een waterput met IJZeren handpomp,
Amersveldestraat 160, Hooglede, bekend ten kadaster: Hooglede, 1ste afdeling, sect1e A,
perceelnummer 10E (deel) en deel Uitmakend van het openbaar domem en Kortemark, 1ste
afdelmg, sectie D, perceelnummers 77A (deel), 80E (deel) en deel Uitmakend van het
openbaar domem.
De defin1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduld op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
1 o wetenschappeliJke waarde;
2° h1stonsche waarde;
3° technische waarde;
4° esthetische waarde;
5° ruimteliJk-structurerende waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De l1nde met kenmerken van een etageboom staat op het voormalig molenerf van de
H1llemolen, een minstens 17de-eeuws molenbednJf met nabiJgelegen mlnstens 18deeeuwse landeliJke herberg bekend als 'Het H1lleken' m Hooglede, belde verdwenen op het
emde van de Eerste Wereldoorlog. De solitaire boom heeft een zekere bakenfunctie naast
de hUJdJge wonmg aan de Amersveldestraat.
Op bas1s van het vervaagde mmstens 18de-eeuwse toponiem 'VIerschaar' en de liggmg
aan de grens van het mlnstens 17de-eeuwse t1endengeb1ed van de HeerliJkheld van
Volmerbeke, tevens bewaard grensgebled van de hu1d1ge gemeenten Hooglede,
Kortemark, Staden en Handzame, wordt verondersteld dat de boom een grensfunctie en
een eventuele rechtsfunctie had, respectleveliJk als grensboom en als gerechtsboom. Er
wordt verondersteld dat de huid1ge boom met kenmerken van een etageboom meer dan
250 Jaar oud 1s.
De sol1ta1re boom markeert een plaats d1e lange tiJd druk bezocht werd waardoor de boom
een ontmoetmgsplaats kan geweest ZIJn maar evengoed een schermboom waaronder
lastdieren m functie van het molenbednJf tiJdeliJk werden gestald. Gez1en de plaats ook
een kruispunt was van een partJeuilere weg en een openbare weg, had de boom tegeliJk
ook een markenngsfunct1e als krUJspuntboom. Vanaf het erf van de vroegere Hlllemolen
bestond een netwerk van landeliJke voetwegen, onder meer 1n de nchtmg van het gehucht
H1llemolenhoek.
De l1nde met kenmerken van een etageboom ter hoogte van het voormalig molenerf
Amersveldestraat 160 betreft een zomerlmde (Tt/ta platyphyl/os) met een stamomtrek van
405 cm (gemeten op 150 cm hoogte) en 346 cm (op 70 cm hoogte). Er 1s een lage takvnJe
stam van Jets mmder dan 2 m. De structuur van de krum heeft de kenmerken van een
etagelmde, maar de doorgaande stam IS Uitgebroken. Op een hoogte van 1,9 m bev1ndt
z1ch de en1ge takkenkrans waarvan alle takken een honzontale aanzet hebben. De totale
hoogte van de boom 1s 5 m, met deze verduideliJking dat de boom 3 Jaar geleden sterk
teruggesnoeid 1s. De krumd1ameter (gesteltakken met loten) meet ongeveer 5,5 m.
NabiJ de sol1ta1re l1nde met kenmerken van een etageboom, op c1rca 2 m afstand, bevindt
z1ch boven een waterput een IJZeren handpomp, oorspronkeliJk opgehangen aan een
betonnen paal, d1e heel waarschiJnliJk een onderdeel vormt van de nabiJe omgevmg van
de verdwenen landeliJke herberg 'Het H1lleken'.

Pag1na 3 van 7

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstelllngen:
1°
omw1lle van wetenschappeliJke en h1stonsche waarde IS de beheersv1s1e erop gencht
om:
a)
de boom zo oud mogeliJk te laten worden, onder andere v1a veteranenbeheer;
b)
wetenschappeliJke kennis over de soort, de functie en het beheer te vergroten;
het traditioneel beheer te herstellen en verder te zetten;
c)
d)
het beeldbepalend karakter te bewaren;
de erfgoedcontext te bewaren;
e)
2°
mon1tonng:
omwille van de zeldzaamheid van de beheersvorm en de hoge leeftiJd van de boom IS
regelmatige opvolging van de fys1sche toestand van de boom en ZIJn standplaats
noodzakeliJk. Met betrekking tot de standplaats kan verduideliJkt worden dat dit plaats
1s d1e alle boven- en ondergrondse fys1sche, chemische en b1olog1sche factoren omvat
die de levensomstandigheden en ontwlkkelmgsmogeliJkheden van de betrokken boom
bepalen. H1erb1J kan gedacht worden aan bodemsoort, bodemstructuur,
waterhuishouding, mmeralenriJkdom, doorwortelbare ru1mte, blootstelling aan licht,
enzovoort. Door deze momtonng kunnen problemen tiJdig vastgesteld worden en de
nod1ge act1es ondernomen worden. Deze kunnen zowel betrekking hebben op de boom
zelf (zoals snoe1werken) als op de omgevmg (standplaatsverbetenng);
3°
toepassen van herstel- en veteranenbeheer:
de etageboom heeft één etage waarvan alle gesteltakken 1n één honzontaal vlak worden
geleid. De loten d1e z1ch ontwikkelen op de gesteltakken worden penod1ek teruggezet.
De gesteltakken van deze boom ZIJn recent teruggezet. Deze beheersingreep d1ent
penod1ek, om de dne à VIJf Jaar, hernomen te worden. De vorm1ng van n1euwe scheuten
moet opgevolgd en geevalueerd worden. De v1tallte1t van de boom, noodzakeliJk om de
boom zo lang mogelijk te bewaren, staat altiJd voorop.
De boom bevindt z1ch op het moment van de beschermmg 1n een veteraanfase. M1ts
een aangepast veteranenbeheer kan de boom zo lang mogeliJk bewaard bluven. Door
het toepassen van 'veteranensnoe1' kan de boom ondersteund worden biJ het natuurliJk
proces van 1nknmpmg van de kroon biJ hogere ouderdom.
Gez1en de UitzonderliJke waarde van deze boom, en de specifieke kenms d1e een
veteranenbeheer vergt, 1s het noodzakeliJk dat de u1tvoenng en opvolgmg van het
herstel- en veteranenbeheer deskundig gebeuren, met respect voor de erfgoedwaarden
en erfgoedelementen;
4°
regelmatig onderhoud door mlddel van regulier beheer:
het regulier beheer moet erop gencht ZIJn om de boom zo lang mogeliJk 1n stand te
houden. Op bas1s van de beoordeling van de boom (mon1tonng) kan, 1nd1en
noodzakeliJk, het regulier beheer aangepast worden. Een boom 1s 1mmers een levend
organ1sme dat een aan ZIJn ouderdom en fys1sche toestand aangepaste verzorging
nod1g heeft. Er moet steeds voor dat type beheer gekozen worden dat het zo lang
mogeliJk 1n stand houden van de boom verzekert. Omwille van deze specifieke vereiste,
moet d1t regulier onderhoud deskundig Uitgevoerd worden en moet de boom steeds
eerst beoordeeld worden alvorens tot snoe1 over te gaan. Een penod1eke snoe1-mterval
van 3 à 5 Jaar 1s momenteel het meest aangewezen. Het kroonvolume mag gez1en de
structuur van de boom niet s1gn1ficant u1tbre1den;
standplaatsbeheer:
5°
de standplaats waann de boom geworteld 1s bepaalt mee ZIJn groeikracht en v1talite1t
en h1er moet dus voldoende aandacht aan geschonken worden. WIJZigingen 1n de
standplaats moeten steeds afgetoetst worden aan de draagkracht van de boom. Binnen
de standplaats moet onder andere het volgende vermeden worden:
a) verd1cht1ng van de bodem, een beschermmg van de zone onder de kroonproJectie
1s hiervoor aangewezen door het plaatsen van een passende afslu1t1ng;
b) (tiJdeliJke) WIJZiging van de grondwatertafel;
c) bodemmgrepen;
d) mechanische schade (biJVoorbeeld ten gevolge van maa1en);
e) chemische verdelgmgsm1ddelen;
f) vraatschade;
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6°

7°
8°

go

10°

Onder de kroonprojectie 1s een bodemverd1chtmg vastgesteld. Een rev1talisat1e kan de
bodemcampactie opheffen en n1euwe wortelgroei stimuleren. D1t kan gebeuren door
luchtinJecties 1n de bodem (ploffen), en kan gepaard gaan met Inbrengen van
voedmgsnJk substraat;
beschermende maatregelen nemen m geval van werken m de omgevmg:
wanneer werken (wegenwerken, nolenngswerken, hennnchtmg) en hieraan
gerelateerde act1v1te1ten (zoals werfmnchtmg en -verkeer, bemalingen) Uitgevoerd
worden bmnen de beschermmgspenmeter moet mogeliJke schade aan de boom
voorkomen worden door het behoud van de boom mee op te nemen m het
werf1nncht1ngsplan en de werfopvolgmg, d1e door een deskundig persoon d1ent te
gebeuren;
concurrentie door hoogstammige bomen m de onmiddelliJke omgevmg vermiJden d1e
voor lichtconcurrentie kunnen zorgen;
heraanplanten na afsterven:
omw1lle van de zeldzaamheld van het fenomeen etageboom en het verderzetten van
het h1stonsche gebruik van etagebomen en het beeldbepalend karakter d1ent de boom
na afsterven vervangen te worden door een n1euwe zomerlmde (Ti/Ja platyphyl/os).
Het vervangen van de boom 1s erop gencht het genetische matenaal van het ongmele
exemplaar te behouden. Er moet daarom na afsterven op dezelfde locatle weer een
etageboom aangeplant worden of opgeleid worden u1t hetzelfde genet1sche matenaaL
Plantmatenaal (stekken of enten) wordt m voorkomend geval vooraf en op professionele
WIJZe geselecteerd van de bestaande, nog relatief gezonde boom. De beschermde boom
heeft un1ek en wetenschappeliJk waardevol genet1sch matenaal, waarvan de bewanng
moet verzekerd worden. De stamvoetopslag kan behouden worden en h1eru1t kan later
een n1euwe stam geselecteerd worden (v1a een spaartelg).
De keuze van deze n1euwe boom en ZIJn beheersvorm als etageboom vertrekt vanu1t
de erfgoedwaarden en -kenmerken van het beschermde monument. De Jonge boom
heeft de eerste Jaren na heraanplant een aangepast snoeibeheer nod1g (zoals
begeleidmgssnoe1, vormsnoei m etages, ) alvorens kan overgegaan worden tot het
regulier snoe1beheer;
wetenschappeliJk onderzoek ondersteunen:
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;
waterput en IJzeren handpomp:
de ondergrondse waterput d1ent 1n de mate van het mogeliJke geconsolideerd te
worden, zonder de boomwortels te beschadigen. De IJzeren handpomp d1ent te worden
behouden en terug bevestigd aan de betonnen paal. Een roestwerende behandeling 1s
aangewezen waarna de pomp regelmatig geschilderd wordt. De pomp kan best
funct1oneelm gebruik bliJVen.

In u1tvoenng van deze beheersdoelstellingen geldt volgende verplichting:
In geval van cond1t1e- of V1talite1tsverl1es van de boom moet er een boomtechnisch onderzoek
gebeuren. De maatregelen u1t het verslag daarvan worden Uitgevoerd na het verknJgen van
een toelat1ng van het agentschap Onroerend Erfgoed of, zoals vermeld 1n art1kel 6.4.4, §1,
eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, van de erkende
onroerenderfgoedgemeente.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebru1ker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen nemen
tegen schade. D1t heeft zowel betrekking op de als monument beschermde boom (stam,
krUin en wortels) als op de standplaats waann hiJ groe1t;
2°
de fys1sche toestand van de boom en ZIJn standplaats regelmatig te controleren en te
evalueren en tiJdig de meest geschikte maatregelen u1t te voeren wanneer een
probleem z1ch voordoet (momtonng);
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3°
4°

regulier onderhoud van de als monument beschermde boom en ZIJn standplaats
oordeelkundig u1t te oefenen (regulier beheer);
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11ig1ngsmaatregelen nemen 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
1°
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een construct1e;
2°
het aanbrengen, vervangen of wiJZigen van opschnften, publle~te1tsmnchtmgen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubiiC1te1t en met u1tzondenng van
tiJdeliJke publle~te1tsmnchtmgen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of
te huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer bedraagt dan
4 m2 ;
3°
het aanbrengen van tiJdeliJke of permanente verlichting of andere installaties;
4°
het Uitvoeren van de volgende omgevmgswerken:
a) het plaatsen of w1jz1gen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1enmgen en
le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1tmgen met u1tzondenng van gladde schnkdraad
en pnkkeldraad met houten, ontschorste smalle palen, ten behoeve van veekenng;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen en
paden;
d) het aanplanten, vellen, roo1en of ontstronken van andere bomen en struiken en
elke handelmg d1e een WIJZiging van de groeiplaats en groe1vorm tot gevolg kan
hebben;
e) het aanleggen of WIJZigen van verharding of het u1tbre1den van bestaande
verhardingen;
f) het plaatsen of WIJZigen van straatmeub1la1r;
g) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
5°
vermet1gen van de vegetat1e;
6°
het aanplanten, vellen of roo1en van de etageboom en elke handelmg d1e een WIJZiging
van de groeiplaats en groe1vorm tot gevolg kan hebben;
7°
het Uitvoeren van snoe1werken, met u1tzondenng van het regulier beheer;
8°
het gebrulken van chemische verdelgmgsm1ddelen, groeiremmers, groe1st1mulatoren,
thermische
onkruidverdelgers
of
andere
hormonale
behandelingen,
verdelgingsmiddelen;
go
het gebrulken van strooizout;
10° elke rellefWIJZiging van de bodem, WIJZiging van het hydrografisch netwerk of ander
werk of handelingen d1e 1mpact kunnen hebben op het grondwaterpeil;
11° elk werk of handelmg dat de aard en de structuur van de bodem kan WIJZigen, elke
handelmg d1e een WIJZiging van de groeiplaats en groe1vorm van de etageboom tot
gevolg kan hebben waaronder graafwerkzaamheden en het stockeren van matenaal of
sl1bgraafwerken;
12° het organiseren van evenementen, d1e het normaal gebruik van het beschermd
monument overstiJgen;
13° het scheuren van grasland of het omzetten van grasland 1n akkerland of bos;
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14°

het herprofileren, verdiepen, verstevigen van grachten. Regulier onderhoud is
toegelaten, mits er geen schade wordt toegebracht aan de wortel en stam van de
bomen.

Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.
Brussel,

· 2 2 ME\ 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

. Geert BOURGEOIS
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