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

Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: Hooglede, 1ste afdeling, sectie A en Kortemark, 1ste afdeling, sectie D
Dossiernummer: 4.001/36006/102.1

Objectnummer: 4.01/36006/615.1

Omschrijving:
Etagelinde op voormalig molenerf, Amersveldestraat 160

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. Beleidsdomem Omqevmq
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 art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen Invloed op het mhoudeiiJk doss1er en het m1n1steneel 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 bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssem
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 art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunstig.
Conclusie: Het adv1es heeft geen invloed op het mhoudeliJk dossier en het m1n1steneel besluit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeenten Hooglede en Kortemark

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.
Behandeling van het adv1es: Een beschermmgsprocedure vere1st n1et noodzakeliJk het akkoord
van de zakelljkrechthouders.
Conclusie: het advles heeft geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.
Gemeente KORTEMARK:
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 13 JUni 2018 een gunst1g adv1es u1t
over deze beschermmg. Het advles maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
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Conclus1e: het advJes heeft geen mvloed op het mhoudei!Jk doss1er en het beschermmgsbeslu1t.
1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advJes werd gevraagd op 24 me1 2018.
De VCOE bracht op 5 JUli 2018 een voorwaardeliJk gunstig advJes u1t over de bescherming van
het onroerend goed. Het advJes maakt Integraal deel u1t van het beschermingsdossJer.
De CommiSSie vraagt om de selectie van de VIJf l1nden verder te verdUideliJken en daarbiJ te
dulden Jn hoeverre deze beschermmgen een aanvulling betekenen ten opzichte van de reeds
bestaande beschermingen van etagebomen.
De CommiSSie vraagt ook de erfgoedwaarden van de mee te beschermen (bouwkundige of
hout1ge) elementen Uitgebreider te mot1veren of deze u1t de beschermmg te slu1ten. De
beheersvisJe voor deze elementen d1ent h1erop te worden afgestemd.
De CommiSSie vraagt Jn de beschn]vmgen van de erfgoedwaarden de verWIJZing naar de
select1ecntena verder u1t te werken.
'

De CommiSSie vraagt een aantal elementen mzake de beheersdoelstellingen verder te
verduideliJken (o.a. rond heraanplant na afsterven en rond de begnppen 'standplaats' en
'wetenschappeliJk onderzoek').
Met betrekking tot de l1nde met kenmerken van een etageboom Jn Hooglede-Kortemark vraagt
de CommiSSie de rUimteliJk-structurerende erfgoedwaarde te overwegen.
Behandelmg van het adv1es:
De cntenanota Etagebomen Jn Vlaanderen, opgemaakt op 7 december 2017 (biJlage 5.4) wordt
verder aangevuld. Meer bepaald wordt de selectie van de VIJf l1nden onder hoofdstuk 5
omstandiger gemotiveerd. Er wordt geoordeeld dat deze selectie zeker een aanvullmg vormt
ten opzichte van de reeds bestaande beschermingen van etagebomen. De omschn]vJng van de
boom als vermoedeliJk etageboom wordt consequent geWIJZigd naar 'linde met kenmerken van
een etageboom'.
Bmnen de afbakenmg van de bescherming worden de waterput en de l]zeren handpomp
meegenomen. D1t wordt Jn het doss1er Uitgebreider gemotiveerd. De beheersvisie voor deze
elementen was reeds afgestemd op deze aanvullende erfgoedwaarden.
In de beschn]VJng van de erfgoedwaarden wordt de verwiJzing naar de select1ecntena Jn de
mate van het mogeliJke verder Uitgewerkt. HierbiJ moet wel worden opgemerkt dat er Jn deze
matene steeds hypotheses blijven bestaan, waardoor verschillende Uitspraken Jn
voorwaardeliJke zm worden geformuleerd. Zowel met betrekkmg tot de functie als het
traditionele beheer van de etagebomen bestaan doorgaans geen bronnen d1e hierover absolute
zekerheid kunnen verschaffen. Voor etagebomen d1e z1ch Jn dorpscentra bevmden, 1s
doorgaans meer en betrouwbaardere mformat1e beschikbaar.
Met betrekkmg tot de standplaats (mgeburgerde term voor groe1plaats, cf. Technisch
Vademecum Bomen ANB, 2008) kan verduideliJkt worden dat d1t plaats 1s die alle boven- en
ondergrondse fys1sche, chem1sche en bJologJsche factoren omvat d1e de levensomstandigheden
en ontwJkkelmgsmogeh]kheden van de betrokken boom bepalen. HierbiJ kan gedacht worden
aan bodemsoort, bodemstructuur, waterhu1shoudmg, mmeralenn]kdom, doorwortelbare
ru1mte, blootstelling aan l1cht, enzovoort.
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Onder wetenschappeliJk onderzoek omtrent bomen wordt verstaan; elke mon1tonng van de
evolutie die d1t levend erfgoed doormaakt, zoals v1tal1te1t of groeikracht en cond1t1e,
houtaanwas na mgrepen, kroonontw1kkelmg, vruchtzetting, react1e op verstonng, enzovoort.
Aan de sol1ta1re lmde op het voormalig molenerf kan Inderdaad een ruimteliJk-structurerende
erfgoedwaarde worden toegekend op bas1s van de standplaats biJ een vroegere part1cul1ere
weg Uitgevend op de openbare weg Amersveldestraat en samenvallend met de gemeentegrens
tussen Hooglede en Kortemark. Ook het beeldbepalend karakter langsheen de openbare weg
en de zekere bakenfunctie 1n het VriJ open omgevende landschap dragen hieraan biJ. Deze
waarde wordt aanvullend gemotiveerd.
Conclus1e: het adv1es heeft mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t. Het
InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt aangepast:
InhoudeliJk doss1er:
pagma 7-8 2.1 Evaluatie van de erfgoedwaarden
toevoegmg onder wetenschappeliJke waarde:
Mon1tonng van deze boom kan de levensverwachting van d1t herkenbaar exemplaar vergroten.
Toevoegmg onder h1stonsche waarde:
De lmde met kenmerken van een etageboom bez1t een authentieke standplaats met een sterke
ensemblewerking door de h1stonsche eenheld d1e er IS met het erf van de voormalige hoeve.
( ) Hierdoor bez1t de etageboom een zekere historische contextwaarde.
De lmde met kenmerken van een etageboom had mogeliJk ook een functie als
schermbeplanting zoals een breed schaduwveld dat d1enst deed als zonnescherm.
Toevoegmg onder technische waarde:
De linde met kenmerken van een etageboom IS een zeldzaam voorbeeld van een dergel11k type
boom op een 'erf. Het landschapselement heeft een Uitgesproken technische waarde omwille
van een biJZOndere snoe1techmek waarbiJ alle gesteltakken 1n meerdere henzontale vlakken
werden geleld.
Toevoeging onder esthetische waarde:
De lmde met kenmerken van een etageboom heeft een esthetische waarde omw1lle van de
biJZondere en deels nog representatieve groe1vorm als gevolg van een kunstmatige, haast
kunstzinnige snoe1techn1ek.
Toevoeging ruimteliJk-structurerende waarde:
De solitaire 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 kru1spuntboom. De plantpos1t1e 1s daarmee een
zeldzaam voorbeeld van een markenngsboom. aangeplant op een vroeger kruispunt en dicht
biJ een gemeentegrens. De waterput met bewaarde iJzeren handpomp d1e de pos1t1e van de
verdwenen landeliJke herberg biJ de vroegere H1llemolen markeert. ondersteunt deze waarde.
De boomkruin 1s ook beeldbepalend langsheen de openbare weg Amersveldestraat en door de
hooggelegen plantpositie is er een zekere bakenfunctie 1n het vrn open omgevende landschap.
pagma 9 2.3 Mot1venng van de afbakenmg van de beschermmg
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toevoeging § 7
B1nnen de voorgestelde penmeter ZIJn wel een aantal relicten van het vroegere molenerf met
herberg opgenomen. waaronder een resterende waterput met IJZeren handpomp. Hiervoor
worden spec1f1eke beheersdoelstellingen geformuleerd.
Mm1steneel besluit:
Overwegmg erfgoedwaarden.
toevoegmg onder wetenschappeliJke waarde:
Momtonng van deze boom kan de levensverwachting van d1t herkenbaar exemplaar vergroten.
Toevoegmg onder h1stonsche waarde:
De l1nde met kenmerken van een etageboom bez1t een authentieke standplaats door de
h1stonsche eenheld met het vroegere t1endengeb1ed van de voormalige HeerliJkheld van
Volmerbeke, nabiJ de plantlocatle nog steeds het grensgebied tussen Hooglede en Kortemark.
( ) Hierdoor bez1t de boom een opmerkeliJke historische contextwaarde. ( ) De lmde met
kenmerken van een etageboom had mogeliJk ook een functie als schermbeplanting zoals een
breed schaduwveld dat d1enst deed als zonnescherm.
Toevoegmg onder techmsche waarde:
De lmde met kenmerken van een etageboom 1s een zeldzaam voorbeeld van een dergelnk type
boom. Het landschapselement heeft een uitgesproken technische waarde omw1lle van een
biJZOndere snoe1techn1ek waarbiJ alle gesteltakken m meerdere honzontale vlakken werden
geleld.
Toevoegmg onder esthetische waarde:
De lmde met kenmerken van een etageboom heeft een esthetische waarde omwille van de
biJzondere en representatieve groe1vorm als gevolg van een kunstmatige, haast kunstzmn1ge
snoe1techn1ek.
Toevoegmg ruimteliJk-structurerende waarde:
De solitaire lmde aangeplant bi] een vroegere part1cul1ere weg Uitgevend op de openbare weg
Amersveldestraat en samenvallend met de gemeentegrens tussen Hooglede en Kortemark
bez1t een rUimtelnk-structurerende waarde als kru1spuntboom. De plantpos1t1e 1s daarmee een
zeldzaam voorbeeld van een markenngsboom. aangeplant op een vroeger kruispunt en dicht
biJ een gemeentegrens. De waterput met bewaarde IJZeren handpomp d1e de pos1t1e van de
verdwenen landeliJke herberg bq de vroegere H1llemolen markeert. ondersteunt deze waarde.
De boomkruin IS ook beeldbepalend langsheen de openbare weg Amersveldestraat en door de
hooggelegen plantpos1t1e 1s er een zekere bakenfunctie m het VriJ open omgevende landschap.
Art. 2.
Toevoegmg onder erfgoedwaarden:
5° ruimteliJk-structurerende waarde.
Toevoeging onder de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken:
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De linde met kenmerken van een etageboom staat op het voormalig molenerf van de
H1llemolen, een mlnstens 17de-eeuws molenbednJf met nabiJgelegen mmstens 18de-eeuwse
landeliJke herberg bekend als 'Het H1lleken' in Hooglede, beide verdwenen op het emde van de
Eerste Wereldoorlog. De sol1ta1re boom heeft een zekere bakenfunctie naast de hu1d1ge wonmg
aan de Amersveldestraat.
De linde met kenmerken van een etageboom ter hoogte van het voormalig molenerf
Amersveldestraat 160 betreft een zomerlinde (TJ!Ja platyphyl/os) met een stamomtrek van 405
cm (gemeten op 150 cm hoogte) en 346 cm (op 70 cm hoogte).
NabiJ de solitaire lmde met kenmerken van een etageboom, op c1rca 2 m afstand, bevindt z1ch
boven een waterput een IJZeren handpomp, oorspronkeliJk opgehangen aan een betonnen paal.
die heel waarschiJnliJk een onderdeel vormt van de nabiJe omgevmg van de verdwenen
landeliJke herberg 'Het H1lleken'.
Art. 3.
Toevoeging 2° mon1tonng:
Met betrekkmg tot de standplaats kan verdUidelijkt worden dat dit plaats IS die alle boven- en
ondergrondse fysische, chemische en bJOiogJsche factoren omvat d1e de levensomstandigheden
en ontwJkkelmgsmogelnkheden van de betrokken boom bepalen. H1erb11 kan gedacht worden
aan bodemsoort. bodemstructuur. waterhu1shoudmg. mmeralenmkdom. doorwortelbare
ru1mte, blootstelling aan licht, enzovoort.
Toevoegmg 8° heraanplanten na afsterven:
Plantmatenaal (stekken of enten) wordt m voorkomend geval vooraf en op professiOnele WIJZe
geselecteerd van de bestaande, nog relatief gezonde boom.
Toevoegmg 9° wetenschappeliJk onderzoek ondersteunen:
elke monitoring van de evolutie die dit levend erfgoed doormaakt, zoals vJtaliteJt of groeikracht
en conditie. houtaanwas na mgrepen, kroonontwikkelinq, vruchtzettmg, reaetJe op verstonng,
enzovoort:
WiJZlgmg 10° waterput en IJZeren handpomp
de ondergrondse waterput dient m de mate van het mogelnke geconsolideerd te worden.
zonder de boomwortels te beschadigen.
1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De uitgebrachte adviezen hebben Invloed op het InhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbesiUJt. Het mhoudeli]k doss1er en het beschermmgsbesiUJt werden als volgt
aangepast:
InhoudeliJk doss1er:
pagma 7-8 2.1 Evaluatie van de erfgoedwaarden
toevoeging onder wetenschappeliJke waarde:
Momtonng van deze boom kan de levensverwachting van dit herkenbaar exemplaar vergroten.
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Toevoegmg onder h1stonsche waarde:
De linde met kenmerken van een etageboom bez1t een authentieke standplaats met een sterke
ensemblewerking door de h1stonsche eenheld d1e er IS met het erf van de voormalige hoeve.
( ) Hierdoor bez1t de etageboom een zekere h1stonsche contextwaarde.
De linde met kenmerken van een etageboom had mogeliJk ook een functie als
schermbeplanting zoals een breed schaduwveld dat dienst deed als zonnescherm.
Toevoeging onder technische waarde:
De lmde met kenmerken van een etageboom IS een zeldzaam voorbeeld van een dergel11k type
boom op een erf. Het landschapselement heeft een Uitgesproken technische waarde omw1lle
van een biJZondere snoe1techn1ek waarbiJ alle gesteltakken 1n meerdere honzontale vlakken
werden geleld.
Toevoeging onder esthetische waarde:
De lmde met kenmerken van een etageboom heeft een esthetische waarde omw1lle van de
biJZondere en deels nog representatieve groe1vorm als gevolg van een kunstmatige, haast
kunstzmmge snoe1techn1ek.
Toevoeging ruimteliJk-structurerende waarde:
De solitaire 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 plantpositie 1s daarmee een
zeldzaam voorbeeld van een markenngsboom. aangeplant op een vroeger kruispunt en dicht
bn een gemeentegrens. De waterout met bewaarde IJZeren handpomp d1e de pos1t1e van de
verdwenen landeliJke herberg bn de vroegere H1llemolen markeert. ondersteunt deze waarde.
De boomkrum 1s ook beeldbepalend langsheen de openbare weg Amersveldestraat en door de
hooggelegen plantpos1t1e 1s er een zekere bakenfunctie 1n het vm open omgevende landschap.
pagma 9 2.3 Mot1venng van de afbakening van de bescherming
toevoegmg § 7
Bmnen de voorgestelde penmeter znn wel een aantal relicten van het vroegere molenerf met
herberg opgenomen. waaronder een resterende waterput met IJZeren handpomp. Hiervoor
worden speCifieke beheersdoelstellingen geformuleerd.

M1n1steneel beslu1t:
Overwegmg erfgoedwaarden.
toevoegmg onder wetenschappeliJke waarde:
Mon1tonng van deze boom kan de levensverwachting van d1t herkenbaar exemplaar vergroten.
Toevoegmg onder h1stonsche waarde:
De linde met kenmerken van een etageboom bez1t een authentieke standplaats door de
h1stonsche eenheld met het vroegere t1endengeb1ed van de voormalige HeerliJkheld van
Volmerbeke, nabiJ de plantlocatle nog steeds het grensgebied tussen Hooglede en Kortemark.
( ) Hierdoor bez1t de boom een opmerkelijke h1stonsche contextwaarde. ( ) De linde met
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kenmerken van een etageboom had mogeliJk ook een funct1e als schermbeplantmg zoals een
breed schaduwveld dat d1enst deed als zonnescherm.
Toevoegmg onder techmsche waarde:
De linde met kenmerken van een etageboom IS een zeldzaam voorbeeld van een dergelqk type
boom. Het landschapselement heeft een Uitgesproken technische waarde omw1lle van een
biJZOndere snoe1techn1ek waarbiJ alle gesteltakken m meerdere horizontale vlakken werden
geleld.
Toevoegmg onder esthetische waarde:
De lmde met kenmerken van een etageboom heeft een esthetische waarde omw1lle van de
biJZondere en representatieve groe1vorm als gevolg van een kunstmatige, haast kunstzmn1ge
snoe1techn1ek.
Toevoegmg ruimteliJk-structurerende waarde:
De sol1ta1re lmde aangeplant bi] 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 kru1spuntboom. De plantpositie IS daarmee een
zeldzaam voorbeeld van een markenngsboom, aangeplant op een vroeger kruispunt en dicht
bn een gemeentegrens. De waterput met bewaarde nzeren handpomp d1e de positie van de
verdwenen landeliJke herberg biJ de vroegere H1llemolen markeert, ondersteunt deze waarde.
De boomkrum IS ook beeldbepalend langsheen de openbare weg Amersveldestraat en door de
hooggelegen plantpositie 1s er een zekere bakenfunctie m het vrn open omgevende landschap.
Art. 2.
Toevoeging onder erfgoedwaarden:
5° ruimteliJk-structurerende waarde.
Toevoeging onder de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken:
De linde met kenmerken van een etageboom staat op het voormalig molenerf van de
H1llemolen, een mmstens 17de-eeuws molenbednJf met nabiJgelegen mmstens 18de-eeuwse
landeliJke herberg bekend als 'Het H1lleken' m Hooglede, be1de verdwenen op het emde van de
Eerste Wereldoorlog. De sol1ta1re boom heeft een zekere bakenfunctie naast de hu1d1ge won1ng
aan de Amersveldestraat.
De lmde met kenmerken van een etageboom ter hoogte van het voormalig molenerf
Amersveldestraat 160 betreft een zomerlinde (TJ!Ja platyphy/los) met een stamomtrek van 405
cm (gemeten op 150 cm hoogte) en 346 cm (op 70 cm hoogte).
NabiJ de solitaire lmde met kenmerken van een etageboom, op c1rca 2 m afstand, bevmdt 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'.
Art. 3.
Toevoegmg 2° mon1tonng:
Met betrekking tot de standplaats kan verduideliJkt worden dat d1t plaats 1s d1e alle boven- en
ondergrondse fys1sche. chemische en biologische factoren omvat d1e de levensomstandigheden
en ontwlkkelingsmogeli]kheden van de betrokken boom bepalen. H1erb11 kan gedacht worden
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aan bodemsoort. bodemstructuur, waterhu1shoudmg,
ruimte. blootstelling aan l1cht, enzovoort.

mmeralenmkdom,

doorwortelbare

Toevoegmg 8° heraanplanten na afsterven:
Plantmatenaal (stekken of enten) wordt 1n voorkomend geval vooraf en op professionele WIJZe
geselecteerd van de bestaande, nog relatief gezonde boom.
Toevoeging go wetenschappeliJk onderzoek ondersteunen:
mon1tonng van de evolutie d1e d1t levend erfgoed doormaakt, zoals V1tal1te1t of groeikracht en
cond1t1e, houtaanwas na mgrepen, kroonontw1kkelmg, vruchtzettmg, react1e op verstonng,
enzovoort:
WIJZiging 10° waterput en IJZeren handpomp
de ondergrondse waterput d1ent m de mate van het mogeliJke geconsolideerd te worden,
zonder de boomwortels te beschadigen.

2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht

2.1

Gemeente Hooglede

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 1nged1end. Het PV van slu1t1ng
openbaar onderzoek maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.

2.2

Gemeente Kortemark

Gemeente Kortemark organiseerde het openbaar onderzoek van 8 februan 2019 tot en met 10
maart 2019. TiJdens het openbaar onderzoek organiseerde de gemeente geen hoorz1ttmg.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren mged1end. Het PV van slu1tmg
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 beschermmgsbeslu1t. Het mhoudeliJk doss1er noch het beschermmgsbesiUit
werden aangepast.
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