Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als monument van een kapel- en etagelinde bij kruispunt in Maarkedal
(Nukerke)

Provincie: Oost-Vlaanderen
Gemeente: Maarkedal, 2de afdeling, sectie A
Objectnummer: 4.01/45064/166.1

Dossiernummer: 4.001/45064/102.1

Omschrijving:
Kapel - en etagelinde bij kruispunt, Lindeke zonder nummer

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 Omgev1ng
Het advles werd gevraagd op 24 me1 2018.
Het departement noch de agentschappen brachten een adv1es Uit over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
advlezen gunst1g.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit.
1.1.2. Bele1dsdomem Mob11ite1t en Openbare Werken
Het adv1es werd gevraagd op 24 mei 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 gunst1g.
Conclusie: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssern
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
adv1ezen gunstig.
Conclus1e: Het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er en het mm1steneel besluit.
1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Maarkedal

Het adv1es werd gevraagd op 24 me1 2018.
Gemeente Maarkedal
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 12 JUni 2018 een gunstig adv1es uit
over deze bescherming. Het adv1es maakt Integraal deel Uit van het beschermmgsdoss1er.
Behandelmg van het adv1es: Er wordt akte genomen van het gunst1ge adv1es.
Conclusie: het adv1es heeft geen mvloed op het mhoudeiiJk doss1er of het beschermmgsbesiUit.
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 gunst1g adv1es u1t over de beschermmg van
het onroerend goed. Het adv1es maakt mtegraal deel u1t van het beschermmgsdoss1er.
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De Comm1ss1e vraagt om de selectie van de VIJf linden verder te verduideliJken en daarbiJ te
duiden 1n hoeverre deze beschermingen een aanvulling betekenen ten opz1chte van de reeds
bestaande beschermingen van etagebomen.
De Comm1ss1e vraagt ook de erfgoedwaarden van de mee te beschermen (bouwkundige of
hout1ge) elementen Uitgebreider te mot1veren of deze u1t de bescherming te sluiten. De
beheersviSie 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 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 kapel- en etagelmde 1n Maarkedal vraagt de Comm1ss1e de twee kleme
constructles 1n de afbakening te verduideliJken of ze mee worden beschermd of bulten de
bescherming worden gesloten. De comm1ss1e vraagt tevens te onderzoeken of de technische
erfgoedwaarde aan deze boom kan worden toegekend.
De spec1f1eke beheersmaatregelen uit het boomtechmsch onderzoek stelt voor om het beheer
biJ te stellen van vormboom naar veteraanboom. Het penod1ek knotten zou 1mmers een VriJ
grote Impact hebben op de v1tal1te1t van de linde en kan best vermeden worden. De comm1ss1e
vraagt het voorgestelde herstelbeheer (art. 3.3 1n het MB) h1erop af te stemmen.
BIJ het inhoudeliJke doss1er merkt de Comm1ss1e op dat er enkele mcons1stent1es ZIJn tussen
het InhoudeliJk doss1er en het m1n1steneel besluit. Zo wordt 1n het InhoudeliJk doss1er op p.1415 gesproken over een zware takkenkrans waarvan alle takken een schume aanzet hebben op
een hoogte van 6 m en van een totale boomhoogte van 14 m. 1n het m1n1steneel beslult staat
'een honzontale aanzet hebben' en 'een totale hoogte van 11 m'.
Behandeling van het adv1es:
De cntenanota Etagebomen 1n 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 select1e zeker een aanvulling vormt
ten opzichte van de reeds bestaande beschermmgen van etagebomen. De omschriJVIng van de
etageboom wordt consequent geWIJZigd naar' kapellinde met kenmerken van een etageboom'.
Bmnen de afbakenmg van de bescherming vallen twee constructies. Deze tumbergmgen
hebben geen erfgoedwaarde en ZIJn geen deel van de bescherming. D1t wordt 1n het
inhoudeliJker doss1er gemotiveerd op p. 5 biJ punt 1.3 1.3.
BeschriJVIng met mbegnp van
de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken.
B1j art.2 erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt aangevuld dat de houten boomkapel een
erfgoedelement 1s: 'In de boom hangt een eenvoudige houten boomkapel aan de noordziJde
van de boom.' De beheersv1s1e voor deze elementen was reeds afgestemd op deze aanvullende
erfgoedwaarden.
Verder wordt er 1n art. 2 verduideliJkt dat het gaat om takken met een schume aanzet. De
boom heeft een totale hoogte van 14 m I.p.v. 11 m, zoals 1n het InhoudeliJk doss1er beschreven
stond. Deze zaken worden aangepast 1n het m1n1steneel besluit.
In de beschnJVIng van de erfgoedwaarden wordt de verWIJZing naar de select1ecntena 1n de
mate van het mogeliJke verder Uitgewerkt. H1erb1J moet wel worden opgemerkt dat er 1n deze
matene steeds hypotheses bliJven bestaan, waardoor verschillende Uitspraken 1n
voorwaardeliJke zm worden geformuleerd. Zowel met betrekking tot de functie als het
trad1t1onele beheer van de etagebomen bestaan doorgaans geen bronnen d1e hierover absolute
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zekerheld kunnen verschaffen. Voor etagebomen d1e z1ch
doorgaans meer en betrouwbaardere mformat1e beschikbaar.

1n

dorpscentra bevmden, 1s

Met betrekkmg tot de standplaats (mgeburgerde term voor groe1plaats, cf. Technisch
Vademecum Bomen ANB, 2008) kan verduideliJkt worden dat d1t de plaats IS d1e alle bovenomvat d1e de
en
ondergrondse fysische, chemische en blologische factoren
levensomstandigheden en ontwlkkelmgsmogeliJkheden van de betrokken boom bepalen.
H1erb1J kan gedacht worden aan bodemsoort, bodemstructuur, waterhu1shoudmg,
mmeralennJkdom, doorwortelbare ru1mte, blootstelling aan licht, enzovoort.
Onder wetenschappeliJk onderzoek omtrent bomen wordt elke mon1tonng van de evalutJe d1e
d1t levend erfgoed doormaakt, zoals VItalltelt of groeikracht en cond1t1e, houtaanwas na
Ingrepen, kroonontw1kkelmg, vruchtzettmg, reaetJe op verstonng, enzovoort bedoeld.
Aan de kapellmde met kenmerken van een etageboom kan mderdaad een techmsche waarde
worden toegekend op bas1s van de biJzondere snoeJtechnJek. Deze waarde wordt aanvullend
gemotiveerd.
Het verslag van de boomverzorgers met betrekkmg tot het mzetten van een veteraanbeheer
1s n1et 1n tegenspraak het punt omtrent herstel- en veteraanbeheer 1n art. 3 3° van het MB.
Penod1ek knotten 1s nu n1et meer aangewezen en 1s biJ veteraanbomen constant te evalueren.
BIJ een eventuele vervanger van de etageboom IS penod1ek knotten wel terug aangewezen.
Wat art1kel 5 4° betreft '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' 1s het WIJZing van de groeiplaats van bomen b1nnen de beschermingspenmeter tevens
een WIJZiging van de groeiplaats van de etagel1nde. De groe1vorm kan Impact hebben op de
etagelinde: llchtconcurrent1e, zonnebrand, .
Conclus1e: het advJes heeft mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUJt. Het
InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t worden als volgt aangepast:
InhoudeliJk doss1er:
pagma 5 biJ punt 1.3 1.3. BeschriJVIng met mbegnp van de erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken.
Toevoegmg: De twee tumbergmgen aan de westZIJde van de boom hebben geen erfgoedwaarde
en maken geen deel u1t van de beschermmg. Enkel de bodem 1s op deze plaatsen beschermd.
pagma 7 2.1 Evaluatie van de erfgoedwaarden
toevoeging onder wetenschappeliJke waarde:
Mon1tonng van deze boom kan de levensverwachting van d1t herkenbaar exemplaar vergroten.
Toevoegmg onder h1stonsche waarde:
De spec1f1eke snoe1vorm kan teruggaan op h1stonsche trad1t1es. De etageboom bez1t een
authentieke standplaats.
De kapellinde met kenmerken van een etageboom b11 een kruispunt 1s als boom weergegeven
op de Atlas der buurtwegen u1t m1dden de 19de eeuw.
Toevoeging technische waarde:
De linde met kenmerken van een etageboom 1s een zeldzaam voorbeeld van een dergelqk type
boom. Het landschapselement heeft een Uitgesproken technische waarde omwille van een
biJzondere snoeitechniek waarbiJ alle gesteltakken 1n meerdere honzontale vlakken werden
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geleid. In pnnc1pe werden de loten, d1e z1ch ontwikkelen op de gesteltakken, JaarliJks
teruggezet.
Door de snoe1techn1ek werd een brede kroon opgebouwd waarbiJ bedreigende of nadelige
weersmvloeden Cwmd, regen, hagel. zon, bliksem, ) rechtstreeks werden afgeschermd. Een
ru1m schaduwveld zou h1er functiOneel geweest kunnen ZIJn als zonnescherm, biJVoorbeeld om
een ontmoetingsplaats of religieuze plek onder de etageboom te beschermen en markeren.
Toevoegmg onder esthetische waarde:
De kapellinde met kenmerken van een etageboom heeft een esthetische waarde omwille van
de biJZOndere en representatieve groeivorm als gevolg van een kunstmatige, haast
kunstzinnige snoeJtechnJek.
Mm1steneel besluit:
Overweging erfgoedwaarden: z1e hierboven.
Art. 2
De kapellinde met kenmerken van een etageboom 1s een Hollandse linde (Tt/Ja europaea {x)).
Er 1s een onderste zware takkenkrans waarvan alle takken een schuine aanzet hebben.
De etageboom heeft een omtrek van 3,57 m (op 1,5 m hoogte) en een totale hoogte van 14 m.
In de boom hangt een eenvoudige houten boomkapel aan de noordZiJde van de boom.
Art. 3.
Toevoeging 2° mon1tonng:
Met betrekking tot de standplaats kan verduideliJkt worden dat dit de plaats 1s d1e alle bovenbJOiogJsche factoren
omvat die de
en ondergrondse fysische, chem1sche en
levensomstandigheden en ontwikkelingsmogell]kheden van de betrokken boom bepalen.
HierbiJ kan gedacht worden aan bodemsoort, bodemstructuur, waterhUJshoudmg,
mineralenmkdom, doorwortelbare ruimte, blootstelling aan licht, enzovoort.
Toevoeging 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 9° wetenschappeliJk onderzoek ondersteunen:
momtonng van de evolutie die dit levend erfgoed doormaakt, zoals vJtaiJteJt of groeikracht en
conditie, houtaanwas na Ingrepen, kroonontw1kkelmg, vruchtzetting, reaetJe op verstonng,
enzovoort:
1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte adviezen hebben invloed op het inhoudeliJk doss1er en het
beschermingsbesluJt. Het inhoudeliJk doss1er en het beschermingsbesluJt werden als volgt
aangepast:
InhoudeliJk dossier:
pagma 5 biJ punt 1.3 1.3. Beschn]VJng met inbegnp van de erfgoedelementen en
erfgoed kenmerken.
Toevoegmg: De twee tumbergingen aan de westZIJde van de boom hebben geen erfgoedwaarde
en maken geen deel u1t van de bescherming. Enkel de bodem 1s op deze plaatsen beschermd.
pagma 7 2.1 Evaluatie van de erfgoedwaarden
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toevoegmg onder wetenschappeliJke waarde:
Mon1tonng van deze boom kan de levensverwachting van d1t herkenbaar exemplaar vergroten.
Toevoeging onder h1stonsche waarde:
De spec1f1eke snoeivorm kan teruggaan op h1stonsche trad1t1es. De etageboom bez1t een
authentieke standplaats.
De kapellinde met kenmerken van een etageboom bn een kruispunt 1s als boom weergegeven
op de Atlas der buurtwegen u1t midden de 19de eeuw.
Toevoegmg technische waarde:
De linde met kenmerken van een etageboom is een zeldzaam voorbeeld van een dergel11k type
boom. Het landschapselement heeft een Uitgesproken technische waarde omwille van een
bnzondere snoe1techn1ek waarbiJ alle gesteltakken 1n meerdere honzontale vlakken werden
geleid. In pnnc1pe werden de loten, d1e z1ch ontwikkelen op de gesteltakken, Jaarlnks
teruggezet.
Door de snoe1techn1ek werd een brede kroon opgebouwd waarbiJ bedreigende of nadelige
weersinvloeden (wmd, regen, hagel. zon, bliksem, ) rechtstreeks werden afgeschermd. Een
ru1m schaduwveld zou h1er functioneel geweest kunnen znn als zonnescherm. bnvoorbeeld om
een ontmoetingsplaats of religieuze plek onder de etageboom te beschermen en markeren.
Toevoegmg onder esthetische waarde:
De kapellinde met kenmerken van een etageboom heeft een esthetische waarde omwille van
de biJZondere en representatieve groe1vorm als gevolg van een kunstmatige, haast
kunstz1nn1ge snoeJtechn1ek.
MlniSteneel besluit:
Overwegmg erfgoedwaarden: z1e hierboven.
Art. 2.
De kapellinde met kenmerken van een etageboom IS een Hollandse linde (Til/a europaea (x)).
Er IS een onderste zware takkenkrans waarvan alle takken een schuine aanzet hebben.
De etageboom heeft een omtrek van 3,57 m (op 1,5 m hoogte) en een totale hoogte van 14 m.
In de boom hangt een eenvoudige houten boomkapel aan de noordziJde van de boom.
Art. 3.
Toevoegmg 2° mon1tonng:
Met betrekking tot de standplaats kan verdu1delqkt worden dat dit de plaats 1s d1e alle bovenen ondergrondse fysische, chemische en biologische factoren omvat d1e de
levensomstandigheden en ontw1kkelmgsmogelqkheden van de betrokken boom bepalen.
HierbiJ kan gedacht worden aan bodemsoort, bodemstructuur. waterhUlshouding,
mmeralenmkdom, doorwortelbare ru1mte. blootstelling aan licht, enzovoort.
Toevoeging 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.
Toevoegmg go wetenschappeliJk onderzoek ondersteunen:
mon1tonng van de evolutie d1e dit levend erfgoed doormaakt, zoals VItalltelt of groeikracht en
conditie, houtaanwas na Ingrepen, kroonontw1kkelmg. vruchtzetting, reaetJe op verstonng,
enzovoort:
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2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht
Gemeente Maarkedal organiseerde het openbaar onderzoek van 16 Januan 2019 tot en met 16
februan 2019. TiJdens het openbaar onderzoek organiseerde de gemeente geen hoorz1tt1ng.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren 1nged1end. Het PV van slu1t1ng
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 beschermmgsbesluit. Het InhoudeliJk doss1er noch het beschermmgsbeslu1t
werden aangepast.
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