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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van
knotes in Herstappe
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1°;
Gelet op het mm1steneel beslult van 18 september 2018 tot voorlopige beschermmg als
monument van knotes 1n Herstappe;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 23 oktober 2018 tot en met 22
november 2018 en waarvan de behandeling 1s opgenomen m biJlage;
Gelet op de hoorz1ttmg, georganiseerd door de gemeente Herstappe op 12 november 2018
waarvan het verslag en de behandeling van de conclusies ervan ZIJn opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen m het
beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de knotes aantoont;
Overwegende dat de knotes wetenschappeliJke waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Door ZIJn omtrek en ouderdom 1s de knotes m Herstappe één van de d1kste en mogeliJk oudste
essen van Limburg. Het 1s daarenboven een zeldzaam hoge knotes. Het 1s één van de wem1ge
essen van Vlaanderen m een dergeliJk gevorderd veteraanstadium met vergaande u1tholl1ng
van de stam.
Oude bomen ZIJn mogeliJk een belangn]ke bron van n1euw plantmatenaaL In het kader van
mogeliJke res1stent1e van essen tegen essentaksterfte IS het belangn]k de genetische
d1vers1te1t van gewone es 1n Vlaanderen zoveel mogeliJk te behouden. Deze oude knotes
draagt daar toe biJ.
Het voorkomen van veel holtes, m1crohab1tats, aantasting door zwammen, maakt van deze
veteraanboom een un1eke habitat voor een aantal (soms) zeldzame (d1er)soorten. Door deze
eigenschap 1s de boom eveneens belangn]k voor het natuurwetenschappeliJk onderzoek;
Overwegende dat de knotes h1stonsche waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De knotes IS nog herkenbaar als hoekboom van het perceel. Hoekbomen werden trad1t1oneel
aangeplant en behouden om de perceelsgrens vast te leggen. De boom bakent bovendien
nog steeds de hoek van een bestaand boomgaardperceel en open akkerlanden af, be1de
typische landgebru1kstypes van Droog-Haspengouw;
Overwegende dat de knotes esthetische waarde bez1t d1e als volgt wordt gemotiveerd:
De knotes heeft door ZIJn UitzonderliJke omvang, leeftiJd en plantlocatle een biJZondere
esthetische waarde. ZIJn tegenwoordige groe1vorm IS representatief voor een veteraanboom,
waarbiJ ook het vroegere beheer als knotes nog duideliJk herkenbaar 1s. Deze es dankt ZIJn
aantrekkingskracht onder andere aan ZIJn ouderdom, d1e hem een mdrukwekkend en knoestig
u1tz1cht verschaft, eigenschappen d1e nog zullen toenemen naarmate ZIJn leeftiJd vordert en
d1e zeldzaam ZIJn 1n Vlaanderen;
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Overwegende dat de knotes rUimteliJk-structurerende waarde bez1t d1e als volgt wordt
gemotiveerd:
De knotes IS beeldbepalend op een hoek langs de V1llers-I'Evêquestraat 1n Herstappe. Door
ZIJn specifieke plantlocatle vormt hiJ een baken 1n de omgevmg en met name biJ het
bmnenn]den van het dorp,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 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:
Knotes, evenals een c1rkel met straal 20 meter er omheen, Villers-I'Evêquestraat, Herstappe,
bekend ten kadaster: Herstappe, en1ge afdeling, sect1e A, perceelnummers 133F (deel), 230A
(deel) en 439B (deel) en deel Uitmakend van het openbaar domem.
De defin1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fys1eke toestand van de def1n1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.

Art.
1o
2°
3°
4°

2. Het monument heeft de volgende erfgoedwaarden:
wetenschappeliJke waarde;
h1stonsche waarde;
esthetische waarde;
ruimteliJk-structurerende waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De gewone es (Fraxmus excelsior) staat op de hoek van een hoogstamboomgaard, als
hoekboom op de kadastrale grens. De stamvoet staat voor ongeveer twee derde op het
boomgaardperceel en voor één derde op het openbaar domem (V1IIers-I'Evêquestraat).
De stamomtrek op 150 cm hoogte bedraagt 388 cm (2016). De stam IS volledig hol. De dikke
wortels aan de noordkant van de knotes 1n de boomgaard ZIJn bovenaan eveneens hol. De
boom werd geknot op een hoogte van 7 meter. Aan de noordZIJde IS een deel van de restwand
van de stam Uitgescheurd met een deel van de knot. De totale boom IS 1n 2017 c1rca 15 meter
hoog. De kruindiameter bedraagt 10-12 meter. Boven op de knot en op de noordziJde van de
stam staan 1n 2017 nog een aantal takken van verschillende leeftiJd. Een groot aantal JOnge
scheuten groe1en over de gehele lengte aan de zuidkant van de stam.
De knotes behoort tot de dikste gemventanseerde essen van Limburg en IS zeldzaam omw1lle
van ZIJn omvang en knothoogte. Op bas1s van de gekende gegevens u1t de Inventans van
Hout1ge Beplantmgen met Erfgoedwaarde en u1t BELTREES bliJken er slechts zeven andere
essen bekend met een dergeliJke omtrek 1n Limburg, waarvan er zes 1n Voeren staan. Volgens
deze gegevens behoort de knotes van Herstappe dus tot de acht dikste bekende essen van
Limburg.
Naast de omtrek IS biJ de knotes 1n Herstappe ook ZIJn knothoogte van 7 meter biJzonder, en
ZIJn vermoedeliJke leeftiJd: Uit de vergaande u1thollmg en verweerde schors 1s af te lelden dat
deze boom ouder IS dan veel andere essen met vergeliJkbare diameter.

Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1°
de algemene doelstellmg van de beschermmg 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden. D1t betekent het zo lang
mogeliJk 1n stand houden van de boom, met name de oude stam;
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veteranenbeheer:
de knotes dient als veteraanboom verder te worden beheerd met voor zover mogeliJk
het m stand houden van de oude stam. De knotes 1s op het moment van de beschermmg
volledig Uitgehold, waardoor het verder u1tgroe1en van de kroon n1et wenseliJk IS. De
kroon kan 1n de toekomst door voorz1cht1ge snoei of opn1euw knotten beperkt gehouden
worden. Het effect van de essentaksterfte (Hymenoscyphus fraxmeus/Cha/ara fraxmea)
en eventuele andere boomziekten op de hergroei moet hierbiJ 1n rekenmg gebracht
worden. Gez1en de UitzonderliJke waarde van deze boom, en de speCifieke kennis die
een veteranenbeheer vergt, 1s het noodzakeliJk dat de u1tvoenng en opvolging van d1t
veteranenbeheer professioneel en met kennis van zaken gebeuren;
standplaatsbeheer:
de wortelzone van de knotes dient van bodemlngrepen te worden gevn]waard om de
wortels n1et te beschadigen. Het IS wenseliJk om 1n een beperkte zone rond de stam
(wegberm) aangepaste lage begroe11ng aan te brengen als standplaatsverbeterende
maatregel;
mon1tonng:
gez1en de ouderdom van de boom, ZIJn standplaats dicht biJ een openbare weg en de
opmars van de essentaksterfte, IS regelmatige opvolging van de fysieke toestand van
de boom, ZIJn stabiliteit en ZIJn omgevmg noodzakeliJk. Door deze mon1tonng kunnen
problemen tiJdig vastgesteld worden en de nod1ge act1es ondernomen worden. Deze
kunnen zowel betrekking hebben op de boom zelf (zoals snoe1werken) als op ZIJn
omgevmg (standplaatsbeheer);
heraanplant:
omwille van de .h1stonsche aanwezigheid van een boom op deze locatle moet er na
afsterven of kappen op dezelfde locatle weer een boom aangeplant worden. De keuze
van deze n1euwe boom en ZIJn beheervorm moeten vertrekken vanuit de
erfgoedwaarden en -kenmerken van het beschermde monument;
beschermende maatregelen tiJdens werken:
de knotes bevmdt z1ch naast een openbare weg, een plaats waar geregeld werken
kunnen plaatsvmden zoals wegenwerken, nolenngswerken, . Wanneer deze werken en
hieraan gerelateerde activiteiten (zoals werfmnchtmg en -verkeer, hennncht1ng, )
uitgevoerd worden b1nnen de beschermmgspenmeter moet mogeliJke schade aan de
boom voorkomen worden door het behoud van de boom mee op te nemen m het
werfmnchtmgsplan en de werfopvolg1ng. MogeliJk te nemen maatregelen voor het
omgaan met bomen op of 1n de buurt van een werf ZIJn opgenomen b1nnen het
standaardbestek 250.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede huisvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade. D1t heeft zowel betrekking op de als monument beschermde boom
(stam, krum en wortels) als op de standplaats waann hiJ groe1t;
de fysieke toestand van de boom en ZIJn standplaats regelmatig te controleren en te
2°
evalueren en tiJdig de meest geschikte maatregelen u1t te voeren wanneer een
probleem z1ch voordoet (mon1tonng);
3°
regulier onderhoud van de als monument beschermde boom en ZIJn standplaats
oordeelkundig Uit te oefenen (regulier beheer);
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11ig1ngsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood;
5°
voorzorgsmaatregelen te nemen voor het behoud van de boom 1n geval van werken of
handelmgen die Uitgevoerd worden 1n de omgeving van de als monument beschermde
boom.
Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan het beschermde monument moet een toelatmg
worden aangevraagd:
1o
het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
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het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of
uithangborden;
het aanbrengen van tijdelijke of permanente verlichting en/of andere installaties
(bijvoorbeeld geluid, camera, .. .);
het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
a) het plaatsen of wijzigen van boven- en ondergrondse nutsvoorzieningen en
leidingen;
b) het plaatsen of wijzigen van afsluitingen;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen van wegen en
paden;
d) het aanplanten, vellen, rooien of entstronken van bomen en struiken en elke
handeling die een wijziging van de groeiplaats en groeivorm tot gevolg kan hebben;
e) het aanleggen of wijzigen van verharding;
f) het plaatsen of wijzigen van straatmeubilair;
g) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
vernietigen van de vegetatie;
het uitvoeren van snoeiwerken, met uitzondering van het regulier beheer;
het gebruiken van chemische verdelgingsmiddelen, groeiremmers, groeistimulatoren,
hormonale
behandelingen,
thermische
onkruidverdelgers
of
andere
verdelgingsmiddelen;
elke reliëfwijziging van de bodem, wijziging van het hydrografisch netwerk of ander
werk of handelingen die impact kunnen hebben op het grondwaterpeil;
graafwerken;
het achterlaten van slib;
het organiseren van grote evenementen, die het normaal gebruik van het beschermd
monument overstijgen;
het scheuren van grasland of het omzetten van grasland in akkerland of bos.

Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van p9ssende consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.

Brussel,

2 2 MEI 2019
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en .Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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