Ministerieel besluit tot voorlopige opheffing van de bescherming
als monument van de zwarte walnoot bij de brouwerij Sint-Michiel
in Lichtervelde

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.2.1, 1°;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 8, §1, 2°.
Procedurestappen en vormvereisten
Dit besluit kwam tot stand volgens de procedurestappen en de vormvereisten,
beschreven in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.2.3 tot en met
6.2.5;
De volgende procedurestappen en vormvereisten zijn vervuld:
- de opheffing van de bescherming als monument werd onderzocht;
- de bevindingen van het onderzoek zijn opgenomen in een opheffingsdossier;
- het advies over de opheffing van de bescherming van het onroerend goed werd
gevraagd aan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed op 22 maart 2022;
- de behandeling van dit advies is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Motivering
De zwarte walnoot bij de brouwerij Sint-Michiel werd op 15 december 1982 beschermd
als monument bij besluit van de Vlaamse Regering, omwille van het algemeen belang
gevormd door de esthetische waarde. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 19 mei 1983.
De erfgoedwaarden werden gemotiveerd vanuit het feit dat de machtige kruin van deze
zeldzame boom het beeld van het Marktplein beheerst.
De zwarte walnoot werd op 8 augustus 1999 door een blikseminslag getroffen. Op 20
september 1999 werd toelating gegeven om de beschadigde hoofdtakken terug te
brengen tot de stambasis. Gezien de boom niet langer levensvatbaar werd geacht, werd
beslist ook de resterende stambasis te vellen en het wortelstelsel te rooien.
De boom is niet meer in leven en is volledig verdwenen.
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De esthetische waarde van de boom is door de blikseminslag in 1999 en het
daaropvolgend vellen en rooien volledig verloren gegaan.
De bescherming als monument van de zwarte walnoot bij de brouwerij Sint-Michiel wordt
opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar aangetast of verloren zijn gegaan.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING,
WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:

Artikel 1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1982, tot bescherming
als monument van de zwarte walnoot bij brouwerij Sint-Michiel in Lichtervelde,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 1983, wordt voorlopig geheel
opgeheven.
Art. 2. Het beschermde goed de boom Juglans nigra of zwarte walnoot bij brouwerij
Sint-Michiel, Marktplaats 12, Lichtervelde, waarvan de bescherming voorlopig wordt
opgeheven, bevindt zich op de percelen met de volgende kadastrale gegevens:
Lichtervelde, enige afdeling, sectie F, perceelnummers 240T (deel), 240V (deel) en 244M
(deel). In het oorspronkelijke beschermingsbesluit van 15 december 1982 wordt dit
kadastraal omschreven als: Lichtervelde, 1e afdeling, sectie F, perceelnummer 238 H.
Het plan met de aflijning en de plaats van de aanplakking van het bericht over het
openbaar onderzoek is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
De fotoregistratie van de huidige fysieke toestand van het goed waarvan de bescherming
voorlopig wordt opgeheven, is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Brussel,

22/06/22

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
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