Ministerieel besluit tot voorlopige opheffing van de bescherming
als monument van de beuk bij het herenhuis ’t Beukenhuis in
Hooglede

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 beuk bij het herenhuis ‘t Beukenhuis werd op 22 juni 1984 beschermd als monument
bij ministerieel besluit, omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke
waarde. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 september 1984.
De erfgoedwaarden werden gemotiveerd vanuit het feit dat de boom deel uitmaakt van
een belangrijk visueel beeld van de dorpskern. De artistieke waarde van de boom is door
de ontkroning onherstelbaar aangetast. De boom is niet meer in leven.
De bescherming als monument van de beuk bij het herenhuis ’t Beukenhuis wordt
opgeheven omdat de erfgoedwaarden van de boom onherstelbaar aangetast of verloren
zijn gegaan.
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DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING,
WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:

Artikel 1. Het ministerieel besluit van 22 juni 1984 tot bescherming als monument van
de beuk bij het herenhuis ‘t Beukenhuis, Amersveldstraat 65 in Hooglede, gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 18 september 1984, wordt voorlopig geheel opgeheven.
Art. 2. Het beschermde goed de beuk, Amersveldestraat 65, in Hooglede, gekend als
beuk bij het herenhuis ’t Beukenhuis, waarvan de bescherming voorlopig wordt
opgeheven, bevindt zich op het perceel met de volgende kadastrale gegevens: Hooglede,
1ste afdeling, sectie A, perceelnummers 219H (deel) en 221E (deel). In het
oorspronkelijke beschermingsbesluit van 22 juni 1984 wordt dit kadastraal omschreven
als: Hooglede, sectie A, perceelnummer 222 C.
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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