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VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6, §1, I, 7°;
Gelet
op
het besluit
van de
Vlaamse regering
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van -de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1998
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke
voor Monumenten en Landschappen van 02
1999,

Commissie
september

BES L U I T
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens zijn artistieke en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
De Japanse notenboom (Ginkgo biloba L.) in de voormalige tuin
van het Augustijnenklooster, gelegen te
Tienen (Tienen), Danebroekstraat ;
bekend ten kadaster:
Tienen, 3e afdeling, sectie G, perceelnummer 261S(DEEL).
Wegens zijn artistieke en wetenschappelijke waarde:
- als stadsgezicht:
De onmiddellijke omgeving van de Japanse notenboom, restant
van de voormalige tuin van het Augustijnenklooster, gelegen te
Tienen (Tienen), Danebroekstraat ;

bekend ten kadaster:
Tienen, 3e afdeling, sectie G, perceelnummer 26lS(DEEL).
Art.

2.

De artistieke waarde van de Japanse noteboom wordt als volgt
omschreven:
het gaat om een mooi ontwikkeld exemplaar.
De wetenschappelijke waarde van de Japanse noteboom wordt als
volgt omschreven:
de betrokken boom bekleedt met 3,77 m stamomtrek de twaalfde
plaats onder de in België geregistreerde exemplaren van Japanse notenboom (Ginkgo biloba) en is dus in alle opzichten een
zeer merkwaardige en monumentale boom, vermoedelijk een relict
van de l8de-eeuwse kloostertuinbeplanting.
De artistieke en wetenschappelijke waarde van de onmiddellijke
omgeving wordt als volgt omschreven:
het afgebakende gebied vormt niet alleen de vitale ruimte van
de als monument aangeduide boom, maar herbergt nog enkele
oude, waardevolle bomen met name ~en witte paardenkastanje
(Aesculus hippocastanum), een hemelboom (Ailanthus altissima)
en een haagbeuk (Carpinus betulus).
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

B.

Bovendien is verboden, behoudens schriftelijke toelating van de terzake bevoegde Vlaamse Minister of zijn
gemachtigde:
1. Het oprichten van een gebouw of constructie of het
plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is
bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de
stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven
staan, ook al kan zij uit elkaar genomen worden.
2. Het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die al dan niet voor bewoning kunnen gebruikt
worden, zoals kampeerwagens en afgedankte voertuigen.
3. Het achterlaten van afgedankte voertuigen, schroot of
om het even welke afval.
4. Het aanbrengen van reclamepanelen of om het even welke publiciteit.
5. Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
6. Elke activiteit die de aard van de grond of het uitzicht van het terrein zou kunnen wijzigen, inzonderheid
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het verrichten van opgravingen, boringen en grondwer ken, de ontginning van materialen, het aanvoeren van
grond en het aanleggen van opspuitterreinen.
7. Elke activiteit die bodemverharding of bodemverdichting voor gevolg kan hebben.
8. Het maken van vuur.
9. Elke lozing van vloeistóffen of gassen die nadelig
kan zijn voor de als monument te beschermen boom.
10. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.
11. Het aanbrengen van afsluitingen .
12. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van de boom,
inbegrepen het wegnemen van gesteltakken of hoofdwortels
of het verrichten van grondwerken zoals het boren van
putten en het graven en/of ploegen onder de kroon van de
beschermde bomen.
13. Het aanplanten en/of zaaien van bomen of heesters.
Brussel,

28 oktober 1999

VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
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