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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van een Zwarte
populier (populus nigra) te Affligem (Hekelgem) en Aalst (Erembodegem)

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,
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 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
,van 18 december, 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 18 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009 en 4 december 2009;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 juni 2009 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te
beschermen Houtig Erfgoed in Vlaams-Brabant;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en
ingediende bezwaren door het agentschap Ruimte en Erfgoed,
afdeling Vlaams-Brabant op datum van 18 mei 2010, zoals
voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 3 juni 2010,

BESLUIT :'

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten,
gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april
2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009:

Wegens de artistieke, historische, sociaal-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
De Zwarte populier (Populus nigra), met inbegrip van een cirkelvormige zone met
een straal van 33 m. rond de boom, gelegen te
Affligem (Hekelgem), Donkerstraat ;
Aalst (Erembodegem) Romeinse Weg ;
bekend ten kadaster:
Affligem, 1e afdeling, sectie 0 , perceelnummers ZONDER NR., 32F2(DEEL),
33F(DEEL), 33L(DEEL), 33R(DEEL);
Aalst, 11 e afdeling, sectie A, perceel nummers ZONDER NR. , 2140(DEEL),
2144A(DEEL), 2145(DEEL).

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
.- Artistieke waarde van de Zwarte populier (Populus nigra): hij vormt een belangrijk
beeldbepalend object in de ruime omgeving dat mede ondersteund wordt door zijn
omvang en mooie representatieve vorm.
- Wetenschappelijke waarde: gezien de omvang van deze knot boom is de kans zeer
groot dat het autochtoon genetisch materiaal betreft van de Zwarte populier.
- Historische, volkskundige en sociaal-culturele waarde: de Zwarte populier werd
aangeplant op de grens van de gemeenten Affligem (Hekelgem) en Aalst (Erembodegem) en maakt deel uit van de administratieve grens tussen de provincies VlaamsBrabant en Oost-Vlaanderen.
Hij werd aangeplant ter voorkoming van erosie en geknot voor de winning van bouwhout.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 2010).

Brussel,

12 JUL 2010

Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgeri ng,
Toerisme en Vlaamse Ra nd
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