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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van de Dries
't Nelleken en delen van de 3 omgevende straten te Lennik
(Sint-Kwintens-Lennik)
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 en volkskundige waarde:
- als monument:
De Dries 't Nelleken en delen van de 3 omgevende straten, gelegen te
Lennik (Sint-Kwintens-Lennik), Eizeringenstraat ; Oude Geraardsbergsestraat ;
Nellekenstraat ;
bekend ten kadaster:
Lennik, 1e afdeling, sectie B, perceelnummers ZONDER NR., 228, 229A, 229B

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 dries op 't Nelleken met inbegrip van de kapel toegewijd
aan de H. Berlindis, te Lennik (Sint-Kwintens-Lennik): de dries is een goed bewaarde
dries. In de schaduw van de bomen heerst een landelijke rust.
Het pleintje, omkaderd door lage dorpshuizen, vormt min of meer een heuveltje. Het
bestaat momenteel uit een met bomen omgeven grasveld - tot voor kort negen, nu
nog zeven groene en bruine beken (Fagus sylvatica, Fagus sylvàtica 'Atropunicea')
die, gezien hun stamomtrek (tot 321), vermoedelijk rond de Eerste Wereldoorlog
werden aangeplant. Het is één van de weinige dorps- of gehuchtpleinen die niet tot
parkeerplaats werd gedegradeerd. De kruinen van deze bomen, zijn mede door hun
donkerrode kleur, op'een hoogste punt van de regio (93 m,), van ver zichtbaar.
- Historische, volkskundige en sociaal-culturele waarde: de oorspronkelijke kern van
het gehucht 't Nelleken, een concentratie van lage huisjes rondom het driezijdig
pleintje, omwille van de zeer duidelijke driesstructuur vermoedelijke van Frankische
oorsprong, is ongeschonden bewaard.
Historisch-landschappelijk is naast de herkenbaarheid van het plant- en weiderecht,
de ongewijzigde oppervlakte van de dries een belangrijk gegeven.
Op een uithoek van de met beuken overlommerde dries, gevormd door de Oude
Geraardsbergsestraat, de Moeilleweg en de Eizeringenstraat, staat een vrij grote
kapel, toegewijd aan de H. Berlindis. Berlindis behoort tot de regionale volksheiligen
die vooral in de buurt van Ninove grote populariteit genoot. Zij zijn getuigen van een
diepgewortelde volksdevotie en een lange bedevaarltraditie.
In de buurt van de dries vond in 1333 een gewapend treffen plaats tussen de soldaten van het hertogdom Brabant (Jan 111) en het leger van het graafschap Vlaanderen
(Lodewijk van Nevers). Deze confrontatie tussen beide legers, waarbij
laatstgenoemde verslagen werd, kaderde in de langdurige vijandschap tussen beide
machtsblokken.

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

2

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,

1 4 JUL 2010

Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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Geert BOURGEOIS
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