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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van Zomerlinde en een
deel van de wegen te Dl EST (Deurne)
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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;
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, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 2012 houdende Zomerlinde
en een deel van de wegen te DIEST (Deurne);
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed op datum van 11 april 2013, zoals
voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 11 april 2013,

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, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
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Wegens de de artistieke, historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde als
monument:
Eén opgaande Zomerlinde met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van
26,5 m, met uitzondering van de bebouwing en een deel van de wegen, gelegen te
DIEST (Deurne), Molenberg z.nr.
bekend ten kadaster:
DIEST, 6e afdeling, sectie B, perceelnummers 191A2(DEEL), 191B2(DEEL),
191 Z(DEEL), 245G(DEEL), 505D2(DEEL), 506N(DEEL) en ZONDER NUMMER
zoals afgebakend op bijgevoegd plan

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:
De oude lindeboom is een beeldbepalend object en heeft een mooie, representatieve
groeivorm.
Historische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
Het huidige centrum van Deurne bestond in het ancien régime uit een groot driesplein,
gekend als de Dries van Deurne.
Aan de oostzijde van dit plein lag het
gemeenschappelijk weidegebied Koppenhagel waarin een windmolen stond.
De
Zomerlinde markeert de overgang tussen de vroegere Dries van Deurne en
KoppenhageL De lindeboom staat midden op een kruispunt van vier wegen en markeert
een kadastrale grens. Vroeger werden de bloesems van de boom geplukt voor thee.
Wanneer de processie hier passeerde, werd de boom versierd. In de jaren 1960 werd
de lindeboom afgeboord met een muurtje. In de volksmond wordt de boom "de trots van
de Molenberg" genoemd.
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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, 4 december 2009, 10 juni 2011 en 22 juni 2012
(Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari
2010, 2 augustus 2011 en 27 juli 2012).

Brussel,

0 7 .JUNI 2013
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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Geert BOURGEOIS

