Ministerieel besluit houdende bescherming als
monument van palmboompjes, Buxus sempervirens te RAVELS
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 15 mei 2012 houdende vaststelling
van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
palmboompjes, Buxus sempervirens te RAVELS ;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed op datum van 2 mei 2013, zoals
voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 2 mei 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 historische en de artistieke waarde:
- als monument
palmboompjes, Buxus sempervirens, gelegen te
RAVELS, St.-Servaasstraat z.nr.
bekend ten kadaster:
RAVELS, 1e afdeling, sectie C, perceelnummer 11 D
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, in casu esthetische waarde:
Door de imposante groei- en snoeivorm, ontstaan door een combinatie van de
oorspronkelijke snoeivorm en natuurlijke groei, zijn deze oude buxussen karakteristieke
en beeldbepalende objecten in de aanleg van het kerkhof.

Historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde
waarde:
De heesters maken deel uit van het kerkhof en werden mede aangeplant vanwege hun
symbolische betekenis en het gebruik in kerkriten. Tot in de jaren '50 van de vorige
eeuw was het gebruikelijk om Buxus, of een andere wintergroene plant, aan te planten
op graven als symboliek voor het leven na de dood. Ze kunnen dus beschouwd worden
als grafmonumenten en maken integraal deel uit van het kerkhof. De aanplant dateert
ten minste van 1950. Daarnaast worden gewijde 'palm'takjes op Palmzondag, wanneer
de blijde intrede van Jezus in Jeruzalem herdacht wordt, uitgedeeld aan de bevolking
als bescherming tegen onheil en maakte Buxus dus traditioneel deel uit van de
beplantingen rondom de kerk. Het Palmzondagritueel vindt nog steeds plaats, maar de
palmtakjes worden niet meer lokaal geoogst. Hoewel de oude gebruiken dus
ondertussen (deels) teloor gegaan zijn, herinneren de Buxussen aan wat eertijds was.
De oude gebruiken, namelijk het 'inpalmen' als grafmonument en het gebruik van
palmtakjes tijdens Palmzondag, zijn hier nog heel leesbaar en tastbaar aanwezig
gezien de Buxussen zich nog in hun oorspronkelijke gaaf bewaarde context, een
historisch kerkhof rondom de kerk, bevinden.
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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,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

