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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van een ensemble van
fruitboomgaard, houtkant en poelen in Maarkedal (Etikhove)
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 201 0, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14
oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2012 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
ensemble van fruitboomgaard, houtkant en poelen te MAARKEDAL;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed en gelet op het advies van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 5
september 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 april2004, 10
maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012:
Wegens de artistieke, de historische en de wetenschappelijke waarde als monument:
ensemble van fruitboomgaard, houtkant en poelen, gelegen in
MAARKEDAL (Etikhove), Vlaamse Ardennenstraat zonder nummer
bekend ten kadaster:
MAARKEDAL, 1ste afdeling, sectie B, perceelnummers 1347V (DEEL) , 1347W,
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1347X (DEEL), 1355B/53 (DEEL) 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 hoogstamboomgaard heeft een hoge esthetische en landschappelijke waarde
omwille van zijn gave voorkomen. Een boomgaard van deze grootte is uniek voor de
regio. De poelen in de weilanden, houtkanten en de boomgaard vormen een sterk
ensemble.
Historische waarde:

De boomgaard herbergt diverse oude fruitrassen en wordt nog steeds actief beheerd (is
nog productief). De hoogstamfruitboom maakt al heel lang deel uit van ons landschap
maar is de afgelopen eeuw economisch achterop geraakt bij de moderne commerciële
boomgaarden.
Wetenschappelijke waarde:

Binnen deze boomgaard bevinden zich nog oude fruitrassen (appel, peer, pruim, kers,
kriek en noot) die bekend staan voor hun taaiheid en ziektebestendigheid.
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,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS
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