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Ministerieel besluit tot bescherming als monument van de solitaire Juniperus
drupacea 'Hardelingen' en grauwe abeel (Populus canescens (Aid.)) in Hoeselt
(Sint-Huibrechts-Hern)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instelli ngen, 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 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 12.3.1. laatst gewijzigd bij het decreet
van 4 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17
oktober 2014;
Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2014 tot vaststelling van een ontwerp van lijst van de
als monument te beschermen solitaire Juniperus drupacea 'Hardelingen' en grauwe abeel (Populus
Canescens (Ai d.ll in Hoeselt (Sint-Huibrechts-Hernl;
Gelet op het ministeri eel besluit van 29 april 2015 houd ende termij nverlenging van de voorlopige
bescherming als monument van de solitaire Juniperus drupacea 'Hardelingen' en grauwe abeel
(Populus canescens (aid.ll in Hoeselt (Sint-Huibrechts-Hernl;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed en gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed van 11 septem ber
2015,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten:
Wegens de artistieke, de wetenschappelijke en de historische w aarde als monument:
Solitaire Juniperus drupacea en grauwe abeel (Populus canescens (Aid.ll evenals een cirkelvormige
zone er omheen met een straal van 21 meter rondom de Juniperus drupacea 'Hardelingen' en met
een straal van 25 meter rondom de Populus canescens (Aidl, gelegen in
Hoeselt (Sint-Huibrechts-Hernl. Hardelingenstraat zonder nummer
bekend ten kadaster:
Hoeselt . 4de afdeling, sectie A, perceelnummer 43L (deell
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt. wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samen hang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:

Artistieke. in casu esthetische waarde:
Beide bomen zijn twee mooie solitairen die beeldbepalend zijn in het park. De Juniperus drupacea
'Hardelingen' heeft een zeer specifieke groeivorm en is bovendien het oudste exemplaar in België.
Ook de grauwe abeel is een kampioenboom. Deze zeer imposante boom is het dikste exemplaar van
België.

Wetenschappelijke. in casu natuurwetenschappelijke waard e:
De Juniperus drupacea 'Hardelingen' is het mannelijk exemplaar van een tweehuizige soort. Deze
soort is uniek in België en kreeg officieel de naam 'Hardelingen', naar het kasteelpark waarin het
oudste exemplaar zich bevindt. De soort wordt ondertussen onder die naam verder gekweekt.

Historische. in casu cu ltuurhistorische waarde:
Het domein Hardelingen is gegroeid uit een voormalige hoeve van het Onze-Li eve-Vrouwekapittel
van Tongerlo die vanaf 1798 als buitenhuis gebru ikt werd door de Tongerse familie Schaetzen. Vanaf
1841 werd in verschillende !verlbouwfases een landhu is. het kasteel van Hardelingen. opgericht. Het
park. dat een landschappelijke eenheid vormt met het landhuis, werd in het laatste kwart van de
19de eeuw aangelegd in landschappelijke stijl. De bomen staan in wat nog rest van dit kasteelpark
van Hardelingen. en zijn belangrijke relicten van het oude parkbomenbestand.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassi ng:
De voorschriften bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en
hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.
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