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BElGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN 7
KONING DER BELGEN ,
Asn allen die nu zlln en hierna wezen zullen. Onze Groet.

Gelet op de wet ~an 7 augustus 1931, op het behoud van monumenten
en landschappen, gewiJzigd biJ decreet van 13 juli 1972;
Gelet op de bepalingen van het artikel 16 van het decreet van 3
maart 1976, tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1951, houdende
de rangschikking als monument van de kapel (of koor der abd ijkerk) ,
thans hofprieel, de ingangspoort en de molen van het kasteel van Hocht,
te Lanaken;
OV~ W.(. c.I.-CV ~cJf("
l'iang.ez-ienr er dient te worden overgegaan tot de uitbreiding van
hogervermelde rangschikking als monument tot het voormalig abdissenkwartier, het aalmoezeniershuis en de parkmuur met hekken, en tot
de rangschikking als landschap, van het neerhof, het kasteelpark,
de dreven, oml iggende weiden en boomgaarden;
Gelet op de adviezen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen, gegeven op 15 april en 4 november 1976;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden,
- HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1- Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 1 der wet van 7
augustus 1931, wordt de rangschikking als monument van de kapel (of
koor der abdijkerk), thans hofprieel, de ing~ngspoort en de molen van
het kasteel van Hocht, te Lanaken, om reden van de historische waarde
uitgebreid tot het voormalig abdissenkwartier, het aalmoezeniershuis
en de parkmuur met hekken .

Arti kel 2.- Als lands chap word en gera ngsc hikt,
overe enko mstig de bepalin gen van het artik el 6 der wet van 7 augu stus
1931 , om reden van
hun histo risch e waar de, het neer hof, het park ,
de drev en, en de omligge nde weid en en boom gaard en van het kast eel
van
zoal s aang eduid op bijga and plan , beken d ten kada Hoch t, te Lana ken
ster :
- Lana ken, sect ie B, de perce elnum mers 469, 453
C,
452A , 451A , 447C , 446C
445A , 444E , 444H , 443C , 442A , 441F , 440A , 436A
, 439A , 437A , 481, 472A ,
473, 474A , 475B , 476, 477, 478, 458A , 434B , 485B
, 484E , 486H , 4861 , 483A ,
487G , 493F , 493B , 459A , 459B , 460; 461, 463A ,
465, 466, 467, 470, 471A ,
471B , 457F , 457E , 457D , 456B , 518C , 518B , 514,
515, 517C , eigen dom van
Pier re Van Lang endon ck-D e Lamb erts Corte nbac h,
wone nde Hoch t 2, te
Lana ken.
- Lana ken, sect ie B, de perce elnum mers 485A , 484F
, 486K , 487F , 487E ,
493E , 493D en 489C , Staat seige ndom , behe erd door
de Dien st voor de
Sche epva art, Quai de Coron meus e 31, te Luik ;
- Lana ken, sect ie B, de perce elnum mers 444F en
441D , eigen dom van :
1. Wedu we Joan nes Crijn s-Te nboi s, wone nde Ladd
erstr aat 28, te Neer haren ;
2. Crijn s Jean , wone nde Hert ogst raat 1, te Heve
rlee;
3. Crijn s Mart in, wone nde Kerk straa t 2, te Neer
haren ;
4. Crijn s Theo , wone nde Staa tsbaa n 46, te Neer
haren ;
5. Crijn s Cath arina , wone nde Herb richt 9, te Neer
haren ;
6. Crijn s Joan na, wone nde Here baan 53, te Neer
haren ;
7. Crijn s Rosa , wone nde Allé e de Henn en 37, te
Visé ;
8. Crijn s Hend rik, wone nde Hereb a.an 52, te Neer
haren ;
9. Crijn s Mari ette, wone nde " ,t(~",-~häan,;:', 40, te
Neer haren ;
10. Crijn s Paul a, wone nde Hals traat 86, te Boor
sem;
11. Crijn s Will y, wone nde Staa tsbaa n 22, te Neer
haren ;
- Lana ken, sect ie B, de perce elnum mers 444G en
443B , eigen dom van Crijn sMoor s Jan, wone nde Kerk straa t 2, te Neer haren ;
- Lana ken, sect ie B, het perce elnum mer 468, eigen
dom van de kerk fabri ek
Sint- Lam bertu s, te Neer haren ;
- Lana ken, sect ie B, de perce elnum mers 450A en
446B , eigen dom van
1. 1nde stege -Stev ens Pier re, wone nde Daal straa
t 6, te Zute ndaa l;
2. Kust er-St even s, wone nde Pate rstra at 30, te
Rekem ;
3. Schu lpen- Vand erhov en René , wone nde Staa tsbaa
n 48, te Neer haren ;
4. Crijn s-Sc hulp en Theo , wone nde Staa tsbaa n 46,
te Neer haren ;
5. Mom men-S chulp en Harr y, wone nde Terv uurse steen
weg 130, te Heve rlee;
6. Crijn s-Sc hulp en Rosa , wone nde" . Allé e de Henn
en, te Visé ;
- Lana ken, sect ie B, de perce elnum mers 448A en
447B , eigen dom van
Smit s Mari a, wone nde Daal straa t 36, te Zute ndaa
l;
- Lana ken, sect ie B, perce elnum mer 441E , eigen dom
van Brou ns-S chutt ers
Loui s, wone nde Dorp straa t 281, te Neer haren ;
- Lana ken, sect ie B, perce elnum mer 449A , eigen dom
van Rave steyn , wone nde
Van Hass eltka de 13, te Maa stric ht (Ned erlan d);

- Neerharen, sectie A, de perceelnummers 59E, 71B, en 95A, Staatsdomein,
beheerd door de Dienst voor de Scheepvaart.
- Neerharen, sectie A, de perceelnummers 59F, 61A, 63B (deel ex 63A) ,63C
(deel ex 63A,), 68D, 71C, eigendom van Pierre van Langendonck- de
Lamberts Cortembach, wonende Hocht 2, te Lanaken.
- Neerharen, sectie A, perceelnummer 64, eigendom van de kerkfabriek
Neerharen.
- Neerharen, sectie A, perceelnummer 68F, eigendom van Joseph ClaessensBrouns, wonende Staatsbaan 158, te Neerharen.
- Neerharen, sectie A, perceelnummer 68E, eigendom van de kerkfabriek
Sint-Lambertus, te Neerharen.
- Lanaken, sectie B, de perceelnummers 435B, 480, 479, 496, 498, 499, 497
500B, 494, 495A, 511, 513, 512, 506B, 509B, 506D, 503, 504, 505 en 518A,
eigendom van N.V. HOKABEL, Jan Van Rijswijcklaan 125, 2000 Antwerpen.
Artikel 3.- Wat betreft de rangschikking als landschap, worden voor de
behartiging van het nationaal belang, de volgende beperkingen aan de
rechten van de eigenaars gesteld: behoudens toelating verleend, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, is
het verboden :
1) Nieuwe constructies op te richten;
2) De bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen de ordonnantie of
het uitzicht ervan te wijzigen;
3) De beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal te
snoeien en het struikgewas te kappen of uit te roeien;
4) Reclame-panelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen;
5) Lucht- en grondgeleidingen te plaatsen;
6) Vijvers of grachten te dempen;
7) De wegenis te verharden;
8) De natuurlijke configuraties van het terrein te w~Jz~gen door allerhande werken en allerhande mogelijke activiteiten of ingrepen.
Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te

Brussel, 29 november 1976.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

