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MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN,
KONING DER BELGEN}

Aan allen die nu zIjn en hIerna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 augustus 1931, op het behoud van monumenten en landschappen, gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 4 november 1976;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur
en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel· 1. - Als landschap wordt gerangschikt, om reden van de esthetische
waarde, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6· der wet van 7
augustus 1931, de Beningsberg, te Wezemaal, zoals afgebakend op bijgaand
plan, bekend ten kadaster : '
- Wezemaal, sectie B, deel van perceelnurnrner 482 E/ex, volgens openbare
verkoop van 7 november 1975 eigendom van Geets Louis Alfons (0 Leuven,
10 april 1940) en echtgenote Wauters Simone Maria (0 Wezemaal, 29 november
1941), beiden wonende Leuvensesteenweg 120, te Wezemaal;
- Wezemaal, sectie B, de perceelnurnrners 482 D/ex, en 483 A/ex, en deel van
de perceelnummers 482 B/ex en 482 E/ex, volgens openbare verkoop van 7
november 1975 eigendom van Dupont Claudine Celina (0 Etterbeek, 26 mei
1940), echtgenote van Koelman Eduard Sybille (0 Antwerpen, 25 juli 1936),
beiden wonende Jean Laudylaan 38, te Sint-Lambrechts-Woluwe;
- Wezemaal, sectie B, deel van perceelnurnrner 482 E/ex, volgens openbare
verkoop van 7 november 1975, eigendom van Van Orshoven Ernest Alfons (0
Leuven, 28 maart 1946), wonende Vlasselaar 183, te Nieuwrode;
- Wezemaal, sie B, deel van de perceelnurnrners 482 B/ex en 482 E/ex, volgens
openbare verkoop van 7 november 1975 eigendom van Demunter Joanna (0 SintPieters-Woluwe, 15 augustus 1921), weduwe van Smets Jean, wonende Oscar
de Burburelaan 189, te Kraainem;

2.-

- Wezemaal, sie B, deel van perceelnummer 482 B/ex en perceelnummer 411,
volgens openbare verkoop van 7 november 1975 eigendom van Delauré Charlef
Louis (0 Leuven, 29 mei 1933) en echtgenote Poot Godelieve Victorine
(0 Heverlee, 24 maart 1932), beiden wonende Kaeystraat 75, te Holsbeek.
- Wezemaal, sectie B, de perceelnummers 475 A en 476 A, eigendom van
Boedts-Hellebout Paul Jacques (0 Elsene, 3 juli 1932), wonende Driesstra,
80, te 1170 Brussel;
- Wezemaal, sectie B, perceelnummer 476 B, eigendom van Reniers- Van
Meerbeek Henricus (0 Nieuwrode, 21 januari 1904), wonende Appelweg 165,
te Nieuwrode;
- Wezemaal, sectie B, de perceelnummers 481 A, en 480 A, eigendom van
Vandezande Verstreken Georges (0 Wezemaal, 16 maart 1930), wonende Nieuw·
rodesebaan 21, te Wezemaal;
- Wezemaal, sectie B, de perceelnummers 481 B en 480 C, eigendom van
Vandezande-Hendrickx Theopiel (0 Wezemaal, 23 april 1917), wonende Venne·
straat 5, te Langdorp;
- Wezemaal, sectie B, de perceelnummers 479 en 478A,eigendom van
1. Van Steenwinkel Hubert August (0 Wezemaal, 18 december 1889), wonende
Steenweg op Nieuwrode, 24, te Wezemaal;
2. Van Steenwinkel Paula Maria (0 Wezemaal, 5 december 1930), wonende
Steenweg op Nieuwrode 24, te Wezemaal;
- Wezemaal, sectie B, perceelnummer 474 A, eigendom van:
1. Verhaegen Jozef Frans (0 Wezemaal, 10 maart 1900), wonende Steenweg
op Nieuwrode 26, te Wezemaal;
2. Verhaegen Anna Maria (0 Wezemaal, 17 juli 1904), wonende Eekstraat 19,
te Wezemaal;
3. Verhaegen - De Meulemeester Alois (0 Wezemaal, 22 december 1897),
wonende Gaversstraat 25, te Harelbeke;
Artikel 2.- 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.- Het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van
een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is
ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten
behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staar
ook al kan zij uit elkaar genomen worden.
2.- Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die voor
bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens en
afgedankte voertuigen.
3.- Het herbouwen of verbouwen van bestaande constructies, derwijze dat
het uitwendig aspect ervan wordt gewijzigd, zonder voorafgaande en
schriftelijke toestemming vanwege de Rijksdienst voor Monumenten- en
Landschapszorg.
4.- Het verharden van wegen en paden.

3.-

5.- Het aanleggen van een opslagruimte voor afgedankte voertuigen of
schroot.
6.- Het aanleggen van een vuilnisbelt en het achterlaten van afvalprodukten. .
7.- Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
8.- Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
De aanleg van ondergrondse leidingen voor telefoon, voor het vervoer
van laagspanningselectriciteit, gas, water en rioolwater, dienende voor
de ter plaatse gelegen gebouwen, blijft mogelijk mits voorafgaande en
schriftelijke toestemming vanwege de Rijksdienst voor Monumenten- en
Landschapszorg.

9.- Elke aktiviteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishoudin'
van het gebied voor gevolg kan hebben, in die mate dat zij het voortbestaan van de natuurlijke fauna en flora in gevaar brengt.
Het graven van afwateringskanalen, het uitvoeren van draineringswerken
en wateraftappingen welke van aard zijn het grondwaterpeil in een voor
het natuurbehoud ongunstige zin te beïnvloeden.

10.- Elke lozing van vloeistoffen of gassen die het voortbestaan van de
natuurlijke fauna en flora in gevaar kan brengen.
11.- Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van
het terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, inzonderheid
het verrichten van opgravingen, boringen of grondwerken, de ontginning
van materialen en het aanleggen van opspuitterreinen.
12.- Het vernietigen of wegnemen van eieren, nesten of broedsels.
13.- Het op om het even welke wijze vangen, verdelgen, jagen of verstorel
van dieren, met uitzondering van de vangsten voor het ringen van vogels
met wetenschappelijke doeleinden, en het verdelgen van dieren die het
ecologisch evenwicht of de langbouwgewassen in gevaar brengen.
14.- Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en struiken, met
uitzondering van
de kappingen van naaldhoutsoorten, kanadapopulieren en schaarhout mits
het bosaspekt behouden blijft;
het verwijderen van houtopslag op de percelen met een heide vegetatie;
het normale snoeiwerk, desgewenst het knotten;
het verwijderen van dode of oude fruitbomen.
Het is echter verboden de stronken van schaarhOut uit te rukken, te
breken of te beschadigen.
15.- Het aanplanten van aan het milieu vreemde boom- of struiksoorten.
16.- Het vernielen of verzamelen van kruidachtige planten, hun bloemen
of hun vruchten.

17.- Om het even welke activiteit die de rust in het gebied op meer dan
gewone wijze zou kunnen verstoren, inzonderhèid het.houden van wedrennen
met mechanische voertuigen.

"

4.-

Artikel 3.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te

Brussel, 11 januari 1977.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

--

