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KONINKRIJK BELGIE

MINISTERI E VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWI}N
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 het decreet van 13 juli 1972 ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 22 mei 1980 ;
Op de voordracht van Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ
Artike l 1 : - Wordt gerangschikt als landschap overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 van de wet van 7 augustus 19 31 om reden van
de natuurwetenschappelijke en esthetische waarde, het natuurgebied
"Achter Schoonhoven", te Aarschot, zoals afgebakend op bijgaand plan,
bekend ten kadaster :
- Aarschot, artikel 01974, sectie B, perceelnummer 310, eigendom van:
De Cock Maria, Jozephina (0 Aarschot, 18 mei 1903) Tiensestraat 1 3220 Aarschot;
- Aarschot, artikel 02077, sectie B, de perceelnummers 308 en 309,
eigendom van: Borremans Julius (0 Rillaar, 26 november 1918) en
VansweefeIt Luciana, Maria (0 Aa r schot, 28 augustus 1924) Antoon
de Croystraat 13 - 3220 Aarschot ;
- Aarschot, artikel 00005, sectie B, de perceelnummers 306, 307 en 305,
eigendom van: O.C.M.W., Begijnhof 21 - 3220 Aarschot;
- Aarschot, artikel 01464, sectie B, de perceelnummers 304 en 298 B,
eigendom van
1. Penninckx John (0 Veltem - Beise~ , 7 juni 1914) en Van Horick
Madeleine (0 Wilsele, 22 mei 1910), Stationsstraat 76 - 3008
Herent ;
2. Van Horick Celestine, weduwe Cortvrindt Gustaaf (0 Wilsele, 22
april 1913), Leuvensesteenweg 2 - 3220 Aarschot.
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- Aarschot, artikel 00007, sectie B, perceelnurnmer 299, ei.gendom van:
De .Kerkfabriek van Onze-Lieve.-Vrouw,. Van Ophemstraat 19· - 3220 Aarschot ;
- Aarschot, artikel 05701, sectie B, perceelnurnmer 300, eigendom van:
1. Wel vaert Godelieve, weduwe Smedts Theodoor (0 Gistel, 25 april
1921), Steenweg op Gelrode 75 - 3110 Rotselaar;
2. SmedtsGeertrui (0 Brugge, 12 juli 1951), Steenweg op Gelrode 75 3110 Rotselaar ;
.
.
3. Smedts Antoon (0 Brugge, 23 maart 1954), S.teenweg op Gelrode 75 3110 Rotselaar;
..
4. Smedts Hilde (0 Leuven, 9 juni 1960), Steenweg op .Gelrode 75 3110 Rotselaar ;
.
5. Smedts Pieter (0 Brugge, 5 februari 1950) en Hennes Marie-Louise
(0 Rotselaar, 16 september 1949), Steenwe.g op Gelrode 73 - 3110
Rotselaar ;
- Aarschot, artikel 04782, sectie B, perceelnurnmer 320 B, eigendom van
Meynckens Joseph (0 Rillaar, 26 december 1923) en Asselberghs Maria
(0 Aarschot, 21 november 1924), Mottestraat 40 - 3250 Aarschot (Rillaar) ;
- Aarschot, artikel 04728, sectie B, perceelnurnmer 322 A, eigendom van
1. Bruninckx Ewardus (0 Rillaar, 5 april 1926), Sint-Mart1nusstraat
50 - 2241 Zoersel ;
2. Isenborghs Victor (0 Rillaar, 8 november 1914) en Verstrepen Maria
(0 Rillaar, 18 januari 1915), Mottestraat 112 - 3250 Rillaar;
- Aarschot, artikel 04282, sectie B, de perceelnurnmers 287 B en 287 C,
eigendom van :
1. Verbiest Marie Jeanne, weduwe. Van Edarn Benedictus (0 Leuven, 23
augustus 1914), K. Mercierstraat 25 - 3220 Aarschot ; .
2. Van Edam Diana Eugenia (0 Aarschot, 24 juni 1942), K. Mercierstraat 25 - 3220 Aarschot ;
3. Van Edarn Godelieve Johanna (0 Leuven, 9 augus.tus 1938), K. Mercier'
straat 25 - 3220 Aarschot ;
- Aarschot, artikel 04859, sectie B, perceelnurnmer 277 N, eigendom van
Daems Franciscus(O Aarschot, 16 juli 1922) en De Ruyter Angela (0
Aarschot, 26 oktober 1918), Statiestraat 8 - 3220 Aarschot ;
- Aarschot, artikel 06755, sectie B, de perceelnurnmers 314 A, 312,
311, 303, 302, 301, 313 A, 295 en 316 B, eigendom van: Pauwels
Guibert (0 Heist-op-den-Berg, 25 oktober 1925) en Baestaens Josephina (0 Schriek, 1 juli 1923), Aarschotse S.teenweg 46 - 3100 Heistop-den-Berg ;
- Aarschot, artikel 06626, sectie B, de perceelnurnmers 298 A en 297,
eigendom van: !.Iuygens Frans (0 MeIsbroek, 12 december 19:j;3) en Van
Der EIst Anna (0 Perk, 7 januari 1917), Leuvensesteenweg 173 - 3070
Kortenberg ;
- Aarschot, artikel 06551, sectie B, perceelnurnmer 286, eigendom van:
Van de Venne Raymondus (0 Veltem-Beisem, 23 januari 1930) en Deweerd
Jeanette (0 Herent, 16 november 1915), Kroonstraat 14 - 3008 Herent.

- Aarschot, artikel 07943, sectie B, de perceelnummers 321B,323, eigendom van :
1. Crabbe Paul, August (0 Nieuwrode, 21 maart 1933) en Van Emelen Lucia
(0 Aarschot, 29 juli 1932), Torenhoflaan 31
3110 Rotselaar
2. Van Emelen Frans (0 Aarschot, 18 november 1930) en Verstappen Maria
(0 Ramsel, 2 oktober 1938), Diestsesteenweg 148
3850 Aarschot;
3. Stuyckens Franciscus(O Nieuwrode, 22 juli 1926) en Van Emelen Maria
(0 Aarsch<!:>.t, 26 januari 1926) Suikerhoek 9
3221 Holsbeek ;
4. Van Emelen Petrus (0 Aarschot, 3 december 1922) en Sterckx Maria
Joanna (0 Hulshout, 9 januari 1924) Konijntjesberg 58
3220 Aarschc
5. Van Emelen Ludovicus (0 Aarschot, 30 mei 1920) en Sterckx Maria, Julia
(0 Rillaar, 20 juni 1919) Rue d'Aeghezèe 8
5851 La Bruyere.
Artikel 2 : - Voor de behartiging van het nationaal belang wordende volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld ;
A/Onverminderd de bestaande wetten en reglementen terzake, is 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
staan, ook al kan zij uit elkaar genomen worden.
2. Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die al dan
niet voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens en afgedankte voertuigen.·
.
3. Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot, evenals het aanleggen van een opslagplaats voor dergelijke producten.
4. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van afvalproducte
5. Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
6. Het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
7. Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding
voor gevolg kan hebben, inzonderheid het graven van afwateringskanalen
het uitvoeren van draineringswerken en wateraftappingen, welke van
aard zijn het grondwaterpeil zodanig te beïnvloeden, dat de aanwezi.ge
flora en fauna of de bestaande beplantingen in gevaar worden gebracht.
Het minimale. grondwaterpeil kan bij ministerieel besluit worden vastgelegd. Dit besluit dient echter aan de betrokken eigenaars en besture
·te worden betekend of meegedeeld.
Het ruimen van recent aangeslibd materiaal uit de bestaande afwateringen is toegelaten.
8. 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, het aanvoeren van grond en het aanleggen van opspuit~
terreinen.
.
9. Het verharden van wegen en paden.
10. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor de
aanwezige flora en fauna.
.
11. Elke ingreep die een duurzame wij ziging van de vegetatie voor .gevolg
kan hebben, inzonderheid het ontginnen van heidegebieden en schraallanden, vennen, rietlanden en moerassen.
.
12. Om het even welke activiteit die de rust ende stilte in het gebied
zou kunnen verstoren, inzonderheid het houden van testen, oefenritten
en wedstrijden met mechanische voertui.gen, het gebruik van vaartuigen
met of zonder hulpmotor, het kleiduifschieten,.het .gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening, het bedrijven van rui.tersport.
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BjBehoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Minister
of zijn gemachti gde en onverminderd de bestaande wetten en reglementen
terzake, is verboden :
1. Het aanbrengen van afsluitingen. Het herstellen of vernieuwen van de
bestaande afsluitingen is toegelaten.
2. Het vernietigen van eieren, nesten of broedsels.
3. Het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of definitief in het
wild kunnen blijven leven, zoals fazanten, patrijzen, damherten en
eenden.
4. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters (inbegrepen het wegnemen van gestel takken of hoofdwortels) die zich bevinden op de kavelgrenzen of langsheen de wegen.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode of windvallige
bomen.
5. Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten, inzonderheid Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), Amer i kaanse vogelkers (Prunus serotina EHRH.), Virginische vogelkers (Prunus virginiana L.), Krenteboompje (Amelanchier sp.), coniferen en canadapopulieren of balsempopulieren, derwijze dat zij de oorspronkelijke begroeiing verdringen
6. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.
7. Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun bloemen
of hun vruchten, met uitzondering van de landbouwgewassen, bramen en
bosbessen.
Bovenstaande bepaling is evenmin van toepassing op het maaien en het
afvoeren van het maaisel, het plaggen en afvoeren van de plaggen.
8. Het leggen van gifaas, het gebruik van vuurwapens en klemmen.
De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg behoudt zich ten
alle tijde het recht voor bij het Bestuur van Waters en Bossen een
jachtverbod voor het betrokken gebied aan te vragen.
Artikel 3 : - Afwijkingen op de hierboven opgesomde verbodsbepalingen zijn
toegelaten, indien zij steunen op een voorafgaandelijk door de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen goedgekeurd beheersplan voor het
gebied.
Artikel 4 : - Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap is belast met de ui
voering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 6 oktober 1980.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van de Vlaamse Gemeensch

