VI"AAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT TOT BESCHERMING VAN LANDSCHAPPEN.

"DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAl'l CULTUUR,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van
18 januari 1982 houdende bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van
28 januari 1982 houdende organisatie van de delegatie van de
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Executieve
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 16 april 1981 ;

BES L U IT'"
Artikel 1. - Wordt als landschap gerangschikt overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 om reden van de natuurwetenschappelijke waarde, de Galgenberg, te Heusden-Zolder, zoals
afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Heusden-Zolder, Ie afdeling, sectie A, de
73 04, 73 Z4 5, 73 C46 ;
- Heusden-Zolder, 3e afdeling, sectie A, de
26 A, 24, 25, 23, 18, delen van 19, 22 A,
12 P, 5 A2, 4 A, delen van 12 R, 12 S, 12
5 B2, 8 B, 3 Q14, 4 E, 9 C, 10 C, 12 Y, 7

perceelnummers 73 P4,
perceelnummers 21, 16 A,
8 A, 10 B, 5 B, 22 B,
T, 12 X, 6, 5 A,
C.

Artikel 2. - Voor de behartiging van het nationaal belang worden
de volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
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A. Onve rmind erd de besta ande wette n en regle ment
en terza ke,
is verbo den :
1. Het opric hten van een gebou w of een cons truct
ie of het
plaa tsen van een inric htin g, zelfs uit niet duurz
ame
mate riale n, die in de grond ingeb ouwd , aan de
grond is
beve stigd of op de grond steun vind t ten beho eve
van de
stab ilite it, en beste md is om ter plaa tse te blijv
en staan ,
ook al kan zij uit elka ar genom en word en.
2. Het plaa tsen van een of meer verp laats bare inric
hting en
die voor bewo ning kunn en gebr uikt word en, zoals
woon wage ns,
kamp eerwa gens en afged ankte voer tuige n.
3. Het verha rden van wege n en pade n.
4. Het aanle ggen van een opsla gruim te voor afged
ankte voer tuige n of schro ot.
5. Het aanle ggen van een vuil nisb elt en het acht
erlat en van
afval prod ukten .
6. Het aanb renge n van recla me-p anele n of gelij k
welk e publ iciteit.
7. Het plaa tsen van bove ngron dse en onde rgron dse
leidi ngen .
8. Elke acti vite it die een bela ngrij ke wijz iging
van de wate rhuish oudin g van het gebie d voor gevo lg kan hebb
en, in die
mate dat zij het voor tbest aan van de fauna en
flora in gevaar bren gt.
9. Het grave n van afwa terin gska nalen , het uitvo
eren van drai nerin gswe rken en wate rafta ppin gen welk e van aard
gron dwat erpei l in een voor het natuu rbeho ud ongu zijn het
nstig e zin
te beïnv loede n.
10. Elke lozin g van vloe istof fen of gasse n die
het voor tbest aan
van de fauna en de flora in geva ar kan breng en.
11. Om het even welk werk dat de aard van de gron
d, het uitzi cht
van het terre in of het hydr ogra fisch net zou kunn
en wijz igen ,
inzon derh eid het verri chte n van opgr aving en, borin
grond werk en, de ontg innin g van mate riale n en het gen of
aanle ggen
van opsp uitte rrein en.
12. Het vern ietig en of wegne men van eiere n, neste
n of broe dsels .
13. Elke ingre ep die een blijv ende en onom keerb
are wijz iging van
de vege tatie voor gevo lg kan hebb en.
14. Het aanp lante n van aan het milie u vreem de bome
n of strui ken
inzon derh eid Amer ikaan se Eik (Que rcus rubra L.l,
Amer ikaan se
voge lkers (Prun us sero tina Ehrh .), Kren teboo mpje
lama rckii P.G. Schr oede r), Coni feren en Cana dapo (&~elanchier
pulie ren,
zond er voor afgaa nde toest emm ing vanw ege de Mini
ster of zijn
gema chtig de.
15. Om het even welk e acti vite it die de rust en
stilt e in het
gebie d vers toor t, inzon derh eid het houd en van teste
n, cefen ritte n en wedr ennen met mech anisc he voer tuige n.
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B. Beho udens voor afgaa nde en schr iftel ijke toest
emm ing vanw ege
de Mini ster of zijn gema chtig de en onve rmin derd
de besta ande
wette n en regle ment en terza ke, is verbo den :

- Het plaa tsen van jage rs- en visse rshu tten, zelfs
wann eer
deze niet kunn en gebr uikt word en als woon verb
lijf.

C. Van de onde r A en B opges omde bepa linge n
kan word en afgew eken

op grond van een behe erspl an dat door de Mini ster,
de Koni nklijke Comm issie voor Monu mente n en Lans chapp en
geho ord, werd
goed geke urd.

Gege ven te Brus sel, 22 juni 1984 .

De Gem.~~~~pps~minister van Cultu ur.

