VLAA MSE GEME ENSC HAP

MINIS TERIE EL BESL UIT TOT RANGSCHIKKING VAN LAND
SCHAPPEN.

"DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR,
Gele t op de wet van 7 augu stus 1931 op het behou
d van monu mente n
en lands chap pen;
Gele t op de bijzo nder e wet van 8 augu stus 1980
tot hervo rmin g
der inste lling en;
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev e
1982 houd ende bepa ling van de bevo egdh eden van van 18 janu ari
de leden van de
Vlaam se Exec utiev e;
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev e
van 28 janu ari
1982 houd ende orga nisa tie van de dele gatie van
de besli ssing sbev oegd heden aan de leden van de Vlaam se Exec utiev e;
Gele t op het advie s van de Koni nklij ke Comm issie
voor Monu mente n
en Land schap pen van 22 maar t 1984 ;

BESL UIT

"

Arti kel 1. - Word t als lands chap gera ngsc hikt
overe
bepa linge n van de wet van 7 augu stus 1931 om reden enko mstig de
van de natu urwete nsch appe lijke en esth etisc he waar de, de Zegg
e te Geel , zoals
afgeb aken d op bijga and plan , beken d ten kada ster
- Geel , 2de afde ling, sect ie C, de perce elnum mers :
:
1514 ,151 5 A, 1516 , 1517 , 1518 , 1519 , 1520 , 1521 1319 C, 1513 ,
, 1522 , 1523 ,
1524 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529 , 1530 , 1531 ,
153i , 1533 , 1534 ,
1535 , 1543 , 1569 B, 1569 C, 1569 E, 1569 F, 1569
G, 966 A, 966 B,
966 C, 1317 , 1318 A, 1326 , 1328 E, 1329 , 1330 ,
1331 , 1332 , 1333 A,
1328 B, 1328 C, 1328 D, 1335 , 1336 , 1337 , 1338 ,
1339 A, 1339 C,
1339 D, 1341 , 1342 A, 1342 B, 1343 B, 1343 C,
1597 A, 1598 A,
1601 , 1615 , 1617 , 1618 , 1619 f 1620 , 1621 , 1636 ,
965 Af 967 E, 967 G,
967 Hf 968 D, 968 E, 1321 C, 1321 F, 1322 A,
1602 B, 1611 A, 1612 B f
1614 A, 1623 B, 1625 B f 1628 D, 1630 C .~.~lfi6~3*1
~::fE7~2~.E~~AH,~~~.~'4""'~"·1
............... ~~~:~.
f "
1346 B,
1323 B, 1324 A, 1325 B, 969 C, 1622 B, 1624 B
1635 E, 1637 Af
f
1320 B, 964 C, 1512 , 958, 959, 960, 961 ! 962,
963
964 A, 965 B,
967 D, 967 F, 967 I, 968 C, 968 F, 969 A,
970 A, 971, 972, 973,
974, 975 A, 975 B, 976 A, 976 B, 977, 979, 980,
981, 982 C, 982 D f
983 Af 983 B f 984 Af 984 B f 991 f 993, 995 A, 996
Af 1006 f 1007 f

1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1309 A, 1309 B, 1310, 1311, 1312,
1313, 1314, 1315A,1316 A, 1319 D, 1320 Af 1321 D, 1321 E, 1322 B,
1323 A, 1324 B, 1325 A, 1594, 1595, 1596, 1602 A, 1603 A, 1603 B,
1604, 1605, 1606, 1608 A, 1609, 1610, 1611 B, 1612 A, 1613 A,
1613 B, 1614 B, 1622 A, 1623 A, 1624 A, 1625 A, 1626, 1627 A,
1627 B, 1628 E, 1629 Af 1630 B, 1631 B, 1632 A, 1633 A, 1634 A,
1635 D, 1637 B, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642 A, 1642 B, 1643 A,
1643 B, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652,
1653, 1654, 1655 A, 165:' B, 1656, 1658, 1659, 1660, 1661 B,
1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1661 A, 1667 B, 1668, 1669, 1670,
1671, 1672, 1675 A, 1675 B, 1694 B, 1695, 1696, 1697 A, 1697 B,
1 698, 1 699 A, 1 100, 1 701, 1 702, 1703, 1 704, 1 705, 1 706, 1 707 ,
1708, 1709, 1710, 946 A, 1693 A, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
997, 1022 E, 1022 F, 1022 G, 1022 H, 1284 B, 1284 C, 1287 D,
1287 E, 1300 B, 1300 C, 1340 D, 1340 C, 1343 G, 1343 H, 1344 A,
1345 B, 1510 C, 1510 D, 1511 D, 1511 C, 1515 E, 1515 F, 1537 D,
1537 C, 1541 Cf 1542 A, 1544 C, 1544 D, 1549 D, 1549 C, 1316 C,
1575 G, 1661 A, 978, 1008, 992, 994, 1014 B, 1022 K, 1022 L.

Artikel 2. - Voor de behartiging van het nationaal belang worden
de 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 produkten.
4. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van afvalprodukten.
5. Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
6. Het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse 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.
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 opspuitterreinen.
9. Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal, zoals
koolwaterstof of beton.
Het onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen is
toegelaten.
10. Het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of definitief
in het wild kunnen blijven leven, zoals fazanten, patrijzen,
damherten en eenden.

11. Elke lozin g van vloe istof fen of gasse n die
nade ling kan zijn
voor de aanw ezige flora en fauna .
12. Elke ingre ep die een duurz ame wijz iging van
de vege tatie voor
gevo lg kan hebb en, inzon derh eid het ontg innen van
schr aallande n, venn en, rietk rage n en moer assen .
13. Het aanp lante n van milie uvree mde bome n en hees
ters.
14. Het gebr uik van chem ische verd elgin gsmi ddele
n.
15. Het vern ietig en of verza mele n van kruid achti
ge plan ten, hun
bloem en of hun vruc hten.
16. Om het even welk e acti vite it die de rust en
de stilt
gebie d zou kunn en vers toren , inzon derh eid het houd e in het
teste n, oefe nritt en en weds trijd en met mech anisc en van
he voer tuige n,
het gebr uik van vaar tuige n met of zond er hulpm
otor, het klei duifs chie ten, het gebr uik van mode lvlie gtuig en
met
bedie ning , het bedr ijven van ruite rspo rt, het houd afsta ndsen van mani festa ties.
17. De visva ngst.
18. Het legge n van gifa as, het gebr uik van vuurw
apens en klemm en.
B. Beho udens voor afgaa nde en schr iftel ijke toest
emm ing vanw ege de
Gem eensc hapsm iniste r of zijn gema chtig de en onve
rmin derd de
besta ande wette n en regle ment en terza ke, is verb
oden :
1. Het verbo uwen of herop bouw en van besta ande cons
truct ies, derw ijze
dat het volum e ervan toene emt.
2. Het aanb renge n van afslu iting en. Het hers telle
n of verni euwe n
van de besta ande afslu iting en is toeg elate n.
3. Het velle n, ontw ortel en of besch adige n van bome
n en hees ters,
inbeg repen het wegn emen van geste ltakk en of hoof
dwor tels.
Bove nstaa nde bepa ling is niet van toep assin g op
dode of wind valli ge bome n of niet meer prod uktie ve fruit bome
n.
Onde rhoud swerk en zoals snoe ien of knot ten zijn
toeg elate n,
mits het oord eelku ndig gebe urt. Het norm ale onde
rhoud van
hakh outbe stand en is even eens toeg elate n.
4. Het maai en of afbra nden van rietk rage n.
5. Het betre den van de rietk rage n.
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 mits voor afgaa nde
en schr iftel ijke
goed keuri ng vanw ege de Gem eensc hapsm iniste r of
zijn
afgev aardi gde de Koni nklij ke Comm issie voor Monu
mente n en
Land schap pen geho ord.

De Gem eensc hapsm iniste r van
Cult uur,

