VLAAMSE GEMEENSCHAP

Ministerieel besluit houdende rangschikking als landschap.

"DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN 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 29 november 1984;

BESLUIT

"

Artikel 1.- Wordt als landschap gerangschikt overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 7 augustus 1931

om

reden van de (natuur)wetenschappelijke,

de (cultuur)historische en de esthetische waarde, de Galgenberg, te
Tongeren ('s Herenelderen, Berg), zoals afgebakend op bijgaand plan,
bekend ten kadaster :
- Tongeren, 6de afdeling, soctie B, de perceelnummers 12, 51 A, 55 B, 54,

13, 14 A, delen VaIl 7 B, 49B
- Tongeren, 6de afdeling, sectie C, de perceelnummers 210, 215 I, 229 A,
227/2 A, 217, 227, delen van 221 B, delen van 223 0, 225 B, 216, 226,
delen van 230 A, delen van 246 G, 228, delen van 233 A, delen van 232 A,

delen van 231 A, 218 D, 227/2 B, 218 E, 198, 199 A, 202 A, 203 A, 206
- Tongeren, 19de afdeling, sectie C, de perceelnummers 15, 10 A, II A,
12 A, 9 B, 16, 13, delen van 21, delen van 22
- Tongeren, 19de afdeling, sectie D, de perceelnummers 50, 61, 62, 60,
59 B, 63, 67, 64, 59 A, 66 A, 65, delen van 93 A, delen van 85 A, delen van
96, delen van 97, delen van 100, delen van 101, delen van 105, delen van
108, delen van 109 A, delen van 87, 81 D, 66 B, 7IB,80, 84, 70, 68, 72,
75, 69, 76, 73, 74, 71 A, delen van 104, 180 D
- Tongeren, 19de afdeling, sectie E, de perceelnummers 168 C, 197 B, 200 B,
201 B, 204 B, 205 A, 207, 191 A, 191 C, 190 C, 173 A, 189 D, 170 A, 150 C,
143 B, 171, 172, 188 A, 189 C, 187 A, 193 B, 142 B, 180 H, 177 A, 186 A,
185 A, 178 A, 182, 184 A, 183, 181 I
Art. 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,

1S

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. 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.
7. Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal, zoals asfalt
of beton.
8. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor de
aanwezige flora of fauna.
9. Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor gevolg
kan hebben, inzonderheid het ontginnen van heidegebieden en schraallanden, bossen, vennen, rietlanden, moerassen en

beemden~

10. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve op de percelen
die als akkerland, weiland of boomgaard worden gebruikt.
11. Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun bloemen
of hun vruchten, met uitzondering van de landbouwgewassen, bramen
en bosbessen.
In afwijking van bovenstaande bepaling kunnen personen of instellingen
met het oog op de wetenschappelijke studie van het gebied vanwege de
Gemeenschapsminister of zijn gemachtigde de toelating bekomen om planten
hun bloemen en hun vruchten te verzamelen en geologische stalen te nemen, in zover dit geen gevaar oplevert voor de natuurHetensc.happelijke

waarde van het gebied.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op het maaien en het afvoeren van het maaisel, en het branden, mits het oordeelkundig gebeurt.
12. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte van het gebied
zou kunnen verstoren, inzonderheid het houden van test'en, oeferitten,

en wedstrijden met mechanische voertuigen, het kleiduif schieten, het
gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening, het bedrijven van
ruitersport op de daartoe niet voorziene paden.

13. Het leggen van gifaas en het gebruik van klemmen.

B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Gemeenschapsminister of zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande wetten
en regelemten

terzake, is verboden:

1. Het oprichten van constructies of gebouwen met een specifieke
landbou<;.;functie.

2. Het aanbrengen van afsluitingen.

Het herstellen of verniew;,;pI1 V,-ln

de bestaande afsluitingen is toegelaten+

Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
4. Het plaatsen van ondergrondse leidingen voor het transport van
electriciteit, water, gas en rioolwater en van telefoonleidingen
dicnE;IH-le voor de ter pl~,atse gevestigde woningen en bedrijven.

5. Het vernietigen van eieren,nesten of broedsels.
6. Het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of definitief in het
wild kunnen blijven leven, zoals fazanten, patrijzen, damberten en
een den.

7. Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding
voor izevo 19 kan hebben! inzonderheid het graven van afwateringskanalen,

het uitvoeren van draineringswerken en wateraftappingen, welke van
aard zijn het grondwaterpeil zodanig te beïnvloeden, dat de aanwezige
flora en fauna of de bestaande beplantingen in gevaar \vorden gebracht.
Het minimale grondwaterpeil kan bij:: ministerieel besluit worden vastgelegd.

Dit besluit dient echter aan de betrokken eigenaars en bestu-

ren te worden betekend of meegedeeld.

Het ruimen van recent aangeslibd

materiaal uit de bestaande afwateringen is toegelaten.
3. Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten, inzonderheid
i\merikaanse eik (Quercus rubra L.), Amerikaanse vogelkers (Prunus

scrotina EHRH.), Virginische vogelkers (Prunus virginiana L.),
Krenteboompje (Amelanchier sp.), coniferen en canadapopulieren of
balsempopulieren.

Brussel, 19 augustus 1985

De Gemeenschapsminister van Cultuur,

(
\

