MINISTERIEEL
BESLUIT
HOUDENDE
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

BESCHERMING

VAN

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet
van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Executieve, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 april 1993 en van 7 oktober 1993 ;
Gelet op het. besluit van. de Vlaamse Regering van 20
oktober 1992 tot delegatie· vanbeslissingsbev·oegdheden van de
leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 5 april
houdende
de
vaststelling van de
ontwerplij st
van
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;

1993
voor

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 7
oktober 1993,

BES L U I T

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, integraal deeluitmakend van
dit besluit en medebetekend, wordt beschermd ;
-

als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976, om reden van industrieel-archeologische
waarde
als
mijnzetel
met
specifieke
technische
en
architecturale kenmerken eigen aan de bouwperiode evenals
aan
de
opvattingen
van
de
toenmalige
Stichtende
Vennootschap
en
als
dusdanig
complementair
aan
de
specifieke typologieën van de andere mijnzetels

-

de
steenkoolmijn
(bovengronds)
Maasmechelen-Ei sden;

ge l egen

Zetel l aan

te

bekend ten kadaster : MAASMECHELEN, 4de afdeling (voorheen
Eisden), sectie A, perceelnr. 4 n3 (dee l);
met inbegrip van alle hierna opgesomde inrichtingen en
gebouwen met hun uitrusting (inwendig en uitwendig) en
onroerend door aard en/of bestemming
hoofdburelen (3)
hoofdrnagazijn (4)
schachtbok nr. 2 (31)
extract i emachine nr. 1 (nr .
Alsacienne de Construction
bekapping + l ager i ng)
extractiemachine nr . 2 (nr.
Belfort" (deel bekapping)
Ward -Leonardgroep
(nr .
6
Alcasienne de Construct ion
nr. l34486 .
Turbo - compressor (nr . 9 op
fabr . nr . 13611
enkel
elektromotor ACEC, fabr. nr.
N.B .

16 op plan !I), " Société
Mécanique Belfort " (deel

15 op plan !I),

"ALSTHOM-

!I) ,
" Société
op
plan
Mécanique Belfort ", fabr .

plan 11), "Brown-Boveri" ,
de synchrone ,
zes - fasige
29531 , als monument

de tussen haakjes vermelde cijfers VerWl]Zen naar de
nieuwe nummering bij de Kempische Steenkoo l mijnen zie plan I)

Artikel 2 . - Met het oog op de beschermimg zijn van toepassing
1.

De beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake
instandhouding en onderhoud v an de monumenten en de stads en dorpsgezichten.

2.

Specifieke erfdienstbaarheden
Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke machtiging
van de Vl aamse minister of z i jn gemachtigde is het
verboden d e op de lijst vermelde machines, werktuigen en
hun toebehoren volledig of gedeeltelijk uiteen te nemen,
te verplaatsen of de technische kenmerken ervan te
wijz igen.

Brussel,

22 -12- 1993
van Verkeer,
Staatshervorming ,
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