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VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER, BUITENLANDSE HANDEL
EN STAATSHERVORMING

Gelet op het decreet van 7 augustus
monumenten en landschappen

1931

Gelet op het decreet van 3 maart 1976
monumenten, stads- en dorpsgezichten

op het behoud van
tot

bescherming

van

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7;
Gelet op het bes lui t van de Vlaamse regering van 20 oktober
1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse regering, gewijzigd bij de beslui ten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993 en 18 mei 1994 ;
Gelet op het ministerieel beslui t van 28.12.1994 houdende de
vaststelling van de ontwerplijst van door bescherming vatbare
monumenten, stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaams Gewest van 06.04.1995,
BESLUIT
Artikel 1
Wordt beschermd als monument, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976:
- als monument
de watermolen, genaamd "Clootsmolen" of "Damburgse molen", met
inbegrip van het molengebouw, de sluis met sluiswerk, het
waterrad, de maalinrichting (boekweitmolen, molen met konische
stenen, de dieselmotor "Lister", het luiwerk, de jakobsladder,
dit alles met inbegrip van alle transmissiemidaelen), de
slijpsteen, gelegen te Bocholt, Watermolenweg 1
bekend ten kadaster
ceelnummer 737a

Bocholt,

1ste afdeling,

sectie B,

per-

•

- als dorpsgezicht :
de onmiddellijke omgeving van de watermolen,
molen" te Bocholt.

genaamd "Cloots -

bekend ten kadaster
Bocholt, 1ste afdeling sectie B, perceelnummers 489B, 487A, 489C, 735D, 488A, 734D, 734e, 488/2.

Artikel 2 :
1.

Met het oog op de bescherming zijn van toepassing

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voor schriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten
en
de
stadsen
dorpsgezi c hten
(B.S.
10.03.1994).

Brussel,

07
De Vlaamse minister v) n Verkeer,
Buitanland,a Handal a~~f<a't<uetuu<

/

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

HOUDENDE

BESCHERMING

VAN

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 Executieve van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11
januari 1995 en 12 junuari 1995 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot delegatie vanbeslissingsbevoègdheden aan 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 23 november 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 22 februari 1995;
Gelet op de ligging binnen het bij K.B. d.d. 29 oktober
1981 goedgekeurde BPA "nr. 1 Centrum",
Op voorstel van de Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse handel en Staatshervorming en van de Vlaamse
minister
van
Openbare
Werken,
Ruimtelijke
Ordening
en
Binnenlandse Aangelegenheden;
Na beraadslaging,
BES L U I T

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklijke 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 :
de voormalige korenwindmolen van het type 'bergmolen',
naderhand omgevormd tot mechanische maalderij, met
inbegrip van de aanhorigheden, van alle gaande~'"
met toebehoren inzonderheid de dieselmotor ·.c'l~s~~:;.".

'edelg~',

de =alstoelen met

~alstenen

en

(l\t'iJ~)
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\ . { ~,:,;,';t:;'~',::~~:-~' .~<> /

de weegschaal, de galg, de elektrische aandrijving
gelegen te ZEDELGEM,
(niet-beperkende opsomming);
Burgemeester Lievestraat z.n.;
bekend ten kadaster :
ZEDELGEM, 1e afdeling, sectie C, perceelnummer 443e;
omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieelarcheologische waarde als voorbeeld van een korenwindmolen
van het type
'bergrnolen' anno 1866 die in de socioeconomische context van het interbellum werd omgevormd tot
mechanische
maalderij,
aangedreven
door
een
zeldzaam
geworden
horizontale mono-cylinder
dieselmotor
'ClaeysZedelgem' .
Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1.

de beschikkingen van het koninklijk besluit van 17
november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake. instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten.

Art. 3. - De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en de
landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,;

i , }. UN~ ~99b

De minister-president van de Vlaamse Regering,
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Luc VAl DEN BRANDE

"

De Vlaamse minister van openblre Werken,
Ruimtelijke ordening en Binnenlands~\Aangelegenheden,

~CH~RMAN~
De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
staatshervorming,
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
BESLUIT

VAN

DE

VLAAMSE

REGERING

HOUDENDE

BESCHERMING

VAN

MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

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 Executieve van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993, 18 mei 1994, 11
januari 1995 en 12 junuari 1995 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot delegatie van. beslissingsbevoegdheden aan 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 23 november 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 22 februari 1995;
Gelet op de ligging binnen het bij K.B. d.d. 29 oktober
1981 goedgekeurde BPA "nr. 1 Centrum",
op voorstel van de Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse handel en Staatshervorming en van de Vlaamse
minister
van
Openbare
Werken,
Ruimtelijke
Ordening
en
Binnenlandse Aangelegenheden;
Na beraadslaging,
BES L U I T
Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklijke 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 :
de voormalige korenwindmolen van het type 'bergmolen',
naderhand omgevormd tot mechanische maalderij, met
inbegrip van de aanhorigheden, van alle gaando/~··>.
met toebehoren inzonderheid de dieselmotor 'CI<:!~-:::::.",·\
Zedelgem', de maalstoelen met maalstenen en \l~~é~erl;'\\\\?p~;,
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de weegschaal, de galg, de elektrische aandrijving
gelegen te ZEDELGEM,
(niet-beperkende opsomming);
Burgemeester Lievestraat z.n.;
bekend ten kadaster :
ZEDELGEM, 1e afdeling, sectie C, perceelnummer 443e;
omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieelarcheologische waarde als voorbeeld van een korenwindmolen
van het type
'bergmolen' anno 1866 die in de socioeconomische context van het interbellum werd omgevormd tot
mechanische
maalderij,
aangedreven
door
een
zeldzaam
geworden
horizontale mono-cylinder
dieselmotor
'ClaeysZedelgem' .
Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1.

de beschikkingen van het koninklijk besluit van 17
november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake. instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten.

Art. 3. - De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en de
landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, l~

1 dUN ~ 1995

De minister-president van de Vlaamse Regering,

1.1

':'j~~/~\
/Ji
Luc VA' DEN BRANDE

open~~re

De Vlaamse minister van
Werken,
Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse\Aangelegenheden,

~CH;;RMAN~
De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
StaatShervorming,
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!

Johan SAUWENS
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

HOUDENDE

BESCHERMING

VAN

Gelet op de wet van 7 augustus 1-931- op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1-976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1-980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet
van 8 augustus 1-988, inzonderheid artikel 6, § 1-, I, 7° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1-992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 april 1-993, 7 oktober 1-993, 1-8 mei 1-994, 1-1januari 1-995 en 1-2 junuari 1-995 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1-992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, 'gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1-993 en van 7 oktober 1-993;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 november 1-995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 22 februari 1-995;
Gelet op de ligging binnen het bij K.B. d.d. 29 oktober
1-981- goedgekeurde BPA "nr. 1- Centrum",
op voorstel van de Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse handel en Staatshervorming en van de Vlaamse
minister
van
Openbare
Werken,
Ruimtelijke
Ordening
en
Binnenlandse Aangelegenheden;
Na beraadslaging,
BES L U I T

Artikel L
- Gezien het advies van de Koninklijke 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 1-976 :
de voormalige korenwindmolen van het type 'bergmolen',
naderhand omgevormd tot mechanische maalderij, met
inbegrip van de aanhorigheden, van alle gaande ~-".
met toebehoren inzonderheid de dieselmotor ',7I~s-.">-" "',
Zedelgem', de maalstoelen met maalstenen en It-asiëreni \ "\<i"
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de weegschaal, de galg, de elektrische aandrijving
gelegen te ZEDELGEM,
(niet-beperkende opsomming);
Burgemeester Lievestraat z.n.;
bekend ten kadaster :
ZEDELGEM, 1e afdeling, sectie C, perceelnummer 443e;
omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieelarcheologische waarde als voorbeeld van een korenwindmolen
van het type
'bergmolen' anno 1866 die in de socioeconomische context van het interbellum werd omgevormd tot
mechanische
maalderij,
aangedreven
door
een
zeldzaam
geworden horizontale
mono-cylinder
dieselmotor
'ClaeysZedelgem' .
Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1.

de beschikkingen van het koninklijk besluit van 17
november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten.

Art. 3. - De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en de
landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
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Luc VAl DEN BRANDE
\

De Vlaamse minister van openb~re Werken,
Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse\~angelegenheden,

,/~-~~ ~
~KELCHTE~
De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
staatshervorming,
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Johan SAUWENS

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING
MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

HOUDENDE

BESCHERMING

VAN

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 Executieve van 20
oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij d.e besluiten van .. de·Ylaamse
..... , ':··'·'-.regering ···van· ,·7'-:apri;t',:·1993,· .'] .' oktober'::'199'j,;< '18- .'mei: "1994' ; .. "~n '. ;'.
januari 1995 en 12 junuari 1995 ;

'",

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan 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 23 november 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 22 februari 1995;
Gelet op de ligging binnen het bij K.B. d.d. 29 oktober
1981 goedgekeurde BPA "nr. 1 centrum",
Op voorstel van de Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse handel en Staatshervorming en van de Vlaamse
minister
van
Openbare
Werken,
Ruimtelijke
Ordening
en
Binnenlandse Aangelegenheden;
Na beraadslaging,
BES L U I T
Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklijke 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 :
de voormalige korenwindmolen van het type 'bergmolen',
naderhand omgevormd tot mechanische maalderij, met
inbegrip van de aanhorigheden, van alle gaande,,4erk-'"
met toebehoren inzonderheid de dieselmotor 'c'la~~-::I.
. ..",
Zedelgem', de maalstoelen met maalstenen en ,raÇléreTli' " "\'.:i .
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,
de weegschaal, de galg, de elektrische aandrijving
(niet-beperkende opsomming);
gelegen te ZEDELGEM,
Burgemeester Lievestraat z.n.;
bekend ten kadaster :
ZEDELGEM, Ie afdeling, sectie C, perceelnummer 443e;
omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieelarcheologische waarde als voorbeeld van een korenwindmolen
van het type
'bergmolen' anno 1866 die in de socioeconomische context van het interbellum werd omgevormd tot
mechanische
maalderij,
aangedreven
door
een
zeldzaam
geworden horizontale
mono-cylinder
dieselmotor
'ClaeysZedelgem' .
Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepa;'sing'
1.

de beschikkingen van het koninklijk besluit van 17
november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake. instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten.

Art. 3. - De Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en de
landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
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Luc VA' DEN BRANDE

\

De Vlaamse minister van openb~re Werken,
Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse\~angelegenheden,
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'~KEL~H;;RMANÄ
De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
staatshervorming,
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Johan SAUWENS
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