VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

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 bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6,

§l,

I,

7°j

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 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 en 18 mei 1994;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 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 06 februari
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 06 april 1995,
bekrachtigd in vergadering van 01 juni 1995;

BES L U I T
1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976:

Artikel

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
FORT LIEZELE, gelegen te Puurs (Liezele), Brandstraat
bekend ten kadaster:

Puurs, 4de afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 401E, 401F,
401G.
Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:

Fort van 2° orde gebouwd in de periode 1909 - 1914 als uitbreiding van de in 1878 ontworpen tweede verdedigingsgordel
van Antwerpen. Door een samenloop van omstandigheden vrijwel
intakt bewaard en nog in het bezit van een deel van zijn uitrusting en van de pantserkoepels.
Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

B.

Specifieke erfdienstbaarheden:
Behoudens machtiging 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 één 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 verharden van wegen en paden (met homogeen materiaal
zoals koolwaterstofbeton, beton of klinkers). Het onderhoud en herstel van de bestaande verhardingen is toegelaten.

5.

Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan
zijn voor de aanwezige flora en fauna, inclusief het
dumpen van drijfmest.

6.

Het maaien en afbranden van rietkragen tussen 1 februari
en 1 augustus.

7.

Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve
op de percelen die als akkerland, weiland of boomgaard
worden gebruikt.
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8.

Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in
het gebied zou kunnen verstoren, inzonderheid het houden
van testen, oefenritten en wedstr i jden met mechanische
voertuigen, het gebruik van vaartuigen met of zonder
hulpmotor, het kleiduifsch i eten , het gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening, het bedrijven van
ruiter- of fietssport, het houden van manifestaties .

9.

Het vernietigen van eieren , nesten en broedsels en het
doden, kwetsen of vangen van dieren .

Brussel,

o9 _.;::> 1995
Vlaamse minister van Ve kee r ,
Buitenlandse Handel en Staa shervorming ,
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