MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel
6, §1, I, 7°;
Gelet
op
het besluit
van de
Vlaamse regering
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1998
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 01 juli 1999,

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

We'gens zlJn industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
Sluis nr.,l, gelegen op het kanaal Bocholt-Herentals ter hoogte
van de "Blauwe Kei" te Lommel :
bekend ten kadaster:
Lommel, 2e afdeling, sectie A, perceel z.nr. en 1243/3 en met
inbegrip van :
- de hydraulische bedieningsinstallatie (anno 1933) merk
"Ateliers de Construction, Pépinster d'Ensivéll" / "ACEC"; de
machinekamer; de sluizen met hun uitrusting; de houten geleiders of aanlegsteigers, de 19de-eeuwse dienstwoning;

Sluis nr 2, gelegen op het kanaal Bocholt-Herentals ter hoogte
van "Oe Maat" te Mol :
bekend ten kadaster:
Mol, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer z.nr. en 2177/14 met
inbegrip van :
- de hydraulische bedieningsinstallatie merk "Ateliers de
Construction, Pepinster d'Ensival" / "ACEC; de machinekamer;
de sluizen met hun uitrusting; de houten geleiders of aanlegsteigers, de 19de eeuwse dienstwoning;
Wegens zijn industrieel-archeologische waarde:
- als dorpsgezicht:

kanaalstrook te Mol en te Lommel, waarin de voormelde sluizen
gelegen zijn zoals afgebakend op plan, gelegen te Mol / Lommel:
Mol, 2e afdeling, sectie B, perceelnummers 2177/070, 2177/07E,
2177/07H, 2177/07K, 2177/07P, 2177/07R, 2177/14, 2177/15,
2177/16, 2177/17A, 2177/18A, 2177/19A, 2177/20A, 2177/5C,
2177/50, 2177A18, 2177A67, 2177H76, 2177P27, 2177R27, 2177V13,
2177V65, 2177X13, 2177X81, 2177Y81, 2177Z79;
Lommel, 2e afdeling, sectie A, perceelnummers 1243/02A4,
1243/0204, 1243/02E4, 1243/02F4, 1243/02G4, 1243/02H4,
1243/02M3, 1243/02N3, 1243/02P3, 1243/02S3, 1243/02T4,
1243/02V3, 1243/02Y3, 1243/02Z3, 1243/03, 1244/02A4,
1244/0204, 1244/02T3, 1244/02V3, 1246022, 1246E16, 1246F16,
1246G16, 1246T16.
Art. 2:
Oe industrieel-archeologische waarde van sluis nr.

1 wordt als
volgt omschreven :
Als sluizencomplex met tweetrapssluis uit 1843-45, ééntrapssluis met hydraulische bediening uit 1930 en dienstwoningen en
deel uitmakend van een groter geheel van drie gelijkaardige
opeenvolgende sluizencomplexen.

Oe industrieel-archeologische waarde van sluis nr. 2 wordt als
volgt omschreven :
Als sluizencomplex met tweetrapssluis uit 1843-45, ééntrapssluis met hydraulische bediening uit 1933 en dienstwoningen en
deel uitmakend van een groter geheel van drie gelijkaardige,
opeenvolgende sluizencomplexen.
Oe industrieel-archeologische waarde van het dorpsgezicht
wordt als volgt omschreven
Als kanaalgezicht met oude sluizencomplexen, dienstwoningen en
een bunker uit 1940-45.
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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 monu menten en stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad
10 maart 1994).

Brussel,

06 -10- 1999

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport,
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