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MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN
KONING DER BELGEN

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931, op het
beh9ud,van monumenten en landschappen, gewijzigd bij decreet van
13 Jull 1972;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 4 september 1975;
Gelet op het advies.van de Bestendige.Deputatie
van de Provincieraad van Antwerpen, gegeven op 3 september 1974;
Op de voordracht.van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN .WIJ BESLOTEN EN BESLUTTENWIJ :
Artikel 1. - Als monument wordt gerangschikt , overeenkomstig de
bepalingen van het.artikel 1 der wet van 7 augustus 1931, het
Boshuisje.te Zoersel, bekend.ten kadaster: - Zoersel, sectie.D,
het perceelnummer 200.(1a), eigendom van De Laet-De Rache Joseph
en COnsoorten , wonende della Faillelaan, 81, te. Antwerpen.
Artikel 2.- Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig de
bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, het
Zoerselbos, Faze I, te Zoersel-Halle-Zandhoven, bekend ten
kadaster :
- Halle, sectie B, de perceelnummers 421A (85a 20ca) , 421B (58a 40ca),
421C (66a 80ca), 422A (18a 80ca), 422/2/C (16a), 422/2/0 (ia 40ca),
422 I (1ha 52a 80ca), 422K (1ha 12a 80ca), 422L (28a 40ca),
422M (98a), 423B (1ha 58a 20ca), 423C (25a 20ca), eigendom van de
P.V.B.A. Vennootschap Familienstiftung KirKegard Vaduz 'Liechtenstein.
- Zoersel, sectie C, de perceelnummers 326B C34a 80ca), 327A (1ha
5 2a), 326F (13a 60ca), eigendom van Dioos-Van Eycken Albrecht ,:
wonende Van Nevelstraat113, te Deurne.
- Zoersel, sectie C, het perceelnummer 326c (44a 40ca), eigendom
van Melis Anna, wonende Frankrijklei138, te Antw.erpen.
- Zoersel, sectie C, het perceelnummer 3260 (48a 82ca), eigendom
van De Winter-Michiels René, wonende Eksterlaan 10, te Deurne.
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- Zdersel, sectie 'C, het perceelnummer, 326E (48a 80ca), eigendom
van S.wolfs'-Melis Domien,wonende Oosterveldlaan 150, te', Wilrijk.
- Zdersel" sectieC, deper,ceelnummers, 351P (13a 20ca) , 351Q (7ha
'86a 80cá), 351G (2há 28a),,371A (1ha 23á,20ca), eigendom van Gagelmans-Van den Bogaert ,',JacobUs en van Gagelmans Elisabeth, beiden
wonende s.j auwel5, te',Zoersel.
-Zoersel, sectieC, de perceelnummers 346 (40a) ,. 347 (3ha 03a 20ca) ,
. 348A (1ha 16a 80cá) ,348B (5.2á SOca) ,349(95a 20ca), 350 (1ha
98a 40cá), 351F (:Lhá 09a 60ca), 351H (1ha :L3.á 20cá), 352 (14a) ,
353 (12á) , 354 (90a80ca) , 355 (55a 20cá), 356 (5ha 23á 20ca) ,
357A(2há 02a 40ca) , 357B (1há 5U), 357C(92á 20ca), 357D (98a
40ca), 358 (74á), 359 (1há 17a 20ca), 360 (76a 40ca), 361 (10a
80ca), 362 (46a) , 36}(l1a 60ca), 364 (12á 80ca), 365 (24á 40ca),
366 (1há 58a), 367 (54a), 368 (66a), 369 (1ha 12á), 370 (2há 02a
. 80ca), 372 (1há 96a 40ca), 373 (1há 56a 40ca), 374(1há 74a 80ca),
·375 (:Lha 18a), 376 (1há 58a 40ca), 377 (28a), 378 (1ha 94á 80ca), '
379 (68a), 38ci(71a 60ca), 381 (22a 80ca), 382 (45a 60ca), 38308a),
384 (96a), 385 (13a 40ca) ,386 (60a 80cá), 388A (54á), 338B(66a),
388D (21á), 389 (92á 80cá), 390 C74á40ca), 391 (94a) , 392 (95a
. 20ca), 393 (88a) , eigendom van De Laet-De Rache Joseph enConsoorten,
wonende delTa Faillelaan 81, te: Ant.werpen.
- Zoersel, sectie D, deperceelnummers 198 (2ha 58a) en 199 (4a60ca),
eigendom van De Laet'-DeRache ,Joseph enConsoorten,wonendedella
FailleTaan 81, te Ant.werpen .
Arti'kel 3. - Wat betreft de rangschikking als landschap ,worden voor
de behartiging van hetnat.ionaalbelang "de ,volgende be'perkingen
aan de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens toelating verleend,. overeenkomstig de bepalingen van het 'artikeT6 der wet van
7 augustus :L931 , is het verboden :
1. een gebouw'Of een .constructieop te' richten of een inrichting
te plaatsen, ·zelfs uit niet duurzame materialen, die inde grond
is ingebouwd, aan de grond is bevestigd.of op de grond steun vindt
ten behoeve van de stabili te.it, en bestemd is om ter plaats'ete '
blijven staan, .ook al kan zij uit 'elkaar genomen worden.
2. één of meer verplaatsbáreinrichtingen te plaatsen die voor bewoning kunnen worden gebruikt ,:zdals woonwagens , kampeerwagens,
tenten en afgedankte. voertuigen.
3. bestaande ,.constructies te herbouwen, of te verbouwen, derwij ze
dat :hetuitwendig aspect 'ervan wordt gewijzigd, zdnder voorafgaandelijkeen sChriftelijketoestemining vanwege de Koninklijke
Commissie voor.Monumenten- en Landschapszorg.
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4. wegen en paden te verharden.
5. een opslagruimte voor afgedankte voertuigen of schroot aan te
leggen.
6. een vuilnisbelt aan te leggen en afvalprodukten achter te laten.
7. reclame-panelen of gelijk welke publiciteit aan te brengen.
8. bovengrondse of ondergrondse leidingen te plaatsen.
9. elke aktiviteit te ondernemen die een belangrijke wijziging
van de waterhuishouding van het gebied voor gevolg kan hebben,
in die mate dat zij het voortbestaan van de natuurlijke fauna in
gevaar brengt: het graven van afwateringskanalen, het uitvoeren
van draineringswerken en wateraftappingen welke van aard zijn
het grondwaterpeil in een voor het natuurbehoud ongunstige zin te
beinvloeden.
.
10. vloeistoffen of gassen te lozen die het voortbestaan van de
natuurlijke fauna en flora in gevaar kan brengen.
11. om het evenwelk werk uit te voeren 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 en het aanleggen
van opspuitterreinen.
..
12. bomen en struiken te vellen, te ontwortelen of te beschadigen,
met uitzondering van : de kappingen van populieren of kanadapopu
lieren, het normale snoeiwerk, desgewenst heit knotten.
Het is echter verboden de stronken van schäarhout uit te rukken,
te breken of te beschadigen.
13. aan het milieu vreemde boom- of struiksoorten aan te planten.
Het voornemen tot het aanplanten van kanadapopulieren of naaldbomen moet voorafgaandelijk, bij ter post aangetekend schrijven,
aan de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg ter kennis
worden gebracht. In deze kennisgeving dient vermeld de soort, he
aantal exemplaren, de oppervlkte en de kadastrale ligging van he
terrein waarover de voorgenomen aanplanting zich zal uitstrekken
13. Indien binnen de dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de
kennisgeving, genoemde Rijksdienst geen beslissing tot weigering
of de mededeling dat het aanvraagdossier onvolledig is ter
kennis van de belanghebbende heeft gebracht, mag de voorgenomen
aanplanting worden uitgevoerd.·
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14. grachten en vijvers te dempen.
15. inrichtingen aan te leggen bestemd voor sport en andere vormen
van intensieve rekreatie.
Uitbreiding van de op Zoersel wijkC nummers 366, 367, 373, 374,
375, 376, 378, 384 en 389 bestaande uitrusting voor aktieve
rekreatie is geoorloofd mits voorafgaandelijk gunstig advies
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten- en Landschapszorg.
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Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te 11 december 1975.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

{

-----

