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MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWlJN
KONING DER BELGEN

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

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten
en landschappen, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1972 i
Gelet op het advies van de koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 7 juni 1979 i
Op de voordracht van Onze Minister van de Nederlandse Gemeenschap,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1 : - Wordt als landschap gerangschikt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 om reden van de·natuurwetenschappelijke waarde :
"het Vliet", gelegen op het grondgebied van Antwerpen-Zwijndrecht, zoals afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Zwijndrecht, sektie B, artikel 03275, de perceelnummers 929b, 930/2a,
931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939/2a, 940b, 942a, 943, 944,
\
945, 946a en 966/2b, eigendom van de N.V. Imalso, Thonetlaan 102,
2050 Antwerpen.
- Zwijndrecht, sektie A, artikel 03275, de perceelnummers 786/2c, 786j2d,
786/2 e(deel), 786/2 g(deel), 787 a,. 7S7. b, 78a a en 789 a, eigendom van
de N. V'. Imalso, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen.
- Antwerpen 13e afdeling, sektie N, artikel 00054, de perceelnummers
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9a, 10a, lla, 12a, 13a, 16a, 29a, 30,31, 32a,
32c, 35b, 35c, 36a, 40, 40a/2,. 41c, 44c, 45c, 50c, 32d, 35d, 36b, 37b,
41e, 475, 476 en 612, eigendom van de N.V. Imalso, Thonetlaan 102,
2050 Antwerpen.
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- Antwerpen,13de afdeling, sektie N, artikel 02965, de perceelnummers 628a, 629a, 630b, 477 (Deel), 478 (Deel), 479 (Deel), 611
'(Deel), 613 (Deel), 614 (Deel), 617 (Deel), 618 (Deel), 620 (Deel),
621. (Deel), 623 (Deel), 624 (Deel), 625 (Deel), 626 (Deel) en
627a (Deel), eigendom van de Staat, Ministerie van Openbare Werken,
Bestuur der Wegen, Wetstraat 155, 1040 Brussel en van de N.V.
Imalso, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen.
Artikel 2 : - Voor de behartiging van het nationaal belang wQxden
de volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
behoudens toelating, verleend overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 7 augustus 1931, is verboden: .
I. Onverminderd de bestaande wetten en reglementen terzake is verboden :
1. Het oprichten van een gebouw of een konstruktie 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.
2. Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die
voor bewoning kunnen gebruikt worden, zoals woonwagens en afgedankte voertuigen.'
3. Het verharden van wegen en paden, met. homogeen materiaal, zoals asfalt of beton.
4. Het aanleggen van een opslagruimte voor afgedankte voertuigen
of schroot.
5. Het aanleggen van een vuilnisbelt en het achterlaten van afvalprodukten.
6. Het aanbrengen van reklame-panelen of gelijk welke publiciteit.
7. Elke activiteit 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 en flora in gevaar brengt.
8. Het graven van afwateringskanalen, het uitvoeren van drainerings
werken en wat~raftappingen welke van aard zijn het grondwaterpeil in een voor het natuurbehoud ongunstige zin te beïnvloeden.
9. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die het voortbestaan van
de natuurlijke fauna en flora in gevaar kan brengen.
10. Het vernietigen of wegnemen van eieren, nesten of broedsels.
11. Het kweken en uitzetten van dieren die schadelijk zijn voor de
natuurlijke fauna en flora.
12. De rietkragen of de andere kruiden af te maaien of af te branden tussen 1 maart en 1 augustus.
13. Elke ingreep die een blijvende en onomkeerbare wijzigî~g van de
vegetatie voor gevolg kan hebben.
14. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.
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15. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het
gebied verstoort ,
inzonderheid het houden van wedrennen, testen en oefenritten
met mechanische voertuigen, om het even welk gebruik van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van de dienstvoertuigen
om eventuele beheersmaatregelen uit te voeren, het houden van
sportmanifestaties.
16. Het laten loslopen van honden.
II.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de
Minister of zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande wetten
en reglementeringen, is het verboden :
1. Om het even welk werk 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.
2. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en struiken.
Het vellen van naaldhout en kanadapopulieren is toegelaten.
3. Het aanplanten van bomen en struiken.
4. Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun
bloemen of hun vruchten.
.
5. Het beoefenen van ruitersport.

III. Een beheerscomité, waarvan de werking, de samenstelling en de

bevoegdheden door de Minister worden bepaald kan ten allen
tijde worden opgericht.
Artikel 3 : Onze Minister van de Nederlandse Gemeenschap is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31

januar ~

980.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van de Nederlandse Gemeenschap,

