KONINKRIJK

BELG IE

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 ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 22 mei 1980 ;
Op de voordracht van Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1 : - Wordt gerangschikt als landschap overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 van de wet van 7 augustus 1931, om reden van
de esthetische en wetenschappelijke waarde, het Zwartwater, te Turnhout,
zoals afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Turnhout, artikel 10021, sectie A, de perceelnummers 54a, 65a, 66a, 68a
69a, 70," 76á., 77," 7880, 79a, 80C, 71a en 72, eigendom van
Boone Clementinus, Maria (0 Turnhout, 12 februari 1897)
Messidorlaan 207
1180 Ukkel ;
- Turnhout, artikel 8398, sectie A, het perceelnummer 64a, eigendom van
1. Mertens Irma (0 Turnhout, 16 december 1907)
Kwakkelstraat 58
2300 Turnhout
2. Hermans Franciscus (0 Turnhout, 9 mei 1935)
Herentalsstraat 83b 1
2300 Turnhout
3. Hermans Josephus (0 Turnhout, 16 maart 1939)
Kwakkelstraat 81
2300 Turnhout
4. Hermans Leo (0 Turnhout, 27 augustus 1941)
Bosstraat 5
2330 Merksplas
5. Hermans Joannes (0 Turnhout, 29 maart 1945)
Dahliastraat 21
2300 Turnhout
6. Hermans Anna (0 5 mei 1946)
Smiskensstraat 44
2300 Turnhout
- Turnhout, artikel 827, sectie A, het perceelnummer 80a/2, eigendom
van : Turnhout, de gemeente.

Artikel 2 : - Voor de behartiging van het nationaal belang worden de
volgende beperkingen gesteld aan de rechten van de eigenaars :
A. Onverminderd de bestaande wetten en reglementen terzake, 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 zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en verkoopsstanden.
3. Het aanleggen van een opslagruimte voor afgedankte voertuigen of
schroot. .
. .
4. Het aanleggen van een vuilnisbelt en het achterlaten van afvalproducten.
5. Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
6. Het plaatsen van ondergrondse of bovengrondse leidingen.
7. Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding voor gevolg kan hebben, inzond.erheid het graven van afwatering.
kanalen, het uitvoeren van draineringswerken
wateraftappingen,
welke van aard zijn het grondwaterpeil zodanig te beinvloeden dat
de aanwezige flora en fauna in gevaar worden .gebracht.
8. Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het
terrein of het hydrografisch net zou kunnen wij zi.gen, inzonderheid
het verrichten van opgravingen, boringen of grondwerken, de ontginning van materialen en het aanleggen van opspuitterreinen.
9.' Het kweken en uitzetten van dieren die.de flora en fauna schade
kunnen berokkenen, inzonderheid fazanten.
10. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor de
aanwezige flora en fauna, inzonderheid het wassen van auto's en
het lozen van het waswater in het ven, het spoelen van aal tonnen.
11. Het houden van picknicks.
12. Het drenken van vee in de vennen.
13. Het maken van vuur.
14. Het laten loslopen van honden.
15. Het bedrijven van de ruitersport.
16. Het zwemmen, het gebruik van vaartuigen met hulpmotor en het schaatsen.
17. Het bouwen van viss.teigers.
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B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de
Minister of zijn gemachtigde, en onverminderd de bestaande wetten en
regTementen " 'i's V'e'rboden :
1. Het aanbrengen van afSlUitingen.
2. Het verharden van wegen en paden.
3. Het vernietigen of wegnemen van eieren, nesten of broedsels.
4. Elke ingreep die blijvende en onomkeerbare wijziging van de vegetatie voor gevolg kan hebben.
.
.
5. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.
6. Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten, inzonderheid
Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), Amerikaanse vogelkers (Prunus
serotina EHRH.), Krenteboompje (Amelanchier sp.·), coniferen of
canadapopulieren, derwijze dat zij de aard en de samenstelling
van de spontane begroeiing wij zi.gen.
.

7. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het gebied zou kunnen verstoren, inzonderheid het houden van testen,
oefenritten en wedstrijden met mechanische voertuigen, het kleiduifschieten en het gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening, het gebruik van transistorradio's .
8. Het plukken of vernielen van wilde planten , hun wortels, bloemen
of vruchten .
9. De visvangst en de jacht.
10. Het vangen van vogels, behoudens ten behoeve van wetenschappelijk,
door het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen erkend,
ringwerk .
11. Het gebruik van vaartuigen zonder hulpmotor.
Artikel 3 : - Afwijkingen op de hierboven opgesomde verbodsbepalingen
zijn toegelaten indien zij steunen op een voorafgaandelijk door de
Koninklijk e Commissie voor Monumenten en Landschappen goedgekeurd
beheersplan voor het gebied.
Artikel 4 : - De Minister van de Vlaamse Gemeenschap is belast met
de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te

Motrt~,

VAN KONINGSWEGE
De Minister van

9 september 1980.
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