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MINISTERIE VAN NATI ONALE OPVOED ING EN NEDER LANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN
KONIN G DER BELGEN

Aan all en die nu zijn en hierna wezen zull en, 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 26 juni 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 natuurwetenschappelijke en esthetische waarde, .he t': Zwar t e .Vén, ",
te Kasterlee (Lichtaart), zoals afgebakend op bijgaand plan, bekend ten
kadaster :
- Kasterlee (Lichtaart), deel van het artikel 2844, sectie E, de perceelnummers 228W4, 229A, 229B, 229C, 2290, 229E, 229F, 229G, 229H, 229 I ,
229K, 229L, 228U6 en 228V6, eigendom van:
1. Vandenberghen Robert, Auguste, paul (OSchaarbeek, 24 februari 1928)
Wapenplein 6 - 8400 Oostende ;
2. Coosemans Christiane (OTer Hulpen, 5 april 1935)
Rue des Combattants 129 - 1310 La Hulpe ;
3. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - 2460 Kasterlee;
4. de Salerne Markies d'Artet de Neufmoustier (OEtterbeek, 3 juli 1947)
Charles de Meerstraat 29 - 1020 Brussel ;
5. de Salerne d'Artet Oenise ( OEtterbeek, 14 februari 1945)
Odon Warlandlaan 130 - 1090 Jette ;
en Willeque t Willy (oGé rompont, 5 mei 1945)
adres onbekend ;
6. de Salerne d'Artet Nadine ( OEtterbeek, 9 april 1946)
en Oeclerck He nri (oGérompont, 17 september 1 943)
Richard Ne ybergh 193 - 1020 Brussel ;
7. Oelepoulle Jenny (OLille 'Frankrijk' j 15 januari 1925)
Wapenplein 6 - 8400 Oostende ;
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8. Coorevits Omarus (OZulte, 1 februari 1903)
Oeselgemstraat 70 - 9780 Zulte ,
9. Coorevits Henrita (OZulte, 31 december 1935)
en Volckaert Leonard (OMerelbeke, 11 september 1932)
Hundelgemsesteenweg 97 - 9220 Merelbeke ,
10. Coorevits Godelieve (OZulte, 17 juni 1937)
en Bauwens Wilfrièd (OKaprijke,24 februari 1934)
Marmotstraat 2 - 9030 Gent ,
11. Coorevits Walter (OZulte, 20 april 1939)
Staatsbaan 253 - 9780 Zulte ,
12. Coorevits Stefaan (OWaregem, 24 mei 1949)
W. Churchilllaan 1 - 9770 Kruishoutem
13. Bafort Jan (OEeklo, 15 augustus 1928)
Burgemeester L. Pussemierstraat 159 - 9900 Eeklo ,
14. Bafort Godelieve (OEeklo, 16 juli 1931)
en Schockaert Robert (OOordegem, 29 december 1927)
Statiestraat 82 - 9950 Waarschoot ,
15. Bafort Karel (OEeklo, 22 oktober 1929)
Koning Albertstraat 62 - 9900 Eeklo ,
16. Bafort Maria (OEeklo, 24 mei 1939)
en Van Cauwelaert Franciscus (OO.L.Vrouw~Lombeek,. 29 augustus 1939)
Cyriel Verschaevestraat 3 - 8510 Kortrijk ,
17. Bafort paul (OEeklo, 15 juni 1932)
Zeedijk-Duinbergen 328 - 8300 Knokke-Heist "
18. Coorevits Elisa weduwe De Sutter Alphonse (OZulte, 23 september 1904)
Gelmelstraat 90 - 2320 Hoogstraten ,
19. De Sutter Antoon (OSint-Laureins, 25 januari 1937)
Dorpsstraat 176 - 9980 Sint-Laureins ,
20. De Sutter Maria (OSint-Laureins, 10.augustus 1939)
en Aerts Karel (OHoogstraten, 9 september 1939)
Gelmelstraat 90 - 2320 Hoogstraten ,
21. Coorevits Euphrasia (OZulte, 26 november 1905)
en Bafort Polydor (OMariakerke, 10 januari,1903)
Karel de Kerckhovelaan 71 - 9000 Gent ,
22. Vrambout Krista weduwe Bafort Manuel (OStene, 1 januari 1944)
De Vlasschaardstraat 4 - 1850 Grimbergen ,
23. Bafort Jozef (OSint-Laureins, 7 maart 1935)
Hindenburgstraat 59 - Erlangen (Duitsland) ,
24. Bafort Christiaan (OSint-Laureins, 21 augustus 1933)
Rechtstraat 46 - 9078 Lochristi. ,
25. Bafort Erik (OSint-Laureins, 9 november 1938)
Damstraat38 - 9120 Destelbergen ,
26. Coorevits Maria (OZulte, 28 juli 1907)
Henleykaai 24 - 9000 Gent
27. Coorevits Daniël (OZulte, 24 december 1917)
Henleykaai 24 - 9000 Gent ,
Artikel 2. - Voor de behartiging van het nationaal belang worden de. volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
A. Onverminderd de bestaande wetten ·en reglenientent·erzake·,is; verboden :
1.- Het oprichten van een gebouw of een constructie of het. plaatsen van eer
inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, die in de grond is
ingebouwd, aan de grond is bevestigd óf 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.
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2.- Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die
voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens,
kampeerwagens, tenten en afgedankte voertuigen, alsook het
plaatsen van rijdende of verplaatsbare verkoopsstanden.
3.- Het aanleggen van een opslagruimte mor afgedankte voertuigen
of schroot.
4.- Het aanleggen van een vuilnisbelt en het achterlaten van
afvalprodukten.
5.- Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit,
ook tijdelijk.
6.- Het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse leidingen voor
telefoon, electriciteit, gas, water en rioolwater.
7.- Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding voor gevolg kan hebben, inzonderheid het graven
van afwateringskanalen, het uitvoeren van draineringswerken
en wateraftappingen, welke van aard zijn het grondwaterpeil
zodanig te beinvloeden dat de aanwezige flora en fauna in
gevaar gebracht worden.
8.- 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 boringen, opgravingen of
grondwerken, het graven in heideterreinen, vennen en moerassen,
de ontginning van materialen, het ontzavelen en nivelleren,
het aanleggen van opspuitterreinen.
In afwijking van bovenstaande bepaling kunnen instellingen of
personen boringen of opgravingen verrichten met het oog op de
natuurwetenschappelijke of archeologische studie van het gebied,
mits voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de
Minister of zijn gemachtigde.
9.- Elke ingreep die een blijvende en onomkeerbare wijziging van de
vegetatie voor gevolg kan hebben, inzonderheid het ontginnen of
droogleggen van moerassen, schraallanden en heideterreinen.
10.- Het kweken en uitzetten van dieren die niet streekeigen zijn
of die de bestaande flora en fauna schade kunnen berokken,
inzonderheid fazanten.
11.- Elke lozing van vloeistoffen en gassen die nadelig kan zijn
voor de aanwezige fauna en flora, ook het wassen van auto's,
het spoelen van aaltonnen enz. in of aan vennen en moerassen
of aan waterlopen die ermee in directe verbinding staan.
12.- Het weiden van vee in heiden, schraallandjes, moerassen en
het drenken van vee in vennen en moerassen.
13.- Het maaien of afbranden van rietkragen tussen 1 februari en
1 augustus, en het afbranden van wegbermen, schraallanden en
grachtkanten.
14.- Het laten loslopen van honden.
15.- Het aanleggen van vuren en het piknikken, behalve op de plaatsen
die daarvoor speciaal zouden voorzien worden.
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16.- Het vissen en het bouwen van vissteigers in en aan de vennen
en vijvers.
17.- Om het even welke activiteit die het landschap, de fauna en
de flora kunnen aantasten.
18.- Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het
gebied zou kunnen verstoren, zoals het gebruik van radio's,
het houden van test- en oefenritten en wedstrijden met
mechanische voertuigen, het kleiduifschieten, het gebruik van
modelvliegtuigen met afstandsbediening, het overvliegen met
sportvliegtuigen, het gebruik van boten en het paardrijden.
B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de
Minister of zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande wetten
en reglementen terzake, is verbodEm :
1.- Het aanbrengen van afsluitingen, behoudens het vervangen van
afsluitingen van weiden en behoudens om redenen van natuurbehoud, het beschermen van planten, broedvogels, het instellen
van rustgebieden voor wild, enz.
2.- Het verharden van wegen en paden. Het onderhouden of herstellen
van bestaande verhardingen is toegelaten.
3.- Het vernietigen of wegnemen van eieren, nesten of broedsels,
het vangen of het doden van wilde dieren, ook amfibieën en
insecten, in alle levenstadia (ei, larve, pop, imago).
Uitzondering hierop vormt het wetenschappelijk erkend ringwerk
door medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen te Brussel.
4.- Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, groeistoffen en
kunstmeststoffen, in het bijzonder op percelen die aan vennen,
heiden en schraallanden grenzen of ermee in verbinding staan
via grachten.
5.- Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun
wortels, hun bloemen of hun vruchten, tenzij het om landbouwgewassen gaat.
In afwijking van bovenstaande bepaling kunnen personen of
instellingen met het oog op de wetenschappelijke studie van
het gebied vanwege de Minister of zijn gemachtigde de toelating
bekomen om planten, hun bloemen, hun wortels of hun vruchten
te verzamelen, inzover dit geen gevaar oplevert voor de
natuurwetenschappelijke waarde van het gebied.
6.- Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen of heesters,
evenals het wegnemen van gesteltakken of hoofdwortels.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode of
windvallige bomen, noch op zaailingen-of hakhoutbestanden,
voorzover het geen ontginning van houtwallen betreft.
7.- Het aanplanten of heraanplanten van aan het milieu vreemde
soorten, inzonderheid Amerikaanse eik (Quercus rubra L.),
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina EHRH.), Virginische
vogelkers (Prunus virginiana L.), Krenteboompje (Amelanchier sp.),
de verschillende coniferensoorten met uitzondering van Grove den
(Pinus sylvestris L.), canada- of balsempopulieren, derwijze
dat zij de aard en de samenstelling van de spontane onderbegroeiing wijzigen of het landschap storen.
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Artikel 3.- De onder A en B opgesomde verbodsbepalingen kunnen
worden vervangen door een beheersplan mits voorafgaande en
schriftelijke goedkeuring vanwege de Minister of zijn gemachtigde,
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen gehoord.
Artikel 4.- Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap is belast
met dit besluit.

Gegeven te

/

VAN KONINGSWEGE
De Minister van de Vlaamse Gemeenschap,

M. GALLE.

