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KONINKRIJK

BELGIE

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 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 9 oktober 1980;
Op de voordracht van Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ

Artikel 1.- Worden gerangschikt als landschap overeenkomstig de
bepalingen van het artikel 6 van de wet van 7 augustus 1931, om
reden van de esthetische en natuurwetenschappelijke waarde, de
Schorren van de Durme, te Hamme, zoals afgebakend op bijgaand plan,
bekend ten kadaster :
- Hamme, artikel 9702, sectie A, de perceelnummers 512, 513, 509,
510 en 511, eigendom van :
1. Verbeke Marie weduwe Govaerts Antoon (OHamme, 6 februari 1920)
Driegoten 48 - 9160 Hamme;
2. Govaerts André (OTemse, 19 april 1944)
Driegoten 48A - 9160 Hamme;
3. Govaerts paul (OTemse, 7 mei 1946)
Driegoten 48B - 9160 Hamme;
4. Govaerts Martha (OHamme, 12 mei 1959)
en Boel Erik (OHamme, 14 december 1957)
Driegoten 48B - 9160 Hamme;
- Hamme, artikel 4039, sectie A, de perceelnummers 446A, 447A, 448A,
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 449, 459, 460, 461A,
461B, 462, 463A, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,
474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486,
487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499,
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 en 508, eigendom van:
Staatsdomein, goederen beheerd door het bestuur van Waters en
Bossen - Steenweg op Elsene 31 - 1050 Brussel;
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Artikel 2.- Voor de behartiging van het nationaal belang worden de
volgende beperkingen aan het eigendomsrecht opgelegd :
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
die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens,
kampeerwagens, afgedankte voertuigen en woonboten.
3. Het aanbrengen van afsluitingen, uitgezonderd herstel of
hernieuwing van de bestaande.
4. Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal
zoals asfalt en beton. Het onderhoud of herstel van
bestaande verhardingen is toegelaten.
5. Het aanleggen van een opslagruimte voor afgedankte voertuigen
of schroot.
6. Het aanleggen van een vuilnisbelt en het achterlaten van
afvalprodukten.
7. Het aanleggen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
8. 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 z~Jn
het grondwaterpeil zodanig te beïnvloeden dat de aanwezige
flora en fauna of de bestaande beplantingen in gevaar
worden gebracht.
9. 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.
10. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn
voor de aanwezige fauna en flora.
11. Het vernietigen of wegnemen van eieren, nesten of broedsels.
12. Het kweken en uitzetten van dieren die de fauna en flora
schade kunnen berokkenen.
13. Elke ingreep die een blijvende en onomkeerbare wijziging van
de vegetatie voor gevolg kan hebben.
14. Het aanplanten van aan het milieu vreemde boomsoorten.
15. Het maaien of afbranden van de rietkragen tussen 1 februari
en 1 augustus.
16. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.
17. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in
het gebied zou kunnen verstoren.
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B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toe stemming vanwege
de Minister of zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande
wetten en reglementen terzake, is verboden :
1. Het aanbrengen van reclamepanelen of gelijk welke publiciteit.
2. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode of
windvallige bomen, en geldt ook niet voor hakhoutbestanden.
Artikel 3.- De onder A en B opgesomde beperklingen op het eigendomsrecht, kunnen voor de betrokken percelen vervangen worden door een
beheersplan mits voorafgaande en schriftelijke toestemming 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
de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te

Brussel, 4 februari 1 98 1

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van de Vlaamse Gemeenschap,

~~

M. GALLE.

