11fO

fi

",

1_/' -f?
I Ç-'I
'- j , ;.

KONINKRIJK BELG IE

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 19 november 1981.
Op de voordracht van Onze Minister van de Vlaamse 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
wetenschappelijke en esthetische waarde, Moulliebos-Daleveld,
gelegen te Pepingen (Bellingen), zoals afgebakend op bijgaand
plan, bekend ten kadaster :
- Pepingen, 4e afdeling (Bellingen), sectie A, de perceelnummers
235K2, 230, 234B, 235R, 235Q, 235P2.
- Pepingen, 4e afdeling (Bellingen), sectie B,
, de perceelnummers 116K, 145H, 116N, 122K, 122L, 116M, 145K, 270D, 272A,
265C, 268E, 274E, 274H, 273K, 273L, 116X, 289A, 273H, 2731,
315B, 295B, 285H, 118A, 145E, 100A, 1160, 145M, 124, 125,
243A, 243B, 243D, 244D, 245B, 126, 116T, 121K, 277, 278B, 287K,
286 E, 287M, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116H, 119C, 132A, 105B, 270A, 263, 249C, 262,
246D, 99H, 287D, 287E, 279A, 281B, 283D, 116F, 116E, 298,
133A, 123D, 294, 116L, 1451, 240, 241, 244E, 295D, 297, 261A,
~1n, 2348, 235R, 289B, 295ft, 278C, 288.
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 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 een of meer verplaatsbare inrichtingen die al
dan niet voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens,
kampeerwagens en afgedankte voertuigen.
3. Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot, evenals
het aanleggen van een ops.1agplaats voor dergelijke produkten.
4. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van afvalprodukten.
5. Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
6. Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
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
beïnvloeden, dat de aanwezige flora en fauna of de bestaande beplantingen in gevaar worden gebracht.
8. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn
voor de aanwezige flora en fauna.

B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de
Minister of zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande wetten
en reglementen terzake, is verboden
1. Het aanbrengen van afsluitingen. Het herstellen of vernieuwen
van de bestaande afsluitingen is toegelaten.
2. Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van
het terrein of het hydrografisch net zou kunnen wlJzlgen, inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringen of grondwerken, de ontginning van materialen, het aanvoeren van grond en
het aanleggen van opspuitterreinen.
3. Het verharden van wegen en paden.
4. Het vernietigen van eieren, nesten of broedsels.
5. Het kweken en uitzetten van dieren die schadelijk kunnen zijn
voor de aanwezige fauna en flora, inzonderheid fazanten.
6. Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor
gevolg kan hebben.
7. Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten, inzonderheid Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), Amerikaanse vogelkers
(Prunus serotina EHRH.), Krenteboompje (Amelanchier sp.), coniferen en canadapopulieren derwijze dat zij de oorspronkelijke
begroeiing verdringen.
8. Een volledige kaalkapping, dit is het rooien van alle of het
merendeel van de bomen, op de percelen Pepingen 4° afd. sectie
8 nrs. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116h, 116e en llfif.
9. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve op de
percelen die als akkerland worden gebruikt.
10. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het
gebied zou kunnen verstoren, inzonderheid het houden van testen,
oefenritten en weds.trijden met mechanische voertuigen, het
gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening.

C. Vande onder A en B o pgesomde erfdienstbaarheden kan worden afgeweken op grond van een door de Minister, de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen gehoord, goedgekeurd beheersplan.
Artikel 3 : - Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap is belast
met de uitvoering van dit besluit.
Gege ven

VAN KONINGSWEGE
De Minister van de Vlaamse Gemeenschap,
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M. GALLE.

