VLAAMSE GEMEENSCHAP

BESLUIT VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE
"DE VLAAMSE EXECUTIEVE,
Gelet op de wet van 7 augus.tus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 18 januari
1982 houdende bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse Executieve; .
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 28 januari
1982 houdende organisatie van de delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Executieve;
.
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 17 juni 1981;
Op voordracht van de Gemeenschapsminis.ter van Cultuur;
Na beraadslaging,

BESLUIT:.

",

Artikel 1.- Wordt als landschap .gerangschikt overeenkomstig de bepalingen van de ·wet van 7 augustu·s· 1931 om reden van de natuurwetenschappelijke en esthetische waarde, de Filipkensvijver,teTurnhout,
zoalsaf.gebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Turnhout, 4e afdeling, sectieP, de.perceelnummers :
706 N, 706 P, 714 K2,·6B6·A, 714 D2, 706 M,693, 712, 713 A, 713 B,
-2-2713 C, 713 F, 713 G, 714 X, 714 Y, 714 Z, 714 A2; 698,691 I (deel),
714 F2, 714 G2, 692 A (deel), 691G (deel), 691 H (deel), 714 H2,
685 B (deel), 714 E2,711;
Artikel 2.- Voor de behartiging van het nationaal belang worden de
volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
A. OnVe'rmindeYd dé bes·taa'nde we·tteti én 'regTemetltén' 'te:r'z'aké,· 'i's' Verboden:
1. Het oprichten van een gebouw of een constructcie of het plaatsen

van eeri inrichtIng, ~elfs
de grond is ingebouwd, op
de stabiliteit en bestemd
ook al kan zij uit elkaar

uit niet duurzame materialen, die in
de grond steun vindt ten behoeve van
is om ter plaatse te blijven staan,
genomen worden.

,

.
2. Het plaatsen van één of meer: verplaatsbare ,inrichtingen die
al dan niet voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals
woonwagens, kampeerwagens en afgedankte voertuigen.
3. Het achterlaten van afgedankte voertui.gen of schroot, evenals
het aanleggen van een opslagplaats voor dergelijke produkten.
4. Het aanleg.gen van een vuilnisbel t of het achterlaten van afvalprodukten'.
5. Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
6. 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.
7. Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van
het terrein of het hydrografisch net zou kunnen w.1.]zigen, inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringen of grondwerken, de ontginning van materialen,' het aanvoeren van grond
en het aanleg.gen van op spui tterreinen. Beperkte opgravingen in
het kader van archeologisch wetenschappelijk onderzoek zijn
toe.gestaan.
8. Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal, zoals
asfalt of beton.
Het onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen is
toegelaten.
9. Elke lozing. van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor
de aanwezige flora en fauna.
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 wedstrijden met mechanische voertuigen, het kleiduifschieten, het gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening, het bedrijven van ruitersport.
.
11. Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor
g.evolg kan hebben, inzonderheid het ontginnen van heidegebieden
en schraallanden, vennen, rietlanden en moerassen.
12. Het leggen van gifaas en het .gebruik van klenunen en vuurwapens.
B. 1.- Behoudens: Voo:r:afq:aandé e:n' :schrif·teliJke goedkeUr:Ülq Vanwe'cfe' de
GemeenschapSlIÜrÜster of: :zijngemachtigde 'en: Omierminde:rd de be·s·taande: we:tten e:n:re-glelneriten' ·ter:z:ake:,· me:t Üi:t:zOnde:r:i:n:g 'eVenwel
van de:s:treek," .:af.gebakerid: :al's: 'seötie'TIT v:an de:r:i:n'q :rondTurnhout,' ·:z·o·:a-l:s: 'g:oedgekelird. op'·. de: Ve:rg:ader:ing: Va:n: de: VTa:a:ms:è E·xe·cuti:eVe: d.d:.- 19· :oktebe-r: '1"9'-8'1',: :i:s: Ve:rbode:n :
1. Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
2. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters,
inbegrepen het .wegnemen van gesteltakken of hoofdwortels.
BovE'!llstaandebepaling is niet van toepassing, op dode of windvallige bomen of niet meer productieve fruitbomen.
Onderhoudswerken zoals snoeien of. knotten en het kappen van
schaarhout is .eveneens toegelaten, mits het oordeelkundig
gebeurt.
.
3. Het vernietigen of verzamelen van kruidachti.geplanteti, hun
bloemen of hun vruchten, met uitzondering van de landbouwgewassen.
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11. Behoudens voorafgaande en schroiftelijkegoedkeuring va'nwege de
Gemeenschap'srnin'isoter of zijn° gemachtigde' °e nonvërminderoa de
besta'a nde weot toe n° °e O
n 'r O
e gTemenoten 'terzoake, is' verboden :
4. Het verbouwen en heropbouwen van bestaande constructies, derwijze dat het uitwendige aspect ervan wordt gewijzigd.
5. Het aanbrengen van afsluitingen. Het herstellen of vernieuwen
van bestaande afsluitingen is toegelaten.
6. Het vernietigen van eieren, nesten of broedsels.
7. Het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of definitief
in het wild kunnen blijven leven, zoals fazanten, patrijzen,
damherten en eenden.
8. Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten, inzonderheid Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), Amerikaanse vogelkers (Prunuos serotina EHRH.), virginische vogelkers (Prunus
virginiana L.), Krenteboompje (Amelanchier sp.), coniferen
en canadapopulieren of balsempopulieren, derwijze dat zij de
oorspronkelijke begroeiing verdringen.
9. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve op die
percelen die als akkerland, weiland of boomgaard worden gebruikt.
C. VaO
n de onder A en B opgeSOnide bepalingen kan worden afgeweken op
grond van een beheerspolan mitoso voorafgaaO
nde en schrifotelijke goedkeuring vanwege de Gemeenschapsmoi nisterof zijn afgevaa"rdigde, de
Koninklîjke Commissîoe voor Monumenteon °e O
n LO
aondschapop oe n gehoord.
Brussel, 30 juni 1982.

De Voorzitter
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De Gemeerischapsminister van Cultuur

