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VLAAMSE GEMEENSCHAP

BESLU IT VAN DE VLAAMSE EXECUTI EVE

"DE VLAAMS E EXECUTI EVE,
Gelet op de wet van 7 augustus 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 Executi.eve;
. .
Gelétop het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 15 oktober 1981;
Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Cultuur;
Na beraadslaging,.

BESLUIT:

"•

Artikel 1.- Wordt als landschap gerangschikt .overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 193·1 om reden van de natuurwetenschappelijke en esthetische waarde, de Grote Heide, te Kasterlee (Lichtaart)
zoals afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Kasterlee (Lichtaart), 2e afdeling, sectie E, deperceelnummers :
228 U3, 228 V3, 228 Z3, 228 A4, 228 B4, 228 C4, 228 D4, 228 E4,
228 F4, 228 G4, 228 I4, 228 L4, 228 N4, 228 04, 228 M6, 228 N6,
228 P6, 228 R6, 228 86, 228 T6, 228 06, 228 Q6, 228 H4, 228 A18,
228 X5, 228 V5, 231 MI, 225 D, 228 88, 228 Y8, 225 B, 225 C,
228 X8, 231 K2, 231 L2, 231 G3,231 G, 231 Y2, 231 Z2, 231 D3,
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I3, 231 P3, 231 Q3, 231 I2, 231 K3, 231 C, 231 E, 231 F,
D, 228 E2, 228 M3, 228 03, 228 U3, 228 K3, 228 A9, 228 U2,
V2, 228 W2, 228 X2, 228 Y2, 228 Z2, 228 A3, 228 B3, 228 C3,
D3, 228 E3, 228 F3, 228 Q4, 228 R4, 228 84, 228 T4, 228 W6,
V8, 228 W8, 228 V5, 228 Ql.

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.
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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 van afgedankte voer.tuigen
of schroot.
.
.
4. Het aanleggen van een vuilnisbelt en het achterlaten van afvalprodukten.
5. Het aanbrengen van reclamepanelen of gelijk welke publiciteit,
ook tijdelijk.
6. Het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse leidingen voor
telefoon, eleCtriciteit,. wateren 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 beïnvloeden dat de aanwezige f.lora en fauna in het 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 wijzigen,
inzonderheid het verrichten van .boringen, opgravingen of grondwerken, het graven in heide terreinen , vennen en moerassen, de
ontginning van materialen, het ontz.avelen en nivelleren, het
aanleggen van opspuitterreinen.
I.n afwijking van bovenstaande bepaling kunnen ins.tellingen of
personen boringen en opgravingen verrichten met het oog op de
natuurwe.tens.chappelijkeof archeologische studie van het gebied, mits. voorafgaande en schriftelijke toesterrirning vanwege
de Gemeenschapsminister. 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 berokkenen,
inzonderheid fazanten.
11. Elke lOzing van vloeistoffen en gassen die nadelig kan zijn
voor de aanwezige flora en fauna, ook he.t 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.

.,

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 mechanischevoertuigen", het gebruik van boten en het paardrijden.
B. Behoudens vo-orafgäande:en schri'f,teTij'ketöes:terntläng Vänwe'ge de
Gemeertschapsmi:nTs:ter:, -of: 'zij'ngemachtîgde: 'eh 'ÖnVe:rminde:r'dde
bes'taa:nde: wetten: en 'regTemen't:e'n:t:e:r:z'ake,' :i's: Ve'rbode:n "
1. Het aanbrengen van afsluitingen, behoudens het vervangen van

2.
3.

4.

5.

6.

7.

afsluitingen van weiden en behoudens om redenen van natuurbehoud, het beschermen van planten, broedvogels, het instellen van rustgebieden voor wild enz.
'
Het verharden van wegen en paden. Het onderhouden of herstellen van bestaande verhardingen is toegelaten.
Het vernietigen of wegnemen van eieren, nesten of broedsels,
het vangen of het doden van wilde dieren, ook amfibieën en
insekten, in allelevenstadia (ei, larve, pop, imago). Uitzondering hierop vormt het wetenschappelijk erkend ringwerk door
medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brus se 1.
'
Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, groeistoffen en
kunstmeststoffen, in het bij zonder op percelen" die aan vennen,
heiden en schraallanden grenzen of ermee in verbinding staan
via g r a c h t e n . '
,
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 Gemeenschapsminister of
zijn gemachti,gde de toelating bekomen om planten, hun bloemen,
hun wortels of hun vruchten te verzamelen, inzover dit geen
gevaar oplevert voor de wetenschappelijke waarden van het gebied.
Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen of heesters,
evenals het wegnemenvangesteltakken of hoofdwortels.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode of windvalligebomen, noch op zaailingen of hakhoutbestanden" voorzover het geen ontginning, van houtwallen betreft.
Het aanplanten of heraanplanten van aan het milieu vreemde
soorten, inzonderheid Amerikaanse eik (Quercus rubra L.),
Amerikaanse, vogelkers (Prunus serotina EHRH.), Virginische
vogelkers (Prunusvirginiana L. ),Krenteboompje '(Amelanchier
sp.) ,de verschillende coniferens,oorten met uitzondering van
grove den (P,runuH sulvesl:ris L.) , canada- of balsempopulieren,
derwijze dat zij de aard en desamenstelllll':) van de spontane
onderbegroeiing wijzigen of het landschap ,storen.

•

•

C. Van de onder A en B opgesomde verbodsbep·alingen kan worden ·afgeweken op grond van een beheersplan dat doÖr de· Gemeen·schapsminister , de Kon·inklîjke Cotnmiss·ie· voor Motlumenten en· ·L andschappen
gehoord, werd goedgekeurd.
Brussel, 2 juli 1982.

De Voorzitter

De Gemeenschapsminister van Cultuur

(jJ
K. POMA

