VLAAMSE GEMEENSCHAP

BESLUIT VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE
"DE VLAAMSE EXECUTIEVE,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten eri landschappen;
Gelet op het besluit van de. Vlaamse Executie.ve van 18 januari
1982 houderide bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse Executieve;
Gelet op het besluit van de. Vlaamse Executieve van 28 januari
1982 houderide organisatie. van de delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de .leden van .de. Vlaamse Executi.eve ;
Gelet op het advies. van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschapperi van 19 maart 1981;
Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Cultuur;
Na beraadslaging,

BESLUIT:.

"•

Artikel' 1 • - Wordt als landschap gerangschikt overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 7augus.tus 1931 om reden van de wetenschappelijke. waarde, de Heiderelicten, gelegen te Middelkerke
(Westeride) ,. zoalsafgebakerid op bijgaand plan, bekerid ten kadas~r :
'
,
- Middelkerke . CWes,teride)', 10e afdeling ,sectie B, de perceelnummers
300 G5, 300C10, 300 05, .300 M5, 300 L5, 300 K5, 300 AlO 'i! 300 C5,
300 15, 300 F5, .300 N5, 285 B, 292 B, 300 B5, 300 H5, .300 BlO,
300 DI0, 300 D3, .300 H4" 286 C" 287M, 288 M, 290 C, 293 A, 294 A,
298 A, 300F3" 300 G3, 301F3,304X4.
- Middelkerke (Westeride) , .10eafdeling, sectieC, de perceelnummers :
133 E,64,65 A, 67, 68·,l.33D.
'
Artikel 2.-, Voor de behartiging. van het nationaal belang worden
de, volgende beperkingeri aan de rechteri van de eigenaars gesteld
A. OnVerm'inde'r'd de: 'he's'täa'nde'we'tterie'n:reglernenteri' 'ter'z'ake,is
Verboden :
1. Het oprich,teri van een .gebouw of.eeri .constructieof het plaatseri
vaneen inrich,ting,zelfs. ui,t niet duurzamemate:r'ialeri die in
de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de
gronds,teun vindt:ten behoeve van de stabili.tèit en bestemd
, i,s. om ter plaatse te blijven s,taan, ook al kan zij uit elkaar
, genomen worden.

2. Het plaatsen'van één of meer verplaatsbare inrichtingen, die
al dan niet voor bewoning kunnen worden. gebruikt, zoals
woonwagens, kampeerwagens en af.gedankte voertuigen.
3. Het achterlaten van af.gedankte voertuigen of schroot, evenals
het aanleggen van een opslagplaats 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. Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuis-,
houding 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 hét terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen,
inzonderhéid het verrichten van opgravingen, boringen of grondwerken, de ontginning.van materialen, het aanvoeren van grond
en hét aanleggen van opspuitterreinen.
.
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. Het vernietigen van eieren, nesten of broedsels.
10. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn
voor de aanwezige flora en fauna.
.
11. Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor
gevolg kan hebben, inzonderheid het ontginnen van heidegebieden en schraallanden.
12. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters,
inbegrepen hét wegnemen van .gesteltakken of hoofdwortels.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode of windvallige bomen of niet meer produktieve. fruitbomen.
13. Het aanplanten van aan hét milieu vreemde soorten.
14. Het"vernietigen of. verzamelen van kruidachtige planten, hun
bloemen of.hun vruchten,met uitzondering van delandbouwgewassen en bramen.
.
.
15. 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 mechanisché. voertuigen,
hét kleiduifschieten, het ..gebruik van modelvlieg.tuigen met
afstandsbediening en hét bedrijven van ruitersport, cyclo-cross.
B. BehÓudens vobrafq'aandeensChriftelijketbestemming vanwege de
GemeenschapsnÜnîster bf zijn gerri'achtiClde en onverminderd de
bes·t·aände· we'tt'en' 'en re'glementen' :terz'ake,' is' ve'rboden :
1. Het aanbrengen van afsluitingen • Het herstellen of vernieuwen
van de, bestaande afsluitingen is toegelaten.
2. Het plaatsen van ondergrondse leidingen voor hé.ttransport
van electriciteit, water, gas en rioolwater en van telefoonleidingen, kabel T.. V., dienende voor de ter plaatse gevestigde
woningen en bedrijven.
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3. Het op om het even welke manier bemesten van de heidevelden of
van de heischraallanden. In dit verband kan bij Ministerieel
Besluit een maximum toelaatbaar aantal gedomesticeerde dieren,
zoals paarden runderen, schapen, per oppervlakte-eenheid of
per perceel worden opgelegd.
4. Het verbouwen of heropbouwen van bestaande constructies derwijze
dat hetutwendig aspect ervan wordt gewijzigd.
C. Van de ohder A en B opge's ornde be'p ali:n gen kan wo'rden a'fgeweken op
grond van een beheer'sp'lan da't door' de Gerneenschapsminis't 'e r, de
Koninklijke Commissi'e voo'r' MonÜrnenten e O
n' Landschappen gehoord,
werd go'edgekeürd.
Brussel, 2 juli 1982.

De Voorzitter

De Gemeens,c hapsmi,ni,s,ter van Cultuur

