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BESLUIT VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE

"DE VLAAMSE EXECUTI EVE,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen;
Gelet op heit 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 24 september 1981;
Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Cultuur;
Na beraadslaging,

. ....
. ... ..
BESLUIT:

,,""
•

Artikel 1.- Wordt als Jandschap .gerangschikt overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 7 augustus 193Iomreden van de natuurwetenschappelijkewaarde, het Kooigembos en bos van Grandval,
te Zwevegem (St. -Denij s) - Kortrijk. (Kooi.gem), zoals afgebakend
op bijgaand plan, bekend ten kadaste:r: : .
.
- Zwevegem (St.-Denijs), 6e Afdeling, sectieD, de perceelnummers
287 B, 218F, 218 E,188 I, 218Q, 188 N, 188M, 309 B,309C,
308, 1.95 C, 193 R, 193Q, 1930, 193 'N, 193 Z, 194, 219B, 222C,
187 N, 1935,185F, 191 A, 187 K,193C2, 192C, 185 G, 185 E.
- Kortrijk (Kooi.gem)· 12e Afdeling,sectieB, de perceeilnummers :
344 G, 344H,: 348 A.
.
Artikel: 2.-. Voor de behartiging. van het nationaal belang wordende
volgende beperkingen aan de rechten van de. 'eigenaars ges.te.ld :
A.' OhVe:rrnindeid de' be:s:t'aa'ride: wetten·e·ri· 'reglemen:ten: ·terz'aké,: CiOs: .Verboden:
1. He.t oprichten vaneein gebouw of een constructie of heit plaatsen
van .eeninrichting ,zelfs uit niet duurzame materialen, die'
in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevesti.gd of op de
grond .s.teun vindt ten behoeve van de. stabiliteit en bestemd
i.s om.ter plaatse te blijven staan, ook al kan zij uit elkaar
genomen worden.

'f

2. Het plaatsen van een of meer verplaatsbare .inr.ichtingen die
al dan niet voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals
woonwagens, kampeerwagens of afgedanktevoer.tuigen.
3; Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot, .evenals
het aanleggen van een opslagplaats voor dergelijke produkten.
4. Het aanleggen vaneen vuilnisbelt of het achterlaten van afvalproduk'ten.
5. Het aanbrengen van reclame"';panelen of gelijk welke publiciteit.
6. Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
7. Elke activiteit dieeÈm 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 gebracht worden.
8. Om het ev.en 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, het aanvoeren van grond
en het aanle<jgenvan opspuitterreinen.
9. Het verharden van paden met hcimogeen materi.aal, zoals asfalt
of beton.
.
10. Het vernieti.gen van eieren ,nesten of broedsels.
11. Het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of definitief
in het wild kunnen leven.
12. Elke lozing. van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor
de aanwezige flora en fauna.
.
13. Elke ingreep die een duurzame wijziging van de. vegetatie voor
gevolg kan hebben.
.
.
.
14.· Het vellen, ontwortelen of bes.chéidi.genvan bomen en heesters,
inbegrepen het we<jnemenvan .gesteltakken of hciofdwOrtels.
Bovenstaande bepaling .is niet van toepassing.. op dode of windvalli.ge bomen of niet meer produkti.evefrui tbomen.
Dit verbod geldt evenmin voorhéikhciutbestanden en geknotte bomen.
Onderhciudswerken zoals snoeien of knotten zijn toegelaten mits
het oordeelkundig gebeurt.
.
15. Het aanplanten van aan het milieu vreemde :soorten, inzonderheid
Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), Amerikaanse vogelkers . (prunus serotinaEHRH.), Virginische vogelkers (Prunus virginiana L.),
Krenteboompje (Amelanchier sp.), coniferen en canadapopulieren
of balsempopulieren.
16. Het gebruik van .chemischeverdelgingsmiddelen behalve op de percelen die als akkerland, weiland of boomgaard worden .gebruikt.
17. Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun bloemen of hun. vruchten, met uitzondering van delandbouwgewas.s.en,
bramen en bosbessen.
Bovenstaande bepaling is evenmin van toepassing op het maaien en
het afvoeren van het maaisel, het plag.gen en het afvoeren van
de plaggen, het branden.
.
18. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het gebied zou kunnen vers·toren, inzonderheid het hciuden van testen,
oefenritten en wedstrijden met.rnechanischevoertuigen.
19. Het leggen van gif aas en het gebruik van klemmen.

B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke tOestenuning vanwege de
Gemeenscha>p slliinister of zijn gemachtigdeen>onverlliinderd de bestaande wet>ten en regTementen>>te:rzake, i >s ve>
r boden :
1. Het verbouwen of heropbouwen van bestaande constructies, derwijze dat het volume ervan toeneemt.
2. Het aanbrengen en vernieuwen van bestaande afsluitingen is toegelaten.
3. Het plaatsen van ondergrondse leidingen voor het transport van
electriciteit, water, gas en rioolwater en van telefoonleidingen
dienende voor de ter plaatse gevestigde woningen en bedrijven.
4. Het gebruik van vuurwapens.
C. Van de onder A en B opgenoemde> erfdienstbaarheden kan worden afgeweke>n op basTs van een beheersplan mi:ts: voorafg>aande> en schriftelijkégoedkeUrTng van de Gellieenschapsniinister >O fz>ijn gemachtigde>, de Koninklijke Comlliissie voor- MonUmenten>O
e n Landschappen
gehoord.
Brussel, 2 juli 1982

De Voorzitter

De Gemeenschapsminister van Cultuur

K. POMA

