vr,AA MSE GEME ENSC HAP

MINIS TERIE EL BESL UIT TOT BESCHERMING

Vfu~

Lfu~DSCHAPPEN

"DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR,
Gele t op de wet van 7 augu stus 1931 op het behou
d van
monu mente n en lands chap pen ;
Gele t op de bijzo nder e wet van 8 augu stus 1980
tot hervo rmin g
der inste lling en ;
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev e
van 18 janu ari
1982 houd ende bepa ling van de bevo egdh eden van
de leden van de Vlaam se
Exec utiev e ;
Gele t op het besl uit van de Vlaam se Exec utiev e
van 28 janu ari
1982 houd ende orga nisa tie van de dele gatie van
de besli ssing sbev oegd heden aan de leden van de Vlaam se Exec utiev e ;
Gele t op het advie s van de Koni nklij ke Comm issie
voor Monu ment en en Land schap pen van 20 okto ber 1983 ;

BES L U I T :".
Artik el 1. - Word t als lands chap gera ngsc hikt overe
enko mstig de bepalin gen van de wet van 7 augu stus 1931 om reden
van
natuu rwet enscha ppel ijke en esth etisc he waar de. Het Mech els
Broek (3e fase) te
Bonh eiden , zoals afgeb aken d op bijga and plan :
Bonh eiden , Ie afde ling
sect ie D, perce elnum mer 372.
Artik el 2. - Voor de beha rtigi ng van het natio naal
belan g "lOrd en de
volge nde bepe rking en aan de recht en van de eigen
aars geste ld :
A. Onve rmind erd de besta ande wette n en regle ment
en terza ke, is
verbo den :
1. Het opric hten van een gebou w of een cons tucti
e of het plaa tsen van een inric htin g, zelfs uit niet duurz ame
mate
die in de grond is ingeb ouwd , aan de grond is beve riale n,
stigd of
op de grond steun vind t ten beho eve van de stab
ilite it en
beste md is om ter plaa tse te blijv en staan , ook
al kan zij
uit elka ar genom en word en.
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2. Het plaa tsen van een of meer verp laats bare
inric hting en die
voor bewo ning kunn en gebr uikt word en, zoals woon
wage ns, kampeerw agens en afged ankte voer tuige n.
3. Het aanle ggen van een vuil nisb elt en het acht
erlat en van afva lprod ukten .
4. Het aanle ggen van een opsla gruim te voor afged
ankte voer tuige n
of schro ot.
5. Het aanb renge n van recla me-p anele n of geli jk
welk e publ icite it,
ook tijde lijk.
6. Elke ingre ep die een blijv ende en onom keerb
are wijz iging van de
vege tatie voor gevo lg kan hebb en, inzon derh eid
het droo glegg en
of ontgi nnen van moer assen .
7. Het kwek en en uitze tten van diere n die niet
stree keig en zijn of
die de besta ande flora of fauna schad e kunn en
berok kene n, inzon derh eid fazan ten.
8. Elke lozin g van vloe istof fen of gasse n die nade
lig kan zijn voor
de aanw ezige flora en fauna , ook het wass en van
auto 's, het spoe len van aalto nnen enz. in of aan de moer assen of
aan wate rlope n
die erme e in verb indin g staan .
9. Het maai en of afbra nden van rietk rage n tusse
n 1 febru ari en
1 augu stus, alsoo k het afbra nden van wegb ermen
en grac htka nten .
10. Om het even welk e acti vite it die de rust en
de stilt e in het
gebie d zou kunn en vers toren , inzon derh eid het
gebr
tran sisto rrad io's, het houd en van weds trijd en en uik van
oefe nritt en met mech anisc he voer tuige n, het kleid teks t- of
uifsc hiete n,
het gebr uik van mode lvlie gtuig en met afsta ndsb
edien ing, het
gebru ik van bote n, het paar drijd en en het laten
loslo pen van
hond en.
B. Beho udens voor afgaa nde en schr iftel ijke toest
emm ing vanw ege de
Gem eensc hapsm iniste r of zijn gema chtig de en onve
rmin derd de bestaan de wette n en regle ment en terza ke, zijn volge
nde hand eling en
verbo den :
1. Het verbo uwen of herbo uwen van besta ande cons
truct ies, derw ijze
dat het uitzi cht ervan word t gewi jzigd .
2. Het verha rden van wege n en pade n.
Bove nstaa nde bepa ling is niet van toep assin g op
het onde rhoud
of het hers tel van de besta ande verh ardin gen.
3. Het aanb renge n van afslu iting en beha lve voor
4. Elke acti vite it die een bela ngrij ke wijz iging land bouw expl oitat ie.
van de wate rhuis houd ing voor gevo lg zou kunn en hebb en, inzon derh
eid het grave n
van afwa terin gska nalen , het uitvo eren van drain
ering swer ken en
aftap ping en welk e van aard zijn het gron dwat er
zoda nig te beln vloed en dat de aanw ezige flora en fauna in geva
ar word t gebr acht.
5. Om het even welk werk dat de aard van de grond
, het uitzi cht
van het terre in of het hydr ogra fisch net zou kunne
inzon derh eid het verri chte n van opgr aving en, borin n wijz igen ,
gen of gron dwerk en, het grave n van moer assen , de ontg innin g
van mate riale n,
het ontza velen en het nive llere n en het aanle ggen
van opsp uitterre inen .
6. Het vern ietig en of het wegne men van eiere n,
neste n of broe dsels .
7. Het gebru ik van chem ische verd elgin gsmi ddele
n, beha lve wann eer
het om perc elen gaat die als akke rland word en
aange wend .
8. Het vern ietig en of verza mele n van kruid achti
ge plan ten, hun
wort els, hun bloem en of hun vruc hten, beha lve wann
eer het om
landb ouwg ewas sen gaat .
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9. Het aanp lante n of hera anpl anten van aan het
milie u vreem de hout gewa ssen, inzon derh eid Amer ikaan se eik (Que rcus
rikaa nse voge lkers (Prun us sero tina EHRH .), Virgrubra L.), Ameinisc he voge lkers (Prun us virgi nian a L.), Kren teboo mpje (Ame
lanch ier sp.) ,
de vers chill ende coni feren soor ten en cana da- of
balse mpop ulier en,
derw ijze dat zij de aard en de same nstel ling van
de spon tane begroe iing wijz igen .
10. Het legge n van gifaa s en het gebr uik van klemm
11. Het plaa tsen van onde rgron dse en bove ngron dse en en vuurw apens .
leidi ngen .
C. Van de onde r punt A en B opges omde verbo dsbe
palin gen kan word en
afgew eken op grond van een behe erspl an mits voora
fgaan de en
schr iftel ijke goed keuri ng vanw ege de Gem eensc hapsm
iniste r of zijn
gema chtig de, de Koni nklij ke Comm issie voor Monu
mente n en Land
schap pen geho ord.

Gege ven te Brus sel, 28 juni 1984 .
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