VLAAMSE GEMEENSCHAP

Ministerieel besluit houdende rangschikking als landschap
"DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;
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 20 september 1984.
BES L U I T :

H.

Artikel 1. - Wordt als landschap gerangschikt overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 om reden van
natuurwetenschappelijke en esthetische waarden, de Liereman
fase 11 en 111 (uitbreiding) te Arendonk, zoals afgebakend
op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Arendonk, 2de afdeling, sectie 0, de perceelnummers 2 A deel,
15, 16, 14 A, 13 B, 61 0 2, 22 0, 61 E 2, 22 E, 61 F 2, 22 F,
61 G 2, 22/2 A, 99 S, 99 0, 99 L, 103 I 2, 100 F, 103 V 2,
103 W 2, 100 H, 100 G, 103 V 2, 2 F deel, 34, 34/2, 28 A,
28 B, 28/2 A, 28/2 B, 28 0, 28/2 0, 33 A, 27 A, 26 B, 32 A,
32 0, 26 A, 32 C, 25 A, 32 B, 30, 31, 24, 50 B, 51 I, 51 G deel,
51 F deel, 38/2, 41 A, 41 B, 42 B, 42 A, 50 A, 50 D, 50 G deel,
50 I, 52 F deel, 50 H deel, 51 E, 51 H, 93 F, 93 N, 97 A, 97 D,
98 B, 98 C, 98 D, 98 E, 47 A, 93 0, 99 Q, 99 R, 99 N, 97 F,
97 E, 97 H, 46 P, 46 0, 97 1 , 97 L, 97 M, 97 K, 46 S, 46 T,
46 Q, 46 R, 46 N, 46 0 2, 46 N 2, 39 0, 39 C, 46 K, 46 H 2,
46 V 2, 46 C 3, 46 B 3 , 46 Z 2, 46 A 3, 46 Y 2, 46 X 2, 46 W 2,
43 I, 43 K, 43 L, 43 M, 46 G 2, 46 P 2, 46 Q 2, 46 S 2, 46 T 2,
46 E 2, 46 D 2, 46 A 2, 46 M 2, 46 L 2, 46 R 2, 46
46 Y

,

,

,

43 N, 43 P, 43 G, 29, 29/2, 35, 25/2, 37, 40, 38.

Artik el 2. - Voor de beha rtigi ng van het natio
naal belan g word en
de volge nde bepe rking en aan de rech ten van de
eigen aars gest eld
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
truct ie of het
plaa tsen van een inric hting , zelfs uit niet duurz
ame
mate riale n, die in de grond is ingeb ouwd , aan
de grond
is beve 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.
In afwi jking van bove nstaa nde bepa ling kan de
Geme ensch apsmini ster of zijn gema chtig de ten beho eve van de
ter plaa tse
geve stigd e landb ouwb edrij ven een voor afgaa nde
en schr iftelijke toest emm ing verle nen om de hierb oven omsc
hreve n constru cties op te richt en. Even eens kan het opric
hten van
een schu ilhok voor vee, een cons truct ie van een
melk instal latie en een drink put voor vee word en toeg
estaa n na
voor afgaa nde en schr iftel ijke goed keuri ng van
de Geme enscha psmi niste r of zijn gema chtig de.
2. Het plaa tsen van een of meer verp laats bare
inric hting en
die voor bewo ning kunne n word en gebr uikt, zoals
woon wagens , kamp eerwa gens, tente n en afged ankte voer
tuige n,
alsoo k het plaa tsen van rijde nde of verp laats bare
verkoop sstan den.
3. Het aanle ggen van opsla gruim te van afged ankte
voer tuige n
of schro ot.
4. Het aanle ggen van een vuil nisb elt en het acht
erlat en van
afva lprod ukte n.
5. Het aanb renge n van recla r,e-p anele n of 'lelij k
,,'elk e publ icite it, ook tijde lijk.
6. Elke acti vite it die een bela ngrij ke wijz iging
van
huish oudin g voor gevo lg kan hebb en, inzon derh eid de wate rhet graven van afwa terin gska nalE ,r, het uitvo eren van
drain ering swerk en en wate r aftap ping en , welk e van aard zijn
het gron dwate rpeil zoda nig te beïnv loede n dat de aanw ezige
en fauna in het geva ar gebra Cht word en. Het norm flora
ale onde rhoud van het besta and afwa terin gsste lsel blij ft
toeg
elate n.
7. Om het even welk werk dat de aard van de
grond , het uitzich t van het terre in of het hydr ogra fisch net
zou kunn en
wijz igen , inzon derh eid het verri chte n van borin
gen, opgravi ngen of grond werk en, het grave n in heid eterr
venn en en moer assen , de ontg innin g van mate riale eine n,
n, het
ontza velen en nive llere n, het aanle ggen van opsp
uitte rreine n.
In afwi jking van bove nstaa nde bepa ling kunn en
inste lling en
of perso nen borin gen of opgr aving en verr ichte n
met het oog
op de natuu rwet ensc happ elijk e of arche olog ische
stud ie
vanw ege de Gem eensc hapsm iniste r of zijn gema chtig
de.
8. 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
het ontg innen of droo glegg en van moer assen , schr eid
aalla nden en heide terr€ linen .
9. Het kwek en en uitze tten van diere n die niet
stree keig en
zijn of die de besta ande flora en fauna schad e
kunn en
berok kene n, inzon derh eid fazan ten.

10. Elke lozin g van vloe istof fen en gasse n
die nade lig kan

zijn voor de aanw ezige fauna en flora , ook het
wass en van
auto 's, het spoe len van aalto nnen enz. in of aan
venn en
en moer assen of aan wate rlope n die erme e in direc
te verbind ing staan .
11. Het weid en van vee in heide n, schr aalla ndje
s, moer assen
en het drenk en van vee in venn en en moer assen .
12. Het maai en of afbra nden van rietk rage n tusse
n 1 febru ari
en 1 augu stus, en het afbra nden van wegb ermen ,
schr aallande n en grac htka nten .
13. Het laten loslo pen van hond en. Deze bepa ling
geld
voor de eigen aars en vruc htge bruik ers op de betro t niet
kken
eigen dom.
14. Het aanle ggen van vuren en het pikn ikken ,
beha lve op de
plaa tsen die daarv oor spec iaal zoude n voor zien
word en.
Even eens geld t de bove nstaa nde bepa ling wat het
pikn ikken
betr eft niet voor de eigen aars en vruc htge bruik
ers.
15. Het visse n en het bouw en van viss teige rs in
en aan de vennen en Vijv ers.
16. Om het even welk e acti vite it die het lands chap
, de fauna
en de flora kunn en aant asten . De norm ale landb
ouwa ctivi teite n blijv en toeg elate n op de perc elen die als
land bouw grond word en uitge baat .
17. Om het even welk e acti vite it die de rust en
de stilt e
in het gebie d zou kunn en vers toren , zoals het gebr
uik van
radi o's, het houd en van test- en oefe nritt en en
wed strij den met mech anisc he voer tuige n, het kleid uifsc hiete
n, het
gebr uik van mode lvlie gtuig en met afsta ndsb edien
ing, het
over vlieg en met spor tvlie gtuig en, het gebr uik
van boten ,
het scha atsen , het bade n, het para chut espri ngen
en het
bedr ijven van geor ganis eerde ruite rspo rt ; indiv
idue le
ruite rs word en toeg elate n dan wel enke l op de
paden en
de wege n.
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 besta ande wette n en regle ment en terza ke, is
verbo den :
1. Het aanb renge n van afslu iting en, beho uden
s voor de land bouw expl oitat ie, de gebr uike lijke afslu iting en
van weilande n en voor de besch ermin g tegen wilds chad e
en behoud ens om reden en van natuu rbeho ud, voor de besch
van plan ten, broe dvog els, het inste llen van rustg ermin g
ebied
voor wild , enz.
2. Het verh arden van wege n en pade n. Het onde rhoud
en of herstell en van besta ande verh ardin gen is toeg elate
n.
3. Het vern ietig en of wegne men van eiere n,
neste n of broe dsels, het vang en of doden van wild e diere n, ook
amfi bieën
en insek ten, in alle leve nstad ia (ei, larve , pop,
imag o).
Uitzo nder ing hiero p vorm t het wete nsch appe lijk
erken d
ringw erk door mede werk ers van het Koni nklij k Belg
isch
Ins.t ituut voor Natu urwe tensc happ en te Brus sel.
4. Het gebr uik van chem ische verd elgin gsmi ddele
n, groe istof fen en kuns tmes tstof fen, uitge zond erd op de perc
elen
die als akke rland of weila nd gebr uikt word en. Hier
enke l chem ische midd elen gebr uikt word en die erken moge n
d zijn
door het Mini steri e van Landb ouw en volge ns de
door dit
Mini steri e bepa alde gebr uiksa anwi jzigi ngen .

5. Het vern ietig en of verza mele n van kruid achti
ge plan ten,
hun wort els, hun bloem en of hun vruc hten , tenz
ij het gaat
om landb ouwg ewas sen en plan ten die zich op akke
tuine n bevin den en om norm ale uitba ting van de rs en in
perc elen
die in gebr uik zijn als landb ouwg rond, zoals hooie
n, weid en .•.
In afwi jking van bove nstaa nde bepa ling kunn en
perso nen of
inste lling en met het oog op de wete nsch appe lijke
stud ie
van het gebie d vanw ege de Gem eensc hapsm iniste r
of zijn
gema chtig de de toela ting bekom en om plan ten, hun
bloem en,
hun wort els of hun vruc hten te verza mele n, inzov
er dit
geen geva ar ople vert voor de natuu rwet ensc happ
elijk e
waar de van het gebie d.
6. Het velle n, ontw ortel en of besch adige n van bome
n of hees ters, even als het wegne men van geste ltakk en of
hoof dwort els.
Bove nstaa nde bepa ling is niet van toep assin g op
dode of
wind valli ge bome n, noch op zaail inge n of hakh outbe
stand en,
voor zove r het geen ontg innin g van houtw allen betr
eft.
7. Het aanp lante n of heraa nplan ten van aan het
milie u vreem de
soor ten, inzon derh eid Amer ikaan se eik (Que rcus
rubra L.) ,
Amer ikaan se voge lkers (Prun us sero tina EHRH .),
Virg inisc he
voge lkers (Prun us virgi nian a L.), Kren teboo mpje
(Ame lanch ier
sp.), de vers chill ende coni feren soor ten met uitzo
nder ing
van Grov e den (Pinu s sylv estri s L.), cana da- of
balse mpopu liere n, derw ijze dat zij de aard en de same
nstel ling
van de spon tane onde rbeg roeii ng wijz igen of het
lands chap
store n.
8. Het plaa tsen van onde rgron dse en bove ngron dse
leidi ngen .
C. Van de onde r A en B opges omde bepa linge n kan
word en afgew eken
op grond van een behe erspl an mits voor afgaa nde
en schr iftel ijke
goed keuri ng vanw ege de Gem eensc hapsm iniste r of
zijn afgev aardi gde,
de Koni nklij ke Comm issie voor Monu mente n en Land
schap pen 9~~2or~.
Brus sel, 23 novem bèrt19 84
De Gem eensc hapsm iniste r van Cult uur,

