MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE RANGSCHIKKING ALS LANDSCHAP.
DE GEt1EENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van momnnenten
en landschappen ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning der
instellingen, inzonderheid op artikel 4, 4 0

;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 december 1985
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 12 december 1985
tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Cammissievoor Monumenten en
Landschappen van 7 oktober 1985,

BESLUIT
Artikel 1. - Wordt als landschap gerangschikt overeenkomstig de bepalingen .
van de wet van 7 augustus 1931 om reden van estetische en natuurweten schappelijke waarde : "Het Floordarnbos" te Steenokkerzeel (~·ielsbroek) en
Vilvoorde (Peutie) , zoals afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster
Vilvoorde 6e Afdeling, Sectie A, de perceelmmmers
282,297,286,244B,244F,244G;244H,242,272,273,274,267F,287,281A,241,240A,240C,
239A,240D,240G,240F,240E,291G,300H,291H,300I,291F,296A,295B,254,266A,300F,
298C,298D,299,301,291M,243B,248C,248D,250A,25lD,251E,25lH,252B,252j02B,253A,
251Q,251R,249B,296B,300L,300M,245L,303B,245N,283,267D,304,243A,284,285,270,
289, 290,300K,275A,276A, 277A, 278A,268A,252j02A,255E, 260, 280A,300D,265B,257D,
185K,269A,271,259A,279,288,298B,302A,26lA,185M,292D,291I i300B,245M,
Steenokkerzeel 2e Afdeling, Sektie A, de perceelmmmers
2,2j02,3,3j02,4,9B,5A,5B,9D •.
Steenokkerzeel 2e Afdeling, Sektie B, de perceelmmmers
42D,73G,54D,73H,55,42E,50A,47C,4lB,43B,40H,40L,53B,53A,54C,73I,73K,50B,44A,
52,4lA,43A,40F,40D,73E,73D,33S,33N,38A,

"
"

Steenokkerzeel 2e afdeling, Sektie C, de perceelnurmners
301M7,294B,30106,294C,294D,290G,291B,292E,291H,297L,36 ,37,52D,53,54,54j02,
55 ,19C, 297G, 297K,297D,30lM5,30lV5, 301W7 ,301V7 ,296A,292B,,292F ,20 ,290I,290H,
290B,301L,300C,297E,297F,301N5,290A,290D,290E,290C,290F,301S9,21D,298Y,4,
5,6 ,2B,3B, 9B, 15B, 15A, l,2A, 7A,8A, 9C,10A,lOB,3A,12j02A, llA, 12L,293B, 7B,12P,
16B,17B,12R,14,12S,120,i2Q,12M,286C,296B,296C,296D,16C,17C,17D,35B,285,
282,283,284,289,287, 286B ,280A/291K, 291E,291G, 291F ,301S ,301K,30lM,301I.
Artikel 2. - 'Voor de behartiging van het nationaal belang worden de volgende
beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
A. Onvenninderd de bestaande wetten en reglementen terzake, is verboden :
I. Het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een
inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouvid.
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;
2. Het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die al dan niet
voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens en
afgedankte voertuigen;
3. Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot, evenals het aanleggen
van een opslagplaats voor dergelijke produkteh. Het achterlaten van slib;
4. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van afvalprodukten.
5. Het aanbrengen van reklame-panelen of gelijk welke publiciteit;
6. Het plaatsen van leidingen;
7. Elke aktiviteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding voor
gevolg kan hebben, inzonderheid het graven van afwateringskanalen, het uitvoe·ren van draineringswerken en wateraftappingen; .
8., On het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het terreié
of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, inzonderheid het verrichten van
opgravingen" boringen en grondwerken, de ontginning van materialen, het aanvoe
ren van grond en het aanleggen van opspuitterreinen;
9. Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal, zoals koolwaterstofbeton of beton. Het onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen
is toegelaten;
10. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor de aanwezige flora en fauna;
B. Behoudens voorafgaande en schriftelijketoesterrrrning vanwegedeI·linister of
zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande wetten enreglementehterzake
IS-verboden :
1. Het verbouwen of heropbouwen van bestaande constructies, derwijze dat het
uitwendig aspect ervan wordt gewijzigd;
2. Het aanbrengen van afsluitingen. Het herstellen of vernieuwen van de bestaande afsluitingen is toegelaten;
3. Het plaatsen van ondergrondse leidingen voor het transport van elektriciteit, water, gas, rioolwater en van telefoonleidingen, dienende voor ter plaat:
gevestigde woningen en bedrijven;
4, Het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of definitief in het wild
kunnen blijven leven, zoals fazanten,patrijzen, damherten en eenden;
5, Het aanplanten van aan het milieu vreemde bomen of struiken, inzonderheid
Amerikaanse eik(Quercus rubra L.l, Amerikaanse vogelkers(Prunus serotina Ehrh,
Virginische vogelkers (Prunus virginiana L. l, Krenteboampje (Amelanchier spec.
coniferen en canada- of balsempopulieren;
6. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters, inbegrepen
het wegnemen van gesteltakken of hoofdwortels. Bovenstaande bepaling is niet
van toepassing op dode of windvallige bomen of niet meer produktieve fruit-,
bomen.Onderhoudswerken zoals snoeien of knotten zijn toegelaten,mits het "
oordeelkundig gebeurt. Het normale onderhoud van hakhoutbestanden is eveneens
toegelaten;
7. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve op de percelen die

•

•
als akkerland, weiland of bocrngaard worden gebruikt;
8. Het vernietigen of verzamelen van knlidachtige planten, hun bloemen of hun
vruchten, met uitzondering van de cultuurgewassen. Bovenstaande bepaling is
evenmin van toepassing op het maaien en het afvoeren van maaisel, het plaggen
en het afvoeren van plaggen , het branden;
9 . Het leggen van gifaas , het gebruik van klemmen;
10. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het gebied zou
kunnen verstoren, inzonderheid het houden van testen, oefenritten en wedstrij ·
den met mechanische voertuigen, het gebruik van vaartuigen met hulpnotcr ,
het kleiduifschieten ,het gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening,
het bedrijven van ruiterspcrt, het houden van manifestaties. Bovenstaande
bepaling is niet van toepassing op de jacht.
Brussel, 0 5 maart 1986.
De

Gemeenschapsminister van Cultuur,

P.DEWAEL.

