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VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE RANGSCHIKKING ALS LANDSCHAP
DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR,
Gelet op de wet van 7 au;rustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4,4°;
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 vande beslissingsbevoegdheden
aan de leden van de Vlaamse Executieve;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 23 februari 1984,
BES L U I T
Artikel 1.- Wordt als landschap gerangschikt ~evereenkomstig
de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 om reden van de
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en esthetische
waarde, Oude boomkwekerij de Pierpont, te Herk-de-:Stad, zoals
afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Herk-de-Stad, ie afdeling,sectie C, de perceelnummers 78, 79,
80, 77, 82 A, 75 E, 75 F, 66/2 A, 66/2 B, 74, 70 A, 69 C, 69 D,
69 K, 69 F, 69 G, 68 F, 68 G, 62 B, 61 A, 67 F, 60 D, 67 E, 58 B,
57/3 C, 57 B, 76 A, 69 H, 68 H;
Art. 2.- Voor de behartiging van het nationaal belang worden de
volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
A. Onverminderd de bestaande wetten en reglementen terzake, is
verboden :
1. Het oprichten van een gebo uw 0 f een constructie 0 f het
plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame
materialen, die· in de grond is ingebouwd, aan de g'rond
is bevestigd o,f 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, uitgezonderd voor de percelen gelegen Herk-de-Stad, ie afdeling,
sectie C,nrs. 68 F, 68 G, 68 H, 69 C, 69 D, 69 F, 69 G,
69 H, 70 A, 74.
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2. Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen'
die al dan niet voor bewoning killmen worden qebruikt,
zoals woonwagens, kampeerwacrens en afcredankte voertuiqen.
3. Het achterlaten van a fCTedankte voertuigen 0 f schroot,
evenals het aanleggen van een opslagplaats voor dergelijke
produkten.
4. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van
a fvalprod ukten.
5. Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
6. Elke activiteit die een IDelanqrijke wijzigincr van de waterhuishouding voor gevolg kan hebben, inzonderheid het graven
van a~ateringskanalen, het uitvoeren van draineringswerken
en wateraftappingen, welke van aard zijn het qrondwateroeil
zodanig te beïnvloeden, dat de aanwezige florä en fauna" 0 f
de bestaande beplantingen in gevaar worden gebracht.
Het ruimen van recent aangeslibd materiaal uit de bestaande
afwateringen is toegelaten.
7. Om het even welk werk dat de grond, het uitzicht van het
terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, inzonderheid het verrichten van opgravinqen, kloringen 0 f grond,werken, de ontginni~g van materialen, het aanvoeren van
grond en het aanleggen van opspuitterreinen.
8. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn
voor de aanwezige flora en fauna.
9. Elke ingreep die een duurzame wijziginq van de vegetatie voor
gevolg kan hebben.
10. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.
11. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het
natuurgebied zou kunnen verstoren, inzonderheid het houden
van testen, oefenritten en wedstrijden met mechanische voertuigen, het kleidui fschieten, het gebruik van model vlieqt uigen met afstandsbediening, het bedrijven van de ruitersport.
12. Het leggen van gifaas, het gebruik van klemmen.
B. Behoudens voorafgaaride en schriftelijke toestemming vanwege de
Gemeenschapsminister 0 fzijn gemaChtigde' en onVer!11inderd de
bestaande wetten en reglementen terzake, is verboden :
1. Het oprichten van een gebouw 0 f een constructie 0 f het plaatsen vaneen inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen,
die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestiqd 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, voor de percelen gelegen
Herk-de-Stad, Ie afdeling, sectie C, nrs. 68 P, 68 r" 68 H,
69 C, 69 D, 69 P, 69 G, 69 H, 69 K, 70 A, 74.
2. Het verbouwen 0 f heropbouwen van bestaande constructies,
derwijze dat het uitwendig aspect ervan wordt gewijzigd of
dat het volume toeneemt.
'
3. Het aanbrengen van a fsl ui tingen . Het herstel <!)'f vernieuwen
van de bestaande afsluitingen is toegelaten.
4. Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
5. Het plaatsen van ondergrondse leidingen voor het transport
van electriciteit, water, gas en rioolwater en van telefoonleidingen, dienende voor de ter plaatse gevestiqde wonincren
en bedrijven.
6. Het verharden van wegen en paden met homoqeen materiaal, zoals
asfalt of beton.

7. Het vernietigen van eieren, nesten of broedsels.
8. Het vellen, ontwortelen of beschadiqen van bomen en heesters,
inbegrepen het wegnemen van gestel takken of hoofdwortels.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassinq op dode en
windvalliqe bomen in het parkgebied.
Onderhoudswerken zoals snoeien, knotten of kappen van schaarhout zijn toegelaten, mits het oordeelkundig gebeurt.
9. Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten, inzonderheid Amerikaanse eik (rJuercus rubra L.), Amerikaanse vogelkers
(Pr~us serotina Ehrh.), Virginische vogelkers (Prunus virqiniana L.), Krenteboompje (Amelanchier sp.), conift:ren en
canadapopulieren 0 f balsempopulieren in het natuurgebied.
10. Het vernietigen of verzamelen van 'Kruidachticre planten of
houterige planten, hun bloemen of hun vruchten.
In afWijking van bovenstaande bepaling kunnen personen of
instellingen met het oog op de wetenschappelijke studie van
het gebied vanwege de Gemeenschapsminister of zijn gemachtigde
de toelating bekomen om planten, hun bloemen of hun vruchten
te verzamelen, in zover dit geen gevaar oplevert voor de
natuurwetenschappelijke waarde van dit gebied.

Brussel, 23 maart 1987.

De Gemeenschapsminister van Cultuur,
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( P. DENAEL.

