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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 hérvorming der instellingen ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 december 1985
houdende bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 12 december 1985
houdende organisatie van de delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Camlissie voor l-bnumenten en
Landschappen van 19 juni 1986 ;
BESLUIT

"

Artikel 1. - Wordt als landschap gerangschikt overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 7 augustus 1931 om redèn van de historische 1tm.arde, site "Ten
DoeIe" te Damne (Oostkerke) , zoals afgebakend op bijgaand plan, bekend ten
kadaster:
- Damme (Oostkerke) .3e afdeling, sectie A 3e blad, de perceelnurnmers : 278 a,

279 a, 281 a, 282 a, 282 b, 282 c, 283 a, 283 b, 286 c, 287, 288, 289, 290 c,
292, 293, 294, 295, 296, 297 b.
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 gebouw of een oonstructie of het plaatsen van een
inrichting, zelfs uit niet duurzarre materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is cm ter plaatse te blijven staan,
ook al kan zij uit elkaar gencrnen worden.

2. Het plaatsen van een of meer ve:r:plaatsbare inrichtingen die al dan niet
voor bev.oning kunnen worden gebnrlkt, zoals woonwagens, kampeerwagens
en afgedankte voertuigen.
3. Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot, evenals het aanleggen van een opslagplaats voor dergelijke produkten.
Het achterlaten van slib.

4. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van afval.

5. Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
6. Het plaatsen van leidingen.
7. Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding
voor gevolg kan hebben, inzonderheid het graven van afwateringskanalen,
het uitvoeren van draineringswerken en wateraftappingen.
De voor grasland noodzakelijke draineringswerken blijven toegelaten,
alsook het onderhoud en het vernieuwen van bestaande drai.."leerbuizen.

8. Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het
terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, inzonderheid de
ontginning van materialen, het aanvoeren van grond en het aanleggen van
opspuitterreinen.
Voor de wetenschappelijke studie van het gebied zijn opgravingen en beringen mogelijk, mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
Gemeenschapsminister of zijn gemachtigde en na voorlegging van de beschrijving, de localisatie en de motivatie van het geplarrle onderzoek.
9. Het kweken en uitzetten Van dieren die tijdelijk of definitief in het
wild kunnen blijven leven.
10. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor de aanwezige flora en fauna.
11. Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor gevolg kan
hebben.

12. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve op de percelen
die als akkerland of weiland worden gebnrlkt •.
13. Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun bloemen of
hun vruchten, IlEt uitzondering van de cultuurgewassen:
Bovenstaande bepaling is evenmin van toepassing op het maaien en het afvoeren van het maaisel, het branden.
.
14. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het gebied zou
kunnen verstoren, inzonderheid het houden van testen, oefenritten en
wedstrijden IlEt IlEchanische voertuigen, het kleiduifschieten, het gebruik
van modelvliegtuigen met afstandsbediening, het bedrijven van ruitersport, het houden van manifestaties.
B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Minister of
zijn gemachtigde en onvenninderd de bestaande wetten en reglementen terzake,
is verbeden :
1. Het aanbrengen van afsluitingen.

Het herstellen of vernieuwen van de
bestaande afsluitingen is toegelaten.

2. Het plaatsen van ondergrondse leidingen voor het transport van electri citeit, water, gas en rioolwater en van telefoonleidingen, dienende voor
ter plaatse gevestigde woningen en bedrijven.

3. Het verharden van wegen en paden met horrogeen materieel, zoals koolwaterstofbeton of beton.
Het onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen is toegelaten.
4. Het aanplanten van baren en heesters.

Brussel,

30 maart 1987
De Ge:neenschapsminister van Cultuur,

P. DEWAEL.

