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vLAAMSE GEMEENSCHAP

Ministerieel besluit houdende rangschikking als landschap.

DE

GEMEENSCHAP~ISTER

VAN

CULTUUR,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van rronmnenten en landschappen ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;
Gelet op het besluit van -de Vlaamse Executieve van 4 februari 1988 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Executieve, gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Executieve van 18 februari 1988 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 4 februari 1988 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Executieve ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Ccmnissie voor Monmnenten en landschappen van 17 maart 1988 ;

BESLUIT

Artikel 1. - WJrdt als landschap gerangschikt overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 7 augustus 1931 om reden van historische en wetenschappelijke waarde,
het Krekengebied te Darrme (Lapscheure) , zoals afgebakend op bijgaand plail, bekend ten kadaster :
- Damne 5e afdeling (Moerkerke 3e afdeling, Lapscheure) , Sectie B, 2e blad, de
perceelnummers : 358 a, 359, 359 d/2, 360 b, 361, 361 c/2, 362, 363 a, 364 i,
364 1, 365 a, 366 e, 367 e, 367 f, 368 f, 368 h, 370 b, 370 c, 371 a, 372 b,
373 d/4, 373 e, 373 f, 373 g, 373 h, 373 m, 373 p, 373 r, 373 s, 373 t, 373 v,
373/2, 373/3, 374 a, 374 c, 375 a, 376 a, 377 a, 378, 379, 380, 381, 382 a, 383 a,
384, 385, 386, 386/2, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 393/2, 394, 395, 396,
396/2, 397, 397/2, 398, 399, 400, 401 d, 402, 437, 438, 443, 444, 444/2, 447,
448 g, 448 k, 448 1, 462, 463, 486, 487 c, 522 b, 545 f, 545/2, 545/3, 547,
547/2, 547/3, 548, 549, 555 ;
- Damne Se afdeling (Moerkerke 3e afdeling, Lapscheure) , Sectie C, 2e blad, de
perceelnummers : 183 a, 184 a, 188, 189 b, 216 b, 217, 273 h, 273 i, 273 y,
274 c, 274 d, 275 b, 276 a, 277 e, 277 h, 277 k, 299 a, 300 a, 301 b, 301 c,
301 d, 301 e, 302 d, 302 e, 302 g, 303 d, 304 c, 305 b, 309, 310, 311 a, 311 b,
312, 313, 314, 315, 315/2, 316, 316/2, 317, 318, 318/2, 319, 319/2, 320, 320/2,
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321
329
339
360
376
388

a, 322 e,
b, 329 c,
a, 340 a,
a, 364/4,
c, 377 b,
c/2, 389,

322 i, 322 k, 322 I, 323 g, 323 h, 323 i, 323 I, 324 e, 325 d,
330 c, 332 a, 333, 333/3, 333 b/5, 333 e/2, 333 h/2, 338 d,
345 a, 350 a,· 352 a, 354 b/2, 355 a, 355/5, 355/6, 355/7, 355/8,
365, 366, 366/2, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
378, 379, 379/2, 380 c, 381, 382, 383, 384, 385 b, 388, 388 a/2,
390 e, 390 f, 391.

Art. 2. - Voor de behartiging van het nationaal belang IDrden de volgende beper-

kingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :
A. Onvenninderd de bestaande wetten en reglementen terzake, is verboden:
A 1. Het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzarre materialen, die in de grond is ingebouvil,
aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en besterrd is om ter plaatse te blijven staan, ook al kan zij uit elkaar genanen worden. Het oprichten van een gebouw of constructie met landbouwfunctie blijft mogelijk mits voorafgaandelijk en schriftelijke goedkeuring
van de Gemeenschapsminister, de Koninklijke Comnissie voor M::m1.ll1El1ten en Landschappen gehoord.
A 2. Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die al dan niet voor
bewoning kunnen IDrden gebruikt, zoals w::>anwagens, karrpeerwagens of afgedankte
voertuigen.
A 3. Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot, evenals het aanleggen
van een opslagplaats voor dergelijke produkten.
Het achterlaten van slib.
A 4. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van afvalprodukten.
A 5. Het aanbrengen van reclame-panelen of gelijk welke publiciteit.
A 6. Het plaatsen van bovengrondse leidingen, palen en bakens.
A 7. Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding voor
gevolg kan hebben, inzonderheid het graven van afwateringskanalen, het uitvoeren van draineringswerkenen wateraftappingen. Het onderhoud van de bestaande drainagebuizen blijft toegelaten.
A 8. au het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein
met inbegrip van het microreliëf of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen,
inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringen of grondwerken, de ontginning van materialen, het aanvoeren van grond, het aanleggen van opspuitterreinen en uitvoeren van .nivelleringswerken.
A 9. Het aanleggen van wegen en paden en het verbeteren ervan, inzonderheid het
verharden met hcmogeen materiaal, zoals koolstofbeton of beton.
Het onderhoud of het herstel van de bestaande verhardingen is toegelaten.
AlO. Het vernietigen van eieren, nesten of broedsels.
All. Het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of definitief in het wild
kunnen blijven leven.
Al2. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor de aanwezige
flora en fauna.
Al3. Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor gevolg kan hebben, inzonderheid het ontginnen van schraal landen en rietlanden.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing bij een verandering van teelt op de
als akker in gebruik genomen gronden.
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Al4. Het vellen, ont'dJrtelen of beschadigen van l:xxren en heesters, inbegrepen het
wegnerren van gesteltakken of hoofd'dJrtels.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode of windvallige baren of
niet !lEer produktieve fruitbcrren.
Chderhoudswerken zoals snoeien of knotten zijn toegelaten mits het oordeelkundig gebeurt.

A15. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve op de percelen die als
akkerland, weiland of Ixxxngaard 'dJrden gebruikt.
Al6. Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, bloanen of h1ID vruchten,
met uitzondering van de cultuurgewassen.

Bovenstaande bepaling is evenmin van toepassing op het naaien en het afvoeren
van het naaisel.
Al7. On het even welke activiteit die de rust en de stilte in het gebied zou kunnen
verstoren, inzonderheid het houden van testen, oefenritten en wedstrijden met
mechanische voertuigen, het gebruik van vaartuigen met hulplOtor, het kleiduifschieten, het gebruik van rrodelvliegtuigen met afstandsbediening, het
houden van manifestaties.
AlS. Het leggen van gifaas, het gebruik van klermen, met uitzondering van deze voor
de verdelging van muskusratten indien deze aangebracht 'dJrden in de gangen van
de holen.
B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemning vanwege de Minister of zijn

gemachtigde en onverminderd de bestaande wetten en reglerrenten terzake, is verlxxl.en :
B 1. Het verbouwen of heropbouwen van bestaande constructies.
B 2. Het aanbrengen van levende en dode afsluitingen.
van de bestaande afsluitingen is toegelaten.

Het herstellen of vernieuwen

B 3. Het plaatsen van ondergrondse leidingen voor het transport van elektriciteit,
water, gas en rioolwater en van telefoonleidingen, dienende voor ter plaatse
gevestigde 'dJningen en bedrijven.
B 4. Het maaien of afbranden van rietkragen tussen 1 maart en 1 september.
B 5. Het betreden van de rietkragen tussen 1 mei en 1 september.
B 6. Het gebruik van vaartuigen zonder hulplOtor .
uitgezonderd op de bestaande wegen en paden.

Het bedrijven van ruitersport,

B 7. Het gebruik van vuurwapens.

Brussel, 1 augustus 1988.
De

Gerreenschapsminister van Cultuur,

,
P. DEWAEL.
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