vLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE RANGSCHIKKING ALS LANDSCHAP
DE
GEMEENSCHAPSMINISTER
HUISVESTING,

VAN

RUIMTELIJKE

ORDENING

EN

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, inzonderheid op artikel 6 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming
der instellingen, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 24 oktober
1988 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Executieve ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 24 oktober
1988 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de
Vlaamse Executieve ;
Gelet
Monumen~en

op het advies van de Koninklijke
en Landschappen van 22 oktober 1987 ;

Commissie

voor

BESLUIT:
Artikel 1. - Wordt als landschap· gerangschikt overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 om reden van de
(natuur)wetenschappelijke en esthetische waarde, de MartelbergGraftengebied, te Voeren (Sint-Martens-Voeren), zoals afgebakend
op bijgaand plan, en bekend ten kadaster:
Voeren, 1ste afdeling, sectie B, de perceelnummer 464, 465, 463B,
466, 508, 515A, 509C, 507, 511, 517, 518F, 518G, 518I, 512, 442/2,
472, 493A, 443, 486, 488A, 490, 585/2, 611A, 612A, 485A, 609, 494,
451A, 442A, 452, 455A, 519A, 506, 501A, 498, 448A, 495, 496/2,
500A, 467A, 575A, 446B, 468A, 469, 470, 499, 503, 502, 448/2, 496,
581C, 590A, 599A, 587A, 583A, 573D, 573E, 492C, 573G, 582A, 573C,
573F, 492B, 509A, 555, 556, 558A, 444, 418S, 642B, 604B, 603C, 561,
504C, 601C, 602A, 611B, 613A, 560A, 510A, 513A, 563A, 568A, 571,
552A, 497, 603D, 606E, 641B, 641K, 596A, 587H, 641L, 602B, 608A,
610, 586A, 593A, 589B, 597A, 557, 516, 558B, 549, 550, 447, 546B,
554A, 418, 445A, 473, 474, 475, 476, 477, 478A, 479A, 481B, 483A,
471, 480A, 484A, 592A, 524W, 523, 528B, 529C, 504A, 505A, 521A,

522, 524B, 456, 458, 459, 460A, 449A, 451B, 449C, 449D, 457, 450,
562A, 559.
Art. 2. - Voor de behartiging van het nationaal belang worden
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 constructie of het
plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame
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 om ter plaatse te blijven
staan, ook al kan zij uit elkaar worden genomen.

2.

Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen
die al of niet voor bewoning kunnen worden gebruikt,
zoals woonwagens, kampeerwagens en afgedankte voertuigen.
Het houden van bivak op de perceelnummers 587A, 583A,
573D, 573E, 492C, 573G, 582A, 573F, 492B, 509A, 555, 556,
558A, 552A blijft toegelaten.

3.

Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot,
evenals het
aanleggen van een opslagplaats voor
dergelijke produkten.

4.

Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van
afvalprodukten.

5.

Het aanbrengen
publiciteit.

6.

Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.

7.

Om het even welk werk dat de aard van de grond,
uitzicht van het terrein of het hydrografisch net
kunnen wijzigen,
inzonderheid het verrichten
opgravingen, boringen of grondwerken, de ontginning
materialen, het aanvoeren van grond en het aanleggen
opspuitterreinen.

8.

Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal,
zoals asfalt of beton.

9.

Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan
zijn voor de aanwezige flora en fauna.

10.

Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie
tot gevolg kan hebben.

11.

Het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten,
inzonderheid Amerikaanse
eik
(Quercus
rubrq
L. ) ,
Amerikaanse
vogelkers
(prunus
serotina
EHRH.) ,

van

reclamepanelen

of

gelijk

welke

het
zou
van
van
van

Virginische
vogelkers
(Prunus
virginiana
L. ) ,
Krenteboompje
(AmelanChier
sp. ) ,
coniferen
en
canadapopulieren of balsempopulieren.

B.

12.

Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve
op percelen die als akkerland, weiland of boomgaard
worden gebruikt.

13.

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 met mechanische
voertuigen,
het
gebruik
van
vaartuigen
met
of
zonderhulpmotor, het kleiduif schieten , het gebruik van
modelvliegtuigen met afstandsbediening, het bedrijven van
de paardensport. Het beoefenen van de schutterij op de
hiervoor voorziene percelen blijft toegelaten.

14.

Het leggen va'n gif aas . De bestrijding van konijnen en
vossen blijft toegelaten.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege
de Gemeenschapsminister of zijn gemachtigde en onverminderd
de bestaande wetten en reglementen ter zake. is verboden:
1.

Het oprichten van
landbouwfunctie.

constructies

met

een

specifieke

2.

Het
verbouwen
of
het heropbouwen van bestaande
constructies, derwij ze dat het ui tzicht ervan wordt
gewijzigd.

3.

Het aanbrengen van afsluitingen. Het herstellen of
vernieuwen van de bestaande afsluitingen is toegelaten,
alsook
het
aanbrengen
van
afSluitingen
voor
landbouwdoeleinden.

4.

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

5.

Elke activiteit die een belangrijke w1.Jziging van de
waterhuishouding voor gevolg kan hebben, inzonderheid het
graven van afwateringskanalen,
het uitvoeren van
draineringswerken en wateraftappingen welke van aard zijn
het peil het grondwaterpeil zodanig te beinvloeden dat
de aanwezige flora en fauna of de bestaande beplantingen
in gevaar worden gebracht.

6.

Het vernietigen van nesten, eieren of broedsels.

7.

Het kweken en uitzetten van dieren die tijdelijk of
definitief in het wild kunnen blijven leven, zoals

fazanten, patrijzen, damherten en eenden.
8.

Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en
heesters, inbegrepen het wegnemen van gesteltakken of
hoofdwortels.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode en
windvallige bomen en fruitbomen.
Onderhoudswerken zoals het snoeien of knotten, zijn
toegelaten mits het oordeelkundig gebeurt.
Het kappen van schaarhout is eveneens toegelaten.

9.

Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten,
hun bloemen of hun vruchten, met uitzondering van
landbouwgewassen, bramen en bosbessen.

Brussel, 02

jul i

1990

De Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening
en Huisvesting,

~-------.....

L. WALTNIEL.

