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Artikel 3.- Wat betreft de rangschikking als landschap, worden
voor de behartiging van het nationaal belang, de volgende beperkin~
aan de rechten van de eigenaars gesteld: behoudens toelating
verleend, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet
van 7 augustus 1931, is het verboden :
1. een gebouw of een constructie op te richten of een inrichting
te plaatsen zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond
is gebouwd, 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 word
2. één of meer verplaatsbare inrichtingen te plaatsen die voor
bewoning kunnen gebruikt worden, zoals woonwagens, kampeerwagens
en afgedankte voertuigen.
3. te bouwen of bestaande constructies te verbouwen, derwijze dat
het uitwendig aspect ervan wordt gewijzigd, zonder voorafgaande
toestemming vanwege de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen.
4. wegen en paden te verharden.
5. een opèlägruimte voor afgedankte voertuigen of schroot aan te
leggen.
6. een vuilnisbelt aan te leggen en afvalproducten achter te laten.
7. reclame-panelen of gelijk welke publiciteit aan te brengen.
8. bovengrondse en ondergrondse leidingen te plaatsen. De aanleg
van ondergrondse leidingen voor telefoon en voor het vervoer
van laagspanningselektriciteit, water en rioolwater, dienende
voor de ter plaatse gelegen gebouwen, blijft mogelijk mits voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Rijksdienst
voor Monumenten- en Landschapszorg.
9. elke activiteit te ondernemen die een belangrijke wijziging van
de waterhuishouming van het gebied voor gevolg kan hebben, in
die mate dat zij het voortbestaan van de flora en fauna in gevaar brengt.
10. vloeistoffen of gassen te lozen die het voortbestaan en de
gezondheid van flora en fauna in gevaar zouden kunnen brengen.
11. om het evem,welk werk aan te vatten dat de aard van de grond,
het uitzicht van het terrein of het hydrografisch net zou kunnE
wijzigen, inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringer
of grondwerken, de ontginning van materialen en het aanleggen
van op~puitterreinen.
12. eieren, nesten of broedsels, te vernietigen of weg te nemen en
op om het evenwelke wijze dieren te vangen, te verdelgen, te
jagen of te verstoren.
13. bomen te vellen, te ontwortelen of te beschadigen, met uitzondering van de kappingen van kanadapopulieren, lorken en
schaarhout en het normale snoeiwerk, desgewenst het knotten.
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Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 13 januari 197 6 .
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VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

