
VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2019/13849]
25 APRIL 2019. — Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat ″La Vallée de la

Woltz″ en tot opheffing van het erkende natuurreservaat ″Cornelysmillen″ te Gouvy

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989,
artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 12,
artikel 13, artikel 18, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van
11 april 1984 en 22 mei 2008, en artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van
natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door de privéverenigingen in erkende
natuurreservaten op te richten terreinen, de artikelen 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 1997 tot erkenning van het natuurreservaat
″Cornelysmillen″;

Gelet op het gunstig advies van de ″Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature″ (Waalse hoge raad
voor natuurbehoud), gegeven op 24 april 2012;

Gelet op het gunstig advies van het Provinciecollege van Luxemburg, gegeven op 5 juli 2012;
Gelet op het gunstig advies van de Beheerscommissie van het Natuurpark “Deux Ourthe”, gegeven op 9 mei 2017;
Gelet op het gunstig advies van de buitendiensten van de houtvester van Vielsalm van het Departement Natuur

en Bossen, gegeven op 25 augustus 2017;
Gelet op de aanvragen tot erkenning ingediend door de vzw NATAGORA voor de locatie « La Vallée de la Woltz »,

op 10 januari 2012;
Overwegende dat de vzw NATAGORA om de opheffing van het erkende natuurreservaat ″Cornelysmillen″

verzoekt en de opneming van zijn enig perceel binnen het nieuwe erkende natuurreservaat ″La Vallée de la Woltz″;
Gelet op de erkende biologische waarde van de locatie;
Overwegende dat het behoud en de verbetering van de biologische kwaliteit van de locatie de controle op de

vegetatie vereisen;
Overwegende dat het uitdiepen en het onderhoud van poelen ervoor zorgen dat de habitats van de locatie

veelzijdiger worden; dat die diversifiëring hun kwaliteit verbetert;
Overwegende dat het plaatsen van didactische borden en bewegwijzering tot de milieuopvoeding bijdragen;
Overwegende dat de niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten beheerd moeten worden met het oog

op de bescherming van de inlandse fauna en flora van de locatie;
Overwegende dat de wildpopulaties van de categorieën ″grof wild″ en ″overig wild″ bedoeld in artikel 1bis van

de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen beheerd moeten worden met het oog op de bescherming
van de fauna en flora van de locatie;

Overeenkomstig de loop van de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, overgebracht op het bij dit besluit
gevoegde liggingsplan en waarvan hij deel uitmaakt;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het erkende natuurreservaat ″La Vallée de la Woltz″ beslaat de terreinen die kadastraal bekend zijn of
waren als volgt:

Gemeente Afdeling Sectie Perceel Oppervlakte (ha)

Gouvy 1_Limerlé B 2830C 0,5230

Gouvy 1_Limerlé B 29080 0,9200

Gouvy 1_Limerlé B 1,3645

Gouvy 1_Limerlé B 2930A 0,9400

Gouvy 1_Limerlé B 3337L 0,3573

Gouvy 1_Limerlé B 3357C 0,1560

Gouvy 1_Limerlé B 3359F 0,0250

Gouvy 1_Limerlé B 33680 0,2560

Gouvy 1_Limerlé B 3396H 0,1090

Gouvy 1_Limerlé B 3396G 0,2770

Gouvy 1_Limerlé B 3396K 2,3263

Gouvy 1_Limerlé B 3495D 0,9900

Gouvy 1_Limerlé B 3495F 1,5460

Gouvy 1_Limerlé B 3495E 0,0100

Gouvy 1_Limerlé B 3521A 0,1680

Gouvy 1_Limerlé B 3522A 0,7085

Gouvy 1_Limerlé B 0,4575

Gouvy 1_Limerlé B 35450 0,1820

Gouvy 1_Limerlé B 3546A 0,2540
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Gemeente Afdeling Sectie Perceel Oppervlakte (ha)

Gouvy 1_Limerlé B 3547A 0,2970

Gouvy 1_Limerlé B 3060f 0,3690

TOTAAL 12,2361

waarvan de vzw Natagora de eigenaar en enige gebruiker is. Die gronden staan op bijgaand plan vermeld. Het
reservaat maakt geen deel uit van een Natura 2000-omtrek. Het eerder goedgekeurde perceel is het laatste op de lijst.
De werkelijke uitbreiding van de kadastrale oppervlakte bedraagt (circa) 11,8671 ha.

Art. 2. De ambtenaar van het Departement Natuur en Bossen belast met het toezicht op het erkende
natuurreservaat ″La Vallée de la Woltz″ is de houtvester van Vielsalm.

Art. 3. In afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden
toestemming om de volgende handelingen te verrichten die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
beheersplan :

1° bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of
beschadigen;

2° omheiningen voor het vee plaatsen;

3° huisdieren laten grazen;

4° poelen graven en onderhouden;

5° didactische borden plaatsen; plantaardig afval verbranden;

6° stenen uitgraven of verplaatsen;

7° maatregelen nemen ter beperking, en zelfs verwijdering van niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoor-
ten;

8° indien nodig, de wildpopulaties van de categorieën “grof wild” en “overig wild” bedoeld in artikel 1bis van de
jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen reguleren, na advies van de ambtenaar aangewezen in
artikel 2;

9° de omgeving van de waterlopen onderhouden.

Art. 4. In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van
de bewaking, de politie en het verkeer in de domaniale natuurreservaten buiten de wegen die voor het openbaar
verkeer openstaan, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991, dat van toepassing
is in erkende natuurreservaten krachtens artikel 1 van bovenvermeld besluit van de Waalse Gewestexecutieve van
17 juli 1986, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om in het kader van het beheersplan :

- met mechanische of motorwerktuigen te verplaatsen;

- over kap- graaf- en winningswerktuigen te beschikken;

- jachtwapens en vangsttoestellen te dragen;

- vistuigen te dragen;

- van honden en fretten vergezeld te zijn.

Art. 5. De in de artikelen 3 en 4 van dit besluit bedoelde afwijkingen staan vermeld in een door de gebruiker en
hun afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de
bewakingsagenten getoond kunnen worden. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken
aan de in artikel 2 aangewezen ambtenaar belast met het toezicht.

Art. 6. In het belang van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van
het reservaat, kan de Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen toestaan om van de verboden van
artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 af te wijken in het kader van wetenschappelijke onderzoeken en opvolgingen en
na advies van de afdeling ″Natuur″ van de beleidsgroep ″Landelijke Aangelegenheden″ van de ″Conseil économique,
social et environnemental de Wallonie″ (Economische, sociaal en Milieuraad van Wallonië).

Art. 7. De erkenning wordt verleend voor een periode van 30 jaar die ingaat op de datum van ondertekening van
dit besluit.

Art. 8. Het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 1997 tot erkenning van het natuurreservaat
″Cornelysmillen″ wordt opgeheven.

Art. 9. De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 april 2019.

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden,
Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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