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Ministerieel besluit tot voorlopige aanduiding van de ankerplaats
Abdij van Postel en de Ronde Put te Mol en Retie

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de
landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober
1997, 18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001,
juli 2002, 13 februari 2004 en 10 maart 2006;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli
2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van 15
oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007
en 10 oktober 2007;

BESLUIT,

Artikel 1. Abdij van Postel en de Ronde Put
te Mol en Retie wordt
voorlopig aangeduid als ankerplaats overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de
decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december
2001, 19 juli 2002, 13 februari 2004 en 10 maart 2006.

Art. 2.

§ 1. Het algemeen belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt door
het gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:

1° natuurwetenschappelijke waarde: de Ronde Put en omgeving betreft op
natuurwetenschappelijk gebied een van de interessantste gebieden van de
Kempen. Gelegen in het brongebied van de Kleine Nete en rijk aan open water
en moerassen, vinden we hier overgangssituaties van drogere naar natte
vegetatie,
alsook
verschillende
verlandingsstadia.
De
afwisselende
vegetatietypes van droge heide, grove dennen, elzenbroek struweel en oude
bossen resulteren in een belangrijke botanische waarde. De combinatie van
open water met natte vegetaties, oud bos en weilanden biedt ideale
mogelijkheden voor
wateren
prooivogels,
waarvan
enkele
zeldzame
exemplaren in het gebied broeden. Maar ook insecten, vlinders, reptielen en
amfibieën gedijen hier goed;
2° historische waarde: deze ankerplaats is een getuige van het vroegere
grootgrondbezit met landbouw, bosbouw en later ook jacht. Men vindt hier de
verschillende stadia in de evolutie van het landschap terug:
loofbosontginningen en vorming van heide en akkers, droogleggen van
moerassen en het herbebossen van heide, de uitbating van veenmoeras. Het
abdijgebouw met omwalling, een aantal dreven in oost-westelijke richting,
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en de structuur van de Ronde Put ZlJn reeds op de historische kaart van de
Ferraris {1777) herkenbaar. De structuur van de onmiddellijke omgeving van
de abdij, en meer bepaald de ontginningsstructuur, de bospercelen en het
drevenpatroon, zijn sinds het begin van deze eeuw relatief gaaf gebleven
(cf. MGI, 1909). Met de abdij -waarvan de kerk minstens teruggaat tot de
13de eeuw en andere delen tot de 16de eeuw-, het kasteel uit het midden van
de 19de eeuw en enkele oudere hoeven en woningen, herbergt deze ankerplaats
eveneens heel wat bouwkundig erfgoed;
3° esthetische waarde: de combinatie van een ongerept natuurgebied {de
Ronde
Put)
temidden
van
een
oud
cultuurlandschap
met
bossen
en
kleinschalige landbouwpercelen en het in het gebied aanwezige bouwkundig
erfgoed, geeft deze ankerplaats een zeer hoge esthetische waarde. De
en
het
afwezig
zijn
van
ongereptheid,
de
uitgestrektheid
'horizontvervuiling, dragen positief bij tot de belevingswaarde;
4° sociaal-culturele waarde: de abdij van Postel heeft doorheen haar
eeuwenlange geschiedenis een belangrijke stempel gedrukt op de evolutie van
het gehucht Postel en omgeving. Vanaf de late middeleeuwen tot in de helft
van de 19de eeuw werden sommige veenmoerassen uitgebaat ten behoeve van
brandstofvoorziening;
5° ruimtelijk-structurerende waarde: gelegen in de centrale Kempen, heeft
dit landschap de typische compartimentenstructuur van eenheden bos,
afgewisseld met eenheden weiland. De Ronde Put en het gehucht Pastel, met
de abdij en het kasteel, vormen twee zwaartepunten in het landschappelijk
geheel. Een indrukwekkend drevenpatroon geeft het geheel de typische
blokvormige structuur.
Deze ankerplaats vertoont nog een belangrijke
samenhang met haar omgeving.

§
2. De landschapskenmerken die typisch ZlJn voor de ankerplaats, met
inbegrip van de ruimtelijke kenmerken die eigen zijn aan de waarden zijn de
volgende:

1° Het deelgebied de Ronde Put en de Muizenput
a) Het Vlaams Natuurreservaat 'de Ronde Put', het brongebied van de
Kleine Nete, bestaat uit een open plas met een middendijk en
met
verschillende
overgangen
van
droge
naar
natte
heide
verlandingsstadia. Noordelijk wordt de plas begrensd door oude
dennenbossen op een microreliëf van stuifzanden;
b) Ten westen van de Ronde Put, tot aan het Kempisch Kanaal, liggen
grotere open graslanden met natte depressies en de heraangelegde
Lange-Linneput;
c) De Kororniezenheide in het zuiden werd grotendeels bebost;
d) De Muizenput, nog in privéhanden, is sterk verruigd;
e) Dit deelgebied heeft een erg lage bebouwingsdichtheid (bouwkundig
erfgoed, opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed)
1) MOL/Postel, Arendonksestwg z/n: voormalige abdijhoeve met open
schuur;
2) MOL/Pastel, Arendonkseweg 75-77: woonstalhuizen met open schuur,
afgebrand;
4}
MOL/Pastel,
Kasteelstraat 14: vroegere rentmeesterswoning de
Broqueville;
5) MOL/Pastel, Kasteelstraat z/n: beschilderd breedhuisje.
2° Het deelgebied de Moeren en het Hoge Moer
a) Voornamelijk open akkerlandschap met wijdse zichten, ontstaan door de
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b) ontginning van het laatste stuk hoogveen van de Kempen in de jaren
'60;
c) Verspreide bossen in blokvormige
structuur,
waaronder
talrijke
dennenen sparrenaanplantingen met
soms heiderestanten in de
onderbegroeiing;
d) Restanten van heide in de vorm van Pijpestrootjevegetatie;
e) Enkele waterpartijen, waaronder een paar brede wateringskanaaltjes en
enkele kleinere poelen nabij het Kempisch Kanaal;
f} Slechts één groot, familiaal landbouwbedrijf in dit deelgebied.
3° Het deelgebied de Koninklijke Schenking
a) Voornamelijk naaldbossen en aanplantingen van Amerikaanse eik in een
blokvormig patroon;
b} Enkele grote, open akkers nabij de E34;
c) Plaatselijk enkele heiderestanten;
d) Wegenpatroon met Bladelseweg en Bergeyksedijk, Miel-Ottenpad;
e) Oorlogsmonument aan de Bergeyksectijk {RAF Lancaster, 1944);
f) Uiterst lage bebouwingsdichtheid, geconcentreerd in het noorden
(bouwkundig erfgoed, opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed} ,
1) Reuselseweg 66: "Postelse Hofstede", voormalig jachtpaviljoen
van Prins Philippe;
2) Reuselseweg z/n: Sint-Jozefskapel
40 Het deelgebied domein van de abdij met aangrenzend privé-domein
a} Compartimentenstructuur met een afwisseling van akkers, weiland,
bospercelen, drevenpatroon en enkele vijvers;
b} De oude Bladelseweg, nu met privékarakter;
c} Enkele heiderestanten, o.a. nabij de Kaasboerin;
d} Zeer geringe bebouwing geconcentreerd in het uiterste oosten {o.a.
herberg 'De Kaasboerin');
e} Archeologische sites:
1) Reuselseweg: grafheuvel van "Bladelstukken" (Bronstijd);
2) Mesolitische en finaal-Paleolithische vondstenconcentratie op
het paraboolduin bij "Achtergrootbosheide" (ten zuiden van de
abdijvijver} .
5 ° Het deelgebied gehucht Postel met de abdij si te, de woonkern en het
kasteel de broqueville
a) Voornamelijk naaldbossen en aanplantingen van Amerikaanse eik in een
blokvormig patroon;
b) Enkele grote, open akkers nabij de E34;
c) De historisch zeer belangrijke ommuurde abdijsite;
d} Het parkdomein bij het kasteel de Broqueville;
e) De oude kern van het gehucht Postel;
f) De akkers en bossen ten westen van de abdij en ten zuiden van de
Kasteelstraat;
g) Het bouwkundig erfgoed, opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed '
1} MOL/Postel, Abdijlaan 9-ll' "Herberg De Lindedreef";
2} MOL/Postel, Abdijlaan 16' Norbertijnenabdij;
3) MOL/Postel, Postel 50: toegangspoort (verdwenen);
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voormalige hoeve
'De
Hey Bloem'
4) MOL/Postel,
Postel
92:
(ingestort);
5) MOL/Postel, Postel 94-96: gekoppelde kleine woningen;
kasteel van Postel of kasteel de
6) MOL/Postel,
Postel 90:
Broqueville;
7) MOL/Postel, Steenovens 10: voormalige school;
8) MOL/Postel, Desselsedreef 50: langgestrekte hoeve.
3. De aflijning van de ankerplaats
weergegeven op het plan als bijlage.

Art .

Brussel,

op

schaal

1/25 . 000

wordt

2 8 APR. 2008

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van
Financiën en Begroting en Ruimteli jke Ordening,

Dirk VAN .MECHELEN

