VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE RANGSCIDKKING ALS LANDSCHAP
DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
BUITENLANDSE HANDEL EN STAATSHERVORMING,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en
landschappen, gewijzigd bij decreet van 14 juli 1993;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1,
1,7°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse regering van 7 april 1993, 7 oktober 1993 en 18 mei
1994;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie
van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd
bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober
1993;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 27 april 1995,

BESLUIT

Artikel 1. Wordt gerangschikt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931,
zoals afgebakend op bijgaand plan:
Wegens zijn historische en wetenschappelijke waarde:
- als landschap:
Omgeving Fort van Steendorp - Paracuesta van het Waasland, gelegen te
Temse (Steendorp), Schauselhoekstraat ;
Temse (Ternse) Negenoogstraat ;
bekend ten kadaster:
Temse, 2e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 961, 962, 963, 964, 966C, 966D, 967, 968,

969A,969C;
Temse, 3e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 1192A, 1193A, 1200(DEEL), 1205C(DEEL),
1206, 1207, 1208A, 1208C, 1209A, 1222A6(DEEL), 1222K6, 1233, 1234B, 1235, 1236, 1237,
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1255B, 1256B, 1258G.

Art. 2.
HISTORISCH wordt het als volgt omschreven:
Langsheen de Scouselestraat is er een relict van ondiepe kleiwinning(en) aanwezig. Cultuurhistorisch is dit van grote waarde omdat dergelijke kleinschalige klei-uitbatingen nog zelden aangetroffen worden in een breed landschappelijk kader.
WETENSCHAPPELIJK wordt het als volgt omschreven:
Het gebied is waardevol op geomorfologisch en geologisch vlak omdat hier de cuestarand quasi
onaangeroerd is gebleven. Op andere plaatsen is de rand niet of nauwelijks waarneembaar doordat
ze bebouwd is of omdat de cuestarand een kleinere hellingsgraad heeft of nog omdat er kleiputten
ontstaan zijn.
Onder het oppervlak is nog steeds de Rupeliaanklei onaangeroerd aanwezig op een kleine strook
na langs de Scouselestraat waar het topniveau is weggehaald.
Enkel een strook langsheen de Scouselestraat en de Schauselhoekstraat is botanisch zeer
waardevol. Hier treffen we immers plantesoorten aan die zeer zeldzaam tot zeldzaam zijn in de
regio zoals Muskuskruid (Adoxa moschatellina), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Gele
dovenetel (Lamium galeobdolon) en Slanke sleutelbloem (Primula elatior) of zelfs nergens anders
voorkomen in het Waasland zoals Daslook (Allium ursinum).
Het gebied is door zijn unieke ligging in de nabijheid van open waterplassen, het lager gelegen
poldergebied en de Schelde een belangrijke pleister- enlof fourageerplaats voor tal van vogels. Het
eigen karakter van het gebied biedt op enkele plaatsen, d.i. aan de rand van vroegere oppervlakkige kleiwinningen of in de resterende lijnvormige elementen, nest- en broedgelegenheid aan
diverse vogelsoorten.

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.
3. Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot, evenals het aanleggen van een
opslagplaats voor dergelijke produkten.
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4. Het aanleggen van een vuilnisbelt of het achterlaten van afvalprodukten.
5. Het aanbrengen van reclamepanelen of gelijk welke publiciteit.
6. Het plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen.
7. Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein of het
hydrografisch net zou kunnen wijzigen, inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringen of
grondwerken, de ontginning van materialen, het aanvoeren van grond en het aanleggen van
opspuitterreinen.
8. Het vernietigen van eieren, nesten en broedsels.
9. Elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor de aanwezige flora en fauna,
zoals huishoudelijk en industrieel afvalwater.
10. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen op de percelen of delen van percelen die op
het plan aangeduid zijn als bronzone. Op de andere percelen is deze bepaling eveneens van toepassing met uitzondering van de stoffen door de bevoegde overheid erkend voor het normale gebruik
in land- en tuinbouw en mits ze worden toegepast volgens de opgelegde gebruiksaanwijzingen en
in de toegelaten hoeveelheden.
11. Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun bloemen of hun vruchten.
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op het maaien en het afvoeren van het maaisel mits
het oordeelkundig gebeurt.
12. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het gebied zou kunnen verstoren,
inzonderheid het houden van testen, oefemitten en wedstrijden met mechanische voertuigen, het
kleiduifschieten, het gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening.
B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestennning vanwege de Gemeenschapsminister of
zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande wetten en reglementen ter zake, is verboden :

1. Het aanbrengen van afsluitingen.
2. Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding voor gevolg kan hebben,
inzonderheid het graven van afwateringskanalen, het uitvoeren van draineringswerken,
wateraftappingen en het wegpompen van water.
3. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters (inclusief geknotte bomen)
inbegrepen het wegnemen van gesteltakken of hoofdwortels .
Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op dode of windvallige bomen of niet meer
produktieve fruitbomen. Onderhoudswerken zoals het snoeien of knotten, zijn toegelaten evenals
het kappen van schaarhout, mits het oordeelkundig gebeurt.
4. Het aanplanten van bomen en struiken. Toegelaten is het aanplanten van Canadapopulieren,
Zwarte els, knotwilgen en olmen langsheen de huidige perceelsgrenzen.
5. Het maaien of afbranden van de rietkragen tussen 1 februari en 1 oktober.
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6. Het leggen van gifaas, het gebruik van klemmen.

Brussel,

Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming,
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