VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE RANGSCHIKKING ALS LANDSCHAP
DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING,

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, gewijzigd bij
de decreten van 13 juli 1972, 14 juli 1993 en 6 juli 1994 ;
Gelet op het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen, inzonderheid artikel
22 ;
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, I, 7° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van
de leden van de Vlaamse regering;
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 30
november 1995 ;
BESLUIT:
Artikell. Wordt gerangschikt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931, zoals
afgebakend op bijgaand plan:
Wegens zijn wetenschappelijke waarde:
- als landschap:
Voormalige Spoorlijn Mechelen-Terneuzen (Baanvak Sint-Niklaas - De Klinge), gelegen te SintGillis-Waas (Sint-Gillis-Waas) ;
Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels) ;
Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) ;
bekend ten kadaster :
Sint-Gillis-Waas, Ie afdeling, sectie B, perceelnummer(s) Z.NR ;
Sint-Gillis-Waas, Ie afdeling, Sectie C, perceelnummer(s) Z.NR ;
Sint-Gillis-Waas, Ie afdeling, sectie D, perceelnumrner(s) Z. NR ;
Sint-Gillis-Waas, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) Z. NR;
Sint-Niklaas, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) Z.NR.
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Art. 2.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven:
Langsheen de verlaten spoorwegberm, nu gebruikt als fiets- én wandelpad, worden typische
plantensoorten aangetroffen gerelateerd zijn met een verschil in vochtigheid. Andere soorten wijzen
voornamelijk op voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond en
planten van (zeer) droge graslanden, muren en rotsen.

Voor de behartiging van het nationaal belang worden de 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 van eender welke constructie uit om het even welk materiaal,
in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of aan om het welke drager vastgemaakt.

2.

Het plaatsen van eender welke verplaatsbare constructie of delen ervan die al dan niet voor
bewoning kunnen worden gebruikt.

3.

Het achterlaten, opslaan of verwerken van eender welke afvalstof, van afgedankte voorwerpen,
van ruwe of verwerkte materialen.

4.

Het aanbrengen en het voeren van gelijk welke publiciteit.

5.

Het plaatsen en vervangen van bovengrondse en ondergrondse leidingen, met uitzondering van
deze dienende voor ter plaatse gevestigde vergunde woningen en bedrijven, die kunnen toegelaten worden door de Vlaamse minister of zijn gemachtigde.

6.

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

7.

Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.

8.

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.

9.

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 kleiduifschieten, het gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening, het bedrijven
van de ruitersport.
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B. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Vlaamse minister o,(zijn
gemachtigde en onververminderd de bestaande wetten en reglementen ter zake is verboden:
1.

Het aanbrengen van afsluitingen

2.

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. Onderhoudswerken zoals het snoeien of knotten, zijn toegelaten, mits ze oordeelkundig worden uitgevoerd.
Het normale onderhoud van hakhoutbestanden is eveneens toegelaten.

3.

Het aanplanten van bomen, heesters en struiken.

4.

Het leggen van gifaas, het gebruiken van klemmen.

5.

Het verharden van wegen en paden. Het onderhoud en herstel van bestaande wegen en paden is
toegelaten.

Brussel,

1 0 -03- 1Cl97
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Theo KELCHTERMANS

