MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd door de 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 ministerieel besluit van 19 januari 1996
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 17 april
1997;

BES L U I T

Artikel 1. - Gezien het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, wordt beschermd:
- als monument, overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976,

Het geheel van het Fort Steendorp, bekend ten kadaster: Temse
(Steendorp) , 3de afdeling, sectie C, 4de blad, perceelnummer
1222 A6 (deel)
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde en de wetenschappelijke waarde
-als voorbeeld van het laatste bakstenen fort dat in ons land
werd gebouwd en hierdoor de periode van de ontwikkeling van de
militaire baksteen-vestingbouw tussen de 13de en de 19de-eeuw
afsluit;
-als voorbeeld van een onderdeel van het Nationaal Defensieconcept van 1859 en dit binnen het Nationaal Reduit voor de
Regering van het Veldleger te Antwerpen;

-als voorbeeld van militaire architectuur en vestingbouw van
het einde van de 19de-eeuw;
als voorbeeld van een typisch Generaal Brialmontconcept
binnen de dubbele fortengordel rond Antwerpen;
-als enig en uiterst zeldzaam voorbeeld van een militair fort
met droge grachten, geflankeerd door caponnières, met oreillongrachten, met gecreneleerde beren en bijhorende ezelsrugafwerking met monniken, met haha en reduit van wapenplaatsen;
-als voorbeeld van een fort gebouwd op het hoogste punt van de
(para-) cuestarand van het Waasland, dat spijts herhaalde
vernielingen, in al zijn geledingen nog herkenbaar is als een
exeptioneel en ingenieus Brialmont-fort;
-als voorbeeld van een merkwaardig ondergronds vleermuizenhibernaculum waarin in de winter 1992/1993, 821 individuen
en 11 van 19 inlandse vleermuissoorten werden geïnventariseerd
en als overwinteringsplaats voor vleermuizen van nationaal en
internationaal belang is;
-als voorbeeld van een domein waarop zich bijna spontaan een
natuurlij k bos en struweel heeft ontwikkeld dat fungeert als
een interessant biotoop voor een specifiek vogel- en plantenbestand.

Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing :
1.

De beschikkingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de
monumenten en de stads- en dorpsgezichten.

BIJZONDERE ERFDIENSTBAARHEDEN
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemminq vanwege de
minister of zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande
wetten en reglementen terzake is verboden:
1.

Het achterlaten van afgedankte
van slib en afvalprodukten.

voertuigen

of

schroot,

2.

Het
plaatsen van ondergrondse
leidingen
voor
het
transport van elektriciteit, water, gas en rioolwater en
van telefoonleidingen.

3.

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
zelfs
indien
dit
slechts
enkele
centimeters zou betreffen.

4.

Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.

5.

Het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten,

bloemen of hun vruchten,
gewassen.

met uitzondering van cultuur-

6.

Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in
het gebied zou kunnen verstoren, inzonderheid de toegang
tot het binnengedeelte van het
fort
(uitgezonderd
toegang
voor
beheersdoeleinden
en
wetenschappelijk
onderzoek), het houden van testen , oefenritten en wed strijden met mechanische voertuigen, het gebruik van
vaartuigen met of
zonder hulpmotor ,
het
kleiduif schi eten, het gebruik van modelvliegtuigen met afstandsbediening, het bedrijven van ruitersport, het houden van
manifestaties.

7.

Het leggen
klemmen.

Brussel,

van

gifaas,

het

gebruik

van

vuurwapens
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De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

en

