MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
DEFINITIEVE BESCHERMING ALS LANDSCHAP
DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT,

Gelet op het decreet van 16
bescherming van landschappen;

april

1996

houdende

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

1

7° i

Gelet
op
het besluit
van de
Vlaamse regering
van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 23 december
1999,

BESLUIT

Artikel 1.
Wordt definitief beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 april 1996, zoals afgebakend
op bijgaand plan:

Wegens zijn esthetische, historische en natuurwetenschappelijke waarde:
- als landschap:
Het laagveengebied gelegen tussen het Zilvermeer en het Zilverstrand te Mol, gelegen te Mol (Mol), Postelsesteenweg ;
bekend ten kadaster:
Mol, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer (s) 1035F10, 103 5F9,
1035G, 1035T2, 1076E, 1080, 1084A, 1085B, 1177D, 1178, 1180A,
1180B, 2055C, 2060A, 2061, 2062, 2064A, 2068C, 2069A, 2071A,
20 7 1B, 2074A, 2078, 2080, 208 1, 2082, 2083, 209~A,
~O'9o,A,
2096A, 2097E, 2098A, 2101C, 2101D, 2103, 2105A, 2111H, 2119ADEEL, 2131, 2132, 2133C, 2134A, 2134B, 2135C, 2135D, 2135E,
2135F, 2136G, 2136H, 2137C, 2138C, 2139B, 2139C, 2140B, 2140C,
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2141G,
2145A,
2146/2F,
2146A,
2147B,
2147C,
2149A,
2150C,
2150D, 2151A, 2152B, 2156A, 2157E2DEEL, 2162A, 2163A, 2165A,
2166E,
2167K,
2167M,
2168A,
2170A,
2171A,
2175A17DEEL,
2175C17, 2175D17, 2175W16, 2175X16, 2177A99, 2177N39, 2177Z98.

Art. 2.
De esthetische waarde wordt als volgt omschreven:

Het deels beboste, deels open landschap met geleidelijke overgangen van heide naar gagelstruweel , van drogere bul ten naar
vochtiger slenken, van broekbos naar beemden,
dit alles omgeven door naaldbos, biedt een zeer hoge belevingswaarde.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Deze blijkt duidelijk uit de geschiedenis van het landschap.
Het dankt zijn ontstaan aan bepaalde ingrepen van de mens in
het gebied zelf (het creëren van heide en beemden en turfwinning) en in de omgeving (de aanleg van kanalen met een irrigatienet en zandwinning) .
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven:
Uniek in Vlaanderen is het slenken-bultenmoeras, waar door het
samengaan van verschillende abiotische factoren een erg gedifferentiëerd milieu ontstond, met een respectabel aantal
zeer
zeldzame planten waaronder Tweehuizige zegge
(zeldzaam in
Europa), Plat blaasjeskruid en Rijnrus (zeldzaam in België) en
Armbloedige waterbies, Slank wollegras en Malaxis (zeldzaam in
de Antwerpse Kempen). Plaatselijke veenmospakketten doen aan
een aanzet tot hoogveenvorming denken.
Belangrijk zijn de vochtige en droge heide, de gagelstruwelen
met plaatselijk het zeldzame Galigaan, het elzen(broek)bos en
het hooiland. In het Meergoor ligt één van de laatste duidelijke voorbeelden van de opbouwen vegetatie van voor de turfwinning uitgebate venen.
.
In het voorgesteld landschap werden twee zeldzame vogelsoorten
(witsterblauwborst en ijsvogel) en drie zeldzame amfibieëeënsoorten (rugstreeppad, heikikker en kamsalamander) voor.
De doelstellingen van het toekomstig beheer worden als volgt
omschreven:

Het toekomstig extern beheer moet erop gericht z~Jn de subtiele samenhang van abiotische factoren en de daarmee samenhangende zeldzame vegetaties te behouden.
Hiertoe moeten beschermende maatregelen tegen de op het landschap inwerkende storingen uitgewerkt worden:
A

Ter instandhouding van de waterkwantiteit:

Het probleem van de overstrominge;' werd reeds opgelost door
heL herstel van het oostelijk irrigatiekanaal in de oorsprünkelij ke toestand, d. w. z. door het terug te verbinden met de
nieuwe zandput ten noorden van het Zilvermeer (naast het oud
stort) .
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Anderzijds zou het waterpeil verzekerd kunnen worden d.m.v.
een nieuwe stuw aan de zandput van het oud stort; het waterpeil in deze zandput mag ongeveer 1 meter hoger gebracht worden.
B

Ter bescherrn;uQ van de waterkwaljtejt:

De waterkwaliteit in het Buitengoor kan beschermd en geöptimaliseerd worden door:
- een oplossing te zoeken voor het probleem van het overstort
aan de Roskam;
verbinding van de grote zandput van Mol (Rauw) met de zandput van het stort ten einde het zuurde re water in de stort.put te neutraliseren;
beperking van de bemesting van het golfterrein en de illegale akkers ter hoogte van de Roskam;
aanleg van een rietpercollatieveld voor tertiaire zuive~ing
(stikstof en fosfor) ter hoogte van de Roskam, tussen de'
Postelsesteenweg en de irrigatiegracht;
beperking van de infiltratieoppervlakte aan het irrigatiekanaal door herstel van de dijken.
ç

Ter

Q~vanQ'

van de recreat;edrllk:

Het recreatieprobleem aanpakken is moeilijker.
Ter voorkoming van betreding van het kwetsbaarste gedeelte van
het Buitengoor zou zeker de nogal vage grens tussen het Zilverstrand en het Buitengoor moeten afgesloten worden. be toegankelijkheid vanuit het oosten (Roskam) zou sterk beperkt
worden door de reeds 'voorgestelde verlegging van de zandweg
naast het irrigatiekanaal naar de overzijde van dit kanaaltje,
waardoor een fysische barrière ontstaat.
Tevens wordt voorgesteld om op de twee percelen tussen de
Postelsesteenweg en het irrigatiekanaal een educatief wandelpad op te richten ten einde zowel bezoekers van het Ecocentrum
als vakantiegangers vanuit het Zilverstrand op een verantwoorde manier op te kunnen vangen. Door de aanwezigheid van dennenbos en de ligging aan de 'steenweg' hebben deze percelen
een geringere natuurwetenschappelijke en esthetische waarde en
komen ze in aanmerking voor de inrichting van dit wandelpad.
Het toekomstig intern beheer moet gericht zijn op het beheersen van de abiotische en biotische processen ten einde de
ecologische verscheidenheid te behouden of te vergroten.
A

Dennenbos

De dennenbossen kunnen beschouwd worden als een buffer t.a.v.
de recreatie in de omgeving.
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BElzenbos
Het kappen of dunnen van een beperkt aantal kleinere oppervlakten kan de soortenrijkdom en de structurele variatie bevorderen; het kapbeheer gebeurt best in de nawinter of het
vroege voorjaar.
C

Gemengd bos

De gemengde bossen worden best aan hun lot overgelaten.
D

Het slenken-bllltenmoeras (Buitengoor)

Hier moet vooral de opslag van dennen, elzen en berken verwijderd worden; dit gebeurt best in de winter, wanneer een
ijslaag de vegetatie beschermt.
Aan de randen moet het binnendringen van Molinia en van Gagel
drastisch beperkt worden door het afsteken van Moliniabulten
en Gagelstruweel.
E. Droge heide
Verjonging van de droge heide gebeurt best door het maaien van
de heide; in het Meergoor kan eventueel aan begrazing gedacht
worden.
F

Natte hei de

Ook hier is
aangewezen.
G

afsteken van Moliniabulten

en/of

Gagelstruweel

Pijpestrootjesheide met Gagelstrllweel in het Bllitengoor

In het noorden van het Buitengoor werden met succes een aantal
plagplekken gemaakt, met als gevolg een opmerkelij ke toename
van het aantal soorten (zie vegetatiebeschrijving) . Deze plagplekken worden best opengehouden.
H. Natte hooilanden aan de VleminçkJoop
Begrazing zoals in het verleden is hier praktisch niet meer
realiseerbaar; maaien van de Calthion-vegetaties in september
is de aangewezen maatregel.
Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

A.

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 3 juni 1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling
van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen (Belgisch Staatsblad 1
oktober 1997) .
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B.

Specifieke beschermingsvoorschriften:
Beh o udens

toestemming

vanwege

de

Vlaamse

mjnjster

of

zijn gemachtigde is verboden:
1.

Het aanplanten of uitzaaien van bomen en heest e rs.

2.

Het vernietigen van eieren, nesten of broedsels.

3.

Het houden van testen, oefenritten en wedstrijden met
mechanische voertuigen, in het bijzonder met mountainbikes , en het houden van sportmanifestaties.

Brussel,

15

mei 2000

Vlaamse minister van

Ambt enaren -
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