31/S/00

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,§l,I,

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 3 0 september
1999 ,

BESLUIT

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

Artikel

Wegens zijn esthetische en natuurwetenschappelijke
- als landschap:
Grobbendonk (Bouwel) , Ter Duinen
bekend ten kadaster:
Grobbendonk, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer (s ) 61A2DEEL,
61B2DEEL, 61G2DEEL, 61H2DEEL, 61K2, 61L2DEEL, 61TDEEL, 62A,
62B, 63/2G, 63A, 64/2A, 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 67P2,
67T2DEEL , 69B.

Art. 2. De natuurwetenschappelijke waarde wordt als volgt

omschreven:
Het nog vrij ongerepte stuifduincomplex met grote ni veauverschille,n op een kleine oppervlakte heeft een zeer hoge geomorfologische waarde; het is een belangwekkend relikt van de eens
zo talrijke stuifduinen die voorkwamen langsheen de Grote en
de Kleine Nete.
De esthetische waarde wordt als volgt omschreven:
Het deels beboste, deels open landduincomplex met grote niveauverschillen heeft een zeer hoge belevingswaarde . Op sommige plaatsen is de aanblik indrukwekkend.
De doestellingen van het
omschreven :

toekomstig beheer worden

als

volgt

Het toekomstig extern beheer moet erop gericht zJ.]n het duinencomplex met zijn opvallende reliëfverschillen zo ongerept
mogelijk te behouden. Gelet op de recreatiedruk vanuit de
aanpalende woonzones zal op de~ eerste plaats gezorgd moeten
worden dat deze recreatie op een efficiënte wijze wordt gekanaliseerd. Dit kan onder meer door :
- aanbrengen van wettelijke verbodstekens (b.v. 'verboden voor
alle verkeer'), vnl. om motorcross tegen te gaan;
- aanbrengen van sluissystemen voor wandelaars aan de toegangswegen, vnl. om gemotoriseerd verkeer en fietsers tegen
te houden ;
- afsluiten van sluikwegen d.m.v. natuurlijke hindernissen
zoals boomstammen en takken ;
- toepassen van het algemeen verbod tot het houden van sport
manifestaties, in casu wielerwedstrijden.
Het intern beheer moet gericht zijn op het in stand houden en
optimaliseren van de aanwezige vegetatie- of begroeiingstypen.
In eerste instantie zal nog veel Amerikaanse vogelkers moeten
verwijderd worden.
Tegelijkertijd kan gewerkt worden aan de omzetting van naaldtot loofbos, o.m. door :
- uitdunnen van naaldbos ;
- vrijmaken van zaailingen van Zomereik, Ruwe berk, Lijsterbes, Spork en Hazelaar ;
- daar waar de onderbegroeiing te zwak is : aanplanten van de
vernoemde soorten, eventueel aangevuld met Tamme kastanje ;
- openhouden van het stuifduin in het zuidwesten, tussen Berg
en Dal en Ter Duinen.
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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) .

B.

Specifieke beschermingsvoorschriften :
Behoudens toestemming vanwege de Vlaamse minister of
zijn gemachtigde is verboden:

1.

Het achterlaten van afgedankte voertuigen of schroot en
van afvalprodukten.

2.

Het vernietigen van eieren, nesten en broedsels .

3.

Het gebruik van voertuigen, tenzij noodzakelijk voor het
normale beheer en onderhoud van het landschap, het bedrijven van ruitersport en het houden van sportmanifestaties .

Brussel,

31

mei 2000

Vlaamse minister van Binnenl andse Aangelegenheden,
Ambtenarenz ken en Sport

ENS .
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