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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,

§

I,

I,

7°;

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 Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 26 oktober
2000,

BESLUIT

Artikel 1.

Wegens ZlJ nesthetische , historische en natuurwetenschappelijke waarde wordt het Liezelebroek , overeenkomstig
de bepalingen van het decreet van 16 april 1996, definitief
beschermd als landschap zoals afgebakend op bijgaand plan.

Het Liezelebroek is gelegen te Puurs (Lie zele ) aan Liezele-Dorp en Wolfstraat en is bekend ten kadaster:
Puurs, Ie afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 385A, 386ADEEL,
387A , 387B, 427, 427/2DEEL, 428, 429DEEL, 430A, 431B, 432A,
434, 435B, 435C, 439, 443B, 443E, 445B;
Puurs, 4e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 453A, 454B,
456A, 458, 459A, 460A, 462A, 465A, 468B, 468G, 469C, 469D,
477C, 477D, 481B, 484L, 541T, 542B, 543A, 544A, 545A, 547A,
548A, 549B, 549C , 549D, 549E, 549F, 549G, 549H, 550B, 553A,
553C, 553D, 553E, 553F, 554, 555, 556, 557, 558 , 559, 560,

. 1 ..

.1 ..
561, 562A, 562B, 563A, 563B, 563C, 563D, 563E, 563F, 563G,
563H, 563K, 564, 567D, 567E;
Puurs, 4e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 106D, 106E,
106K, 106L, 106M, 109B, 110A, 111.
Art. 2.
De historische

~aarde

wordt als volgt omschreven:

het is een landschap met een ongeschonden en ongewijzigd, eeuwenoud voorkomen waarin een complex van historisch permanente
graslanden voorkomen samen met een oud waarneembare patroon
van landschapselementen, waaronder de beek, een grachtenstelsel, een aantal lage dijkjes, houtkanten en bomenrijen. De
landschappelijke inrichting is een gevolg van de volmiddeleeuwse bewoningsorganisatie.
De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven:
een intact voorbeeld van de geomorfologische opbouw van
één van de brede valleistroken van de Molenbeek die
plaatselijk door een steilrand scherp afgeboord is van
het omgevend landschap
de botanische waarde zowel van de historisch permanent
graslanden als van de moerassige delen, de ruigten, de
oevers van de beken en grachten, en de bossen en struwelen
de verscheidenheid van de verschillende begroeiingen op
een vrij kleine schaal ten gevolge van de sterk varierende milieuomstandigheden (vochtgradiënten, bodemtypen, beheer)
zijn waarde als broed- en pleistergebied voor tal van
vogelsoorten, als leefgebied van amfibiën, en soms zeldzame en karakteristieke vlinder- en libellensoorten en
als jachtgebied van een aantal typische vleermuizensoorten
De esthetische waarde wordt als volgt omschreven:
Het is een gaaf voorbeeld van een open nat graslandgebied,
gelegen in één van de intacte brede valleistroken van de Molenbeek die plaatselijk scherp afgeboord is van het omgevend
landschap door een steilrand. Dit beeld van het intact valleilandschap wordt eveneens ondersteund door het oude waarneembare patroon van landschapselementen, waaronder de beek, een
grachtenstelsel, een aantal lage dijkjes, houtkanten en bomenrijen. De belevingswaarde van het landschap wordt versterkt
door de groene zoom van gesloten structuren van bossen en
struwelen die het noordelijk en het zuidwestelijk deel van het
landschap aflijnt .
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Die intrinsieke waarden van het te beschermen landschap worden
versterkt door het feit dat met een bescherming van het Liezelebroek een verbinding tussen de nu geïsoleerd gelegen beschermde landschappen van het Fort van Liezele en de Vallei
van de Molenbeek zou verwezenlijkt worden. Hiermee zou een
waardevol groot geheel gecreëerd worden.

De doelstellingen van het toekomstig beheer worden als volgt
omschreven:

Het toekomstig beheer moet erop gericht ZlJn het landschap als
één structureel geheel te bewaren en zijn huidige waarden en
karakteristieken te bestendigen. Dit houdt de instandhouding
in van een open, maar kleinschalig polderachtig graslandschap
met zijn bossen, dat een grote ecologische waarde heeft.
Door een aantal werken en ingrepen kan die waarde echter nog
verbeterd en plaatselijk hersteld worden.
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Voor de botanische en de vegetatiekundige waarde van het
landschap is het belangrijk het huidige waterpeil te
handhaven. Door gerichte opstuwing van de aanwezige
sloten en herstel van dwarsgreppels kan een optimaal
biotoop ontstaan voor amfibiën en anderen diersoorten.
De kwaliteit van het water is een even belangrijke factor. Er dient gestreefd te worden naar een bestendiging
en een plaatselijke verbetering van die kwaliteit.

*

Voor het graslandcomplex moet het beheer gericht zijn op
de optimalisering van de aanwezige potenties. Ervaringen
in gelijkaardige graslandcomplexen in de nabijheid tonen
aan dat op relatief korte tijd ook de minder soortenrijke graslanden snel aan biologische waarde kunnen winnen door een meer natuurtechnisch graslandbebeer toe te
passen. Dit kan gaan van een relatief extensieve begrazing door het vee en/of een passend hooilandbeheer met
of zonder nabeweiding. Dit moet tevens leiden tot een
verdere diversificatie.

*

In de moerassige vegetatie en de ruigten moet een gepast
maaibeheer voor diversificatie zorgen. Die delen mogen
niet dichtgroeien met wilgen en elzen.

*

Een goed beheer van de sloten en poelen moet zorgen voor
het tegengaan van de verlanding en voor het tot standbrengen van de verschillende stadia in de successie. Dus
ook weer een diversificatie .
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Waar recent graslanden zijn ingenomen en op de percelen
waar de evolutie is ontstaan naar een essen-olmenbos, is
het aangewezen op termijn de aanplantingen met populieren terug te dringen.

*

De aanleg van nieuwe knotwilgenrijen en het invullen van
bestaande zijn een landschappelijk verantwoorde activiteit en kunnen snel gunstige gevolgen hebben voor de
avifauna.

Een bescherming als landschap is een wettelijk instrumentarium
dat de mogelijkheid biedt om een waardevol landschap als één
geheel te beschermen, instand te houden en te beheren. Door de
oprichting van een beheerscommissie wordt een continu overlegplatform gecreëerd en door het opstellen van een beheersplan heeft men de mogelijkheid om een doorlopend beheer uit te
werken dat kadert in een globale visie met aandacht voor de
belangrijke intrinsieke waarden van het gebied.
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 beschermings-voorschriften, 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.

Elke activiteit of elke handeling die een wijziging van de waterhuishouding of van de waterpeilen
voor gevolg kan hebben.

2.

Het scheuren van de historisch permanente graslanden. Dit zijn de graslanden die bij het relevant
actueel gebruik van de gronden met de letter G
zijn aangeduid.

3.

Het aanplanten of uitzaaien van bomen en heesters
in de historisch permanente graslanden.

4.

Het vernietigen van eieren, nesten en broedsels.

5.

Het vangen of doden van dieren, uitgezonderd het
bejaagbaar wild en voor wetenschappelijke doeleinden .
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Art . 4 .

In afwijking van de bepalingen van artikel 3 blijven op
de percelen 106D, 106E , 106K, 106L , 106M en 106N de han delingen en werken toegelaten voor zover deze overeenstemmen met de huidige bestemming van het gewestplan en
voor zolang deze bestemming niet gewijzigd is .

Brussel , 5 maart 2001

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport,
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