MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
HUISVESTING EN AMBTENARENZAKEN,

Gelet op het decreet van
3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22
februari 1995 en 8 december 1998;
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 13 juli 1999 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999,14 april 2000, 26 mei
2000,10 mei 2001,11 mei 2001 en 18 mei 2001;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 juni 2000 houdende ontwerp van
lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 5 april 200 I ,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998:
Wegens de industrieel-archeologische; historische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
de Etbosdreef, kasseiweg tussen Moervaart en Zuidlede. met inbegrip van de beboomde
wegbermen,
gelegen te Moerbeke (Waas), Etbos ;
bekend ten kadaster:
Moerbeke (Waas), 1stc afdeling, sectie F, perceelnummers 30A/2, 30C/2, 30D/2;
Moerbeke (Waàs), l ste afdeling, sectie G, perceelnummers 63C, 63D, 63E, 63F, 63G, 91A,
91B.

Artikel 2.

het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven:
- deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie
van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de
technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van kasseiweg
en wegberm van belang. De Etbosdreef heeft een trapeziumvormige opbouw en ligt ongeveer
150 cm hoger dan de aanpalende terreinen. Op de wegbermen werden bomen geplant. Momenteel zijn het Canadapopulieren.

het algemeen belang gevormd door de historische waarde wordt als volgt omschreven:
- deze kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een
teclmiek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanlel.
van heirbanen. Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella. tijdens het begin van de 17 e
eeuw werden de straten in de steden geplaveid. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria
Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd. Een deel van de
Etbosdreef is vanaf de Moervaart een monumentale toegangsdreef tot Wulfsdonk en is beplant
met Hollandse Linde (Tilia x vulgaris).

het algemeen belang gevormd door de sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
- de zeldzaam wordende kasseiwegen zij n zéér karakteristiek en geven aan het landschap een
belangrijk, echt en onvervalst karakter. Ze worden door menig wandelaar. wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen. Ook de aanplantingen langs de Etbosdreef geven aan het landschap een authentiek voorkomen.

Artikel 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot bepaling
van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stadsen dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).
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