MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
DEFINITIEVE BESCHERMING ALS LANDSCHAP

DE VLAAMSE MINISTER .VAN BINNENLANDSE
AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID

AANGELEGENHEDEN,

Gelet op het decreet van 16 april 1996 houdende beschenning van
landschappen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning 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 2001 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 mei 2000 houdende voorlopige
beschenning als landschap;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 30 augustus 2001,

BESLUIT:

Artikel 1. Overeenkomstig het decreet van 16 april 1996 wordt definitiefbeschennd, zoals
afgebakend op bijgaand plan:

Wegens zijn esthetische, histOiische en natuurwetenschappelijke waarde:
- als landschap:
DE DEFENSIEVE DIJK, gelegen te
Zwijndrecht (Zwijndrecht), Half Maan ; Smoutpot ;
Beveren (Melsele) Duivestraat(MEL) ; Trepelandstraiü(MEL) ;
bekend ten kadaster:
Zwijndrecht, Ie afdeling, sectie H, perceelnummer(s) 627G;
Zwijndrecht, Ie afdeling, sectie I, perceelnummer(s) 557B, 557M.

Overeenkomstig het decreet van 16 april 1996 wordt tevens een overgangszone rond de
Defensieve Dijk vastgesteld, gelegen te
Zwijndrecht (Zwijndrecht), Smoutpot 2070;
Beveren (Melsele) Duivestraat(MEL) ; Hennenneststraat(MEL) ;
bekend ten kadaster:
Zwijndrecht, Ie afdeling, sectie H, perceelnummer(s) 537, 538, 539, 540, 541A, 542A, 542B,
543A, 543B, 544, 545, 546, 547A, 548A, 549D, 557V, 627E, 635C, 636A, 637, 638B, 641A,
642, 643A, 644B, 645, 646, 647A, 648F, 648G;
Zwijndrecht, Ie afdeling, sectie I, perceelnummer(s) 540C, 543, 544, 546/3, 546A, 546ABIS,
547, 547BIS, 548A(DEEL), 548B,549A, 550A, 551, 552B, 553A, 557C, 557D, 557E, 557F,
557G, 557K, 557L, 557T, 557V, 578F, 578G, 578H, 578K, 600M, 60lB, 601C, 602B;
Beveren, ge afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 549E, 552B, 553, 554C, 556A, 558, 559A,
560,561, 562A, 565/2A, 565/2B, 565B, 584A, 585A, 589C, 618C, 620, 62012A, 621A,
624A,625A;
Beveren, ge afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 554D, 555A, 558A, 559C, 561B, 563A,
565B, 565C, 566A, 570B, 570C.

Art. 2.
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
Het voorgesteld landschap is een intact relict van een deel van het Verschanst Kamp Linkeroever
dat tussen 1870 en 1880 werd opgericht bij de uitbreiding van de Vesting Antwerpen, Natio naai
Reduit van België. Het betreft de Defensieve dijk die tussen de forten Zwijndrecht en FOli
Sint-Marie lag en die hier nog in de agrarische omgeving als oorspronkelijke context ligt.

De natuurwetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven:
Op deze dijk komen typische bloeml1jke vegetaties van dijken voor die in Vlaanderen zeer beperkt in aantal zijn. Er worden belangt1jke groeiplaatsen aangetroffen van Senecio eruci folius,
Ononis campesttis, AgIimonia eupatoria, Allium vineale, Odonti tes vema subsp. serotina, Rorippa sylvestris, Melandl1um album, Vicia villosa, Leucanthemum vulgare en Trisetum flavescens,
en ook van bijna uitzonderlijk geworden soorten zoals Saxifraga mdactylites en Knautia
arvensis.

De esthetische waarde wordt als volgt omschreven:
De Defensieve Dijk vonnt een robuste groene lijn in het agrarische landschap. Mede door het
strakke profiel van het dijklichaam en de dijkgracht en van de lunet de Halve Maan is het een
dominerend landschapselement.

De combinatie van die waarden maken van De Defenieve Dijk een landschap dat van belang is
voor het Vlamns Gewest.
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De doelstellingen van het toekomstig beheer worden als volgt omschreven:
Het toekomstig beheer moet erop gericht zijn de Defensieve Dijk als een vestingbouw kundig
voorbeeld te bewaren en te herstellen waar mogelijk en wenselijk. Zijn behoud in zijn
oorspronkelijk agrarische context is van even groot belang.
Tevens dient het beheer zich te richten op het behoud en de verbetering van vegetatiekundige
waarde van het gebied.
Het is ook aangewezen na te streven dat het geheel in al zijn
aspecten zou kaderen in een educatieve, sociale enlof wetenschappelijke functie.

Ali. 3. Met het oog op de beschenning zijn van toepassing:

A.

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

B.

Specifieke beschenningsvoorschriften:
Behoudens toestelmning vanwege de Vlaamse minister of zIJn gemachtigde
verboden:

IS

I.

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

2.

Het scheuren van graslanden.

3.

Het aanplanten of uitzaaien van bomen en heesters in de graslandvegetatie.

4.

Het achterlaten van slib.

5.

Het gebruik van meststoffen op het dijklichaam.

Motivering van de specifieke beschenningsvoorschriften :
Ter aanvulling van de algemene beschenningsvoorschriften die gelden voor alle beschennde
landschappen zijn een beperkt aantal specifieke beschenningsmaatregelen noodezakelijk in dit te
beschermen landschap:
In de gracht van de Defensieve Dijk komen een aantal aan water gebonden vegetaties
voor. Omdat het om kwetsbare vegataties gaat, is een doordacht beheer van de
waterhuishouding en van de waterpeilen een noodzaak.
2,3,4,5. Op de dijk komen aan voedselarme omstandigheden gebonden graslandtypen met
zeldzame en kwetsbare plantensoorten voor die geen tijdelijke omzetting of
herinzaaiing en zelfs geen aanrijken kunnen doorstaan. Dit verantwoordt een
zeer specifieke beschermingsmaatregelen.
1.
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C.

een overgangszone:

Ter ondersteuning van de intrinsieke waarden van het te beschennen landschap wordt een overgangszone ingesteld, overeenkomstig de bepalingen van aliikel 5 van het decreet 16 apri l 1996
houdende beschellning van landschappen. Met deze overgangszone wordt het behoud van de
Defensieve dijk in zijn oorspronkelijk agrmische context beoogd. Hiervoor dient het agrarisch
gebruik behouden te worden en dienen bebouwing en andere constructies beperkt te worden .

Om die reden zijn in deze overgangszone volgende specifieke beschellningsvoorschriften van
toepassing:
Behoudens toestemming vanwege de Vlaamse mini ster ofzij n gemachti gde is verboden:
I.

Constructies of gebouwen op te richten.

2.

Op de percelen een ander gebruik in te voeren dan het agrmische gebruik, met
uitzondeling van de tuinen van de woningen en gebouwen op en rond de Halve Maan.

Brussel,

1 4 -09- 200.1
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en buitenlands beleid,

Paul VAN GREMBERGEN
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