I ' -... "
-,

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
DEFINITIEVE BESCHERMING ALS LANDSCHAP

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE
ORDENING,

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 decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg,
gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december
2000,21 december 2001, 19 juli 2002 en 13 februari 2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 02 juli 2004 houdende voorlopige
beschenning als landschap;
Gelet 0 p h et a dvies van deK oninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 19 januari 2006,
Overwegende dat, als gevolg van een administratieve fout, het kadastrale
perceel 213 E(deel) niet is opgenomen in de opsomming van het eerste artikel
van het ministerieel besluit houdende voorlopige beschenning als landschap
van de Liereman - fase 1 - uitbreiding, ondertekend op 2 juli 2004, en dat
dit perceel wel is gelegen binnen de afbakening op het plan in bijlage, zoals
bedoeld,
BESLUIT:
Artikel 1. Overeenkomstig het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg,
gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999,8 december 2000,21 december
2001, 19 juli 2002 en 13 februari 2004, wordt definitiefbeschennd, zoals afgebakend op
bijgaand plan:
10 Wegens de estbetische, historische en natuurwetenschappelijke waarde:
- als landschap:
De Liereman - fase 1 - uitbreiding, gelegen te
Oud-Turnhout (Oud-Turnhout), Lage Mierdse Weg; Schuurhovenberg ; Schuurhovendijk ;
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bekend ten kadaster:
Oud-Turnhout, Ie afdeling, sectie D, perceelnununer(s) l79A, l88B, l89B, 190, 191, 192,
193, 213 E (deel), 2l4A, 266A, 684, 685, 686, 687, 688, 689A, 690A, 692C, 693A, 693B,
694A, 695A, 696, 697, 698, 699E, 70lE, 704D, 705A, 706, 707A, 7l0A, 7llA, 712, 713,
7l4A, 7l5A, 7l6A, 717, 720A, 727A, 727C, 728A, 729A, 738B, 739, 740, 74lA, 74lB,
742A, 743A, 744, 745, 746, 747, 747/02, 748A, 752, 752/02, 753, 754A, 754B, 755, 756,
757, 758, 759, 760, 76lA, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768A, 769, 770, 771, 771/02, 772,
773C, 773E, 774B, 775, 776A, 776B, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787,
788,789,790,791,792, 793A, 794A, 795A, 796, 797, 798, 799,800,801,802,803,804,
805, 806A, 807, 808, 811A, 812, 813C, 8l4A, 8l5A, 8l6A, 817, 818, 819, 820A, 82lA,
825A, 826, 827, 828, 829A, 830, 831/02, 83lA, 83IB, 832, 833A, 834A, 835A, 836, 837,
838, 839, 840;
Oud-Turnhout, Ie afdeling, sectie E, perceelnununer(s) l53A, l6lA, l68A, 232A, 242B,
242C, 242E, 242F, 243A, 244B, 244C, 244E, 244G, 244H, 245D, 245E, 245F, 245G, 245H,
245K, 254B, 254C, 26IB, 262B, 264B, 265A, 266, 267B, 269B, 270E, 270F, 273D, 299A.

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het gezamenlijk
voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
Esthetische waarde:
de uitgestrektheid van een oud-kempisch landschap dat zich hier op een nog grote oppervlakte
voorkomt: de weidse open deelgebieden van de heiden, venen, moerassen en rietvelden,
afgewisseld met mozaiek van meer gesloten of deels open, deels gesloten structuren van
struwelen, bossen, graslanden, een landgoed.
Historische waarde:
het is een intact voorbeeld van een oud-kempisch landschap waarvan de structuur slechts in
een beperkte mate veranderd is sinds de 18de eeuw
Natuurwetenschappelijke waarde:
het voorkomen van een rijk gevarieerde en op bepaalde plaatsen zeldzame flora en fauna
waarbij de klemtoon ligt op soorten die aan zuiver water en een voedselarm milieu gebonden
zIJn;
het voorkomen, over grote oppervlakten, van zeldzaam geworden begroeiingen van
voornoemd milieu zoals de heiden, de (hoog)venen, (laagveen)moerassen, vennen, schraallanden

De doelstellingen van het toekomstige beheer die de optimale verwezenlijking van de
hogervermelde waarden beogen, worden als volgt omschreven:

Het toekomstig beheer moet erop gericht zijn het landschap als één structureel geheel te
bewaren. Dit houdt in dat het landschappelijke complex van heiden, venen, vennen,
moerassen, rietvelden, struwelen, bossen, gras- en akkerlanden en domeinen op een gepaste
manier dienen beheerd te worden.
Een bescherming als landschap is een wettelijk instrumentarium dat de mogelijkheid biedt om
een waardevol landschap als één geheel te beschermen, in stand te houden en te beheren.
Door de oprichting van een beheerscommissie kan een continu overlegplatform gecreëerd
worden, en door het opstellen van een beheersplan heeft men de mogelijkheid om een
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doorlopend beheer uit te werken dat kadert in een globale visie met aandacht voor de
belangrijke intrinsieke waarden van het gebied.
Het beheer moet die intrinsieke waarden van het gebied behouden en verbeteren:
het tegengaan van de eutrofiëring door de landbouw in de omgeving (door afspoeling en
door aanvoer via de Lieremansloop);
het behoud en de optimalisering van het waterpeil en de waterhuishouding, inclusief het
verzekeren van een minimum-waterpeil;
het voorkomen van de climaxvegetatie in het landschap (verlanding en bebossing);
het herstel en behoud van het karakteristiek heidelandschap;
het gepaste beheer voor de vrijwaring en de verbetering van de natuurwetenschappelijke
waarde van het landschap, in het bijzonder de flora en de fauna waarbij de klemtoon ligt
op plantensoorten die aan zuiver water en een voedselarm milieu gebonden zijn, en op
de vogelsoorten die in Vogelrichtlijn worden opgesomd;
het gepaste beheer van de verschillende vegetatietypen ofhabitats (in het bijzonder die
opgesomd worden in de Habitat- en de Vogelrichtlijn), die mee de identiteit van het
landschap bepalen, zoals heiden, venen, vennen, moerassen, rietvelden, struwelen,
bossen, graslanden, domeinen, en bermen en houtkanten van de zandwegen;
bij dit gepast beheer dient rekening gehouden te worden met de historisch gegroeide
landschapsopbouw en -structuur, en met het historische aspect van de invloed van de
mens op het oud-kempens landschap en van de gevolgen op het vlak van de
veroorzaakte gradiënten en vegetatietypen en het uitzicht van het landschap;
het gepast beheer van het karakteristieke zandwegennetwerk met bijhorende bermen en
houtkanten;
het gepast beheer van het aanwezige cultuurhistorsich erfgoed en archeologische
patrimonium;
het uitbouwen van een aangepast en gepast educatief aanbod.

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), gewijzigd bij besluit van 4 april 2003 (Belgisch
Staatsblad 20 juni 2003).

Brussel,

23 FEB 2006
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

--~

Dirk VAN MECHELEN
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