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~nisterieel

besluit tot definitieve aanduiding van de ankerplaats
Peerdsbos en Park van Brasschaat te Brasschaat en Schoten

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,
Gelet op het decreet van 16
landschapszorg, gewijzigd bij
1997, 18 mei 1999, 8 december
juli 2002, 13 februari 2004 en

april 1996 betreffende de
de ,'decreten van 21 oktober
2000, 21 december 2001, 19
10 maart 2006;

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 de besluiten van IS
oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007
en 10 oktober 2007;
Gelet op het ministerieel besluit van 31 december 2007
tot voorlopige aanduiding van de ankerplaats Peerdshos en
Park van Brasschaat te Brasschaat en Schoten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 15 mei 2008;

BESLUIT:

Artikel 1. Peerdsbos en Park van Brasschaat te Brasschaat en Schoten wordt
definitief aangeduid als ankerplaats overeenkomstig de bepalingen van 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, 13 februari 2004 en 10 maart 2006.

2. § 1. Het algemeen belang dat de aanduiding verantwoordt,_ wordt door
het gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende
intrinsieke waarden gemotiveerd:

Art.

natuurwetenschappelijke waarde: het Peerdsbos betreft een complex van
structuurrijke
bossen,
met
geleidelijke
overgangen
naar
meer
beekbegeleidende bostypen. Dit laatste dankzij de aanwezigheid van de
10
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Laarse Beek die zorgt voor een verrijking van het bosecosysteem. Het
bomenbestand van het bos, alsook van de talrij ke dreven, vertegenwoordigt
een dendrologische waarde. Naast de floristische waarde, herbergt dit
uitgebreide boscomplex ook een faunistische waarde. Vooral vogels, maar ook
zoogdieren en amfibieën vinden een geschikt habitat in dit landschap;
2° historische waarde: het Peerdsbos werd voor de eerste keer vermeld in
1434 als deel van het veel grotere domein I Bremdonk1 dat sinds 1280 in het
bezit was van het St.-Elisabethgasthuis te Antwerpen. De structuur van het
Peerdsbos is stabiel gebleven sinds het begin van de 20ste eeuwen het
gedeelte ten westen van de Laarse Beek is landschappelijk nog goed
vergelijkbaar met de situatie· in de 2de helft van de l8de eeuw (cfr.
Ferraris). In het Peerdsbos, alsook in de omgeving die in de ankerplaats is
opgenomen, komt heel wat bouwkundig erfgoed voor. De Parochiekerk van St.Antonius gaat in oorsprong terug tot een kapel, toegewijd aan St.-Antonius
in de 2de helft van de ISde eeuw. Het huidige kerkgebouw gaat terug tot de
18de en 19de eeuw. De aangrenzende voormalige dekenij klimt op tot het
begin van de 19de eeuw. De Helhoeve, al vermeld in 1602, vormt de kern van
het Kasteel van Brasschaat. Het eigenlijke kasteel naar Frans voorbeeld,
alsook de bijhorende parkaanleg, kwam er in 1872. De in de nabijheid van
het kasteel gelegen Hemelhoeve vertoont een neoclassicistische inslag en
werd opgetrokken in 1926;
3° esthetische waarde: de visuele aantrekkelijkheid van het Peerdsbos wordt
in de eerste plaats bepaald door de aanwezigheid van verschillende
imposante dreven die, de in leeftijd en daardoor ook in structuur, sterk
variërende
boscomplexen
van
elkaar
scheiden.
De
aanwezigheid
van
verschillende historische gebouwen, met het Kasteel van Brasschaat als
uitschieter, draagt eveneens bij tot de esthetische waarde van deze
ankerplaats;
4°
ruimtelijk-structurerende
waarde:
grenzend
aan
het
centrum
van
Brasschaat, vormt het Peerdsbos samen met het Park van Brasschaat een
I groene
long I tussen de bewoningskern en de autosnelweg E19. Vooral het
dichte drevenpatroon is dominerend binnen de ruimtelijke structuur van de
ankerplaats.

§
2. De landschapskenmerken die typisch z~J n voor de ankerplaats, met
inbegrip van de ruimtelijke kenmerken die eigen zijn aan de waarden zijn de
volgende:

1° Het deelgebied Peerdsbos:
a) Structuurrijke loofhoutbosaanplantingen;
b) Beekbegeleidende loofhoutbosaanplantingen;
c) De naaldhoutaanplantingen;
d) Orthogonaal drevenstelsel;
e) De Zeurtbeek;
f) De Laarse Beek;
g) Het grachtenstelsel;
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h) Het bouwkundig erfgoed, niet vermeld in Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed : beschutte rust- en schuilplaatsen, waterpomp, bruggen,
boswachtershuisje;
i) Het onverhard wegen- en padenpatroon;
j) Archeologische potenties langsheen de Laarse Beek in de omgeving van
de voormalige Bremdonckhoeve (Melkerij) en in de plaggenbodems
langsheen de Zeurtbeek;
2° Het deelgebied compartimentenlandschap Melkerij:
a) Het compartimentenlandschap met blokvormige percelenstructuur;
b) Het drevenstelsel;
c) Het grachtenstelsel;
d) De Laarse Beek met sluis en bruggen;
e) Het onverhard wegen- en padenpatroon;

De soms parkachtige tuinen;
De solitaire bomen en bomengroepen;
De loofbosaanplantingen;
De naaldbosaanplantingen;
De sport- en recreatie-infrastructuur met bijbehorende lokalen en
gebouwen, zoals de openluchtschool, speelterreinen van Kindervreugd,
het sportcentrum van provinciebestuur Antwerpen, voetbalvelden;
k) Het bouwkundig erfgoed, opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed :
Melkerij met woonstalhuis, bakhuis,
I) Brasschaat, Bredabaan 93
schuur, omgrachtin~;
2) Brasschaat, Bredabaan 93 : buiten omgrachting langschuur, nu
woonhuis;
1) Het overig bouwkundig erfgoed : beschutte rust- en schuilplaats;
m) Archeologische potenties rond de voormalige Bremdonckhoeve (Melkerij)
f)
g)
h)
i)
j)

J

en in de aanwezige plaggenbodems

langsheen de Bredabaan;

3° Het deelgebied park en omgeving Hof ter List:
a) De parkaanleg met vijver, grachtenstelsel, brug, boomgroepen,
solitaire bomen, bomenrijen, dreven;
b) De loofbosaanplantingen;
c) De naaldbosaanplantingen;
d) Het onverharde padenstelsel;
e) Archeologische potenties langsheen de Zeurtbeek en in het domein van
het Hof ter List;
f) Het bouwkundig erfgoed, opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed :
De List herenhoeve;
1) Schoten, Peerdbosbaan 27
ijskelder;
2) Schoten, Peerdbosbaan 27
4° Het deelgebied park kasteel van Brasschaat:
a) De parkaanleg (Engels park) met de vijvers, grachten en bruggen, met
fontein, parkornamenten en parkgebouwen en -constructies, zoals
boothuis, Peperbus en ijskelder, met bomengroepen, solitaire bomen,
hagen, bomenrijen, dreven en parkaanplantingen, met zichtassen of
vista's en een grotendeels onverhard padennetwerk, met een rozentuin
in voormalige moestuin;
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b) De sport- en recreatie-infrastructuur met bijhorende lokalen en
gebouwent zoals het zwembad t de hockeY-t basebal- t basket- en
voetbalterreinent de minigolft het hertenpark t speeltuin;
c) De loofbosaanplantingen;
d) De naaldbosaanplantingen;
e) Het drevenstelsel;
f) Het onverharde wegen- en padennetwerk;
g) Het grachtenstelsel;
h) De Laarse Beek met vistrappen;
. i) Het bouwkundig. erfgoed t opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed :
parochiekerk Sint-Antoniusj
1) Brasschaat t Bredabaan
voormalige dekenij \\D'oude
2) Brasschaat t Miksebaan 3
pastorie";
3) Brasschaat, Miksebaan 6 : landhuis;
4) Brasschaat, Miksebaan 40 : Kasteel van Brasschaat (nu hotelrestaurant) (foto 31) met wagenhuist hovenierswoning, 2
boswachterswoningen, 2 ingangpoorten;
5) Brasschaat t Miksebaan 40 : Hemelhoeve (vooraan in het park, nu
taverne) ;
6) Obelisk G. Reussens;
j) Het overig bouwkundig erfgoed
1) beschutte rust- en schuilplaatsen;
2) kapel;
k) Archeologische potenties rond het kasteel van Brasschaat en het
Hemelhof en in de plaggenbodems langsheen de dorpskern.

Art.
3.
De aflijning van de ankerplaats
weergegeven op het plan als bijlage.
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29 JULI Z008
Brussel,

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening t
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Dirk VAN MECHELEN

