KONINKRIJK BElGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDJNG EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN

J

KONING. DER BELGEN J
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen. Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 augustus 1931, op het behoud van monumenten
en landschappen, gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972;
Gelet op de bepalingen van het artikel 16 van het decreet van 3
maart 1976, tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke
Landschappen, gegeven op 1 juli 1976;

~ommissie

voor Monumenten· en

Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1. - Als monument, wordt gerangschikt, overeenkomstig de bepal.ingE
van het artikel 1 der wet van 7 augustus 1931, de boerderij. Janshoven,
te Walshoutem, bekend ten kadaster:
- Walshoutem, artikel 615, sectie A, de perceelnummers 278 G en 281 B,
eigendom van Grégoire Jean (oWalsbets, 5 november 1947), wonende
Gregoirestraat 4, te Walshoutem.
Artikel 2.- Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig de bepalins
en van hèt artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, de omgeving van de
boerderij Janshoven, te Walshoutem, zoals aangeduid op het plan in
bijlage, bekend ten kadaster :
- Walshoutem, eerste afdeling, deel van het artikel 1455, sectie B,
de perceelnummers 226G, 230B, 231, 232 B, eigendom van Gregoire Jean
(OWalsbets, 5 november 1947), wonende Clément Gregoirestraat 4,
te Walshoutem;

1.
)

- Walsh oUEm , eers te afde ling, artik el 2542 , sect
226D , 226F en 226E , eigen dom. van Dela ude - Greg ie B,· de perce elnum mers
oire Roge r (0 Wanz e,
16 juni 1935 ), wone nde Clém ent Greg oires traat 6,
te Wals houte m;
- Wals houte m, derd e afde ling, deel van het artik
el
perce elnum mer 286 E, eigen dom van de geme ente Wals 164, sect ie A,
houte m;
- Wals houte m, derd e afde ling, deel van het artik
de perce elnum mers 270 A/2, 276 en 279B , eigen dom el 615, sect ie A,
van
(OW alsbe ts, 5 novem ber 1947 ), wone nde Clém ent Grég Greg oire Jean
oires traat 4, te
Wals houte m;
- Wals houte m, derd e afde ling, artik el 902, sect
ie A, de perce elnum mers
279 C en 279 D, eigen dom van Dela ude - Greg oire
Roge r (OWa nze, 16
juni 1935 ), wone nde Clém ent Grég oires traat 6, te
Wals houte m;
- Wals houte m, derd e afde ling, artik el 908, sect
ie A, de perce elnum mers
270 B en 271G , eigen dom van Greg oire Fran çoise
(OW alsbe ts, 23 novem ber
1939 ), wone nde steen weg op Boen daal 129, te Else
en ven Greg oire
Jean (OW alsbe ts,5 novem ber 1947 ), wone nde Greg ne,
oires traat 4, te
Wals houte m;
- Wals houte m, derd e afde ling, artik el 908, sect
272 0, 272 P, 275 B en 283 C, eigen dom van Gregie A, de perce elnum mers
oire Jean .(0 Wals bets
5 novem ber 1947 ), wone nde Greg oires traat 4, te
Wals houte m;
- Wals houte m, derd e afde ling, artik el 908, sect
ie A, het perce elnum mer
282, eigen dom van Dela ude - Greg oire Roge r (OWa
nze, 16 juni 1935 ),
wone nde Greg oires traat 6, te Wals houte m;
- Wals houte m, vierd e afde ling, deel van het artik
el 705, sect ie A,
de perce elnum mers 1/2, 2, 11, 3Q, 3 S, en 3 R,
eigen dom van Greg oire
Jean (OW alsbe ts, 5 novem ber 1947 ), wone nde Clém
ent Greg oires traat 4,
te Wals houte m;
Arti kel 3.- Wat betr eft de rang schik king als lands
chap , word en voor de
beha rtigi ng van het natio naal belan g, de volge nde
bepe rking en aan de
rech ten van de eigen aars gest eld : beho uden s toela
ting verle end, overe en'
koms tig de bepa ling en·v anhe t·art ikel 6der 'wet
van
7 augu stus 1931 is
het verbo den !
1) Nieuw e cons truct ies op te richt en;
2) De besta ande gebou wen te slope n, te verbo uwen
en de ordo nnan tie
of het uitz icht ervan te wijz igen ;
3) De bepl antin gen te wijzi gen, de besta ande bome
n meer dan norm aal te
snoe ien en het strui kgew as te kapp en of uit te
roeie n;
4) Recl ame- pane len, of geli jk welk e pub licit eit
aan te breng en;
5) Luch t- en grond gelei ding en te plaa tsen ;
6) Vijv ers of grac hten te demp en;
7) De wege nis te verh arden ;
8) De natu urlij ke conf igur aties van het terre in
te
aller hand e werk en en aller hand e moge lijke activ w~Jzigen door
iteit en of ingre pen.

0.

Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit .

Gegeven te Brussel, 15 oktober 1976.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

