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BELGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWIJN,
KONING DER BELGEN J

Aan allen die nu z.ljn 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 de adviezen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen, gegeven op 24 juli 1975 en 17 februari 1977;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ
Artikel 1.- Als monument wordt gerangschikt, om reden van zijn
historische en esthetische waarde, overeenkomstig de bepalingen van het
artikel 1 der wet van 7 augustus 1931, het kasteel, te Boechout, bekend ten kadaster :
- Boechout, deel van het artikel 1454, sectie C, de perceelnummers 19 E,
19 F, 19 G, 19/bis, 19C en 19 D, eigendom van Moretus Plantin de
Boechout Roger François (0 Antwerpen, 9 januari 1905), wonende Hof
van Boechout 5, te 2530 Boechout,
Artikel 2.- Als landschap wordt gerangschikt, om reden van de esthetischE
waarde, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet van 7
augustus 1931, het park rond het kasteel van Boechout, zoals afgebakend
op bijgaand plan, bekend ten kadaster:
- Boechout, deel van het artikel 1454, sectie C, de perceelnummers 14,
16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26A, 27, 28B, 28G, 21A, 1, 2, 3A, 23,
28K, 28L, en deel van perceelnummer 42, eigendom van Moretus Plantin
de Boechout: Roger François (°Antwerpen, 9 januari 1905), wonende Hof
van Boechout 5 te 2530 Boechout,

2.- Boec hout, artik el 3350 , sect ie C, perce elnum
mer 30 K, (serr e) eigen dom
van Goos Josep hus Gera rdus (OKw aad-M echel en,
13 febr uari 1913 ),
en echtg enote Belm ans Mari a Fran cisca (OOe vel,
7 augu stus 1912 ), beide n
wone nde Hof van Boec hout 3,
te 2530 Boec hout;
- Boec hout, artik el 3366 , sect ie C, perce elnum
mer 30 K (bebo uwde oppe rvlak te), eigen dom van More tus Plan tin de Boec
hout Roge r Fran çois (0 Antwerp en, 9 janu ari 1905 ), wone nde Hof van Boec
hout 5, te 2530 Boec hout;
- Boec hout, artik el 1454 , sect ie C, de perce elnum
mers 31 A, 32B, 30L,
32A, en 28D, eigen dom van More tus Plan tin de
Boec hout Roge r Fran çois
(°An twerp en, 9 janu ari 1905 ), wone nde Hof van
Boec hout 5, te 2530 ;
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
koms tig de bepa linge n van het artik el 6 der wet ting verle end, over eenvan 7 augu stus 1931 ,
is het verbo den :
1) Nieuw e cons truct ies op te richt en;
2) De besta ande gebou~en 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 wijz igen , 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 publ icite
it aan te breng en;
5) Luch t- en gron dgele iding 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 wijz igen door aller hand .
werk en en aller hand e moge lijke activ iteit en of
ingre pen.
Arti kel 4.- Onze Mini ster van Nede rland se Cultu
ur en Vlaam se Aang elege nhedE
is bela st met de uitvo ering van dit besl uit.
Gege ven te

Brus sel, 15 maar t 1977 .

VAN KONINGSWEGE
De Mini ster van Nede rland se Cult uur en Vlaam se
Aang elege nhed en,
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