KONINKRIJK BELGIE
MINISTERIE VAN 'NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR
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BOUDEWIJN )
KONING DER BELGEN ,

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 het decreet van 13 juli 1972;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 9 juni 1977;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur
en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1.- Als landschap wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen
van het artikel 6 van de wet van 7 augustus 1931, om reden van de '
esthetische waarde, de kasteeldreef gelegen op het grondgebied van de
gemeente Lovendegem, zoals afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Lovendegem, sectieB, arti,kel 1198, deel van de perceelnummers 809 D,
1086 E, .1086 F, eigendom van :
1. Wwe. DONS de LOVENDEGHEM-GROVERMAN Wilhelmina, Ida (0 op 14 juni
1912 te Gentbrugge) wonende. Vellare48, te 9920 Lovendegem.
2. DONS de LOVENDEGHEM Idesbald (0 op 6 maart 1935 te Gent) wonende
Kasteeldreef 140, te 9920 Lovendegem.
,
3. DONS de LOVENDEGEM Françoise(O ,op 4 oktober 1932 te Middelkerke)
'echtgenote HOUTART Thieiry (0 op 4 oktober 1932 te Middelkerke)
wonende Kort-Eindeken I, te 9920 Lovendegem.
Artikel 2.- Voorde behartiging van het nationaal belang worden de volgende beperkingen gesteld aan de rechten van de eigenaars; behoudens
toelating, verleend overeenkomstig de bepê\lingen Vê\n ,de wet van 7 au, gustus 1931, is verboden : , '
,
1° HetveIleri, ontwortelen of beschadigen van bomen.
Het verwijderen van dood hout en het behandelen van de bomen bij ziel
te of natuurlijke schade is toegelaten.
He't verwijderen van bomen wegens afsterving of wegens gevaar blijft
toegelaten, mits voorafgaande en .schriftelijke toesteinming vamvege
de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg.
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2.2° Het verharden met asfalt of beton of enig ander vast aaneengesloten
materiaal, van de oppervlakte gelegen binnen een straal van 2 meter
van elke boom. Bij het aanleggen van opritten voor garages mag wel
grint of een ander losliggend materiaal gebruikt worden, in die mate
dat de wortelrespiratie niet in het gedrang kan worden gebracht.
3° Het opslaan van gelijk welk materiaal of gelijk welke afval onder de
boomkruinen.
4° Het aanbrengen van reclame~panelen of gelijk welke publiciteit of
aankondiging op de boomstammen.
5° Het statione;J:'en van vie:r;'wielige gemotoriseerde voertuigen onder de
boomkruinen.
Artikel 3. - Onze Minister van Nederlandse Cul tuur en Vlaamse Aangelegen'
heden is belast met de uitvoering Van dit besluit.
Gegeven te

Brussel, 3 maart 1978.

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Nederlandse Cultuu;J:' en VlaaJrlse Aangelegenheden,

