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BELGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOUDEWUN
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 Honumenten en Landschappen van 22 december 1977,
Op devoordra,cht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur
en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN·WI:J BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ·
Artikel 1.- Als landschap wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van
het artikel 6 der wet. van 7 é\ugus:tus 1931 ,Om. reden van de natuurwetenschar:
pelijke en esthetische waarde, het Duinengebied ten westen van NieuwpoortBad, gelegen op het grondgebied van de gemeente NieuWpoort, zoals afgebakend op bijgaand plan,bekend.ten kadaster:
- Nieuwpoort, sectie D, artikel 4550, de perceeln\lmmers 517 V3, 517 T3,
517 X3, 517 Y3, 517 A4, 517 G7 ,eigendom va,n de Vennootschap N.V. Société
Immobilière du Littoral/SIMI;Lr, rue du Monastère26, te 1050 Brussel.
- Nieuwpoort, sectie D,· artikel 5258,hetperceelnummer 517 W3, eigendom
van: 1) LECLERCQ-PIRON Henri(Q onbekend), wonende Voorlopig Bewindstraat
36, te 1000 Brussel.
2)LECLERCQ Emile (Q op 13 december 1912, te Sint~Pieters-Woluwe) ,
. wonende Voorlopig Bewihdstraé\t36, te 1000 Brussel.
- Nieuwpoort, sectie D, artikel 5246, deel van het perceelnummer 517 Y7,·
eigendom van :
1) HARTOG Denise (Oop 3 é\pr;U 19Q4, te Sint-G;illis),. wonende E.Cavel~
straat 103 A, te 1180 Brussel.
2) HARTOG Fra,ncine·· (0 op 9 augustus 1907, te Sint-Gillis) , wonende
E. BoUillotstraat 48, te 1050 Brussel.
- Nieuwpoort, sectie D, artikel 190, het perceelnummer 517 T, eigendom van
de stad Nieuwpoort.
- Nieuwpoort, sectieD, artikel 6601, deel van het perceelnummer 517 S6,
eigendom van VAN BLADEL-PETTERSON(O op 24 juli 1922, .teAntwerpen),
wonende Gust Desmetlaan 10, te 9831 DeurIe.

2.-

- - Nieu~~oort,sectie D, artikel 4638, het perceelnummer 430 B, eigendom
van VANDEKERCKHOVE-DE ~1EESTER Karel (Oop 6 juni 1904,te Roeselare) ,wonende
Ooststraat 15, te 8800 Roeselare.
- Nieuwpoort, sectie D,artikel 5210, de perceelnummers 517 V, 517 Y,
517 X, 517 E3, 517 M3, 517 L3, 428 C, 428 G3, 517 P3, 517 F7, 528 E,
deel van het perceelnummer 428 L, eigendom van L~ffiERT-KAMP Urbain
(0 onbekend), wonende r1eerstraat 42, te 1050 Brussel.
- Nieuwpoort, sectieD, artikel 5362, het perceelnummer 428 B, eigendom
van : 1) KAMP Suzanne.· (0 op 29 april 1924, te Sint-Joost-ten-Node) ,
wonende Universiteitslaan 88, te 1050 Brussel.
2) L~ERT-KAMP Urbain, wonende Meerstraat 42, te 1050 Brussel.
- Nieuwpoort, seCtie D, artikel 5261, de perceelnummers 517 F3, 530 V,
eigendom van Wwe LEURS-CHARLIER Pé\ul (0 op 28 december 1895, te Brussel),
wonende Sterrewachtlaan 9, te 1180 Brussel.
- Nieuwpoort, sectie D, artikel 5239, de perceelnummers 517 D8, 517 K7,
eigendom van : 1) ELIOT Arthur (0 .op 6. september 1926, te Oudergem) ,
wonendeL. ye);caute);enlaan 25, te 1160 Oudergem.
2)Wwe ELIOT-BUNTINX Arthur (0 onbekend), wonende Yorstlaan
282, te 1160 Oudergem.
3) ELIOT simonne (0 op 2 é\pril 1924, te Oudergem), wonende
Vorstlaan 282, te 1160 Oudergem.
- Nieuwpoort, sectie D, artikel 775, deel Vé\n het perceelnummer 521 A,
eigendom van VILEYN-LAUWEREN Michiei (0 op 19 november 1923, te Gistel) ,
wonende Kokstraat 9, te 8450 Nieuwpoo);t.
- Nieuwpoort, sectieD,artikel 5260, de perceelnummers 517 E7, 517 S3,
eigendom van LEURQUIN George (0 .op 21 oktober 1916, te W"termaé\l-Bosvoorde)
wonende Lokumstraat 40, te 1000 Brussel.
- Nieuwpoort, sectie D, artikel.5026, het pe);ceelnummer 517 N3, eigendom
van POULAERT Louis (0 .op 14decembe); 1916,teMont sur N:archienne) ,
wonende W. Churchillé\an 199, te 1180 Brussel.
- Nieuwpoort, sectie D, arti.kel 5245, deel van het perceelnummer 517 L5,
eigendom van GOOSSENS-·PRANJOrsE Jacques (0 op 26 april 1932, te Brussel) ,
wonende rue de Florival 16, te 5981 Grez."Doiceau.
- Nieuwpoort, seCtieD, a,rtikel 5212, deel van het artikel 517 V5, eigendo
van CHOISEZ-ANDRE Jacques (0 op 25 juni 1910,te Elsene), wonende rue des
Communes 28, te 1475 C.ourt st. Etienne.
.
- Nieuwpoort, seCtieD, a);tikel 6151, het perceelnummer517 W, eigendom
van: 1) CHOISEZ Jean (0 op 1 september 1942,. te .Elsene)
2) CHOISEZ Anne (0 .op 19 ileptember 1949, te Elsene)
wonende rue des Communes 28, te 1475 Court st. Etienne.
- Nieuwpoort, sectieD, a);tikel 6717, het perceelnummer 517 C8, eigendom
van HUYGHE-VANDENBERGHE N:arcel (0 .op 31 juli 1926, te Oostende) ,wonende
Rodenbachlaan 10, te 8450 Nieuwpoort.
Artikel 2.- Voor.debehartiging van het nationaal belé\ng worden de volgend
beperkingen gesteld aan de rechten 'Van de eigenaars; behoudens toelating
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931, is verboden:
1) Het oprichten van een gebouw o;E een constructie of het plaatsen van een
inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve
van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, ook al
kan zij uit elkaar genomen worden.

\

3.-

2) Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, zoals woonwagens, kampeerwagens en afgedankte voertuigen.
3) Het verharden van wegen en paden.
4) Het aanleggen van een opslagruimte voor afgedankte voertuigen of schroc
5) Het aanleggen van een vuilnisbelt en het achterlaten van afvalprodukter
6) Het aanbrengen van reclame~Panelen of gelijk welk publiciteit.
7) Het plaatsen van bovengronds.een ondergrondse leidingen.
8) Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding
van het gebied voor gevolg kan hebben, in die mate. dat zij het voortbestaë
van de natuurlijke fauna en flora in gevaar brengt.
9) Het graven van afwateringskanalen, het uitvoeren van draineringswerken
en wateraftappingen welke van aard zijn het grondwaterpeil in een voor
het natuurbehOud ongunstige zin te beïnvloeden.
10) Elke lozing van vloeis:toff;en of; gas-sen die het voortbestaan van de
natuurlijke fauna en flora in gevaar kan brengen.
11)Om het even welk werk dat de aard van de grond,het uitzicht van het
terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, inzonderheid het
verrichten van opgravingen, boringen of grondwerken, de ontginning van
materialen en het aanleggen Van opspuitterreinen.
.
12)Het vernietigen of; wegnemen van eieren, nesten.of broedsels.
13)Het vellen, ontwortelen of beschadigen van.bomen en struiken.
14)Elke ingreep die een blijvende en onomkeerbare wijziging van de vegetatie voor gevolg kan hebben.
15)Het aanplanten van aan het milieu vreemde bomen of struiken zonder
voorafgaande en schriftelijketoesteIQIlling vanwege de~linister Of zijn gemachtigde.
16) Het vernietigen of; ve;rzame.len Van kruidachtige planten, hun bloemen of
hun vruchten.
17)Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen.
18)Om het even welke activi.tet.t dt.e de rust en de stilte in het gebied
verstoort inzonderheid het houden van wedrennen, oefenritten of testen
met motorvoertuigen.
Artikel 3.- Onze Minister Van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering Van dit besl ui.t •
Gegeven te Brussel, 16 maart 1978.

VAN KONINGSWEGE
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

