KONINKRIJK BELG IE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

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 22 september 1977 ;
Op de voordracht van Onze Minister van de Nederlandse Gemeenschap,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1 : Als landschap worden gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931, om reden van de esthetische waarde,
het kasteel en zijn omgeving, te Grobbendonk (Bouwel), zoals afgebakend
op bijgaand plan, bekend ten kadaster :
- Grobbendonk (Bouwel), sectie B, deel van het artikel 1252, de perceelnummers 26C en 26D, eigendom van :
Van der Straten Waillet Philippe, Charles, Fortuné, Joseph, Alphonse,
Marie, Gishlain (0 9 juni 1928, te Grune) wonende Rue du Meustier 39,
te 6952 Nassogne (Grune).
- Grobbendonk (Bouwel), sectie B, deel van het artikel 1247, de perceelnummers 56E, 56F, 57R, eigendom van Van der Straten Waillet Gaëtanne,
Elisabeth, Marie, Clothilde, Louisa, Josephine (0 27 juli 1930 te
Grune) echtgenote Van der Steghen De Schrieck Jean, Marie, Hugue,
Gaston, Joseph, Ghislain (0 1 oktober 1914 te Arnhem (Nederland),
wonende Chateau de Waguée, te 5334 Assesse.
- Grobbendonk (Bouwel), sectie B, artikel 479, het perceelnummer 92G,
eigendom van :
1) Van der Straten Waillet François, Xavier, Georges, Marie, Joseph,
Ghislain (0 22 januari 1910, te Antwerpen) wonende Oudbroek 15, te
2090 Stabroek.
2) Staatsdomein.

"l11.
- Grobbendonk (Bouwel), sectie B, artikel 749, het perceelnummer 58D/3,
eigendom van :
1) Drijbooms Rosa, Elia (0 7 augustus 1937, te Herenthout) echtgenote
Dens Herman, Augustinus (0 23 augustus 1932, te Herenthout)
wonende Nijlensesteenweg 36, te 2270 Herenthout.
2) Drijbooms Liliane, Maria, Alphonsina (0 22 november 1941, te
Herenthout) echtgenote Mans Tonny, Ferdinandus, Augustinus
(0 18 oktober 1940, te Herenthout) wonende Sandelijnhof 74, te
2270 Herenthout.
3) Drijbooms Margaretha, Louisa (0 30 juli 1945, te Lier) echtgenote Roothooft Marcus, Aloysius, Sophia (0 19 februari 1944, te
Herenthout) wonende Vlakke Velden 20, te 2270 Herenthout.
4) Drijbooms Anna, Josepha (0 24 juli 1946, te Herenthout) echtgenote Roothooft Rudi, Stanislans, Julia (0 27 mei 1946, te
Herenthout) wonende Vlakke Velden 21, te 2270 Herenthout.
5) Drijbooms Margeretha, Florentina (0 25 april 1912, te Herenthout)
echtgenote Van Dijck Franciscus, Achillus, Maria (0 27 december
1895 te Herenthout) wonende Nijlensesteenweg 15, te 2270
Herenthout.
6) Drijbooms Alfons (0 17 augustus 1914, te Antwerpen) 'irlOnende
Staatsbaan 16, te 2288 Grobbendonk (Bouwel) .
7) Drijbooms Helena, Maria, Sophia (0 15 april 1922 te Herenthout)
echtgenote Eyskens Josephus, Theopilus, Julius, Leopold (0 2 juli
1917 te Nijlen) wonende Mannenstraat 25, te 2260 Nijlen.
8) Drijbooms Petrus, Josephus, Rosalia (0 29 november 1925, te
Herenthout) wonende Staatsbaan 15, te 2288 Grobbendonk (Bouwel) •
9) Drijbooms Leonardus, Ludovicus, Maria (0 21 juli 1930 te Herenthou
wonende Bouwelsesteenweg 75, te 2288 Grobbendonk (Bouwel) .
- Grobbendonk (Bouwel), sectie B, artikel 806, het perceelnummer 58C/3,
eigendom van Drijbooms-Garousse Franciscus, Julianus (0 10 juni 1929,
te Grobbendonk) wonende Hofeinde 4, te 2288 Grobbendonk.
- Grobbendonk (Bouwel), sectie B, deel van het artikel 723, het perceelnummer 58E/3, eigendom van Drijbooms-Maes Petrus wonende Staatsbaan 15, te 2288 Grobbendonk (Bouwel) .
- Grobbendonk (Bouwel), sectie B, deel van het artikel 628, het perceelnummer 58P/3, eigendom van Drijbooms-Maes Alphonsus wonende
Staatsbaan 16, te 2288 Grobbendonk (Bouwel) .
- Grobbendonk (Bouwel), sectie B, deel van het artikel 1132, het perceelnummer 20D, eigendom van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen, Stationstraat 27, te 2440 Geel.
- Grobbendonk (Bouwel), sectie B, deel van het artikel 1248, de perceelnummers 29B, 30A, 31, 33, 34, 35, 36D, 60A, 61A, 64A, 65A, 66B,
67B, 68B, 68C, 69A, 70B, 70D, 70F, 71E, 72D, 73A, 75B, 75E, 77B,
78C, 78D, 79A, 80A, 81A, 81B, 81C, 83, 84, 85, 86, 87A, 88A, 90B,
90D, 91C, 91E, 91F, 91G, 92C j 92F, 94G, 94H, 94I, 105C, 32A, 74D,
29/2, eigendom van Van der Straten Waillet François, wonende Oudbroek
15, te 2090 Stabroek.

Artikel 2 : Voor de behartiging van het nationaal belang worden de
volgende beperkingen gesteld aan de rechten van de eigenaars : behoudens toelating verleend overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 7 augustus 1931, is verboden:
1. Het oprichten van een.gebouw of 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.
2. Het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die voor
bewoning kunnen gebruikt worden, zoals woonwagens, kampeerwagens
en afgedankte voertuigen.
.
3. Het herbouwen of verbouwen van bestaande constructies, derwijze
dat het uitwendig aspect ervan wordt gewijzigd, zonder voorafgaande
toestemming vanwege de Minister of zijn gemachtigde.
4. Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal, zoals
asfalt of beton.
5. Het aanleggen van een opslagruimte voor afgedankte voertuigen of
schroot.
6. Het aanleggen van een vuilnisbelt en het achterlaten van afvalproducten . .
7. Het aanbrengen van reclame-panelen of .gelijk welke publiciteit.
8. Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding van het gebied voor gevolg kan hebben, in die mate dat zij
het voortbestaan van de natuurlijke fauna en flora en de gezondheid en het voortbestaan van de beplantingen 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 vloeistoffen of gassen die het voortbestaan van de
beplantingen en 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 he·t aanleggen van opspuitterreinen.
In afwijking van bovenstaande bepaling, kunnen instellingen of personen boringen of opgravingen verrichten met het oog op de natuurwetenschappelijke of archeologische studie van het gebied, mits
voorafgaande toestemming vanwege de lUnister of zijn .gemachtigde.
12. Het vernietigen of wegnemen vim eieren, nesten of broedsels.
13. Het kweken en uitzetten van dieren die schadelijk zijn voor de
natuurlijke fauna en flora en voor de landbouw.
14. Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en struiken met
uitzondering van de kaprijpe bomen, naaldhout, canadapopulieren en
schaarhout, het verwijderen van houtopslag op percelen met· een
grasland- of heideveg.etatie en het normale snoeien of knotten mits
. voorafgaande toestemming vanwege de Minister of zijn gemachtigde.
15. Elke kapping die niet strookt met een vooraf door de Minister goedgekeurd uitbatingsplan of beheersplan.
16. Elke ingreep die een blijvende en onomkeerbare wijziging van de
vegetatie voor gevolg kan hebben.
.

17. Het beschadigen of verwijderen van bomen die zich bevinden op de
kavelgrenzen of langsheen de wegen werden aangeplant.
18. Het aanplanten van aan het milieu v reemde bomen of stru iken inzonderheid Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina Ehrh.), krenteboompje (Amelanchier
lamarckii F . G. Schroeder), coniferen en canadapopulieren derwijze
dat zij de oorspronkelijke begroeiing verdringen, zonder voorafgaande toestemming vanwege de Minister of zijn gemachtigde.
19. Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het
gebied verstoort,inzonderheid het houden van wedrennen met mechanische voertuigen .
Artikel 3 : - Onze Minister van de Nederlandse Gemeenschap is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Bruss e l

20 februari 1980,

VAN KONINGSWEGE
De Minister van de Nederlandse Gemeenschap,

-----.....

