MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
HOUTHULST - LO-RENINGE - IEPER (BOEZINGE) : Fort de Knocke,
versterking en sas van Boezinge.

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd door het
decreet van 22 februari 1995;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 augustus
1988, inzondèrheid artikel 6, par. 1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 1 juni
1995;
BESLUIT :

Artikel 1. - wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd door het decreet van
22 februari 1995,
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- als monument :
de resten van het fort De Knocke, de versterking van het Sas
van Boezinge met bijhorende verdedigingswal en de sluis van
het Sas van Boezinge, zoals afgebakend op bijgaand plan;
bekend ten kadaster

*

Fort De Knocke :
Houthulst, 2de afd. sectie A, 2de blad, perceelnrs. 293b,
295k, 2951, 296a, 297a, 298, 299a, 366;
Lo-Reninge, 3de afd., sectie A, 2de blad, 218c, 221f (met
uitzondering 'van de gebouwen), 223, 223c, 223h, 223k,
2231, 224b, 224d, 226c, 226e, 227b;
Lo-Reninge, 3de afd., sectie B, 1ste blad, 1d, 2c, 5b, 6,
7a, 8a, 20c, 2~a, 23, 24d, 26a.

*

Sas van Boezinge :
Ieper, 8ste afd., sectie B, 1ste blad, 43c, 43d, 45k, 451,
45n, 46s, 46t (met uitzondering van de gebouwen), 47a,
47c, 48b, 49d (met uitzondering van de gebouwen), 51c,
53h, 67g, 112e, 113g, 113n, 113t, 113w.
Ieper, 8ste afd., sectie A, 4de blad, 477d, 479a, 480b,
489a, 490a, 492b, 492h.

Het sas van Boezinge omwille van de historische en industrieel-archeologische waarde als technische realisatie, die
toonaangevend was voor de 17de-eeuwse sluizenbouw in de toenmalige Zuidelijke Nederlanden en als getuigenis van de waterverbinding Ieper-Kust, die zowel in economisch als in strategisch opzicht van groot belang was voor de regio.
Het fort de Knocke en het Hoornwerk en de verdedigingslinie
van het sas van Boezinge hebben een belangrijke historische,
wetenschappeli jke en sociaal-culturele waarde als getuigenis
en studieobject van de Franse verdedigingslinie van de zogenaamde pré-carré, die niet alleen één van de opmerkelijkste
realisaties was van de Franse vestingsbouwkundige Vauban maar
tevens een toonaangevende realisatie van de vestingsbouw in de
2de helft van de 17de eeuwen als materiële uiting van de
bewogen periode van de Spaans-Franse oorlogen in de tweede
helft van de 17de eeuw waarin het gebied van de Westhoek de
inzet vormde van de conflicten tussen de grootmachten van
Frankrijk, Spanje en Engeland.
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Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing
1. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten
en stads- en dorpsgezichten.

2. Specifieke erfdienstbaarheden:
- non-aedificandi op alle betrokken percelen, tenzij mits
toestemming;
- elke activiteit die de bestaande bodemsituatie verstoort,
is verboden, tenzij mits toestemming. Uitzondering dient
echter gemaakt voor de reeds verstoorde gronden op het
tracé van de watertoevoerleidingen die omwille van hun
belang voor de bevoorrading ten alle tijde voor onderhoud
en herstel dienen toegankelijk te zijn.

Brussel,

2 4 OKT. 1995

Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

