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MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

OE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § I, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van Vlaamse regering,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 28 september 1998;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 oktober 1998 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 01 april 1999,
BESLUIT:
Artikel 1. Wordt ,beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995;

Wegens zijn historische en socio-culturele waarde:
- als monument:
de gedesaffecteerde spoorwegberm Nieuwpoort-Oiksmuide, gelegen te'
Oiksmuide (Oiksmuide), ;
Nieuwpoort (Nieuwpoort) ;
bekend ten kadaster:
Oiksmuide, l3e afdeling, sectie A, perceelnummer 1730;
Oiksmuide, 14e afdeling, sectie B, perceelnummers 1860, 2B2, 215/2F, 398/2B;
Oiksmuide, 15e afdeling, sectie A, perceelnummer 31l/2A;
Oiksmuide, 3e afdeling, sectie A, perceelnummer 32412;
Oiksmuide, 3e afdeling, sectie B, perceelnummers 234/2, 374/2, 94/2;
Nieuwpoort, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer 55/20;
Nieuwpoort, I e afdeling, sectie C, perceelnummer 249/2A;
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2.
Nieuwpoort, 4e afdeling, sectie A, perceelnummers 175/2, 5112A;
Nieuwpoort, 4e afdeling, sectie C, perceelnummers 186/2E, l86/2H, 186/2K, 213D2,
213E, 412/2A.
De historische en socio-culturele waarde worden als volgt omschreven :
• als zijnde van belang voor de internationale en politieke geschiedenis, welke
resulteerde in het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
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• als zijnde van belang voor de militaire geschiedenis. Het betreft het sluitstuk van de
Belgische verdedigingslinie tegen het Duitse leger; door de onderwaterzetting van de
IJzervlakte in 1914, waarbij de spoorwegdijk als waterkering fungeerde kon de opmars
van de Duitsers worden gestopt.
• als interessant document voor de krijgskunde, welke een specifieke en tijdsgebonden
manier van oorlogsvoering weerspiegelt.
• als gedenkteken voor de "Grooten Oorlog" heeft dit site ongetwijfeld een emotionele
waarde, welke erkend dient te worden.

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
de site met walgracht van de voormalige Blauwhuishoeve, gelegen te
Diksmuide (Pervijze), Berkelhofstraat(P) ;
bekend ten kadaster:
Diksmuide, 14e afdeling, sectie B, perceelnummers 215A(DEEL), 216A, 217, 220,
224M(DEEL), 224P(DEEL), 224T(DEEL).
De historische waarde, in het bijzonder de archeologische waarde wordt als volgt omschreven als goed bewaard voorbeeld van een laatmiddeleeuws verlaten site met walgracht en als getuige van de vroegste ontginningsgeschiedenis van de poldergebied ten
oosten van de Oude Zeedijkstraat.

Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
de site met walgracht, gelegen te
Diksmuide (Pervijze), Berkelhofstraat(P) ;
bekend ten kadaster:
Diksmuide, 14e afdeling, sectie B, perceelnummers 109/2, 109A, 109B, 186E, 186F, 187.
De historische waarde, in het bijzonder de archeologische waarde wordt als volgt omschreven als. zijnde een goed bewaard voorbeeld van een laatmiddeleeuws verlaten site
met walgracht.
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Wegens zijn historische waarde:
- als monument:
de site met wal gracht, gelegen te
Diksmuide (Pervijze), Viconiastraat ;
bekend ten kadaster:
Diksmuide, 13e afdeling, sectie A, perceelnummers 162A, 163.
De historische waarde, in het bijzonder de archeologische waarde wordt als volgt omschreven als goed bewaard voorbeeld van een laatmiddeleeuws verlaten site met walgracht.

Artikel 2. Mogelijk op te leggen erfdienstbaarheden:
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 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

2.

Specifieke erfdienstbaarheden :
Non-aedificandi op alle betrokken percelen, tenzij mits toestemming.
Elke activiteit die de bestaande bodemsituatie verstoort, is verboden, tenzij
mits toestemming.

Artikel 3. De inrichtingswerken van het door de landinrichtingscommiss ie goedgekeurd
inrichtingsplan van de Oude Spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide, deelproject van
het Landinrichtingsproject De Westhoek, zijn toegelaten . De concrete uitvoeringsmodaliteiten worden aan de leden van het ruilverkavelingscomité Stuivekenskerke ter advies
voorgelegd.
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Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn

