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KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

B~~t~ur voor Kunst en Letteren
: Plastische Kunsten
ref. ML/TL/odb.

Dien~t

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
Gelet op het advies van de Bestendige Deputatie
van de Provinciale Raad van Brabant, gegeven op 3 juli
1970 ;
.
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen gegeven op 21 oktober 1970
.

Op de voordracht van Onze Minister van l:Tederlandse
Cultuur en op in Raad overlegd advies van Onze Ministers.
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN" WIJ
A-rtikel 1.- Wordt gerangschikt als monument overeenkomstig de
bepaling~n van artikel 1 der wet van 7 augustus 1931 om reden
van zijn historische en.artistieke waarde, het kasteel van
Horst te Sint-Pieters-Rode ( provincie Brabant ).
Artikel 2.- Wordt gerangschikt als landschap overeenkomstig
de bepal~ngen Van artikel 6 der wet van 7 augustus 1931 om
reden van zijn esthetische waarde, hetzelfde kasteel met zijn
onmiddellijke omgeving, bekend ten kadaster, Artikel 1731,
Sectie B, nummers 90 b ( 5a 85 ca), 96 m ( 15a 10ca ) 98 d
( 2 ha 64 ca 65 a ), naakte eigendom van Cornet d'Elrus du
Chenoy de Wal et d'Espienne de Hemricourt de Grunne, Graaf
Baudouin, wonende te Brussel, Wolstraat 23, en van de Hemricourt
de Grunne de Merode, graaf Guillaume Charles Hubert Ghislain
(vruchtgebruik i , wonende te Brussel, filolièrelaan 102.
Artikel 3.- Wat betreft de rangschikking als landschap worden
voor de behartiging van het nationaal belang de volgende beperkineen aan de rechten van de eigenaar gesteld :
behoudens toelating verleend overeenkomstig de bepalingen van
artikel 6 der wet van 7 augustus 1931 op het behoud van Monumenten en Landschappen is het verboden :
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1) de bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen, te vergroten,
er een bestemming aan te geven welk het esthetische voorkomer
van het landschap zou kunnen schaden of er enige wijziging
ook in kleur van de schildering, aan te brengen,
2) nieuwe gebouwen op te richten evenals afsluitingen in duurzame materialen,
3) de bestaande afsluitingen in gewassen te wijzigen of uit te
roeien, de bestaande grachten en waterpartijen te dempen of
te wijzigen,
4) de loofbomen en houtgewassen uit te kappen, bovenmatig te
snoeien of te schenden. De bomen welke zouden uitsterven
moeten vervangen worden door soortgelijke,
5) werken uit te voeren zelfs van voorlopige aard, welke het
algemeen uitzicht van het landschap of de beplantingen ervan
geheel of gedeeltelijk zouden kunnen schaden of schenden,
6) publiciteitspanelen of gelijk welke publiciteit aan te brenge
7) luchtgeleidingen of palen van welke aard of voor welk doel
ook, te plaatsen,
8) parkeer- en of stationeerplaatsen voor voertuigen of landings
plaatsen voor luchtvaartuigen in het geklasseerd landschap
aan te leggen. Stationeer- en parkeerverbod is tevens opgelegd. Buiten de toegang tot het kasteel is alle verkeer, behoudens voor onderhoudswerken verboden,
9) enige wegverharding aan te brengen die zowel in kleur als in
uitzicht storend is voor het esthetische voorkomen van het
landschap,
10) in het geklasseerd landschap stapel- of stortplaatsen, van
welke aard ook, zelfs te tijdelijken titel, aan te leggen,
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11) in het geklasseerd landschap wedstrijden met voertuigen,
van welke aard ook in te richten.
Artikel 4.- Onze i\linister van Nederlandse Cultuur is 'oelast
met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 27 mei 1971.

V.AJ.~ KONINGSWEG E :
De Minister van Nederlandse Cultuur,

