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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;
Gelet op het advies van de Bestendige Deputatie van de provinciale Raad van West-Vlaanderen, gegeven op 3 december 1970;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 4 mei 1971;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en
op in Raad overlegd advies van Onze Ministers,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1.- Wordt gerangschikt als monument overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 der wet van 7 augustus 1931 om reden van zijn
historische en artistieke waarde, het kasteel te Spiere (provincie
West-Vlaanderen).
.
.
Artikel 2.- Wordt gerangschikt als landschap overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 der wet van 7 augustus 1931 om reden van zijn
esthetische waarde, hetzelfde kasteel met omgevende park, dreef,
bossen en feodale mote, bekend ten kadaster : gemeente Spiere, artikel 444, sectie A, de nummers 531, 532, 538, 52 8, 497 a, 505 d,
2

498 a, 481 a, 476 §i 482 b, 482 a, 476 b, 484 b, 488 b, 487 b, 487 c,
489, 490 b, 491, 4 ' 496, 495, 494, 493, 492, 474, 473 e, 497 h,
2
497 d, 497 b, 485, 470, 471 a, 469, 465 b, 463 a, 467 a, 448, 449,
450, 45 0 , 451, 454, 453, 452, eigendom van weduwe del FOSSE et
2

2.-

If3

d'ESPIERRES en kinderen, wonende te Vorst, Domeinlaan 181, artikel
885, sectie A, nummer 533, artikel 415, sectie A, nummer 415, eigendom van de heer en mevrouw SAGAERT-BOURGOIS, Frans, wonende te Kortrijk, Beekstraat 1"04,
artikel 910, sectie A, de nummers 537,536, 535, 534, 530, 529, 527,
477, eigendom van de Commissie van O~enbare Onderstand te Spiere,
artikel 832, sectie A, de nummers 537, 538, 528, 500 e, 501 d, eigen.

2

2

.

dom van de heer en mevrouw del FOSSE et d' ESPIERRES Arm.and, wonende
te Spiere, Jacquetbosstraat 52,
artikel 626, sectie A, nummer 673 k, eigendom van 1) CROMMELINCK Léon
2) CROMMELINCK Marie 3) CROMMELINCK Louis, wonende te Spiere, Jacquetbosstraat 18,
artikel 1203, sectie A, de nummers 473, 471 b, 473 s, 471 c, eigendom van de heer en mevrouw VANTIEGHEM-SOYEZ, André, wonende te Spiere,
Jacquetbosstraat 58,
artikel 957, sectie A, nummer 475, eigendom van weduwe del FOSSE et
d'ESPIERRES, Ignace en kinderen, en de heer en mevrouw del FOSSE et
d'ESPIERRES-PIETERS, wonende Jacquetbosstraat 52 en 58,
artikel 197, sectie A, nummer 472, eigendom van de CommisSe van Openbare Onderstand te Spiere,
artikel 1170, sectie A, de nummers 465 e, 465 g, 465 f, 464 a, 466,
462, 461, 460, 459, 457 a, 455 a, 455 b, eigendom van de heer del
FOSSE et d'ESPIERRES, Armand, wonende te Spiere, Jacquetbosstraat
49 en van de heer del FOSSE et d'ESPIERRES, Ignace wonende te Spiere,
Jacquetbosstraat, 61.
Artikel 3.- Wat betreft de rangschikking als landschap worden voor de
behartiging van het nationaal belang de volgende beperkingen aan de
rechten van de eigenaars gesteld :
behoudens toelating verleend overeenkomstig'de bepalingen van artikel
6 der wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en land scha
pen is het verboden :
1 ~ gebouwen op te richten binnen de voorziene begrenzing;
aanleggen van banen en openbare wegen;
het ontbossen, het opvullen van vijvers of welke andere daad ook,
die het landschap ongunstig zou wijzigen;
4) werken uit te voeren, zelfs van voorlopige aard, welke het algemeen
uitzicht van het landschap of beplantingen ervan geheel of gedeeltelijk zouden kunnen schaden of schenden;

~

5) publiciteitspanelen of gelijk welke publiciteit aan te brengen;
6) luchtgeleidingen of palen van welke aard of vàor welk doel ook
te plaatsen.
Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur is belast met
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te

Motril, 8 september 1971.

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Nederlandse Cultuur,

d~

