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KONINKRIJK BELGIE
MINISTERIE VAN NATIONALE OPVO EDING
EN NEDERLANDSE CULTUUR

BOU DEW IJN
KONIN G DER BELGEN
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

beGele t op de wet van 7 augu stus 1931 op het eet
decr
bij
jzigd
gewi
houd van monu ment en en lands chap pen,
van 13 juli 1972 ;
Gele t op het advi es van de Best endi ge Depu tatie
maar t
van de Prov incia le Raad van Antw erpen , gege ven op 14
1972 ;
issie
Gele t op het advi es van de Kon inkli jke Comm1972
;
mber
septe
19
op
voor Monumenten en Land schap pen, gege ven
Op de voor drac ht van Onze Min ister van Nede rland se
Cult uur en Vlaam se Aang elege nhed en,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
eenk omst ig
Arti kel 1.- Als monument word t gera ngsc hikt, over
7 augu stus 1931 ,
de bepa linge n van het artik el 1 der wet van
de, het
om reden van zijn histo risch e en artis tiek e waar
: Deur ne
kast eel Boek enbe rg te Deur ne, beke nd ten kada ster
elnum mer 572/A
6de afde ling, artik el 4899 , sect ie B, perce
Open bare Onde rvoor
issie
Comm
de
(04 a 75 ca), eigen dom van
stand vaLl Deur ne.
eenk omst ig
Arti kel 2.- Als lands chap word t gera ngsc hikt,7 over
augu stus 1931 ,
de bepa linge n van het artik el 6 der wet vanomli ggen
de park van
om rede n van zijn esth etisc he waar de, het
ling,
verm eld kast eel, beke nd ten kada ster : Deur ne 6de afde

2.-

deel van het artikel 4, sectie E, de perceelnummers 569/1
(14 a 85 ca), 568/C (67 a 55 ca), 569/K (03 a 75 ca), 569/M
(13 ca), 569/N (03 a 35 ca), 569/p (41 ca), 568/D (1 ha 42 a
90 ca), 569/X (7 ha 09 a 75 ca), eigendom van de gemeente
Deurne.
Artikel 3.- Wat betreft de rangschikking als landschap worden
voor de behartiging van het nationaal belang de volgende beperkingen 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 :
1. nieuwe gebouwen op te richten;
2. de bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnantie
of het uitzicht ervan te wijzigen;
3. de beplanting te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal
te snoeien en het struikgewas te kappen of uit te roeien;
4. reclame-panelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen;
5. om het even welke werken uit te voeren, welke het uitzicht
van het landschap zouden wijzigen of schaden;
6. lucht~ en grondgeleidingen te plaatsen.
Artikel 4.- Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse
Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

