KONINKRIJK

BELGJE

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR

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, gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen, gegeven op 24 februari 1971;
Gelet op het advies van de ~estendige Deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen, gegeven op 25 juli 1973;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur
en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1. - Als monument wordt gerangschi~t, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 1 der wet van 7 augustus 1931 op het behoud
van monumenten en landschappen, het kasteel van Laar met aanhorigheden te Reet, bekend ten kadaster: Reet, deel van het artikel 1557,
Sectie C, de perceelnummers 17 (03 a 05 ca), 19 F (02 a 65 ca), 19 G
(75 ca), 20 B (10 ca), 23 B (05 ca), eigendom van Graaf Le Grelle,
André, Marie, Ghislain (0 Antwerpen, 20.2.1903) en echtgenote De
Meester de Betzenbroeck Yvonne, Esther, Philippine, Marie, Ghislaine
(0 Rumst 29.12.1906), samen wonende te Reet, Rumstsestraat 11.
Artikel 2. - Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, op het behoud
van monumenten en landschappen, het park rondom vermeld kasteel, bekend ten kadaster: Reet, deel van het artikel 1557, sectie C, de perceelnummers 15 (29 a 70 ca), 16 (13 a 50 ca), 20 A (1 ha 09 a 50 ca),
21 (2ha 06 a 70 ca), 22 (77 a 50 ca), 23 A (31 a 55 ca), 32 D (41 a
60 ca), 76 A (02 a 50 ca), 121 D (33 a 60 ca), 123 A (44 a 40 ca),
24 E (27 a 90 ca), 31 F (1 ha 07 a 45 ca), eigendom van Graaf Le
Grelle, André, r/larie, Ghislain (0 Antwerpen, 20.2.1903) en echtgenote
De l'1eester de Betzenbroeck Yvonne, Esther, Philippine, l'Iarie, Ghislailll
(0 Rumst 29.12.1906), samen wonende te Reet, Rumstsestraat 11.
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Artikel 3. - Wat betreft de rangs chikking als landschap, worden
voor de behartiging van het nationaal bel a ng , de volge nde beperkingen aan de rechten van de eigen a ars gesteld : behoudens
t oelating ve r le end overeenkomstig de bepalingen van het artikel
6 de r wet van 7 augustus 1931, is het verboden :
1) nieuwe constructies op te richten:
2) de besta ande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnantie of het uitzicht ervan te wijzigen;
·3) de beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal t e snoeien en het struikgewas te kappen of uit te roeien;
4) recl ame-panelen, of gelijk welk e publiciteit aan te brengen;
5) lucht- en grondgeleidingen te plaatsen ;
6) vijvers of grachten te dempen;
7) d e wegenis te verharden;
8) de natuurlijke configuraties van het terrein te W1Jzl gen door
a l l erhande werken en al lerhande mogelij k e a ctiviteiten of ingre pen.
Artikel 4. - Wa t betreft het perceelnummer 23 A (31 a 55 ca) , kan
er bij Koninklijk Bes luit bestemmingswi j ziging wo r den verleend,
na advies van de Koninklijke Commissie voor Mo numenten en Landschappen .
Artike l 5. - Onze Minister va n Nederlandse Cu~tuur en Vl aamse
Aangelegenheden is belast met de u itvoering van dit besluit.
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VAN KONINGSWEGE .
De Ninister v an Nederlandse Cultuur en
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