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 Bestendige Deputatie
van de Provinciale Raad van Antwerpen, gegeven op
8 augustus 1973;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Ic10numenten en Landschappen, gegeven op 13 maart 1975;
Op de voordracht van Onze I'linister van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN VlIJ BESLOTEN EN BESLUITEN vlIJ
Artikel 1.- 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 Catershof
te 's Gravenwezel, bekend ten kadaster: 's Gravenwezel,
deel van het artikel 313, sectie A, de perceelnummers
250 a'(2 ha 90 a 30 ca), 250 b (25 ca), 251 (12 a 5 ca),
252 c (86 a 45 ca), 256 (39 a 85 ca), 257 (56 a 25 ca),
258 (94 a 80 ca), 259 (45 a 50 ca), 260 (1 ha 60 a 55 ca),
261 (21 a 65 ca), 262 (4 ha 48 a 80 ca), 263 a (1 ha 96 a
30 ca), 263 b (15 ca), 253 b (1 a), 254 b (23 a 35 ca),
255 g (70 a 80 ca), 252 d (4 a 45 ca), eigendom van
1) Charles, Marie, Pierre, Amedée,.Baron de Caters (0 Terhulp en ,
25.1.1899) wonende te Knokke, Churchillaan 13;
2) Simone, Berthé, ~ïarie, Françoise de Caters , Gravin de
la Motte I"iontgoubert (0 Terhulpen, 19.7.1901), wonende te
Parijs, 4de arrondissement, rue Chanoinesse 12;
3) Renée, Jeanne, Emilie, Mathilde, Marie de Caters, Gravin
de Brouchoven de Bergeyck (0 Brussel, 11.4.1904), echtgenote
van Paul, Marie, Joseph, Charles, François, Xavier Graaf
de Brouchoven de Bergeyck (0 Antwerpen, 28.11.1901), samen
wonende te Berchem-Antwerpen, Kardinaal Mercierlei 14;

2.-

Arti kel 2.- Voor de beha rtigi ng van het natio naal belan
g
word en de volg ende bepe rking en aan de rech ten van de
eige naar s gest eld : beho uden s toela ting verle end over
eenk omst ig de bepa linge n van het artik el 6 der
wet
van
7
augu stus 1931 , is het verb oden :
1) nieuw e cons truc ties op te rich ten;
2) de besta ande gebou wen te slop en, te verbo uwen en de
ordonn antie of het uitz icht erva n te wijz igen ;
3) de bepl antin gen te wijz igen , de besta ande bomen meer
dan norm aal te snoe ien en het strui kgew as te kapp en
of
uit te roeie n;
4) recla me-p anele n, of gelij k welk e publ icit eit aan
te
bren gen;
5) luch t- en gron dgel eidin gen te p laats en;
6 ) vijv ers of grac hten te demp en;
7) de wege nis te verh arde n;
8 ) de natu urli jke conf igur aties van het terre in te wijz
igen
door aller hand e werk en en aller hand e mog elijk e acti vite
iten
of ingre pen .
Artik el 3 . - Onze ï-Uni ster van Nede rland se Cult uur en
Vlaam se Aang elege nhed en is bela st met de u itvo erin g
van dit
besl uit .
Gege ven te

Brus s el, 17 april 1975

VAN KONINGSvlEGE
De Minis ter van Nede rland se Cult uur en Vlaam se Aang elege
nhed en,

