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Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de vlet van 7 augustus 1931, op het be-houd vO'.n monumenten en l:·ndschappen, gewijzigd bij decreet van
13 juli 1972"
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 24 april 1975;
Gelet op het ç'dvies vC.n de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Antwerpen gegeven op 10 september 1974;
Op de voordracht van Onze f,jinister van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

Ar"Ç2,K.,&l 1._ - Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig
de bepalingen van het artikel 6 der vlet van 7 augustus 1931,
de oude ~)astor.:èj van Brasschaat met omgeving, bekend ten
kadaster :
Brasschaat, 2e afd., sectie D, de perceelnummers 651 C en
64-9 D. eigendom van de gemeente Brasschaat.

__?'- ',-at betreft de rangsohikking o.ls 12,ndschap, \.orden
voor de IJehcTtiging van het nationaal belang, de volgende beperkingen 2,an de rechten van de eigenaaTs gesteld :
behoudens to elating verleend, overeenlwmstig de bepalingen van
het artikel G der vlet van 7 augustus 1931, is het verboden :
1) niem're constructies op te Tichten,
2) de besta.ande gebouwen te slopen, te verboU\'!en en de ordonn,-ntj.e 0f het ui tz:Lcht ervan te viijzigen;
3) Ge beplantingen te 1,,,i~zlgen, de bestaande bomen meer dan
norma,ü te snoe:'cen en het struil{gev-Tas te kappen of uitte
roeien;
4) reclame-panelen, of gelijk v/elke publici-tei t aan -te brengen;
5) lucht- en grondgeleidingen te plaatsen;
6) vi,jvers of grachten te dempen;
7) de wegenis te verhElrden;
.
8 ) de natuurlijke configuraties van het terrein te 1'1l;jZlgen door
allerhande werken en allerhande mogelijke activiteiten of
ingrepen .
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met de uitvoering van dit besluit.
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