KONINKRIJK 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, gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen, gegeven op 29 april 1976;
Op de voordracht van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1. - Als monument wordt gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 1 der wet van 7 augustus 1931, de kerk van
Hoogboom, te Ekeren, nekend ten kadaster: - Ekeren, 2e afdeling,
artikel 1608, sectie M, perceelnummer 309 G, eigendom van de kerkfabriek van Hoogboom, te Ekeren.
Artikel 2. - Als landschap wordt gerangschikt, overeenkomstig de
bepalingen van het artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, de omgeving van de kerk van Hoogboom, te Ekeren, zoals aangeduid op het
plan in bijlage, bekend ten kadaster :
.
- Ekeren, 2e afdeling, artikel 5616, sectie M, de.perceelnummers
309 D/3, 321 K, 321 L, 3211~, 321N, 321 A/2, 343 D, 309 F/3, 321 0,
eigendom van Overseas American Land Corporation,p/a de heer A.
Mescure, wonende Henri Prostlaan 51, te Berchem.
- Ekeren, 2e afdeling, artikel 1608, sectie M, de perceelnummers
309 B/2 en 309 G/3, eigendom van de kerkfabriek van Hoogboom, te
Ekeren.
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- Ekeren, 2e afdeling, artikel 1930, sectie M, de perceelnurnrners
278 A en 277 K, eigendom van Le Grelle Marguerite en kinderen, wonen
de Opperjagermeesterstraat 4, te 1170 Brussel.
- Ekeren, 2e afdeling, a·rtikel 180, sectie M, de perceelnummers
280 B, 290 B en 308 G/3, eigendom van de gemeente Ekeren.
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 het
artikel 6 der wet van 7 augustus 1931, is het verboden
1) Nieuwe constructies op te richten;
2) De bestaande 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
te snoeien en het struikgewas te kappen of uit te roeien;
4) Reclame-panelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen;
5) Lucht- en grondgeleidingen te plaatsen;
6) Vijvers of grachten te dempen;
7) Wegenis te verharden;
8) De natuurlijke configuraties van het terrein te w~Jzigen door
allerhande werken en allerhande mogelijke activiteiten of ingrepen.
Artikel 4. - Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te

.1Yl.t.vrJd, .l ~J~

.--1'7} ({

VAl" KONINGSWEGE :
De Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,
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