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Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van
als monument te beschermen oorlogsbarak en zg. ' Chinese Poort ' op het
kasteeldomein De Lovie te Poperinge (Proven)

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus
1988, inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21
november 2003, 30 apri l 2004 en 10 maart 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 28 juni 2007
en 10 oktober 2007,

BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bes cherming vatbare

monumenten, stads- en dorpsgezichten, wordt v astgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads - en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december
1992, 22 februar i 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006:

Wegens de historische waarde :

- als monument:
Oorlogsbarak en zg. 'Chinese Poort' op kasteeldomein De Lov ie, gel egen te
Poperinge (Proven), Krombeekseweg 82;
bekend ten kadaster:
Poperinge, 6e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 568V(DEEL).

Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het

uitzonderlijke karakter van volgende intrinsi eke waarde gemotiveerd :

Historische waarde :
De barak en de toegangspoort, in de volksmond 'Chinese poort' genoemd naar
zijn merkwaardige vorm, Zl J n unieke overblijfselen van een in oorsprong
militair hospitaal, dat door de l egerleiding was opgericht in Houtem
(Veurne) en na de Eerste Wereldoorlog werd omgevormd tot sanatorium.

. I ..

Het zijn materiële getuigenissen van de omstandigheden waarin zieken werden
verzorgd tijdens en direct na de oorlog. In 1930 werd het sanatorium
overgebracht naar het Kasteeldomein De Lov ie . Daar de toegangspoort en
barak in 1930 mee naar De Lovie verhuisden, getuigen deze elementen
bovendien van de ontstaansgeschiedenis van het sanatorium in De Lovie en
vormen ze dus een wezenlijk onderdeel in de medische geschiedenis van het
domein.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

A. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november
1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake i nstandhouding en
onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

2 7 ME\ 2008

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams mini ster van Financiën en Begrot ing en Ruimtelijke Ordening

____)
Dirk VAN MECHELEN
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