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CULTUUR,

van 7 augustus 1931 op het behoud van rronumenten en

Gelet op het decreet van 3 rraart 1976 tot beschennincf van rronumenten,
stads- en dorpsgezichten ,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning der instellingen, inzonderheid op artikel 4, 4 0 ,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 december 1985
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Executieve ,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 12 december 1985
tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aëin de leden van de Vlaamse Executieve
Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 1985 hJudende vaststelling van de ontwerplijst van voor beschenning vatbare rronumenten en stadsen dorpsgezichten ,
Gelet op het advies van de Koninklijke Cormtissie voor Monumenten en
Landschappen van 13 rraart 1986 ,

BESLUIT

Artikel 1. - Worden beschennd als dorpsgezicht, overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 3 rraart 1976, zoals afgebakend op bijgaande plannen,
1. om reden van landschappelijk-artistieke en historische waarde :
+ Poperinge : erf met 1ge-eeuwse dwarsschuren, een omhaagde rroestuin, een
bocrngaard afgezoomd met doornhaag en drenkplaats met knotpopulieren, hop'velden typerend voor de Ol1Beving, evenals de grillige loop van de Winterbeek, gelegen nabij het boerenhuis van de IDeve z.g. "Ter Winterbeek" ,
Bethunestraat nr •. 1 ,
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2.
2. cm reden van landschappelijk-artistieke en historische waarde
+ Poperinge : oruniddellijke omgeving van het !xJerenhuis z.g. "Abelehof" en
de kapel, gelegen Sint-Sixtusstraat nr. 89 ;
3. cm reden van artistieke en historische waarde :
+ Poperinge: onmiddellijke omgeving van het boerenhuis z.g. "Schipvaarthoeve",
gelegen Schipvaartv.Bg 8, als zijnde het begraasd erf, deels afgezoorrd rret
hoge pcpulieren aan straatzijde, vcorts schuur, stalling, hopast en hopvelden
4. cm reden van landschappelijk-artistieke waarde :
+ Poperinge: onmiddellijke omgeving van de herenhoeve, gelegen Krornbeekseweg
nr. 32 ;
-

5. om reden van artistieke waarde :
+ Poperinge: onmiddellijke omgeving van de veldkapel z.g. "O.-L.-Heertjesbos",
gelegen Provenseweg z. nr .
Art. 2. - WJrden beschennd als monurrent, overeenkomstig de bepalingen van het de-

creet van 3 maart 1976,
.1. cm reden van architectuur-historische en artistieke waarde :

+ herenhuis,-Boeschepestraat 6, te 8970 Pcperinge,bekend ten kadaster: Pope-ringe, Ie afdeling, sectie F, perceelnurrrner 1297 N (deel), eigendcm van dhr.
Rornain De Jonckheere, O.-L.':'Vrouw Ten Spiegelestraat 5, 8510 Kortrijk;
2. om reden van socio-, cultuur- en architectuur-historische en artistieke waarde
+ reftervleugel van het klooster van de Zusters Benedictinessen, Boeschepestraat 12-14-16, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster: Pop:!ringe, Ie afdeling, sectie F, perceelnUlllller 1301 H (deel), eigendom van de Vereniging I
V.Z.W.D. I Klooster der Zusters Benediktijnen, Boeschepestraat 12-14-16,
8970 Poperinge ;
3. or.\ reden van architectuur-historische waarde :
+ herenhuis + lager koetsgebouw, Boeschepestraat 15, te 8970 Poperinge, bekend
ten kadaster: Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceeln1.lITl!Er 959 A (deel),
eigendcm vàn W\Ye. rrevr. lrrq?e - Casiers Nelly, Boeschepestraat 15, 8970 Poperinge ;
4. cm reden van architectuur-historische, cultuur-historische en socio-culturele
waarde :
+ klooster der Gra~ Zusters Penitenten, Bruggestraat 14-16, te 8970 Poperinge,
bekend ten kadaster: Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurnner 313 L
(deel), eigendan van de Vereniging I V.Z.W. I Klooster der Zusters Penitenten,
Bruggestraat 14, 8970 Poperinge;
5. cm reden van architectuur-historische en sociaal-culturele waarde:
+ arbeiderswning, CasseIstraat 83, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster
Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurnner 877 A (deel), eigendom van·
dhr. Walther Huys,. Westouterstraat 32, 8970 Poperinge ;
6. om reden van architectuur-historische en sociaal-culturele waarde :
+ arbeiderswning, CasseIstraat 85, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster
Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurnner 876 (deel), eigendom van dhr.
en rrevr. Julien Battheu - Leys, Ieperstraat 10, 8970 Poperinge ;
7. om reden van architectuur-historische en artistieke· waarde :.

+ dubbelhuis, CasseIstraat 89, te 8970 Pop:!ringe, bekend ten kadaster: Poperingè, Ie afdeling, sectie F, perceelnurnner 874 K (deel), eigendom van dhr.
en rrevr. Albert Decrock - Deruytter, CasseIstraat 259, 8970 Poperinge ;
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8. cm reden van historische, socio--culturele, architectuur-historische en artistieke waarde :
+ het z.g. "Gasthuis", Gasthuisstraat 5, te 8970 poperinge, bekend ten kadaster: Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurmner 669 E (deel),
eigendcm van Poperinge, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn,
Veurnestraat 22, 8970 Poperinge ;
9. om reden van architectuur-historische en artistieke waarde:
+ dubbelhuis, Guido Gezellestraat 3, te 8970 poperinge, bekend ten kadaster
Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnummer 648 C (deel), eigendcm van
Poperinge, de Stad, Grote Markt 1, 8970 Poperinge;
10. om reden van architectuur-historische en artistieke waarde:
+ hoekhuis, Guido Gezellestraat 7, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster
Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurmner 646 E (deel), eigendcm van
dhr. en mevr. Benoit Thevelin - Lebbe, Guido Gezellestraat 7, 8970 Poperinge
11. om reden van architectuur-historische en cultuur-historische '/aarde :
+ voonralige herberg z.g. "A la ville d'Anvers", Ieperstraat 43, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster : Po~inge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurrmer
600 C (deel), eigendcm van Poperinge, de Stad, Grote Markt 1, 8970 Poperinge
12. cm reden van architectuur-historiscb.e waarde :
+ breedhuis, Ieperstraat 45, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster: Pope. ringe, Ie afdeling, sectie F, perceelnurrmer 599 H, eigendcm van
- dhr. en mevr. Daniël Cleenewerck - Vandekerckhove
Ieperstraat 45, 8970 Poperinge
- dhr. en mevr. Robert Cleen~rck - Maelbrancke
Ieperstraat 45, 8970 Poperinge
kind : dhr. en mevr.Carlo Cleenewarck - Iangoucha
RekI10fstraat 6, 8970 Poperinge;
13. cm reden van architectuur-historische en artistieke waarde
+ herenhuis, Ieperstraat 55, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster: Poperinge,
Ie afdeling, sectie F, perceelnurnmer 551 E, eigendom van dhr. en mevr. Pol
Sansen - Barcquey, Ieperstraat 55, 8970 Poperinge;
14. om reden van architectuur-historische en artistieke waarde :
+ pastorie, O.-L.-Vrouwakruisstraat 18, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster
Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurnrrer 951 D (deel), eigendom van
Poperinge, de Stad, Grote Markt 1, 8970 Poperinge ;
15. cm reden van architectuur-historische en artistieke waarde:
+ herenhuis met rechter koetsgebouw, Prof. M. Dewulfstraat 9, te 8970 Poperinge,
bekend ten kadaster : Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurnner 582 H
(deel), eigendcm van dhr. en mevr. Maurits Naessens - Battheu, Prof. l~. Dewulfstraat 9, 8970 Poperinge;
16. om reden van socio--culturele, cultuur-historische en architectuur-historischa
waarde :
+ "Weeuwhof", St.-Annaplein 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, en St.-Annastraat 7, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster :
Poperinge, Ie afdeling., sectie F, perceelnumrrers 812/2, 787, 788, 790 A, 792 A,
794 A, 795 A, 798 A, 800 A, 801 A, 802 A, 805 C, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, eigendcm van Poperinge, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge;
17. cm reden van SOCio-culturele, architectuur-historische en artistieke waarde :
+ herenhuis met koetspoort z.g. "De Ster", Veurnestraat 67, te 8970 Poperinge,
bekend ten kadaster : Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnumrrer 213 B
(deel), eigendcm van dhr. en mevr. Daniël Declerck - Weyne, Veurnestraat 7880, 8970 Poperinge ;
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18. om reden van architectuur-historische waarde
+ herenhuis, Burgemeester Bertenplein 25, te 8970 Poperinge, I::ekend ten kadaster: Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurrrner 1002 K (deel),
eigendom van dhr. en mevr. HeJ::nan Boedts - Dewitte, Burgemeester Bertenplein
25, 8970 Poperinge;
19. om reden van historische, architectuur-historische en artistieke waarde :
+ Sint-Stanislascollege, Burgemeester Bertenplein 30-32, te 8970 poperinge,
bekend ten kadaster: Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnurrrner 1289 T
(deel), eigendom van de Vereniging / V.Z.W. / St.-Stanislascollege, Burgemeester Bertenplein 30-32, 8970 Poperinge ;
20. om reden van architectuur-historische en -<rrtistieke waarde :
+ boerenhuis, Krambekestraat 36, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster: Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnumrrer 44 A (deel), eigendom van dhr.
en mevr. Jean Poupart - Veldekens, Markies de Villalobarlaan 8, ll50 Br. /
St.-Pieters-Woluwe ;
21. om reden van architectuur-historische waarde :
+ boerenhuis van de hoeve "Ter Winterbeek" , Bethilllestraat 1, te 8970 Poperinge,
bekend ten kadaster : Poperinge, 3e afdeling, sectie H, percee1numrrer 565 D
(deel), eigendom van :
- dhr. en mevr. Jean Verspieren - Lambert . .
rue de Nazareth 53 - 87000 L:im:Jges / France
- dhr. en mevr. Paul Liunbert - Dansette Denise
Rue Nationale 17 - 59280 Arroentières / France

22. om reden van architectuur-historische, artistieke en volkskundige waarde
+ v.egkapel en boerenhuis van de hoeve z. g. "Abelehof" , St. -Sixtusstraat 89,
te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster : Poperinge, 2e afdeling, sectie B,
perceelnurnmers 301 F (deel) en 304 B (deel), eigendom van dhr. en mevr.
Adrien Boeraeve - Derycke, St.-Sixtusstraat 85, 8970 Poperinge;
23. om reden van architectuur-historische waarde :
+ boerenhuis' van de z.g. "Schipvaarthoeve", Schipvaartweg· 8, te 8970 Poperinge,
bekend ten kadaster: Poperinge, 2e afdeling, sectie C, perceelnurrrner 834 B
(deel), eigendom van :
- v.edw. mevr. Lacour - Verhaeghe l1adeleine
Bruggestraat 146, 8970 Poperinge
- Vereniging / V.Z.W. / Poperinge Ten Billlderen
Boeschepestraat 44, 8970 Poperinge ;
24. om reden van architectuur-historische, artistieke, cultuur-historische en industrieel-archeologische waarde :
+ herenhoeve, Kranbeekseweg 32, te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster: Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnurrmer 1025 F (deel), eigendom van :
- dhr. en mevr. Gerard Lebbe - Antheillles
.Krambeekseweg 32, 8970 Poperinge
- dhr. Jacques Lebbe
Krornbeeksev.eg 32, 8970 Poperinge;
25. om reden van historische, volkskillldige, architectuur-historische en artistieke
waarde :
+ v.egkapel met tv.ee flankerende linden, Helleketelweg z.nr., te 8970 Poperinge,
bekend ten kadaster : Poperinge, 3e afdeling, sectie K, perceelnurrrner 830 A
(deel), eigendc:m van dhr. en mevr. Lucien Vancayzeele - Vanhoutte, Helleketelv.eg 40, 8970 Poperinge ;
.j•.
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26. om reden van historische, volksktmdige, architectuur-historische en artistieke
waarde :
+ velkapel z.g. "O.-L.-Heertjesbos", Provense~ z.nr., te 8970 Poperinge, bekend ten kadaster : Poperinge, 3e afdeling,· sectie L, perceelnurrmer 609 (deel),
eigendom van :
- de kleinkinderen van wijlen dhr. en IIEvr. Annand Pety - Vancayzeele
Pety, Camille, Doomstraat 55 - 8970 Poperinge
Pety, FiJ:min, Westvleterseweg 47 - 8970 poperinge
Pety, Julia, Switch Raad 37 - 8970 Poperinge
Pety, Marie-'1'hérèse, Watouse~ 26 - 8970 Poperinge
Pety, Roger, Westvleterseweg 32 - 8970 Poperinge
Pety, Simonne, K. Grinrninckweg 11 - 8970 Poperinge
- dhr. en mevr. Albert Durant - G:ruwier
Werf 79, 8970 Poperinge.

Art. 3. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1. de alge!lEne bestenming en de algemene voorschriften die zijn opgelegd door de

bij koninklijk besluit goedgekeurde streekplannen en gewsstplannen, op het ogenblik waarop de rechtsgevolgen van onderhavig besluit in werking treden ;
2. de verl:xJdsbepalingen en beperkingen opgelegd door de vergunningen vereist
krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw ;
3. de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december 1976 tot bepaling van
de algemene voorschriften inzake instandhouding· en onderhoud van de monumenten
en stads- en dorpsgezichten.

Brussel, 26 januari 1987.
De Gareenschapsminister van Cultuur,
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