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VLAAMSE REGERI:\G

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN,
STADS- EN DORPSGEZICHTEN.
POPERINGE (RENINGELST) : Bescherming van de dorpskom van
Reningelst als dorpsgezicht en Reningelstplein nrs. 5 en 6 als
monument.
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten,
stads- en dorpsgezichten,
gewijzigd bij
decreet van 22 februari 1995;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 8 . augustus
1988, inzonderheid artikel 6, par. 1, I, 7";
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20
oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en van 7 oktober 1993;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 november 1995
houdende vaststelling van de ontwerplijst van voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest van 7 november 1996;
BESLUIT :
Artikel 1. - wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij
decreet van 22
februari 1995,
1. als dorpsgezicht:
- de dorpskom van Reningelst en het element van de open vallei
van de Grote Beek, zoals afgebakend op bijgevoegd plan;
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2.

bekend ten kadaster :
poperinge 4de afdeling (Reningelst) , sectie E, lste blad,
perceel nummers 71m, 48b, 49a, 62e, 64b, 65b, 66c, 68d, 71g,
71n, 72a, 73b, 74b, 74d, 75, 93x, 94h,
Poperinge 4de afdeling (Reningelst), sectie E, 2de blad,
perceelnrs. 467k, 467/2g, 469b, 470f, 471c, 471d, 472f, 472g,
472h, 473g, 478d, 479c, 479b, 480b,
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en
socio-culturele waarde zijnde een gaaf bewaarde dorpskern met
als belangrijke hoofdstructuren het kruisvormig stratenpatroon, het langgerekte dorpsplein, de perceelsindeling en de
schaal, de plaats en situering van de gebouwen.
Belangrijke historische componenten zoals de site van het
verdwenen kasteel met bi jhorende kasteelhoeve geven de evolutie van het dorp vanaf de 17de eeuw tot na de Eerste Wereldoorlog.
Het dominerende element van het kasteel is verdwenen maar liet
in de percellering en stratenpatroon belangrijke sporen na die
mede het huidige uitzicht van het dorp nog altijd bepalen en
verklaren.
Belangrijke accenten vormen de kerk met ommuurde kerkhof,
de
brouwerij/mouterij en de bijhorende woning, het huizenbestand
gekenmerkt door mengeling van 19de-eeuwse architectuur
en
heropbouwarchitectuur , waarvan de laatste een hoge
kwaliteit
in de afwerking vertoont.
Het dorpsgezicht wordt verder in belangrijke mate bepaald
door het element van de open vallei van de Grote Beek, die
zelf door een markante bomenrij van hoge populieren geaccentueerd wordt. Deze brede onbebouwde zone, die grotendeels
samenvalt met de alluviale zone bezijden de Grote Beek vormt
ten oosten van de Zevekotestraat een open weidelandschap. Ten
westen is deze zone door een met struiken afgezoomde boomgaard
ingenomen.
Dit open 'natuurlijk' areaal maakt dat het zicht op de eigenlijke historische dorpskern gesitueerd op de zuidflank van de
Grote Beek vanaf de Lokerstraat en de Clyttesteenweg gevrijwaard bleef. Dit is vrij uitzonderlijk omdat bij de meeste
dorpen met een gelijkaardige topografie de woonarealen zich in
de loop van de 19de eeuw over de alluviale zone heen hebben
uitgebreid. Deze middeleeuwse morfologie is hier uitzonderlijk
bewaard gebleven.
Binnen dit dorpsgezicht vinden we een aantal waardevolle
woningen die door hun inplanting, gevelui twerking en volume
passen in het te beschermen dorpsgezicht.
Het zijn :
- Reningelstplein nrs. 1 en 2
- Zevekotestraat nr. 1
- Zevekotestraat nrs. 4, 6 en 8
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Deze woningen kenmerken zich door een verzorgde en rijke
afwerking met ondermeer het gebruik van geglazuurde sierbaksteen en faïencetegeltableaus.
Binnen dit dorpsgezicht is reeds beschermd als monument
sint-Vedastuskerk (K.B. 20 februari 1979).

de

2. als monument:
- het complex van het woonhuis, de brouwerij en mouterij sintJoris (six) met inbegrip van de resterende uitrusting, gelegen
Reningelstplein 6;
bekend ten kadaster Poperinge 4de afdeling, sectie E, 2de
blad, perceelnrs. 471c, 471d, 472f, 472h, 472g;
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde, en meer bepaald de architectuur-historische waarde en
de industrieel-archeologische waarde als zijnde een vrij goed
bewaard voorbeeld van een kleine brouwerij/mouterij uit het
laatste kwart van de 19de eeuw met o.a. mouttoren uit 1913,
volledige stookinstallatie, voormalig wagenkot/paardestal uit
1907 en brouwerswoning uit 1922; als materiële getuige van een
belangrijke plaatselijke industriële activiteit in het dorpscentrum; als industrieel complex waarvan het gebouwde profiel
een beeldbepalende rol vervult in de waardevolle context van
het dorpscentrum.
- de site van het verdwenen kasteel
bekend ten kadaster Poperinge 4de afdeling,
blad, perceelnrs. 71m en deel van 68d;

sectie

E,

1ste

omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische
en archeologische waarde
als zijnde een bepalend element van de geschiedenis en de
topografie van het dorp en als voorbeeld van een evolutie en
ontwikkeling van een belangrijk kasteel als centrum van de
historisch belangrijke heerlijkheid Reningelst.
- de nog bewaarde oorspronkelijke gebouwen van de kasteelhoeve
bekend ten kadaster Poperinge 4de afdeling, sectie E, 1ste
blad, perceelnr. 68d (deel);
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde en de historische, meer bepaald architectuur-historische waarde
als restant van het gebouwenbestand van en rond de kasteelsite
van Reningelst.
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Art. 2. - Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
1. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de
stads- en dorpsgezichten.
2. Teneinde het open uitzicht vanuit het zuiden op de dorspkom
van Reningelst te vrijwaren en het archeologisch monument van
het kasteel veilig te stellen, dient een bijkomende erfdienstbaarheid van non-aedificandi opgelegd te worden voor de percelen bekend ten kadaster Poperinge 4de afdeling, sectie E,
1ste blad, perceelnrs. 71m, 48b, 49a, deel van 68d, 94h en het
perceel bekend ten kadaster Poperinge 4de afdeling, sectie E,
2de blad, perceelnr. 473g.

Brussel,

2 9 MEI 1997

Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

