MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE, BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR,
GEZIN EN WELZIJN,
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en do'rpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ;
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 bes lui t
van de Vlaamse regering
van 19 december 1997. tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit 'van 23 december
1997 houdende vaststelling van de ontwerplijst van
voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklij ke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van 03 september
1998,
BES L U I T

Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van
het decreet' van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreet van 22
februari 1995;

Artikel 1.

Wegens zijn historische en industrieel-archeologische waarde:
- als monument:
het voormalig hoppemagazijn/huidenvett!=rij, 'gelegen te
Poperinge (Poperinge), Pottestraat 3, 5, 7;
bekend ten kadaster:
Poperinge, Ie afdeling, sectie F, perceelnummer(s) 6861,
687E (DEEL) .
De historische en industrieel-archeologische waarde wordt als
volgt omschreven :
als goed bewaard voorbeeld van een klein hoppemagazijn kenmerkend voor de Poperingse hoppestreek, dat in de periode 1824-

. / ..

•

2.

1833 door herbes temming van een voormalige huidenvetterij werd
ingericht en ca . 1850 door overwe l ving van een aanpalende beek
(belangrijk bij het bewerken van huiden !) met een astgebouw
o.a. bestaande uit zwavelschouwen , rookkamers , hoppe - asten en
een laadzolder werd uitgebreid; als functioneel onderdeel van
het Ta lbot-house dat ti j dens w.o. I een be l angrijke rol speel de iri het militaire leven aan de geallieerde kant van het
front.

Artikel 2. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

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

Brussel,

~

3 NOV. 1998

Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

-'-.

