MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT

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 bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, §1, I, 7°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van Vlaamse regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 09 maart 1999 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 vaD. 02 septemoer 1999,

BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart

1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995;
Wegens zijn historische, i.c. de achitectuur-historische en de cultuur-historische waarde,
en socio-culturele waarde:
- als monument:
Kasteel De Lovie, gelegen te
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 82;
bekend ten kadaster:
Poperinge, 6e afdeling, sectie C, perceelnurnmer 568T(DEEL).
Als zijnde een voor West-Vlaanderen zeldzaam voorbeeld van een kasteel opgetrokken
in italianiserende neo-renaissance stij 1.
j ..

2.
Als zijnde een vrij gaaf bewaard zomerverblijf, opgetrokken in 1856, door de vooraanstaande Poperingenaar, Jules van Merris, voormalig schepen van de stad en liberaal
volksvertegenwoordiger, en aldus een getuige van de verfijnde wooncultuur van de
aristocratie in de tweede helft van de 19de eeuw.
Als zijnde een geslaagd ontwerp van de toonaangevende, Westvlaamse architectPierre
Nicolas Croquison (Kortrijk 1806-1887).

Wegens zijn historische, i.c. cultuur-historische en de architectuur-historische waarde:
- als monument:
PRIEELTJE EN DE DROGENBROODBERG, gelegen te
Poperinge (poperinge), Krombeekseweg 82;
bekend ten kadaster:
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 382S(DEEL).
Het betreft een beeldbepalend en belangrijk restant van de Engelse landschapstuin,
waarbij de verheven inplanting op de uithoek van het domein, waardoor een uitzicht
wordt bekomen én op het park met kasteel én op de omgeving, een belangrijk gegeven
vormt.
Het is tevens een fraai voorbeeld van een neoclassicistisch prieeltje.
Dit gaaf bewaard prieeltje is een getuige van de verfijnde levenswijze van de aristocratie
tijdens de tweede helft van de 19de eeuw.

Wegens zijn historische, i.c. de architectuur-historische en de cultuur-historische waarde:
- als monument:
Herdenkingskapel, gelegen te
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 82;
bekend ten kadaster:
Poperinge, 6e afdeling, sectie C, perceelnummer 568T(DEEL).
Het betreft een gaaf bewaard, neogotisch kapelle~e.
Als herdenkingskapel - opgericht ter nagedachtenis aan mevrouw Maria Joséphine van
Renynghe, die samen met haar zoon het kasteeldomein liet bouwen - vormt dit bedehuis
een belangrijke schakel in de geschiedenis van de Lovie.

Wegens zijn artistieke waarde:
- als monument:
SCHUILGEBOUWTJE- TUINPAVILJOENTJE, gelegen te
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 82;
bekend ten kadaster:
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 382S(DEEL).
Het betreft een gaaf bewaard schuilgebouwtje met een geslaagde vormgeving, opgetrokken
uit gietijzeren, een bouwmateriaal, die vooral in de 19de eeuw een ruime toepassing ken~

~.

3.

Wegens zijn historische, i.c. de cultuur- en de architectuur-historische waarde:
- als monument:
JAGERS GROT, gelegen te
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 82;
bekend ten kadaster:
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 382S(DEEL).
Het betreft een gaaf bewaarde en - mede door zijn omvang en architecturale uitwerking zeldzaam voorkomende jagergrot. Dit grottencomplex, gelegen op een eiland gevormd
door de waterpartijen, is volledig ingepast in het concept van de Engelse landschapstuin en
geeft een beeld van levenswijze van de aristocratie rond de eeuwwisseling.

Wegens zijn historische, i.c. de cultuur-historische waarde:
- als monument:
IJSKELDER, gelegen te
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 62;
bekend ten kadaster:
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 382S(DEEL).
Deze ijskelder is een gaaf bewaarde getuigenis van de bewaartechnieken gebruikt in de
vorige eeuwen vormt een te behouden parkelement, verbonden met het parkconcept.

Wegens zijn historische en socio-culturele waarde:
- als dorpsgezicht:
KASTEELPARK, gelegen te
Poperinge (poperinge), Krombeekseweg 82;
bekend ten kadaster:
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummers 379D, 382S, 384B;
Poperinge, 6e afdeling, sectie C, perceelnummers 555R, 568N, 568R, 568S, 568T.
Als restant van het oorspronkelijke Engelse landschapspark met volgende belangrijke en
herkenbare elementen: de deels bewaarde dreef van rode beuken, de waterpartijen met
bruggetje, de verscheidene vergezichten, de bosjes, de hagen, de merkwaardige bomen
en de als monument voorgestelde tuinelementen m.n. het prieeltje, de jagergrot, de
ijskelder. ..
Als zijnde de initiële omkadering van de buitenplaats, ontegensprekelijk met het kasteel
verbonden.

j ..

4.

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).
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Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport

