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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van voormalig
gemeentehuis te RAVELS- POPPEL

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot heNorming 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 februa ri 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19november2010, 13mei2011, 10juni2011,9september2011 en 14
oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende vaststelling
van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen voormalig
gemeentehuis te RAVELS;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed Antwerpen op datum van 18 oktober
2011, zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 1 december 2011,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd 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 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10
maart 2006 en 27 maart 2009:

Wegens de historische en de artistieke waarde:
- als monument
voormalig gemeentehuis, gelegen te Ravels (Poppel), Dorp 64
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bekend ten kadaster:
RAVELS, 3e afdeling, sectie B, perceelnummer 364A3
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde:
Het voormalige gemeentehuis van Poppel (1903-1905) is exemplarisch voor de sinds
19de eeuw opkomende bouwtypologie van gemeentehuizen, in casu conceptueel als
gemeentehuis opgetrokken in neostijl en naar ontwerp van de provinciale architect in
functie. Tegelijkertijd is het representatief voor het architecturale oeuvre van provinciaal
bouwmeester Ju les Taeymans (1872-1944 ). Het hoofdaccent van zijn werk lag bij de
burgerlijke architectuur van vooral gemeentehuizen en scholen. Zijn gemeentehuizen
zijn zijn meest karakteristieke werken waarbij hij steeds trouw bleef aan de neogotische,
neotraditionele of meer eclectische vormentaal, veelal geïnspireerd op de lokale
architectuur.
Het gemeentehuis van Poppel is een voorbeeld van het iets grotere type met raadzaal,
secretariaat en veldwachterswoning en weerspiegelt een pittoreske interpretatie van de
eclectische bouwstijl. Dit uit zich in de speelse compositie van de buitenarchitectuur met
toren, een asymmetrische L-vormige plattegrond, verschillend uitgewerkte
kozijnvensters en een pittoreske uitwerking met neogotische en neo-VIaamse
elementen. Op de bel-etage bleef de planindeling grotendeels behouden alsook de
structuur en deels de aankleding van de vertrekken waardoor het oorspronkelijke
'representatieve' karakter van dit niveau nog herkenbaar is. Als vrijstaand bouwwerk
. kreeg het gemeentehuis een beeldbepalende inplanting: va nop de verkeersas
Turnhout-Tilburg vormt het een baken dat het dorpscentrum mee domineert en
structureert.
Artistieke waarde:
De combinatie van diverse geveltypes, muuropeningen, stijlelementen, dakvormen en
een torenvol u me, maakt het voormalige gemeentehuis van Poppel (1903-1905) tot een
eclectisch geheel met een pittoresk karakter. Door een concentratie van de meeste van
deze elementen in de voorgevel verwordt deze tot een 'pronkgevel' met een sterke
decoratieve aanblik. Samen met de uit de bouwperiode grotendeels bewaarde
planindeling en aankleding van de bel-etage vertoont het geheel nog een logische
samenhang met een artistieke meerwaarde.
Sociaal-culturele waarde:
Zelfs bij dit kleinschalig voorbeeld van een gemeentehuis binnen een gemeentelijke
landelijke context slaagt provinciaal architect Jules Taeymans (1872-1944) erin om door
middel van een weloverwogen locatie en opvallende veruiterlijkte vormgeving de
aanwezigheid van het gemeentehuis binnen het dorp Poppel te beklemtonen als een
teken van burgerlijke autonomie en gezag.
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Art. 3. 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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 en 10 juni 2011 (Belgisch
Staatsblad 10 maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009, 11 januari 201 0 en 2
augustus 2011 ).

Brussel,

2 1 FEB. 2012
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

