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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van de hopast,
Abeelseweg 232 te Poperinge

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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 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;
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 besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli
2009;
Gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 2009 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument en
dorpsgezicht te beschermen hopgebonden erfgoed te Poperinge;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 4 juni 2009,

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:

1o Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische, industrieelarcheologische en sociaal-culturele waarde:
- als monument:
De Hopast, gelegen te Poperinge (Poperinge), Abeelseweg 232;
bekend ten kadaster: Poperinge, 3e afdeling, sectie I, perceelnummer 401C(DEEL).

De historische waarde wordt als volgt omschreven :
De ast illustreert een type van hopast met open cokesvuur die oorspronkelijk veel
voorkwam in de streek van Poperinge, maar waarvan slechts enkele nog gaaf
bewaard zijn. Deze ast illustreert zeer duidelijk een fase in het ontwikkelingsverhaal
van de hopasten in Vlaanderen.
De sociaal-culturele waarde wordt als volgt omschreven:
De hopast getuigt van een tak in de voedingsindustrie waarvan de intense
productie in bepaalde periodes en in bepaalde streken van een niet te
onderschatten betekenis waren, zowel in het dagelijks economisch leven als met
betrekking tot het volksleven bij voorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse
hopfeesten.
De hopast is mede door de aanwezigheid van de "gek" en zijn ligging ten opzichte
van de andere hoevegebouwen een beeldbepalend element in de
streekgebonden hoevebouw en in het landelijk gebied .
De industrieel-archeologische waarde wordt als volgt omschreven:
Deze ast vormt een mooi voorbeeld van een asttype met een open cokesvuur. De
ast bewaart een droogvloer opgebouwd uit tonische eestlatten, binnenin een strooien
bekasting, een aanpalende ruimte om de gedroogde hop af te schieten en een
schouw met gek.

Art. 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, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006 en 5 juni 2009 (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994, 22
augustus 2006 en 18 september 2009).
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~lq

LOtO

Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
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