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BOUWKUNDIG
ERFGOED

DE ZUIDELIJKE WESTHOEK:
EEN MIX VAN VOOROORLOGSE- EN
WEDEROPBOUWARCHITECTUUR

De Zuidelijke Westhoek wordt gekenmerkt door zijn
landschap en bouwkundig erfgoed met een heel
eigen karakter. De typische stijl die we aantreffen is de
wederopbouwarchitectuur, die tot stand kwam na de
vernielingen van de Eerste Wereldoorlog. Toch vinden we
in de gemeentes achter de frontzone, zoals in Poperinge
en Vleteren, ook heel wat erfgoed uit de 19e, 18e eeuw
én ouder, waar we terecht fier op mogen zijn.

Vooroorlogs erfgoed in Vleteren:
hoeve Zuidhuis met schuur
gedateerd 1837
© CO7

BENIEUWD WELK VERHAAL
ER ACHTER JOUW GEVEL ZIT?
•
•
•

Wanneer is het gebouwd en waarom?
Wie woonde of werkte er?
Heeft het gebouw een naam?

> Snuister eens in de foto’s op:
www.westhoekverbeeldt.be
> Of zoek naar bouwplannen in het
lokaal archief van je gemeente

Mesen Armentiersstraat, anno 1945-1959
Privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’

INVENTARIS ONROEREND
ERFGOED
De Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is een lijst van
waardevol archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. In de
Zuidelijke Westhoek staan er zo’n 2.600 gebouwen op deze lijst; hoeves,
arbeiderswoningen, herenhuizen, maar ook fabrieken, pastorieën, winkels,
scholen... En sommige toppers op deze inventaris zijn beschermd als monument.
> www.inventaris.onroerenderfgoed.be

Niet al het bouwkundig erfgoed in de Zuidelijke Westhoek staat op de Inventaris.
Veel gebouwen hebben een lokale waarde en karakteriseren de dorpen en steden.

Mesen Armentiersstraat, anno 2019
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WELKE ERFGOEDWAARDE HEEFT JOUW GEBOUW?

•
•
•

Heeft jouw gebouw een beeldbepalende ligging?
Of maakt het eerder deel uit van een geheel?
Wanneer werd het gebouwd? Zag het er altijd zo uit? Zijn er veranderingen gebeurd?
Wat zijn de typische kenmerken van jouw gebouw? Welke vormen en onderdelen
heeft het? Uit welke materialen is het opgetrokken?

WIL JE JOUW ERFGOEDPAND VERBOUWEN OF UITBREIDEN?
Mag je iets veranderen aan een erfgoedgebouw? Uiteraard kan dit, maar wel met
het nodige respect voor de erfgoedwaarden van het gebouw. Voor een grondige
verbouwing of uitbreiding aan een gebouw heb je altijd een omgevingsvergunning nodig.
De gemeente houdt bij haar beslissing rekening met de erfgoedwaarde van het gebouw.
> Neem voor voorbeelden een kijkje in de online inspiratiegids van CO7 op www.co7.be

HEB JE PLANNEN?
Kom dan, al dan niet met je architect, zo vroeg mogelijk langs bij de gemeentelijke
omgevingsambtenaar of de Onroerenderfgoeddienst CO7. Je kan een afspraak maken voor
een plaatsbezoek en/of (pre)advisering. Is je gebouw beschermd? Dan neem je best
contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed om je bouwaanvraag voor te bereiden.

WE ADVISEREN JE GRAAG BIJ VRAGEN OVER

•
•
•
•

Het vinden van (historische) informatie over je gebouw
Werken aan je gebouw
Het vinden van financiële ondersteuning
Maar ook over de Inventaris Onroerend Erfgoed, Open Monumentendag ...

HEUVELLAND

IEPER

057 45 04 77
omgevingsloket@heuvelland.be

057 45 16 60
ruimtelijke.ordening@ieper.be

MESEN

POPERINGE

057 22 17 10
boekhouding@mesen.be

057 34 62 86
omgevingsdienst@poperinge.be

LANGEMARKPOELKAPELLE

VLETEREN

057 49 09 58
omgeving@langemark-poelkapelle.be

ZONNEBEKE
051 48 00 63
ruimtelijke.ordening@zonnebeke.be

057 40 93 20
grondgebiedzaken@vleteren.be

AGENTSCHAP
ONROEREND ERFGOED
regionale dienst Brugge
050 24 81 50
west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

ONROERENDERFGOEDDIENST CO7
De Onroerenderfgoeddienst CO7 werkt in samenwerking met de gemeenten en
het Regionaal Landschap Westhoek aan de zorg voor archeologisch, bouwkundig
en landschappelijk erfgoed. CO7 is het samenwerkingsverband voor cultuur en
erfgoed in de Zuidelijke Westhoek.
Meer weten?
www.co7.be
volg ons op Facebook (cozeven)
info@co7.be

Grote Markt 1
8970 Poperinge
057 34 66 94
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