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ID Naam Adres Statuut Beschrijving inventaris Waarde Motivatie Aandachtspunten Foto (2017) 

33102 Sociale woonwijk van 1956 Alb. Rodenbach 
plein 1-11, 2-12, 
Steenmolenlaan 
38-48, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Achttien woningen, in 1955-1956 
gerealiseerd door de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Mandel aan 
het Albrecht Rodenbachplein 1-12 en de 
Steenmolenlaan 38-48. 
Kleinschalig maar typisch naoorlogse 
sociaal huisvestingsproject, voornamelijk 
bestaande uit halfopen bebouwing (en één 
vierwoonst) in baksteentraditionalisme: twee 
bouwlagen en twee traveeën met 
witgeschilderde gevels die verlevendigd 
worden door niet geschilderde, bakstenen 
deuromlijstingen en plinten, onder een 
zadeldak van rode pannen. Verschillende 
koppelwoningen worden geschakeld door 
terugspringende of vooruitspringende 
bergingen van één bouwlaag in een 
gelijkaardige vormgeving. De meeste 
woningen zijn sterk verbouwd. 

Waardevol 
 

Voornamelijk 
stedenbouwkundige waarde als 
geheel.  

Aandacht voor de eenheid 
homogene volumes 
kleurgebruik (rode pannendaken 
en witgeschilderde gevels)  
ritmiek muuropeningen 

 

 
 

33071 Gemeentehuis van Beselare Beselareplaats 3, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld  Gemeentehuis. Enkelhuis van drie trav. en 
twee bouwl. onder zadeldak (mechanische 
pannen) op houten modillons en 
schoorstukken; onderbroken door 
dakkapellen onder leien zadeldaken, o.m. 
bekroond door heksen. Rode 
baksteenbouw; arduin voor plint, 
onderdorpels en sluitstenen van de 
rondbogige muuropeningen. Baksteenfries 
op de borstwering. Bronzen gedenkplaat r. 
met opschrift: "Hulde aan Warden Oom. A. 
Edward Vermeulen. Beselare 19-4-1861 + 
Hooglede 6-7-1934. Dankbaar herdacht op 
25 juni 1961. Uit ons volk - voor ons volk." 
Arduinen gedenksteen met opschrift: "This 
was presented by the people of Beselare 7 
october 1945 in commemoration of the visit 
of 10 CND. FD. SON. R.C.E. to Beselare 
march 1945. An expression of the goodwill 
and admiration to the Canadian soldier by 
the citizens of Beselare." 

Zeer waardevol Aanvullende beschrijving 
inventaris: gelijkvloers 
rondbogige muuropeningen, 1e 
verdieping rechthoekige 
muuropeningen, schrijnwerk met 
roedenverdeling.  
 
Volledig in oorspronkelijke staat 
bewaard, inclusief schrijnwerk.  
 
De belangrijkste pleinwand in 
Beselare dorp, vormt een geheel 
met nr. 1, 2, 3.  

Maximaal behoud met aandacht 
voor 
de pleinwand 
zadeldak op houten modillons 
houten dakkapellen 
rode baksteenbouw 
ritmiek muuropeningen 
origineel schrijnwerk, bv. 
dakkapellen, poort, ramen met 
verdelingen 
opschrift 'gemeentehuis' 
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305017 Gedenksteen militaire 
slachtoffers 

Beselareplaats 
zonder nummer 
(Zonnebeke) 

Geïnventariseerd 
door Agentschap 
Onroerend 
Erfgoed, zal 
vastgesteld 
worden in 2024 
met de 
vaststelling van 
de inventaris 
bouwkundig 
erfgoed in de 
Provincie West-
Vlaanderen 

Gedenksteen ter herinnering aan de 
militaire slachtoffers uit de Eerste 
Wereldoorlog. In 1927 werd voor hen een 
gedenkteken onthuld, op initiatief van de 
V.O.S. (Vlaamse Oud-strijders). 

Zeer waardevol Herdenkings- en artistieke 
waarde: reliëfvoorstelling van 
overwinningsgodin, met vrouw 
en dode soldaat.  
 
Beeldwaarde in de bocht van de 
Beselareplaats en rechts naast 
de kerk  

Maximaal behoud 

 
© Inventaris Onroerend Erfgoed 
 

33072 Hoeve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beselarestraat 
159, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Hoeve naar verluidt wederopgebouwd in de 
jaren 1928, getypeerd door enkele minder 
streekeigen elementen zoals zadeldaken 
met wolfseinden en banden van witte 
sierbaksteen; voorts echter aansluitend bij 
de traditionele hoevebouw. 

Zeer waardevol Bijkomende beschrijving 
inventaris:  
Lage, losse bestanddelen 
(boerenhuis en stal) rond erf. 
Rode baksteenbouw met 
getoogde muuropeningen. 
Boerenhuis met zadeldak en 
wolfseinden, centraal breed 
dakvenster. Stalling met 
zadeldak en kleine dakkapel, 
opvallend blauwwit schrijnwerk.  
 
In oorspronkelijke staat 
bewaard, behalve schrijnwerk 
huis. Erf valt op door eenheid, 
witte banden en gekleurd 
schrijnwerk 

Aandacht voor 
vorm erf 
eenheid tussen boerenhuis en 
stalling, bv. overstekende daken, 
rode baksteenbouw, witte banden, 
geschilderd schrijnwerk 
huis: dakvenster 
stal: steunberen 
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33100 Hoeve Dadizelestraat 
167, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Hoeve naar verluidt wederopgebouwd op 
dezelfde plaats in de jaren 1920. Getypeerd 
door minder streekeigen elementen zoals 
de afgewolfde zadeldaken (mechanische 
pannen) en het middenrisaliet uitlopend op 
afgewolfde puntgevel bij boerenhuis, voorts 
echter vrij traditionele 
wederopbouwarchitectuur. 

Waardevol Aanvullende beschrijving 
inventaris: lange erfoprit, 
drenkplaats ten noorden van 
hoeve, boerenhuis en stallingen 
U-vormig opgesteld rondom erf. 
Rode baksteenbouw.  
 
Volledig in oorspronkelijke staat 
bewaard. Opvallende eenheid 
tussen de gebouwen; o.a. 
dakenspel  

Aandacht voor  
U-vormige inplanting 
dakenspel 
rode baksteenbouw 
ritmiek muuropeningen 
middenrisaliet huis 
 
Bij inplanting van loodsen rekening 
houden met de zichtbaarheid vanaf 
de Dadizelestraat.  

 
 

 
33073 Eclectisch herenhuis Beselarestraat 

227, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Eclectisch herenhuis van drie trav. en twee 
bouwl. onder mansardedak (n // straat, 
mechanische pannen + kunstleien) 
doorbroken door getrapte dakvensters. 
Aangepast ontwerp van architect E. Van 
Belle (Brugge) van 1920. Donkere 
baksteenbouw op arduinen plint. 
Deurrisaliet met rechth. erker op console, 
uitlopend op trapgevel met blinde oculus. 
Hoeklisenen met kapiteel, voorzien van 
slingermotief. Rondbogige muuropeningen 
met diamantkopvormige hoek- en 
sluitstenen. Beglaasde paneeldeur met 
gietijzeren hekjes. R., tuinmuur geritmeerd 
door pilasters en overkragend 
rondbogenfries. 

Zeer waardevol Eén van de meest architecturaal 
waardevolle panden in de 
Beselarestraat.  
Opvallend groot en authentieke 
pand (inclusief schrijnwerk).  
Wellicht ook waardevol interieur 
en tuin.  

Maximaal behoud van de voorgevel 
met aandacht voor  
tuinmuur met hek 
mansardedak 
trapgevels dakvenster/kapellen 
houten gootlijst 
gele baksteenbouw met 
natuurstenen details 
ritmiek muuropeningen 
erker 
origineel schrijnwerk 
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33074 Eenheidsbebouwing van 
stadswoningen 

Beselarestraat 
260-264, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Eenheidsbebouwing, uit het begin van de 
jaren 1920. Nr. 260 thans aangepast. Nr. 
262-264. Lage enkelhuizen in spiegelbeeld 
van elk twee trav. onder mansardedak (n // 
straat, mechanische pannen), met 
gekoppelde dakvensters in tuitgevel met 
muurvlechtingen. Verankerde rode 
baksteenbouw op arduinen plint. Rechth. 
venters, o.m. gekoppeld drielicht, met 
arduinen onder- en bovendorpel onder 
getoogde ontlastingsboog. 
Rondboogdeuren onder strek en pseudo-
druiplijstje. 

Waardevol Authentieke stadswoningen, 
eenheid en spiegeling goed 
bewaard.  
 
Deel van een straatwand met 
herenhuis (nr. 266). 

Maximaal behoud met aandacht 
voor 
spiegeling van nrs. 262-264 
mansardedak met dakvenster 
rode baksteenbouw 
ritmiek rechthoekige 
muuropeningen 
dorpels 
origineel schrijnwerk met 
roedenverdeling 
geheel straatwand  

 

 
 

33075 Eclectisch herenhuis Beselarestraat 
266, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Eclectisch herenhuis van vier trav. en twee 
bouwl. onder mansardedak (n // straat, 
mechanische pannen en leien) met oeuil-
de-boeufs, uit het begin van de jaren 1920. 
Baksteenbouw met voorgevel van gele 
sierbakstenen; arduinen plint. Casamenten 
met verticale baksteenversiering. 
Deurrisalieten, o.m. één centrale uitlopend 
op dakvenster met tuitgevel. Overkragend, 
aflijnend rondboogfries. Korfboogvormige 
muuropeningen met strek, pseudo-
druiplijstje, diamantkopvormige sluitsteen en 
doorgetrokken aanzetstenen en 
lekdrempels. Houten paneeldeur. 

Zeer waardevol Authentiek bewaard en groot 
herenhuis (inclusief schrijnwerk).  
 
Deel van een straatwand met 
eenheidsbebouwing 
stadswoningen (nrs. 264-262-
260). 

Maximaal behoud met aandacht 
voor 
mansardedak met centraal 
dakvenster 
schrijnwerk oeuil de boeufs 
gele siergevel met natuurstenen 
details 
ritmiek muuropeningen en 
omlijsting 
origineel schrijnwerk, bv. 
paneeldeur 
geheel straatwand  

 

 
 

330767 Het Brouwershof Beselarestraat 
267, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Z.g. "Het Brouwershof. cf. uithangbord. 
Herberg op de hoek bij de Markizaatstraat. 
Laag breedhuis van drie trav. + één 
afgeschuinde hoektrav. + twee trav. onder 
geknikt zadeldak n.o.v. architect V. Degand 
(Brussel)van 1921. Rode baksteenbouw 
boven een gecementeerde plint. Hoektrav. 
en r. risaliet uitlopend op dakvenster met 
schouderstokken. Aflijnend tandlijstje. 
Kruiskozijnen onder getoogde 
ontlastingsboogjes 
Ertgov. gelegen hoekhuis z.g. "Het 
Markizaat. cf. uithangbord met afschuinde 
hoektrav. 

Waardevol Mooi voorbeeld van 
wederopbouwherberg.  
Beeldbepalend hoekpand, in 
oorspronkelijke staat bewaard. 

Aandacht voor  
mansardedak 
dakvensters 
rode baksteenbouw 
ritmiek rechthoekige 
muuropeningen 
kozijnen 
afgeschuinde hoektravee 
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33078 Burgerhuis Beselarestraat 
304-306, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Burgerhuis met aanpalende cichorei-ast, 
lagerruimte, bietenwasserij en nutsgebouw, 
gegroepeerd rondom een grotendeels 
gekasseide binnenplaats. Cichorei-ast in 
werking tot ca. 1954. 
Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. 
onder zadeldak (mechanische pannen), 
naar verluidt gebouwd in 1922. Verankerde 
baksteenbouw op arduinen plint; gebruik 
van Euvillesteen (?) voor bovendorpels, 
stijlen, deuromlijsting, hoek- en sluitstenen. 
Houten gootlijst op consooltjes. Deurrisaliet, 
uitlopend op dakvenster met tuitgevel. 
Getoogde beneden- en, rechth. 
bovenvensters onder rondbogige 
ontlastingsboog. Deels beglaasde 
vleugeldeur in korfboogomlijsting met 
druiplijst. Arduinen aantrede. Korfboogpoort 
r., als doorgang naar binnenkoer, waar 
afgesloten met rechth. houten poort onder I-
balk. 
R., haaks ingeplante lagerruimte. 
Voortuitgevel met dubbele schouderstukken 
en bekronend driehoekig fronton, onder 
zadeldak (n straat, mechanische pannen). 
Rondboognis met H. Hartbeeld op sokkel, in 
de top. Binnenruimte overwelfd met 
bakstenen troggewelven rustend op I-
balkjes, onderstut d.m.v. betonnen pilasters. 
In het verlengde ast onder zadeldak (n 
straat, golfplaten); centrale rechth. 
schuifpoort. Binnenruimte verdeeld in twee 
niveaus d.m.v. geajoureerde ijzeren vloeren 
op I-balken, boven zes voormalige haarden. 
Ertgov., nutsgebouw met bureel, garage, 
privaat, en twee paardenstallen, onder 
zadeldak (n straat, mechanische pannen) 
overstekend op houten modillons; 
dakvenster onder zadeldak. 

Zeer waardevol Volledig in oorspronkelijke staat 
bewaard ensemble. 
Opvallende gevels in 
straatbeeld, deel van straatwand 
met verschillende 
wederopbouwpanden 
(Beselarestraat nrs. 302-310). 

Maximaal behoud met aandacht 
voor 
eenheid tussen burgerhuis en 
nutsgebouw 
burgerhuis: dakvenster, rode 
baksteenbouw, sierankers, 
doorlopende witte banden, ritmiek 
muuropeningen en omlijstingen, 
schrijnwerk (bv. vleugeldeur), 
kozijnen gelijkvloers 
nutsgebouw: tuitgevel, nis met 
beeld, ritmiek muuropeningen en 
omlijstingen, schrijnwerk 

 

 
 

 
 

33079 Herenhuis Beselarestraat 
320, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Ietwat dieper in gelegen herenhuis met 
voortuintje, afgezet door bakstenen muurtje 
onder ezelsrug. 
Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. 
onder schilddak (n // straat, mechanische 
pannen), doorbroken door centraal 
dakvenster tussen postamenten n.o.v. 
architect A. Lener (Brussel) van 1921. 
Bakteenbouw op arduinen plint; gele 
sierbaksteen voor geometrische decoratie, 
o.m. op borstwering en fries. Middentrav. 
met rechth. houten erker op arduinen 
consoles. Getoogde vensters met arduinen 
lekdrempels, hoek- en sluitstenen. 
Rondboogdeur in analoge omlijsting; deels 
beglaasde vleugeldeur met bronzen 
handgrepen en brievenbusklep. 
Aanbouwsel onder platdak r. achteraan.  

Zeer waardevol In oorspronkelijke staat 
bewaard, m.u.v. schrijnwerk. 
Beeldbepalend pand met 
voortuin.  

Maximaal behoud met aandacht 
voor  voortuin 
schilddak met dakvenster 
rode baksteenbouw met gele en 
arduinen details 
ritmiek muuropeningen 
erker 
schrijnwerk 
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33080 Brouwerij Sint-Arnoldus Beselarestraat 
330, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Voormalige brouwerij z.g. "St.-Arnoldus., in 
werking tot 1914, na W.O. I nog enkel 
bottelarij, thans drankendepot; bestaande 
uit brouwerswoning en brouwerij. 
Imposante villa, naar verluidt gebouwd in 
1922-1923 n.o.v. architecten J. Marstboom 
en L. Janssens (Menen), ter vervanging van 
een classicistisch getint XIX-herenhuis, 
volledig vernieuwd in 1910, vernield tijdens 
de W.O.I. 
Brouwershuis omgeven door siertuin 
afgezet met gietijzeren hekken tussen 
bakstenen pijlers. Achterliggende 
omhaagde tuin. R., voormalige 
brouwerijgebouwen rondom een gekasseide 
binnenplaats van de straat afgesloten d.m.v. 
bakstenen muur. Dubbelhuis van drie trav. 
en twee bouwl. onder wolvedak (kunstleien) 
met overkragende dakrand, rustend op 
houten modillons. Baksteenbouw met 
gecementeerde muurgedeelten op arduinen 
sokkel. Verhoogde begane grond. 
Ventersrisalieten in een met schijnvoegen 
gecementeerde omlijsting. D.m.v. arduinen 
kordon gemarkeerde puilijst, ter hoogte van 
de vensters oorspronkelijk volledig versierd 
met sgraffitopanelen. Korfbogige 
muuropeningen op de begane grond, 
rondbogige en gekoppelde op de verd., 
voorzien van druiplijst en voluutvormige 
sluitstenen; benedenvensters met kleine 
roedeverdeling. Arduinen lekdrempels. 
Verdiepte deels beglaasde paneeldeur 
(vleugel-) met fraaie koperen handgrepen; 
arduinen bordes. L.zijgevel aan 
Beselareplaats: uitspringende dwarse 
vleugel getypeerd door gecementeerde 
erker met bekronend balkon, door de met 
schijnvoegen gecementeerde muurpartij ter 
hoogte van de dakvensters, door de 
balkondeur met flankerende vensters onder 
segmentboog in Art Nouveaustijl. In oksel 
van vermelde vleugel, richting tuin: lage 
uitbouw onder platdak met balustrade; 
korfbogig deurvenster met kleine 
roedenverdeling; aansluitend terras onder 
glazen afdak in gietijzeren constructie. 
Overige gevels soberder uitgewerkt. 
Ten N., voormalige bottelarij met lager- en 
bureaulokaal. Baksteenbouw op een 
gecementeerde plint, onder afgewolfd 
zadeldak (n straat, eterniet) met ver 
overstekende dakrand op schoorstukken en 
modillons. Verhoogde begane grond voor 
de bottelarij. L.g. voorzien van twee 
korfboogpoorten met druiplijst en sluitsteen. 
Straatgevel: rechth. kelderopeningen en 
korfboogvensters, o.m. klimmend 
dakvenster, onder doorgetrokken druiplijst. 
L. aanleunend bureaulokaal van drie trav. 
en anderhalve bouwl. onder zelfde dakkap. 
Analoge, ook rondbogige muurop en ingen 
in voor- en zijgevel. 
Tegen l.g., aanleunend pannen afdak als 
verbinding naar recentere paardenstallen. 
Ten W., bakstenen gebouw van twee trav. 
en één bouwl. onder overkragend zadeldak 
(n // straat, eterniet) op schoorstukken. 
Twee rechth. garagepoorten onder ijzeren I-
blak met rozetten in langsgevel. 
Afsluitingsmuur op sokkel, geritmeerd door 
overkragend korfboogfries tussen lisenen. 
Centrale doorgang met gietijzeren hek 

Zeer waardevol Ensemble met zeer hoge 
architecturale, artistieke en 
industriëlewaarde, in verfijnde 
en zeldzame Art Nouveau stijl.  
Volledig in oorspronkelijke staat 
bewaard, inclusief schrijnwerk. 
Beeldbepalende site op de 
Beselareplaats.  
=> Beschermenswaardig 

Maximaal behoud met aandacht 
voor het ensemble van tuin, villa, 
binnenplaats, brouwerij en interieur 
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tussen vierkante hekpijlers. L. en r. 
rondboogpoortjes. 
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33083 Hoeve Geluwestraat 65, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Hoeve naar verluidt wederopgebouwd in de 
jaren 1924-1925 op de vooroorlogse plaats, 
echter niet naar het vroegere type i.e. met 
langgestrekt boerenhuis. Vermoedelijk 
n.o.v. architect V. Degand (Brussel) cf. 
dakvenster met Art-Deco-inslag aan 
erfgevelzijde, naar analogie met de hoeve 
gelegen Molenaarselststraat nr. 14 n.o.v. 
van vermeld architect. Voorts gr.m. 
aansluitend bij de regionale hoevebouw 

Waardevol Bijkomende beschrijving 
inventaris: boerenhuis en 
stallingen U-vormig opgesteld 
rond erf. Pannen zadeldaken, 
rode baksteenbouw op 
gecementeerde plint. Gevels 
met schouderstukken, 
muurvlechtingen en horizontale 
banden. Kozijnconstructies in de 
voorgevel.  
 
In oorspronkelijke staat 
bewaarde wederopbouwhoeve. 
De gebouwen vormen een 
eenheid, qua volume en 
materialen.  
 
Beperkt aantal loodsen.  

Aandacht voor  
eenheid: één bouwlaag met 
zadeldak, tuitgevels, rode pannen 
en bakstenen, horizontale banden, 
ritmiek muuropeningen 
huis: kozijnconstructies 

 

 
© Inventaris Onroerend Erfgoed 
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33084 Parochiekerk Sint-Martinus Kerkplein zonder 
nummer, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Parochiekerk St.-Martinus Georiënteerde, 
driebeukige, neogotische hallekerk met 
verhoogde middenbeuk in 1922-1925 
opgetrokken ter vervanging van een 
laatgotische hallekerk, welke tijdens W.O. I 
werd vernield. Behoudens enkele 
wijzigingen zoals de verhoogde 
middenbeuk, de aanbouw van de N.-
doopkapel, aangepaste Z.-sacristie en de 
N.-sacristie, en de vervanging van 
bakstenen overwelving in hoofdkoor en 
ingang door houten tongewelf en zoldering, 
werd de kerk naar het vooroorlogse uitzicht 
wederopgebouwd. 
In oorsprong waarschijnlijk een romaanse 
XII-kruiskerk van bergsteen; i.l.v. XIV en XV 
werd het koor uitgebouwd en de zijbeuken 
toegevoegd. Na de beeldenstorm werd de 
kerk hersteld tot een driebeukige kerk met 
W.-toren en middenkoor. 
Herstellingswerken aan torennaald en 
hoektorentje n.o.v. architect Heyninckx 
(Brugge) in 1872. De plattegrond ontvouwt: 
een voorgeplaatste, vierkante W.-toren, een 
driebeukig schip van zeven trav., zijbeuken 
met rechte sluiting en een koor van een 
rechte trav. en een vijfzijdige sluiting. 
Bergplaats en sacristie resp. in N.- en Z.-
kooroksel. Veelzijdige doopkapel in N.-oksel 
van W.-toren. 
Donkere, verankerde baksteenbouw met 
arduinen okselmarkering; gebruik van 
Euvillesteen (?) en cement voor decoratieve 
elementen. Leien bedakingen. 
W.-toren van vijf geledingen, gestut door 
haaks op elkaar gestelde hoeksteunberen 
met versnijdingen en afgelijnd d.m.v. een 
borstwering tussen veelzijdige hoektorentjes 
met spuwer en naaldspits. Verdiepte 
korfboogdeur in een geprofileerde omlijsting 
met afzaat, archivolten en halfronde zuiltjes 
met knoppenkapiteel, eveneens het portaal 
omvattend. Gekoppelde spitsboogvensters, 
blinde tweelichten op afzaat. Gekoppelde 
spitsbogige galmgaten. Naaldspits. 
Veelzijdige traptoren onder spits. Doopkapel 
onder stompe spits; aflijnende 
segmentboogfries; gekoppelde 
rondboogvensters. Trav. van schip en koor 
geritmeerd door steunberen met 
versnijdingen en spitsboogvensters op 
afzaat. Laatste trav. blind. O.-tuitgevels cf. 
W.-gevels. Tegen Z.- en O.-gevel 
ingangsportaaltjes. 
Interieur: Vlakke, houten torenoverzoldering 
op witstenen consoles. Beuken afgedekt 
d.m.v. houten spitstongewelven. 
Spitsbogige scheibogen rustend op 
witstenen zuilen met knoppenkapiteel en 
arduinen sokkel. Zijbeuken geritmeerd door 
vlakke pilasters; witstenen, geprofileerde 
kroonlijst, venstermonelen en 
deuromlijstingen. 
Mobilair Vnl. neogotisch. Arduinen grafsteen 
van Ridder Adrien Vander Woestine 
(+1527) met wapenschild en acht kwartieren 
o.a. van de families Woestine, Scoten, 
Brievere, Poorte, gedateerd 1527, r. van de 
inkom. 

Zeer waardevol Hoge architecturale en 
religieuze waarde.  
Beeldbepaler in Beselare, op 
hoogste punt gelegen, in een 
bocht van de Beselarestraat. 

Maximaal behoud van exterieur en 
interieur.  
Aanpassingen voor toekomstig 
gebruik zijn mogelijk. 
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92052 Orgel kerk Sint-Martinus Beselare 
(Zonnebeke) 

Vastgesteld Orgel door Jules Anneessens (Menen) uit 
1927. 

Zeer waardevol 
 
 

Het orgel is deel van de 
aanduiding van de Sint-
Martinuskerk als vastgesteld 
bouwkundig erfgoed.  
 

Het orgel is deel van de aanduiding 
van de Sint-Martinuskerk als 
vastgesteld bouwkundig erfgoed.  

 

33086 Schoolcomplex Kloosterlaan 4, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Schoolcomplex, bestaande uit het voormalig 
zusterhuis, kapel en klaslokalen rondom 
een geplaveide speelplaats omgeven door 
bakstenen muur met pilasters en 
casementen; korfbogig toegangspoortje. Vrij 
verzorgde wederopbouwarchitectuur uit het 
begin van de jaren 1920. Bruinrode 
bakstenen gebouwen op arduinen plint, met 
gecementeerde vlakke kroonlijst en 
pannendak. Rechth. muuropeningen met 
grote roedenverdeling, op arduinen 
onderdorpel. Voormalig zusterhuis . thans 
klas en vergaderlokaal - van zes trav. en 
twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, 
mechanische pannen). R. ervan, kapel, . 
thans turnzaal . van vier trav. op rechth. 
plattegrond. Voorpuntgevel: aandak, 
muurvlechtingen, kruisbekroning, 
hoeksteunberen met versnijding, rechth. 
deur in een verdiepte, uitgelengde 
rondboogomlijsting waarin oculus tussen 
rondboognissen met H. Hart- en O.-L.-
Vrouwbeeld. Zijgevels geritmeerd d.m.v. 
steunberen met versnijding en 
rondboogvensters. 
Schoolgebouw van elf trav. en twee bouwl. 
onder schilddak (n straat, mechanische 
pannen). Begane grond geritmeerd d.m.v. 
pilasters en deurrisalieten. Beglaasde 
vleugeldeuren. Zijgevels: gemarkeerde 
schoorsteentrav. en casementen.  

Waardevol Historiek: Rond 1800 werd het 
eerste schooltje gebouwd, na 
1864 werd er door de zusters 
Apostolinen uit Brugge een 
kloostergebouw en kapel 
gebouwd. Tijdens de oorlog 
vernield en op dezelfde plaats 
herbouwd.  
 
Kapel en zusterhuis zijn 
gesloopt, schoolgebouw is 
bewaard en geïntegreerd in 
nieuwbouwproject van de 
school.  

Aandacht voor  
schilddak  
rode baksteenbouw 
ritmiek grote rechthoekige 
muuropeningen 

  

33089 Hoeve Markizaatstraat 
19, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Vroeger z.g. "'t Kasteeltje" vlg. bewoners. 
Naar het N. georiënteerde hoeve op 
glooiing. Wederopgebouwd met minder 
streekeigen elementen o.m. dakenspel met 
wolfseinden; oorspronkelijk pseudo-vakwerk 
(beton + houtwerk), thans vervangen door 
schaliënbeschieting in de geveltoppen; 
risalieten uitlopend op afgewolfde 
geveltoppen; rondbogige o.m. gekoppelde 
muuropeningen. Voorts vrij traditionele 
architectuur cf., opstelling: boerenhuis van 
langgestrekte type L-vormig opgesteld 
rondom een begrint erf; aanplantingen: 
voortuintje; resten van boomgaard ten N.; 
materialen: rode baksteenbouw; pannen 
daken; indeling: gedeeltelijk onderkelderd 
boerenhuis van zes trav. met l.stal- en 
schuurvleugel. Recent nutsgebouw 
aanleunend tegen schuurvleugel. 

Waardevol Beeldbepalende en grote hoeve 
op glooiing, met nog resten van 
een voormalige boomgaard. Vrij 
zeldzaam ontwerp met daken- 
en kleurenspel, bv. rond de 
grote muuropeningen.  
Grotendeels in oorspronkelijke 
staat bewaard. 
 
Grote loods ten westen.  

Aandacht voor  
dakenspel 
schaliënbeschieting 
rode baksteenbouw 
grote rondbogige muuropeningen 
restanten boomgaard 
 
Nieuwe loodsen bij voorkeur ten 
noorden of ten westen inplanten, 
om het zicht op de hoeve vanuit het 
oosten te behouden.  
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33090 Hoeve Markizaatstraat 
32, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Hoeve, gelegen naast een voormalig Duits 
militair kerkhof zie rij kastanjes. 
Wederopgebouwd, volgens bewoners in de 
jaren 1926, aansluitend bij de regionale 
hoevebouw zie, opstelling: losse, lage 
bestanddelen U-vormig opgesteld rondom 
een geasfalteerd erf; boerenhuis, stal- en 
schuurvleugel respectievelijk ten westen, 
ten noorden en ten zuiden; aanplantingen: 
twee populieren bij erfoprit; materialen: 
verankerde rode baksteen, pannen 
(mechanische) zadeldaken onder meer 
geknikt en onderbroken door klimmende 
dakkapel bij boerenhuis, met overstekende 
randen op houten schoorstukken; 
"traditioneel" houtwerk zie luiken en kleine 
roedenverdeling; bakstenen onderdorpels; 
streekeigen bouwelementen: rechthoekige 
muuropeningen onder houten latei, enkele 
onder rondbogige ontlastingsboogjes, 
verdiept in getoogde nissen; bakstenen 
tandlijstje aan erfgevelzijde; indeling: 
onderkelderd boerenhuis van vier traveeën; 
schuur met wagenhuis rechts. Recente 
nutsgebouwen tegen stal en schuur. 

Hoeve: waardevol 
Kastanjes: zeer 
waardevol 

Boerenhuis recent verbouwd, 
voorbeeldproject. De populieren 
aan de erftoegang zijn 
verdwenen. 
 
Beeldbepalende en 
landschappelijke waardevolle rij 
kastanjes ten westen van de 
hoeve, overblijfsel van een Duits 
militair kerkhof.  

HOEVE 
Aandacht voor   
U-vormige inplanting  
eenheid tussen gebouwen 
(volumes en rode baksteenbouw)  
boerenhuis: mansardedak op 
schoorstukken, ritmiek 
muuropeningen en 
ontlastingsbogen, schrijnwerk  
 
KASTANJES 
Maximaal behoud 
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33087 Herenhoeve Markizaatstraat 
36, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Herenhoeve gebouwd op de plaats van 
voormalig kasteel, zetel van de heerlijkheid 
"de grote vierschaar", verheven tot 
markgraafschap in 1705. Het tijdens de 
Franse Revolutie sterk verwoest kasteel, 
verdween volledig tijdens W.O. I. 
Wederopgebouwd n.o.v. architect M. 
Dujardin (Komen) van 1921, in aansluiting 
met de regionale hoevebouw cf., 
opstelling: losse bestanddelen U-vormig 
opgesteld rondom een deels begraasd, 
deels begrint erf met centraal hondenhok 
toegankelijk via poortgebouw, gietijzeren 
afsluitingshek tussen pijlers boven muurtje; 
boerenhuis, stal- en schuurvleugel, 
poortgebouw en tabaksast, resp. ten N.O., 
N.W., Z.O., Z.W. en N.; aanplantingen: 
resten van omwalling ten N.O.; boomgaard 
ten O; erf beschaduwd door treurwilgen; 
materialen: verankerde rode baksteen, 
donkerrode baksteen voor ornamenten bij 
boerenhuis; pannen (mechanische) 
zadeldaken overstekend op houten 
modillons en schoorstukken bij de 
nutsgebouwen; arduinen en bakstenen 
onderdorpels; witgekalkte troggewelven 
tussen ijzeren I-balken in de nutsgebouwen; 
streekeigen bouwelementen: erfgevel van 
boerenhuis getypeerd door middenrisaliet 
uitlopend op tuitgevel met oculus en 
muurvlechtingen en, door aflijnend 
tandlijstje; voorts, korfbogige en rechth. 
muuropeningen, l.g. verdiept in 
korfboognissen, en (zij)tuitgevels met 
muurvlechtingen; steunberen ter 
onderstutting van de nuts- en 
poortgebouwen; rondbogig maria-nisje 
boven inkompoort; asemgaten in 
schuurvleugel; indeling: boerenhuis van 
zeven trav. en twee bouwl., schuurvleugel 
met drieledig wagenhuis r.; Vernieuwd 
houtwerk. 

Zeer waardevol Hoeve met hoge  
historische waarde (plaats 
voormalig kasteel Beselare) 
ensemblewaarde (eenheid 
gebouwen, erf, poortgebouw) 
beeldwaarde (bocht 
Markizaatstraat) 
 
Volledig in oorspronkelijke staat 
bewaard, maar bepaalde delen  
verkeren in matige toestand.  
 
Loodsen tegen de stallingen 
aangebouwd.  

Maximaal behoud met aandacht 
voor 
ensemble met poortgebouw, 
afsluiting met hek, groen erf met 
boom en gebouwen 
eenheid gebouwen: zadeldak met 
dakvenster, tuitgevels, rode 
baksteenbouw, ritmike 
muuropeningen, schrijnwerk 
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33091 Wederopbouwhoeve Markizaatstraat 
61, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Wederopbouwhoeve, vlg. bewoners van de 
jaren 1922, getypeerd door minder 
streekeigen elementen cf.: uitbouw onder 
lessenaarsdak een straatgevelzijde van 
boerenhuis; meer uitgewerkte erfgevel van 
boerenhuis met, tandlijst met dropmotief, 
geaccentueerde deurtravee gevat in een 
Brugse travee waarboven korfbogig 
dakvenster en afwisselend gebruik van gele 
en rode baksteen ter omlijsting van de 
korfbogige muuropeningen. Voorts, gr.m. 
aanleunend bij de regionale hoevebouw cf., 
opstelling: losse, lage bestanddelen U-
vormig opgesteld rondom een begrint erf, 
ten N. toegankelijk via gietijzeren hek 
tussen bakstenen hekpijlers, ten Z. via een 
lange begrinte erfoprit met bakstenen 
Mariakapelletje aan straat; boerenhuis, 
stalvleugel en schuur, resp. ten N.W., Z.W. 
en N.O.; 
aanplantingen :boomgaardresten ten 0.; 
materialen: verankerde rode baksteenbouw; 
pannen (mechanische) zadeldaken, 
mansardedak bij boerenhuis., met 
dakvensters; streekeigen bouwelementen: 
(zij)gevels met aandaken, schouderstukken 
en muurvlechtingen; indeling: boerenhuis 
van vijf trav.  

Waardevol Vrij eenvoudige kapel, 
beeldbepaler aan de erfoprit. 
Gedetailleerd uitgewerkte 
voorgevel met zeldzame 
deurtravee. 
Stalling is gesloopt en 
vervangen door loods, verder in 
oorspronkelijke staat bewaard. 

Aandacht voor  
erfoprit met kapel 
eenheid tussen boerenhuis 
(volume, rode baksteenbouw, 
zijtuitgevels) 
boerenhuis:  
mansardedak 
deurtravee met dakkapel 
ritmiek korfbogige muuropeningen 
 
Inplanting nieuwe loodsen moet 
rekening houden met de 
zichtbaarheid van de hoeve vanaf 
de Markizaatstraat.  

 

 
© Inventaris Onroerend Erfgoed 
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33088 Kruis met Christusbeeld Markizaatstraat 
zonder nummer, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Op de tweesprong Spilstraat, gekruisigde 
Christus (XIX ?) van gietijzer op recenter 
gemetselde bakstenen sokkel. 

Zeer waardevol Historische en volkskundige 
waarde in Beselare als 
heksendorp.  
Locuswaarde op splitsing twee 
wegen.  
Boom achter het kruis is 
verdwenen. 
Bakstenen sokkel is gebarsten 

Maximaal behoud, bij voorkeur 
boom terugplanten. 

 

 
 

33092 Wederopbouwhoeve Molenaarelststraat 
14, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Langgestrekt wederopbouwhoevetje n.o.v. 
architect V Degand (Brussel) van 1921 cf. 
o.m. dakvenster met Art Deco-inslag naar 
analogie met hoeve gelegen Geluwestraat 
nr. 65 n.o.v. van vermeld architect. Voorts 
aansluitend bij de regionale hoevebouw. 

Weinig waardevol Aanvullende beschrijving 
inventaris: Langgestrekt 
boerenhuis met stalling. Rode 
baksteenbouw met pannen 
zadeldak. Rechthoekige 
muuropeningen met 
korfboogomlijstingen. De 
originele tuitgevels zijn 
verdwenen. 
 
Beperkte erfgoed- en 
beeldwaarde.    

Alle opties zijn mogelijk, eventueel 
behoud van inplanting bij 
nieuwbouw.  
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33094 Hoeve Oude Hondstraat 
8, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Hoeve wederopgebouwd gr.m. n.o.v. 
architect M. Dujardin (Komen) van 1921. 
Inbreng van een minder traditioneel element 
nl. zijrisaliet met puntgevel in huiserfgevel, 
voorst aansluitend bij de regionale 
hoevebouw cf., opstelling: lage 
bestanddelen U-vormig opgesteld rondom 
een begrint erf met geplaveide stoepen, 
toegankelijk via gietijzeren hek; boerenhuis, 
schuur en afgezonderde tabaksast resp. ten 
Z.W., Z.O. en O.; aanplantingen: siertuintje, 
ten N.O.; drenkplaats ten Z.O.; materialen: 
verankerde rode baksteenbouw; houten 
plankenbeschieting in wagenhuisgedeelte; 
pannen (mechanische) zadeldaken, o.m. 
met l. dakschild en klimmende dakvensters, 
met overstekend op houten schoorstukken 
steunend op bakstenen consooltjes; luiken; 
vlakke zoldering tussen ijzeren I-balken in 
nutsgebouwen; kozijnstaldeur; indeling: L-
vormig langgestrekt boerenhuis van vier 
trav. + stal; dwarsschuur met wagenhuis l., 
en aanleunend konijnenhokje l. 

Weinig waardevol Verbouwde hoeve. Dakkapellen 
en origineel schrijnwerk met 
roedenverdeling vensters en 
luiken zijn verdwenen. 
Oorspronkelijke volume is wel 
nog te herkennen.Tabaksast 
gesloopt.  
 
Drenkplaats van 
landschappelijke waarde.  

Alle opties zijn mogelijk.   

 
 

 
 

33095 Wederopbouwhoeve Oude 
Kortrijkstraat 50, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Wederopbouwhoevetje met enkele minder 
traditionele elementen cf. het volume 
tengevolge het niveauverschil tussen de 
straat- en achtergevel, en, de inbreng van 
minder streekeigen sierelementen als 
witbeschilderde horizontale banden, 
uitgelengde baktenen (hoek)consoles en 
pseudo-lekdrempels. Voorts echter 
teruggaand op de regionale hoevebouw cf., 
opstelling en indeling: naar het Z. 
georiënteerd langgestrekt hoevetje met 
omliggend begrint erf en bakstenen 
stoepen, toegankelijk via gietijzeren hekken; 
dubbelhuis van drie tra. + twee staltrav. + 
schuur en aangepast wagenhuis; 
aanplantingen: beuk aan erftoegang; 
voorliggend wetland en resten van 
boomgaard ten O.; 
materialen: lichtbruine baksteenbouw; 
pannen (mechanische) onderbroken 
zadeldaken; arduinen band ter markering 
van sokkel en dito witbeschilderde afzaten 
van de verdiepte muuropeningen; 
gecementeerde l. zijgevel. 

Waardevol  Beeldbepalend voorerf en 
voorgevel.   
Grotendeels in oorspronkelijke 
staat bewaarde hoeve, 
herbestemd als BnB.  

Aandacht voor 
voorerf  
rode baksteenbouw met 
horizontale, gele banden 
ritmiek muuropeningen en 
omlijstingen 
schrijnwerk met verdeling en luiken 
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305025 Duitse bunker Reutelbos Oude 
Kortrijkstraat 
zonder nummer 
(Zonnebeke) 

Geïnventariseerd 
door Agentschap 
Onroerend 
Erfgoed, zal 
vastgesteld 
worden in 2024 
met de 
vaststelling van 
de inventaris 
bouwkundig 
erfgoed in de 
Provincie West-
Vlaanderen 

Vrijstaande, halfondergrondse betonnen 
constructie in weide die afhelt richting 
Polygonenbeek, ten zuiden van het 
Reutelbos (vogelreservaat De Wielewaal), 
op zo'n 1800 meter ten westen van 
Beselare. De omgeving is heuvelachtig en 
bestaat uit weilanden en bossen. 
Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog. 
Mogelijk betreft het dezelfde Duitse bunker 
als degene die op 4 oktober 1917, tijdens de 
Slag om Broodseinde, veroverd werd door 
luitenant-kolonel L.P. Evans. Evans won 
door zijn daden op 4 oktober 1917 een 
'Victoria Cross'. Hij zou onder meer samen 
met een officier van het 'Machine Gun 
Corps' en verschillende mannen van het 
'Lincolnshire Regiment', een mitrailleur, die 
vanaf deze of een nabijgelegen bunker op 
zijn manschappen vuurde, het zwijgen 
opgelegd hebben en de Duitsers tot 
overgave hebben gedwongen. 
Halfondergrondse betonnen constructie, 
met nagenoeg vierkant grondplan (circa 600 
cm x 600 cm) die 100 à 150 cm boven de 
grond uitsteekt. Het beton is gegoten tegen 
een houten bekisting. Er zijn ronde ijzers en 
driehoekige staven zichtbaar, die fungeren 
als bewapening voor het beton. Het dak is 
nagenoeg vlak en bevat diverse inslagen. 
Aan de noordzijde is een deuropening 
zichtbaar. Er zijn her en der nog bakstenen 
restanten zichtbaar, vermoedelijk van 
vroegere bebouwing. 
 

Zeer waardevol Militair historische waarde 
 
Beeldwaarde in het landschap 
langs de Oude Kortrijkstraat  
 
Maakt deel uit van Polygoonbos 
en Reutelbos (link met toerisme) 

Maximaal behoud 

 
© Inventaris Onroerend Erfgoed 

33097 Wederopbouwhoevetje Oude 
Wervikstraat 48, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Wederopbouwhoevetje uit het begin van de 
jaren 1920, echter met recentere bedaking 
boven schuurvleugel cf. datering 1934 
d.m.v. donkere pannen en bouwnaad in 
zijgeveltop. Minder traditioneel boerenhuis 
cf. haakse en geknikte zadeldaken, voorst 
echter gr.m. aansluitend bij de traditionele 
hoevebouw cf., opstelling: losse, lage 
bestanddelen rondom een begrint erf; 
boerenhuis en dwarsschuur resp. ten O. en 
W.; aanplantingen: voortuintje; notelaar te 
midden het erf; materialen: verankerde 
donkerrode baksteenbouw; pannen 
(mechanische) zadeldaken; bakstenen 
afzaten; traditioneel houtwerk o.m. houten 
lateien, deels bewaarde kleine 
roedenverdeling, verdwenen luiken cf. 
duimen; streekeigen bouwelementen: 
rechth. venters verdiept in 
rondboogomlijsting onder strekse en rollaag; 
korfbogige schuurpoort; 
beglaasde nis met beeld van St.-Jozef en 
Maria in schuur; indeling: langgestrekt 
boerenhuis met stal l. + woonhuis van twee 
trav. met opkamer aan erfgevelzijde; 
dwarsschuur met aardappelkelder l. en stal 
r. Recente nutsgebouwen ten N. en ten Z.  

Waardevol Wederopbouwhoeve met 
opvallende dakstructuur.  
De hoeve werd recent verbouwd 
en grotendeels in 
oorspronkelijke staat behouden; 
voorbeeldproject.   

Aandacht voor 
inplanting rond erf 
eenheid tussen boerenhuis en 
schuur (volume en rode 
baksteenbouw) 
boerenhuis: dakenspel, ritmiek 
muuropeningen en omlijstingen, 
schrijnwerk met roedenverdeling 

 

 
 



ZONNEBEKE-BESELARE   INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED             13 juli 2021 

33098 Tweegezinswoning Potteriestraat 12-
14, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Tweegezinswoning in spiegelbeeldschema. 
Lage dubbelhuisjes van elk drie trav. en een 
staltrav. onder doorlopend en licht gebogen 
zadeldak (n // straat, mechanische pannen); 
naar verluidt daterend van 1922. 
Verankerde, donkere baksteenbouw met 
aflijnende overhoekse muizetand Ervoor, 
aan het kruispunt van de Potterie en de 
Geluwestraat. z.g. "Kapel der goede dood" 
cf. opschrift op banderolle binnenin. 
Bakstenen gebouw van één trav. op rechth. 
plattegrond, onder zadeldak 
(eternitschaliën). Sierbaksteen voor 
gevelbelijning, kordons en druiplijst van de 
voortuitgevel met steunberen. Bekronend, 
gietijzeren kruis, waarin inscriptie "1923. H. 
Barbara B.V.O." Deels beglaasde 
korfboogdeur. Bepleisterd, grijsbeschilderd 
tongewelf. Neogotische beschildering boven 
witte betegeling. Stucbeeld "Christus aan 
het kruis", geflankeerd door de H. Barbara 
en H. Jozef. 

Zeer waardevol 
(kapel)  
Weinig waardevol 
(woning) 

Woningen met kapel hebben 
ensemble- en beeldwaarde op 
de splitsing van twee wegen. 
 
Nr. 14 is echter verbouwd: 
spiegelbeeldschema is 
verdwenen. Ook het 
uiteenlopend materiaalgebruik 
heeft de eenheid aangetast.  
 
De kapel is volledig in 
oorspronkelijke staat bewaard, 
maar bevindt zich in een matige 
toestand.  

Kapel: maximaal behoud met 
aandacht voor tuitgevel, rode 
baksteenbouw (met steunberen en 
witte banden), origineel schrijnwerk 
van de deur 
Woning: alle opties zijn mogelijk 

 

 
 

 
 

33099 Wederopbouwhoeve Potteriestraat 39, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Voormalige wederopbouwhoeve, later 
uitgebouwd tot tweegezinswoning cf. 
bouwnaad, uit het begin van de jaren 1920. 
Aanleunend bij de regionale XIX-
hoevebouw cf., 
opstelling: losse, lage bestanddelen rondom 
een begrint erf, ten Z. toegankelijk via 
gietijzeren hek; boerenhuis en schuur resp. 
ten Z. en O.; aanplantingen: omhaagde 
moestuin voor het boerenhuis; materialen: 
verankerde donkerrode baksteenbouw; 
geknikte pannen (mechanische) 
zadeldaken; luiken; vlak betonplafond 
tussen ijzeren I-balken in de nutsgebouwen; 
streekeigen bouwelementen: beglaasd 
accoladeboognisje met H. Hartbeeld; 
aflijnend tandlijstje; dakkapellen met 
trapgeveltje; oculus in zijgevel van 
boerenhuis; indeling: boerenhuis van één 
opkamertrav. r. + vijf trav. en enkelhuis l. 
van drie trav.; schuur met stal r. Recent 
bakhuis van cementstenen ten Z.O. 

Weinig waardevol  Gedeeltelijk bewaarde 
wederopbouwhoeve; 
dakkapellen zijn verdwenen, ook 
het schrijnwerk met 
roedenverdeling en luiken.  

Alle opties zijn mogelijk.   
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33101 Hoeve Reutelhoekstraat 
11-11A, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Hoeve wederopgebouwd n.o.v. architect J. 
Maelschalck (Brussel) van 1921; de vlg. 
plan voorziene overdekte mestvaalt werd 
niet uitgevoerd. Op enkele elementen na, 
zoals het middenrisaliet uitlopend op 
tuitgevel bij boerenhuis, de dubbele 
overhoekse muizetand ter aflijning van de 
gevels en de vlakke korfbogige 
deuromlijstingen met oren, wederopbouw 
teruggaand op de regionale hoevebouw cf., 
opstelling: losse, lage bestanddelen U-
vormig opgesteld rondom een begrint erf; 
boerenhuis, stalvleugel, en schuur resp. ten 
Z.O., N. en Z.; 
aanplantingen: siertuintje te midden het erf 
en voor het boerenhuis; materialen: 
verankerde rode baksteenbouw; pannen 
(mechanische) zadeldaken overstekend op 
houten modillons en onderbroken door 
dakvensters; traditioneel houtwerk met 
oorspronkelijk kleine roedeverdeling en 
luiken; 
streekeigen bouwelementen: (zij)tuitgevels 
met getrapte schouderstukken, oculi . soms 
gedicht . in de geveltoppen, afgewerkt 
d.m.v. muurvlechtingen; hoeksteunberen; 
rondbogige schuurpoorten; 
indeling: boerenhuis van drie trav. + een r. 
Opkamertrav.; dwarsschuur met stal l. 

Weinig waardevol 
  

Gedeeltelijk in oorspronkelijke 
staat bewaarde hoeve, een stuk 
van de schuur is gesloopt.  

Alle opties zijn mogelijk.   

 
 

 
 

33103 Wegkapel Spilstraat znr, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Wegkapel van een trav. op rechth. 
plattegrond onder zadeldak (mechanische 
pannen). Rode baksteenbouw. 
Voortrapgevel met rechth. muurvak waarin 
deels beglaasde rondboogdeur; rechth. 
witbeschilderd casement met opschrift "O.-
L.Vrouw van Lourdes bid voor ons"; 
geschilderd jaartal 1933 erboven. Getoogde 
venstertjes in zijgevels. 

Waardevol Historiek: Eduard Cruydt en 
Helena Vandepoele lieten eind 
de 19de eeuw een kapel 
bouwen langs de Spilstraat, ter 
ere van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes. In 1933 werd de kapel 
heropgebouwd langs de andere 
kant van de straat door zoon 
Maurice Cruydt naast zijn 
woning Spilstraat 24.  
 
Vormt een geheel met woning 
Spilstraat nr. 24. 

Aandacht voor  
het ensemble van woning met 
kapel 
trapgevel 
opschrift 
rondbogige deuropening 
schrijnwerk deur 
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33106 Lage arbeiderswoning Steenmolenlaan 
22, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Lage arbeiderswoning. Enkelhuis van drie 
trav. onder zadeldak (n // straat, 
mechanische pannen), vermoedelijk n.o.v. 
architect V. Degand (Brussel) van 1921. 
Rode baksteenbouw. Aflijnend 
steekboogfries op arduinen consoles en 
door inspringende hoeklisenen. Rechth. 
muuropeningen verdiept in korf-of 
rondbogige omlijstingen. 
A.R., D.V.G., 3612. 

Weinig waardevol In oorspronkelijke staat 
bewaarde  
arbeiderswoning uit 
wederopbouwperiode.  
 
(wellicht voormalige eigendom 
Bayart) 
 
Buiten baksteendetails, zonder 
noemenswaardige 
erfgoedkenmerken. 

Alle opties zijn mogelijk.  

 
 

33109 Boerenarbeiderswoning Warden Oom 
Laan 21, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Boerenarbeiderswoning vermoedelijk n.o.v. 
architect V. Degand (Brussel) van 1921. 
Dubbelhuis van vier trav. en twee l.staltrav. 
onder doorlopend zadeldak (n // straat, 
mechanische pannen), afgewerkt met 
gecementeerde aandaken. Verankerde rode 
baksteenbouw verlevendigd d.m.v. banden 
van strekse baksteen. Rechth. 
muuropeningen verdiept in korfboognissen; 
bakstenen onderdorpels; luiken. Korfbogige 
muuropeningen in stal. Zijgevels met 
muurvlechtingen. 

Weinig waardevol Zonder noemenswaardige 
erfgoedwaarde, beperkte 
beeldwaarde. 

Alle opties zijn mogelijk.  

 
 

33110 Eclectisch herenhuis Wervikstraat 8, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Eclectisch herenhuis uit de jaren 1920, 
thans bank. Dubbelhuis van vijf trav. en 
twee bouwl. onder zadeldak (mechanische 
pannen), voorzien van twee dakkapellen 
met leien spits. Verankerde baksteenbouw 
met gebruik van cement voor dorpels, 
stijlen, horizontale banden, sluitstenen, l.g. 
in de vorm van hoofd o.m. jongeling, 
grijsaard, dame... L. risaliet van twee trav. 
uitlopend op getrapt dakvenster. Centrale, 
rechth. erker onder leien dak, op 
degraderende consoles, eindigend op 
menselijk hoofd. Getoogde muuropeningen. 
Beglaasde deur. Aangepast venster l. 

Zeer waardevol Beeldbepalend en groot 
herenhuis, opvallende trapgevel 
en witte banden.  
In oorspronkelijke staat 
bewaard.  

Maximaal behoud met aandacht 
voor 
trapgevel  
dakkapellen 
rode baksteenbouw met witte 
banden 
sierankers 
getoogde muuropeningen 
erker 
schrijnwerk  
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33111 Onderpastorie Wervikstraat 9, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Onderpastorie n.o.v. architect V. Degand 
(Brussel) van 1921. Dubbelhuis van vier 
trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // 
straat, mechanische pannen) met 
afgewolfde dakkapel. Donkerrode 
baksteenbouw; natuursteen voor plint, 
ornamenten. Eclectische 
wederopbouwarchitectuur cf. houten 
gootlijst op consooltjes; aflijnende tandlijst; 
sierankers; l.risaliet van drie trav. uitlopend 
op een getrapt dakvenster met gebogen 
frontonbekroning; overkragend 
rondboogfries; rechth. vensteropeningen 
o.m. gevat in korfboogomlijstingen en in een 
Brugse trav. Drielicht r.  

Zeer waardevol Beeldbepalende en grote 
onderpastorie, verfijnd 
afgewerkte straatgevel.  
In oorspronkelijke staat 
bewaard.  

Aandacht voor 
trapgevel 
dakkapel 
rode baksteenbouw 
sierankers 
ritmiek muuropeningen en 
omlijsting 
schrijnwerk, o.a. drielicht  

 

 
 

33112 Eenheidsbebouwing met 
voormalige herberg 

Wervikstraat 24-
30, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Eenheidsbebouwing uit het begin van de 
jaren 1920, met o.m. herberg (nr. 30), z.g. "'t 
Groenselhof. cf. geschilderd opschrift. 
Bestaande uit vier, lage enkelhuizen van 
resp. drie en twee trav. opgesteld in 
spiegelbeeldschema, onder afgewolfd 
zadeldak (n // straat, mechanische pannen), 
onderbroken door breed, centraal 
dakvenster. Rode baksteenbouw; arduin 
voor consoles en onderdorpels. Typerende 
baksteenversieringen o.m. casement in 
afgeknotte centrale puntgevel; 
steekboogfries tussen lisenen; pseudo-
lekdrempels; rondbogige ontlastingsbogen 
bestaande uit strek en druiplijst boven de 
rechth. muuropeningen onder I-balk. 
Drielichten bij nr. 26-28. Nr. 40. Voormalige 
herberg cf. casement. Enkelhuis met 
analoge baksteenversieringen. 

Waardevol Goed bewaarde 
eenheidsbebouwing uit 
wederopbouw, m.u.v. 
schrijnwerk.  Opvallende 
baksteendetails.  
 
(wellicht voormalige eigendom 
Bayart)  

Aandacht voor 
eenheid materialiteit  
spiegelbeeld muuropeningen 
centraal dakvenster 
lisenen en casementen 
eenzelfde schrijnwerk nastreven 

 
 

33113 Eclectisch herenhuis Wervikstraat 41, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Eclectisch breedhuis van drie trav. en van 
een tot twee bouwl. onder mank zadeldak 
(mechanische pannen) n.o.v. architect C. 
Spriet (Izegem) van 1921. Baksteenbouw 
met gevel van gele sierbaksteen; rode 
bakstenen voor decoratieve elementen als 
kordon, druip- en droplijst. Arduinen plint. 
Centrale deurtrav. geaccentueerd d. m. v. 
houten erker op consoles, uitlopend op 
trapgeveltje met rondbogig dakvenster. 
Aflijnend fries met rechth. casementen. 
Korfbogige muuropeningen met hoek -en 
sluitstenen. Drielichtvenster r. Deels 
beglaasde vleugeldeur. L. aansluitende 
muur in analoge stijl met rechth. poort onder 
I-balk. 

Waardevol Opvallende en gaaf bewaarde 
wederopbouwgevel (inclusief 
schrijnwerk). Decoratief 
materiaalgebruik.  
 
De voorgevel van het huis is 
geïntegreerd in project 
meergezinswoning. De muur en 
poort links zijn niet bewaard.  

Aandacht voor  
dakvenster  
gele baksteen met rode details 
erker  
ritmiek rondbogige muuropeningen 
schrijnwerk 

2017 

 
 

2021 
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33114 Dokterswoning Wervikstraat 42, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Alleenstaande dokterswoning met 
modernistische inslag uit de jaren 1930. 
Begraasd voortuintje afgezet met linden en 
lage bakstenen muur aan straatzijde; 
toegangen tussen taxushagen. Lage garage 
en praktijk onder platdak l., vooruitspringend 
t.o.v. woonhuis van drie trav. en twee bouwl. 
onder tentdak met hoge schoorstenen. 
Contrasterend materiaalgebruik: zwarte 
pannen; gele sierbaksteen, afgewisseld met 
roeskleurige baksteen voor plint en 
penanten van de bovenverd.; zwarte tegels 
voor rechth. deuromlijsting met holprofiel en 
afzaten. Typerende doorgetrokken 
raampartijen. Deels beglaasde deur met 
geometrische ijzeren roedenverdeling. 

Zeer waardevol Zeldzaam modernistisch pand, 
met hoge architecturale waarde. 
Het contrasterend 
materiaalgebruik valt op. 
Volledig in oorspronkelijke staat 
bewaard.  
 
Beeldwaarde door architectuur 
en voorliggende tuin.  
Vormt een modernistisch geheel 
met Wervikstraat nr. 48 

Maximaal behoud met aandacht 
voor  
tuin met omheiningsmuur 
tentdak 
gele baksteenbouw  
doorgetrokken grote raampartijen 
contrasterend materiaalgebruik  

 
 

 
 



ZONNEBEKE-BESELARE   INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED             13 juli 2021 

33115 Modernistisch hoekhuis Wervikstraat 48, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Modernistisch getint hoekhuis van twee trav. 
(straatzijde) twee trav. (r. zijgevel) en twee 
bouwl. onder zadeldak (mechanische 
pannen); tegen r. zijgevel lagere vleugel 
onder platdak. Donkerrode baksteenbouw 
op een gecementeerde plint: gele baksteen 
voor kroonlijst en de hoekbanden. 
Modernistische inslag o.m. merkbaar in de 
grote roedenverdeling o.m. met 
driehoeksmotief in gekleurd glas-in-lood, 
van de rechth. muuropeningen en, in de 
strekse en gecementeerde muurpartijen. 
Geaccentueerde r.hoektrav. cf. haaks op 
elkaar staande vensters in roze 
gecementeerde omlijsting, als pendant van 
de verdiepte vleugeldeur in grijs 
gecementeerde omlijsting l. Strekse 
metselverbanden onder de 
benedenvensters. Arduinen onderdorpels, 
o.m. doorgetrokken op de hoek. 

Waardevol Gedeeltelijk in oorspronkelijke 
staat bewaard, het originele 
schrijnwerk en beglazing zijn 
verdwenen. Het contrasterend 
materiaalgebruik valt op.  
 
Vormt een modernistisch geheel 
met Wervikstraat nr. 42 

Aandacht voor 
rechthoekige muuropeningen 
gecementeerde muurpartijen  

 
 

33116 Stadswoning Wervikstraat 60, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Rijhuis van twee trav. en twee bouwl. Onder 
zadeldak (n // straat, mechanische pannen) 
uit het begin van de jaren 1930. 
Baksteenbouw op arduinen plint. Art Deco-
inslag merkbaar cf. gebruik van granito voor 
de bovendorpels van deur en 
benedenvenster, zwarte betegeling van 
deurportaal met afgeronde hoek; d.m.v. 
uitstekende bakstenen geaccentueerde 
lisenen op de bovenverd; erkervormige 
bovenvensters. 
L. aanleunend enkelhuis (nr. 62) in analoge, 
weliswaar vereenvoudigde bouwtrant, cf. 
granito-lateien. 

Weinig waardevol Buiten erkervormige ramen en 
inspringende deurpartij, 
beperkte erfgoedwaarde.  

Alle opties zijn mogelijk.  

 
 

33117 Herberg De Sleerin Wervikstraat 68, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Voormalige herberg z.g. "De Sleerin" 
gelegen nabij de voetwegel leidend naar de 
Warden Oomlaan, n.o.v. architect V. 
Degand (Brussel) uit de jaren 1920; die 
bouwde verschillende analoge herbergen in 
de gemeente. Dubbelhuisje van drie trav. en 
één bouwl. onder geknikt zadeldak (n // 
straat, mechanische pannen), met centraal, 
rondbogig dakvenster in tuitgeveltje met 
muurvlechtingen. Baksteenbouw op 
gecementeerde plint. Aflijnende tandlijst. 
Getoogde muuropeningen: drielichten 
weerszijden deur. Zijgevels met aandaken, 
schouderstukken en muurvlechtingen. Lager 
aanbouwsel tegen l.zijgevel. 

Waardevol Gaaf bewaarde voormalige 
herberg (m.u.v. schrijnwerk). 
Zeldzame drielichten in 
voorgevel.  

Aandacht voor  
mansardedak met dakkapel 
rode baksteenbouw 
rondbogige muuropeningen 
drielichten 
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33118 Hoevegebouwen Wervikstraat 146-
148, Zonnebeke 
(West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Twee identieke hoeven n.o.v. architecten 
O.& E. Thomas (Brussel) van 1920. 
Wederopbouw aanleunend bij de regionale 
hoevebouw cf., opstelling: losse, lage 
bestanddelen, opgesteld rondom hetzij een 
begrint (nr. 146), hetzij een geasfalteerd (nr. 
148) erf toegankelijk via een 
gemeenschappelijke geasfalteerde erfoprit; 
boerenhuizen ten Z., nutsgebouwen resp. 
ten O. (nr. 146) en ten W. (nr. 148); 
tabaksast (nr. 148) ten N.; traditioneel 
kapelletje aan erftoegang; aanplantingen: 
moes- en/of siertuin voor het boerenhuis, 
afgezet met populieren; materialen: 
verankerde rode baksteenbouw; pannen 
(mechanische) zadeldaken overstekend op 
houten modillons; houten bovendorpel en 
bakstenen lekdrempels voor rechth. 
vensteropeningen o.m. drielichten: 
streekeigen bouwelementen: dakvensters 
met puntgevels voorzien van 
muurvlechtingen en schouderstukken; 
rechth. vensters met kleine roedenverdeling 
en luiken verdiept en korfboognissen; 
korfboogdeuren onder druiplijstjes; 
indeling: boerenhuis van vijf trav., o.m. een 
opkamertrav., met haakse uitbouw van twee 
trav.; nutsgebouw bestaande uit stal, privé, 
schuur en aardappelkelder. 
Recente aanpassingen aan boerenhuis (nr. 
148).  

Zeer waardevol Hoge ensemble- en 
beeldwaarde door  identieke 
spiegeling en 
gemeenschappelijke erfoprit met 
kapel.  
Grotendeels in oorspronkelijke 
staat bewaard, bij nr. 148 is het 
originele schrijnwerk met 
verdelingen nog bewaard.  
 
Verschillende loodsen ten 
noordwesten van de hoeves.  

Maximaal behoud met aandacht 
voor 
oprit 
kapel: trapgevel, verfijnd 
metaalwerk  
tabaksast 
identieke spiegeling met  
L-vormige inplanting 
huizen/nutsgebouwen  
rode materiaalgebruik 
ritmiek muuropeningen, schrijnwerk  
 
Geen bebouwing tussen de straat 
en hoeves, om de zichtbaarheid te 
behouden.  

 

 
 

 
 

33119 Herberg De Kortekeer Wervikstraat 206, 
Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Voormalige herberg cf. witbeschilderd 
casement, naar verluidt "De Kortekeer" 
genaamd naar de bocht in de baan. Laag 
dubbelhuis van vijf trav. onder afgewolfd 
schilddak (mechanische pannen, n // straat) 
met overstekende dakrand op houten 
modillons, uit de jaren 1920. Rode 
baksteenbouw. Gevel getypeerd door breed 
centraal dakvenster onder afgewolfd 
zadeldak en afgelijnd door rondbogenfries 
uitlopend op uitgelengde consoles. Rechth. 
muuropeningen verdiept in rondboognissen 
onder druiplijstje met gestrekte uiteinden. 
Aangepaste muuropeningen in de 
achtergevel. 

Waardevol In oorspronkelijke staat 
bewaard, m.u.v. schrijnwerk.  
Beeldbepalend pand, door 
ligging en opschrift.  

Aandacht voor 
dak met wolfseinden 
rode baksteenbouw 
opschrift Kortekeer 
ritmiek 
muuropeningen/friezen/omlijstingen 
schrijnwerk 

 

 
 


