
ZONNEBEKE – ZANDVOORDE     INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED             13 juli 2021 

 

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

201182 Duitse Commandobunker Gaverstraat 

zonder nummer, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Beschermd BESCHERMD Beschermd BESCHERMD BESCHERMD 

 

33203 Boerenarbeiderswoning Houtemstraat 9, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld  Alleenstaand boerenarbeidershuisje n.o.v. 

architect L. Masure (Elsene) van 1920. 

Voortuintje. Laag dubbelhuis van drie trav. 

onder geknikt zadeldak (n // straat, 

mechanische pannen) op houten modillons; 

twee driehoekige dakkapellen en een centraal 

dakvenster onder afgewolfd zadeldak. 

Donkere baksteenbouw; witbeschilderde, 
gecementeerde plint. Beluikte kruiskozijnen in 

korfboogomlijsting; venster l. oorspronkelijk 

deur. Versmalde deur. 

Weinig waardevol 

 

Gedeeltelijk in oorspronkelijke 

staat bewaard: voorgevel is 

verbouwd, centraal dakvenster 

is wel nog herkenbaar. Verder 

zonder noemenswaardige 

erfgoedkenmerken 

Alle opties zijn mogelijk. 

 

33204 Wederopbouwhoeve Kleine Ieperstraat 

2, Zonnebeke 
(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Wederopbouwhoeve n.o.v. architect M. 

Dujardin (Komen) naar verluidt herbouwd in 
1924; gr.m. teruggaand op de regionale 

hoevebouw cf., opstelling: L-vormig met 

wagenhuis, schuur, koestal, varkensstal, melk- 

en voorraadkamer, paardestal, privaat en 

woonhuis; voorliggend erf met bewaarde 

bakstenen stoep onder afdak op houten pijler; 

tabaksast en - stelling resp. ten N.W. en N.O.: 

aanplantingen: ten N., grastuin; ten N.W., 

drenkplaats afgezoomd met wilgen; 
materialen: verankerde donkerrode 

baksteenbouw; lichtere baksteen voor de 

strekse lateien van de korfboogvormige 

muuropeningen en/of omlijstingen; arduinen 

en/of bakstenen onderdorpels; geknikte 

pannen zadeldaken met overstekende 

dakranden op houten modillons en 

wolfseinden; streekeigen bouwelementen: 

mijterboognisje met heiligenbeeld onder 

bekronend kruis; oculus resp. in l.- en 
r.zijgevel. Recente loods ten N.W. 

Waardevol Opvallend L-vorm en dak huis. 

Grotendeels in oorspronkelijke 
staat bewaard: origineel 

schrijnwerk met verdelingen en 

luiken is verdwenen. 

Drenkplaats en tabaksast zijn 

bewaard. 

 

Loods ten noorden van erf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor  

L-vorm 
voorliggend erf 

dakvormen 

donkerrode baksteenbouw 

korfbogige muuropeningen 

lichtrode omlijstingen 

nisje met heiligenbeeld 

 

Loodsen ten noorden van erf 

inplanten, om zicht vanuit het 
zuiden op het erf en de L-vorm 

te behouden.   

 



ZONNEBEKE – ZANDVOORDE     INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED             13 juli 2021 

33205 Kasteelhof Komenstraat 9, 

Zonnebeke (West-
Vlaanderen) 

Vastgesteld Z.g. "Kasteelhof" cf. uithangbord. Aan de straat 

gelegen wederopbouwhoeve uit het begin van 
de jaren 1920 grosso modo teruggaand op 

regionale hoevebouw cf.opstelling: losse, lage 

bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom 

een licht verhard erf met resten van bakstenen 

stoepen en gietijzeren toegangshek tussen 

pilasters; boerenhuis (nok parallel met de 

straat), stal, dwarsschuur en tabakstelling 

respectievelijk ten Z., Z.W., N. en Z.W.; 

Aanplanting: moestuin en vaalt; materialen: 
verankerde, donkerrode baksteenbouw; 

overstekende pannen zadeldaken op houten 

modillons, onder meer doorbroken door 

getrapte dakvensters in stalvleugel; getoogde 

muuropeningen met arduinen onderdorpels en 

"traditioneel" houtwerk cf. kleine 

roedenverdeling en luiken; ijzeren I-balk boven 

schuur- en wagenhuispoort; cementen 

troggewelven tussen ijzeren I-balken in de stal; 
Indeling: boerenhuis van vijf traveeën en twee 

opkamertraveeën (erfgevel); stalvleugel met 

onder meer bak- en melkhuis, koestal, privaat 

en voederkeuken; dwarsschuur met 

wagenhuis. Straatgevel van boerenhuis 

aangepast. Recentere aanbouwsels. Ten 

noorden betonnen loods. 

Zeer waardevol 
 

Hoevegebouwen rond erf 

hebben ensemblewaarde, rode 
baksteenbouw met rood-wit 

schrijnwerk (pvc bij boerenhuis). 

In oorspronkelijke staat 

bewaard.  

Maximaal behoud met aandacht 

voor 
U-vormig erf 

toegangshek 

eenheid tussen gebouwen 

overstekende zadeldaken 

rode baksteenbouw 

ritmiek korfbogige 

muuropeningen 

rood-wit schrijnwerk 

 
De recentere aanbouwsels 

kunnen gesloopt worden.   

 

201447 Oorlogsmonument Royal 

Household Cavalry 

Komenstraat 

zonder nummer, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Beschermd BESCHERMD Beschermd BESCHERMD BESCHERMD 

 

201183 Zantvoorde British Cemetery Kruisekestraat 

zonder nummer, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Beschermd BESCHERMD Beschermd BESCHERMD BESCHERMD 
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213591 Duitse bunker met platform voor 

een Minenwerfer 

Oude 

Zonnebekestraat 
zonder nummer, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Beschermd BESCHERMD Beschermd BESCHERMD BESCHERMD 

 

33208 Hoeve Abriboer Waterstraat 34, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Hoeve bewoond door de z.g. "Abriboer"; 

benaming verwijst naar het tijdelijk 

onderkomen in een bunker nabij de verwoeste 

hoeve kort na W.O. I. Naar verluidt in 1923- 

1924 niet op dezelfde plaats herbouwd. 
Teruggaand op de regionale hoevebouw cf., 

opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig 

opgesteld rondom een geasfalteerd erf met 

resten van bakstenen stoepen en 

toegangshek; boerenhuis en stalvleugel resp. 

ten Z. en N.W.; tabaksast uit de jaren 1940 ten 

Z.W.; aanplantingen: haag ten Z.O.; resten van 

boomgaard ten Z.; materialen: verankerde 

rode baksteenbouw, beschilderd en op gepikte 

plint bij boerenhuis; pannen (mechanische) 
zadeldaken met overstekende randen, bij 

boerenhuis geknikt; deels bewaarde 

bakstenen onderdorpels; cementen 

troggewelven tussen ijzeren I-balken; 

streekeigen bouwelementen: rechth. 

muuropeningen met boogveld; schuurpoort 

onder luifel; indeling: boerenhuis van vijf trav.; 

stalvleugel met schuur, privaat, voederkeuken 

en bakoven en r. aanleunend recenter 
nutsgebouw waarschijnlijk uit de jaren 1930, in 

aansluitende bouwtrant. Recente 

nutsgebouwen ten O. en Z. 

Waardevol Opvallend boerenhuis door 

witbeschilderde gevels en 

getrapt dakvenster.  

Grotendeels in oorspronkelijke 

staat bewaard, bv. goed 
bewaarde ast, haag met hek. 

 

Recente aanbouwsels en veel 

loodsen rond het erf. 

Aandacht voor 

haag met hek 

erf 

ast 

boerenhuis: mansardedak, 
dakvenster, beschilderde 

baksteenbouw, ritmiek 

rechthoekige muuropeningen 

met boogvelden, schrijnwerk 

met roedenverdeling 

stal: rode baksteenbouw, 

schrijnwerk 

 

Zicht op het boerenhuis en stal 

vrijwaren.  

 

 

 

33209 Wederopbouwhoeve Waterstraat 38, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Wederopbouwhoevetje uit het begin van de 

jaren 1920, teruggaand op de regionale 

hoevebouw cf., opstelling en indeling: L-vormig 

met wagenhuis, dwarsschuur, stal en 

boerenhuis van drie trav., rondom een deels 

verhard erf met toegangshek; bak- en 
melkhuis ten N.; aanplanting: fruitbomen op 

het erf; haag ter aflijning van erf en 

achterliggende weide; materialen: verankerde 

baksteenbouw; pannen (mechanische) 

zadeldaken met kort overstekende rand; 

ijzeren I-balken boven de rechth. 

muuropeningen; streekeigen bouwelementen: 

aflijnende tandlijst met dropmotief; 

doorgetrokken druiplijst boven de getoogde 
muuropeningen; spitsbogig Marianisje onder 

de gekoppelde rondbogige zoldervenstertjes in 

de r.zijgevel van het woonhuis. Recente loods 

ten W. 

Waardevol Grotendeels in oorspronkelijke 

staat bewaard, m.u.v. 

schrijnwerk woning 

Aandacht voor  

L-vorm 

rode baksteenbouw 

getoogde muuropeningen bij 

woning 

rechthoekige muuropeningen bij 
nutsgedeelte 

nisje bij woning 
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33210 Wederopbouwhoeve Waterstraat 42, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Wederopbouwhoeve op de hoek bij de Kleine 

Ieper-, Zillebekestraat en Zandvoordeplaats, 

n.o.v. architect Vandendael (?) van 1922 cf. 

plan bewaard door bewoners; teruggaand op 

de regionale hoevebouw cf., opstelling: losse, 

lage bestanddelen U-vormig opgesteld rondom 

een deels verhard erf met gietijzeren 

toegangshek ten Z.O.; boerenhuis (n // straat), 
stalvleugel, schuur en kapelletje resp. ten 

N.W., O., W. en Z.W.; materialen: verankerde 

gele baksteenbouw boven een gecementeerde 

plint; pannen (mechanische) zadeldaken met 

overstekende dakrand op houten modillons; 

houten, o.m. witbeschilderde lateien boven de 

rechth. muuropeningen; deels behouden 

houtwerk; streekeigen bouwelementen: 

korfbogige vensternissen met boogvelden in 
dambordpatroon; korfboogdeuren; indeling: 

boerenhuis van vier trav., in achtergevel o.m. 

opkamertrav.; stalvleugel met tegen de 

achtergevel aanleunende mestvaalt onder 

lessenaarsdak; schuur met wagenhuis. 

Recente varkensstal ten N. Aan vermeld 

kruispunt, rechth. kapelletje onder zadeldak 

(mechanische pannen). Met schijnvoegen 

gecementeerd puntgeveltje voorzien van 

steunberen, windborden, en kruisbekroning. 
Deels beglaasde korfboogdeur waarboven 

rondboognisje met Mariabeeld; geschilderd 

opschrift "A V M". Mijterboogvensters in 

zijgevels. 

Zeer waardevol Ensemblewaarde met 

gebouwen en kapel. 

Locuswaarde op hoek, kapel als 

beeldbepaler.  

In oorspronkelijke staat 

bewaard.  

Maximaal behoud met aandacht 

voor 

kapel 

U-vormig erf 

eenheid tussen de gebouwen 

overstekende pannendaken 

gele baksteenbouw 

muuropeningen  
schrijnwerk met verdelingen 
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33211 Parochiekerk Sint-Bartholomeus 

met kerkhof 

Zandvoordeplaats 

34, Zonnebeke 
(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Gelegen ten westen van de Zandvoordeplaats, 

middenin omhaagd kerkhof; achterliggend 
wetland. Neogotische kerk met oosttoren en 

basilicale aanleg wederopgebouwd in 1924, ter 

vervanging van het neoclassicistische 19de-

eeuws bedehuis met ingebouwde oudere 

westtoren die waarschijnlijk hoorde tot het 

eerste eind 17de-eeuws bedehuis. De 

plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste 

oosttoren, geflankeerd door een ten 

zuidoosten gelegen doopkapel en een 
noordoostelijk gelegen bergruimte, een 

driebeukig schip van vier traveeën, een 

transept van een anderhalve travee, een 

westelijk gelegen hoofdkoor van één en twee 

halve travee met vijfzijdige sluiting, twee 

zijkoren van één travee met vlakke sluiting en 

een zuidelijk gelegen sacristie. Gele 

baksteenbouw; arduin voor de afwerking onder 

meer gemarkeerde sokkel en dekplaten. Leien 
zadel- en lessenaarsdaken. Oosttoren met 

vierkante onderbouw van twee geledingen 

tussen op elkaar gestelde hoeksteunberen met 

versnijdingen en aflijnend rondboogfries; 

achtzijdige bekroning met spitsbogige 

galmgaten onder een geajoureerde 

borstwering, waarboven een leien naaldspits. 

Geprofileerd spitsboogportaal rustend op twee 

ronde zuiltjes met knoppenkapiteel. Erboven, 

drielicht in een geprofileerde spitsbogige 
omlijsting. Noordelijke, oostelijke en zuidelijke 

gevels: aflijnend baksteenfries, versneden 

steunberen en spitsboogvensters met 

doorgetrokken afzaat en druiplijst. 

Transeptpuntgevels: lelieankers, 

schouderstukken, hoeksteunberen en 

spitsbogig drielicht waarboven oculus. 

Bepleisterd interieur met kruisribgewelven en 

schalken. Vlak overzolderd portaal. Mobilair. 
Beeld "H. Cornelius" (gepolychromeerd hout) 

gedateerd 1665 en met opschrift: "Alhier 

vereerd aanroepen tegen vallende ziekten en 

allerhande kwellingen bij kinderen en dieren." 

Voorts neogotisch meubilair onder meer 

biechtstoelen en koorgestoelte. 

Zeer waardevol In oorspronkelijke staat 

bewaard. Deel van een 
waardevol dorpsgezicht, 

gevormd door de kerk, kerkhof, 

Zandvoordeplaats, voormalige 

school, gemeentehuis, pastorie 

en hoekpanden. 

 

 

+ zie lijst met graven van 

lokaalhistorisch belang, 
goedgekeurd door college op 21 

oktober 2019 

Voor Zandvoorde gaat het over 

1 graf: graf familie de 

Peñaranda 
 

Maximaal behoud van  

omhaagd kerkhof 
exterieur 

interieur 

Aanpassingen voor toekomstig 

gebruik zijn mogelijk. 

 

 

+ zie lijst met graven van 

lokaalhistorisch belang, 

goedgekeurd door college op 21 
oktober 2019 

Voor Zandvoorde gaat het over 

1 graf: graf familie de 

Peñaranda 
  

92055 Orgel Zandvoordeplaats 

34, Zonnebeke 

(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Orgel van Joseph Deprez (Gent), gebouwd in 

of kort na 1904 in de kapel van de Zusters van 

Maria in Pittem. In 1934 door Jules 

Anneessens (Menen) overgeplaatst naar 

Zandvoorde. 

Zeer waardevol Het orgel is deel van de 

aanduiding van de Sint-

Bartholomeuskerk als 

vastgesteld bouwkundig 

erfgoed. 

 

Het orgel is deel van de 

aanduiding van de Sint-

Bartholomeuskerk als 

vastgesteld bouwkundig 

erfgoed. 

 

33212 Herberg met winkel 't Oud 

Stadhuis 

Zandvoordeplaats 

39, Zonnebeke 

(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Voormalige herberg met winkel z.g. "'t Oud 

Stadhuis" cf. verweerd opschrift. Hoekhuis bij 

de Houtemstraat. Wederopbouwarchitectuur 

met geaccentueerd dakenspel cf. geknikt 

pannen zadeldak met overstekende 

dakranden, wolfseinden o.m. boven poorttrav., 

klimmende dakkapellen en centraal dakvenster 

onder tentdak. Laag breedhuis van vier trav. + 

een afgeschuinde hoektrav. + twee trav. + 
nutsgebouwtje onder lager zadeldak. Lichtrode 

baksteenbouw boven een gecementeerde, 

beschilderde plint. Rechth. vensters verdiept in 

korfboogomlijsting. Korfboogdeur en -poort. 

Kozijnvensters met luiken; drieledige 

Waardevol Historiek: herberg die ook als 

gemeentehuis fungeerde. 

Opvallende dakkapel met 

tentdak. 

Hoekpanden Zandvoordeplaats 

nr. 39 en nrs. 42-46 

corresponderen.  

 

Dakkapel en origineel 

schrijnwerk zijn verdwenen. 

 

Deel van een waardevol 

dorpsgezicht, gevormd door de 

Aandacht voor 

dakenspel 

rode baksteenbouw 

ritmiek muuropeningen met 

omlijstingen  

2017 
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winkelpui. Aangepast houtwerk in voorgevel. kerk, kerkhof, 

Zandvoordeplaats, voormalige 
school, gemeentehuis, pastorie 

en hoekpanden. 

 

2021 

 

33213 Pastorie Zandvoordeplaats 

40, Zonnebeke 

(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Pastorie ten Z. van de kerk; voortuintje met 

maquette van de kerk en linde. Breedhuis van 

vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak 

(mechanische pannen), n.o.v. architect M. 

Dujardin (Komen) van 1920. Lichtrode 

baksteenbouw; arduin o.m. voor afzaat ter 

markering van sokkel. R. risaliet van één trav., 

uitlopend op trapgevel met overhoeks topstuk. 
Korfbogige muuropeningen. Spitsboognis met 

O.-L.-V.beeld boven deur. Zijtuitgevels met 

muurvlechtingen. Aanbouwsel onder platdak 

tegen l.zijgevel. 

Zeer waardevol Statige woning met trapgevel en 

voortuintje.  

Volledig in oorspronkelijke staat 

bewaard (bv. schrijnwerk naar 

historisch model), 

voorbeeldproject.  

 

Deel van een waardevol 
dorpsgezicht, gevormd door de 

kerk, kerkhof, 

Zandvoordeplaats, voormalige 

school, gemeentehuis, pastorie 

en hoekpanden. 

Maximaal behoud met aandacht 

voor 

voortuintje met hekken 

trapgevel 

rode baksteenbouw 

zijtuitgevels 

ritmiek korfbogige 

muuropeningen 
schrijnwerk met roedenverdeling 

 

33214 Eenheidsbebouwing met 

burgerhuizen 

Zandvoordeplaats 

42-46, Zonnebeke 
(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Lage eenheidsbebouwing uit de jaren 1920. 

Drie enkelhuizen van twee trav.; bij nr. 46 één 
afgeschuinde hoektrav. Geknikte bedaking 

(kunstleien) met dakvensters onder afgewolfd 

zadeldak. Rode baksteenbouw boven een 

grijsbeschilderde plint; gele baksteen voor 

banden en muizetandfries. Rechth. 

muuropeningen; boogvelden met ingeschreven 

rondboogfries. Aangepaste deuropening (nr. 

46), waarboven rondboognis met Mariabeeld. 

Waardevol Goed bewaard geheel (o.a. 

afgestemd schrijnwerk). 
Opvallende dakvorm en gele 

baksteendetails.  

Hoekpanden Zandvoordeplaats 

nr. 39 en nrs. 42-46 

corresponderen.  

 

Deel van een waardevol 

dorpsgezicht, gevormd door de 

kerk, kerkhof, 
Zandvoordeplaats, voormalige 

school, gemeentehuis, pastorie 

en hoekpanden. 

Aandacht voor  

dakenspel  
rode baksteenbouw  

met gele doorlopende fries en 

banden 

muuropeningen met boogvelden 

schrijnwerk met verdeling 

nisje in hoektravee 
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33215 Dorpswoning Zandvoordeplaats 

67, Zonnebeke 

(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Dubbelhuis met voortuintje, uit de jaren 1920. 

Drie trav. en één bouwl. onder mansardedak 

(n // straat, mechanische pannen + kunstleien). 

Baksteenbouw; donkere baksteen voor plint, 

aflijnend baksteenfries, strekken en 

muurvlechtingen in zijgevels. R.risaliet van één 

trav. uitlopend op dakvenster onder platdak. 
Rondbogige muuropeningen o.m. drielicht. 

Zijgevels: aandaken, schouderstukken en een 

gemarkeerde schoorsteentrav. 

Zeer waardevol  

Volledig in oorspronkelijke staat 

bewaarde dorpswoning, één van 

de weinige overgebleven.  

(Sloot wellicht vroeger aan bij de 

naastgelegen maalderij.) 

Maximaal behoud met aandacht 

voor  mansardedak 

dakvenster onder platdak 

rode baksteenbouw 

zijtuitgevels 

gemarkeerde 

schoorsteentraveeën 
vnl. rondbogige muuropeningen 

drielicht gelijkvloers 

schrijnwerk met verdelingen 

 

33216 Wederopbouwhoeve Zandvoordeplaats 
77, Zonnebeke 

(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Gaaf bewaarde, kwaliteitsvolle 
wederopbouwhoeve met hoge ligging aan de 

rand van de dorpskom, daterend uit het begin 

van de jaren 1920; teruggaand op de regionale 

hoevebouw cf., opstelling: losse, lage 

bestanddelen U-vormig opgesteld rondom een 

deels verhard erf met bakstenen stoepen en 

Z.-omheiningsmuur waarin toegangshek en 

voetgangersdoorgang tussen vierkante pijlers; 

boerenhuis, stalvleugel, dwarsschuur, kleinere 

schuur en kapelletje resp. ten W., Z.O., O., Z. 
en W.; aanplanting: siertuintje ten W.; resten 

van boomgaard ten Z.O.; materialen: 

verankerde, donkere baksteenbouw boven 

gecementeerde plinten; lichtere baksteen voor 

de omlijsting van korfbogige muuropeningen 

en oculi; pannen (mechanische), geknikte 

zadel- en schilddaken met kort overstekende 

randen op houten modillons, onderbroken door 

dakvensters en -kapellen onder afgewolfde 
zadeldaken; betonnen zoldering in de 

nutsgebouwen; streekeigen bouwelementen: 

verdiepte kozijnvensters en -deuren bij het 

boerenhuis cf. o.m. kruiskozijnen met 

roedenverdeling en luiken; lage steunberen 

tegen dwarsschuur; indeling: boerenhuis van 

vijf trav.; dwarsschuur met privaat en 

wagenhuis; stalvleugel met vooruitspringend 

gedeelte van zes trav. Aan de erfoprit, 
bakstenen rechth. kapelletje onder zadeldak; 

jaarsteen 1927 in de achtergevel. Puntgevel 

met schouderstukken en hoeksteunberen. 

Spitsboogdeur en -vensters. Bepleisterd 

interieur met geknikt gewelf en gipsbeeld van 

de H. Theresia waarboven opschrift "Ste 

Thérese de l. E.J. répandez sur nous une pluie 

de roses.". 

Zeer waardevol Waardevol ensemble, dakenspel 
valt op. Beeldbepalende site aan 

het uiteinde van het dorp. 

Gebouwen verkeren in matige 

toestand. 

 

Verschillende loodsen ten 

oosten van het erf. 

Maximaal behoud met aandacht 
voor  

kapel 

erf 

eenheid tussen gebouwen 

typische geknikte daken met 

dakvensters 

rode baksteenbouw 

de muuropeningen met 

rondboogomlijstingen, het 

materiaalgebruik  
de kozijnen van het boerenhuis 

 

Geen nieuwe loodsen ten 

zuiden inplanten.  
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213312 Gedenkzuil militaire en 

burgerlijke doden Eerste 
Wereldoorlog 

Zandvoordeplaats 

zonder nummer, 
Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Gelegen op de Zandvoordeplaats, links vóór 

de Sint-Bartholomeuskerk en rechts vóór het 
gemeentehuis, op een aangelegd pleintje. 

Omgeven door een haag en op een daartoe 

speciaal aangelegd platform met 2 niveaus, 

opgebouwd uit grijze steen, staat een 

meerdelige, geprofileerde hardstenen sokkel 

op twee treden. Hierop is een vierkante 

hardstenen zuil geplaatst, opzij gesteund door 

twee pilasters, bovenaan versierd met rozen in 

reliëf. De zuil wordt bekroond met een helm, 
die ligt op een lauwerkrans, met daarin het 

wapenschild van België en een kruis. 

Zeer waardevol Historisch-militaire waarde en 

herdenkingswaarde. 
 

Deel van een waardevol 

dorpsgezicht, gevormd door de 

kerk, kerkhof, 

Zandvoordeplaats, voormalige 

school, gemeentehuis, pastorie 

en hoekpanden. 

Maximaal behoud. 

 

33217 Wegkapel Zandvoordestraat 
18, Zonnebeke 

(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Begroende wegkapel bij de oprit van een deels 
aangepaste doorsneewederopbouwhoeve van 

het langgestrekte type. Rechth. kapelletje 

onder pannen zadeldak. Puntgevel. Rechth. 

deur onder gecementeerde latei; bovenvak 

met houten balustertjes. 

Weinig waardevol Kapel is herbouwd. Verfijnd 
houten schrijnwerk met 

balustertjes is bewaard, maar in 

slechte staat.  

Alle opties zijn mogelijk. 

 

33218 Wederopbouwhoeve Zillebekestraat 1, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld In straatbocht, langgestrekt 

wederopbouwhoevetje uit het begin van de 

jaren 1920. Aansluitende bouwtrant met de 

eenheidsbebouwing nr.6-12 en volledig 

teruggaand op de regionale XIX-hoevebouw 
cf. opstelling-indeling, materialen en 

aanplanting. 

Weinig waardevol Zonder noemenswaardige 

erfgoedwaarde. 

Alle opties zijn mogelijk.  

 

33220 Arbeidershuizen Zillebekestraat 6-

12, Zonnebeke 

(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Rijtje arbeidershuizen uit het begin van de 

jaren 1920; bouwtrant cf. hoevetje nr. 1. Vier 

lage dubbelhuizen van drie trav. vlg. 

spiegelbeeldschema onder doorlopend 

zadeldak (n // straat, mechanische pannen). 

Donkerrode verankerde baksteenbouw. 

Aflijnende tandlijst met dropmotief. Getoogde 

muuropeningen onder strekse latei. Luiken. 
Gecementeerde l.zijpuntgevel. 

Waardevol Goed bewaard geheel van 

arbeidershuizen, bij nr. 6 zijn de 

luiken ook bewaard.  

Aandacht voor eenheid 

rode pannendaken 

donkerrode baksteenbouw 

doorlopende tandlijst 

ritmiek getoogde 

muuropeningen 

schrijnwerk: luiken, ramen met 

T-verdeling, deuren met 
bovenlicht 

 

Aangezien het om een 

gespiegeld geheel gaat, geen 

deuren en/of ramen verplaatsen.  
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33221 Boerenarbeidershuizen Zillebekestraat 11-

13, Zonnebeke 
(West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Twee boerenarbeiderswoningen met 

voortuintje, bij de Bassevillebeek; 
wederopgebouwd in het begin van de jaren 

1920. Lage dubbelhuizen van drie trav. in 

spiegelbeeld onder licht gebogen zadeldak (n 

// straat, mechanische pannen). Verankerde 

donkerrode baksteen; witbeschilderde 

sierbaksteen voor aflijnend getrapt fries en 

doorlopende druiplijst boven de getoogde 

muuropeningen. Hoeklisenen. 

Afhankelijkheden onder aanleunend 
lessenaarsdak tegen l.- en r.zijgevel. 

Weinig waardevol Gespiegeld geheel, maar verder 

zonder noemenswaardige 
erfgoedkenmerken. 

Alle opties zijn mogelijk. 

 

 

33223 Wegkruis Zillebekestraat 

zonder nummer, 

Zonnebeke (West-

Vlaanderen) 

Vastgesteld Op het kruispunt bij de Kranenburgstraat, 

Christusbeeld beschaduwd door twee thuja's: 

houten kruis met ijzeren Christus op 

natuurstenen sokkel, waarin arduinen steen 
met verweerde inscripties. 

Zeer waardevol Veldkruisen zijn zeldzaam in 

Zonnebeke (slechts 2?). 

Beeldbepalend klein erfgoed in 

open landschap en op kruispunt.  
Thuja's zijn verdwenen.  

Maximaal behoud met aandacht 

voor 

kruis 

(verdwenen) beplanting 

 

 


