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Ministerieel besluit tot definitieve aanduiding van de ankerplaats
Poldergebied van Lampernisse en omgeving te Diksmuide, Alveringem en
Veurne

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

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de
landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1997,
18 mei 1999, 8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002,
13 februari 2004, 10 maart 2006, 16 juni 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 besluiten van 24 juli 2009, 4
december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011 en 9 september
2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2011 tot voorlopige
aanduiding van de ankerplaats Poldergebied van Lampernisse
en omgeving ;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van 15 maart 2012,

BESLUIT:

0 2 MEl 2012

Artikel 1. Poldergebied van Lampernisse en omgeving te Diksmuide, Alveringem en
Veurne wordt definitief aangeduid als ankerplaats overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de
decreten van 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 8 december 2000,21 december 2001,
19 juli 2002, 13 februari 2004, 10 maart 2006, 16 juni 2006 en 27 maart 2009.

Art. 2. § 1. Het algemeen belang dat de aanduiding verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:

1o natuurwetenschappelijke waarde:
De natuurwetenschappelijke waarde van de ankerplaats wordt .zowel bepaald door de
specifieke geologisch-bodemkundige gesteldheid van het gebied als door zijn

bijzonder biologisch belang.
Deze ankerplaats wordt gekenmerkt door holocene wad- en geulafzettingen ingevolge
de natuurlijke opvulling van de kustvlakte en in het bijzonder van de paleovallei van de
IJzer, waarin de 10.000 jaar oude afzettingen bewaard gebleven zijn en de
geomorfologische processen herkenbaar zijn. Deze natuurlijke bodemgesteldheid
vertaalt zich in het huidige landschap in de bodemkundige structuur van kleiige
poelgronden en zandige geulgronden én de kleine maar zeer belangrijke
hoogteverschillen welke aan de basis liggen van het land- en bodemgebruik in
historisch perspectief, waaronder het langdurig en dominant graslandgebruik op de
poelgronden en het voorkomen van de akkers, bewoning en wegen op de geulgronden
Het in het gebied veelvuldig voorkomen van vaarten en belangrijke
afwateringsgrachten evenals het in de polders voorkomen van de hoger gelegen
geulgronden verwijzen naar de voormalige mariene. activiteit van het netwerk van
getijdengeulen in het gebied, met als belangrijkste geul de pre-Romeinse loop van de
IJzer die zich situeert in het oosten van de ankerplaats ter hoogte van Oostkerke.
De polders van Lampernisse vormen een zeer herkenbare fysische entiteit in de
Belgische kustpolders met een fysische overgang naar het dagzomend
zandleemgebied van het laagplateau van lzenberge in het westen, begreflsd door de
Oude Zeedijk in het oosten en daarbij aansluitend de lager gelegen Vlavlakte langs de
Vlavaart.
Deze bijzondere geologische waarde bepaald door de ontstaansgeschiedenis van het
gebied omvat tevens een grote informatieve wetenschappelijke waarde.
In Oostkerke werd het centrale deel van de paleovallei van de IJzer aangeboord. Deze
boring bevatte eveneens het oudste en diepste basisveen van de kustvlaktes van de
zuidelijke Noordzee ooit op land aangetroffen. De datering ervan (9000 geleden) vormt
een belangrijk basispunt voor de reconstructie van de Belgische zeespiegel curve.
Dankzij het langdurig graslandgebruik (zowel wei- als hooiland) en het behoud van het
grillig slotenpatroon wordt de ankerplaats tevens gekenmerkt door een bijzondere
soortenrijkdom aan water- en mof?rasvegetaties en aan een zeldzame fauna van
broed- en standvogels, doortrekkers en winterg1;1sten.
De meeste en rijkste flora betreft waterminnende planten. Langs de oevers van de
grachten en waterlopen is de vertrappelingszone (door het vee) uitermate belangrijk
voor typische pioniersvegetaties. In de waterlopen, de oeverstroken en in
veedrinkputten komen waardevolle water-, moeras- en verlandingsvegetaties voor.
Hierbij zitten ook planten die zilte omstandigheden verdragen doordat het zoute
grondwater in sommige grachten aangesneden wordt.
Het waterrijke karakter van dit gebied en de aanwezige rijke flora vormen een ideaal
biotoop voor watervogels. De rust en de uitgestrektheid van het gebied dragen zeker
bij aan de rijke fauna.
Het gebied vormt dan ook een belangrijke rustplaats voor trekvogels, een
broedplaats en overwinteringsplaats voor heel wat avifauna Daarnaast zorgen de
waterpartijen voor heel wat zoetwateroganismen die zich via de grachten gemakkelijk
verspreiden.

2° historische waarde:
De historische waarde van de ankerplaats wordt bepaald door zijn specifieke
ontstaanswijze en de belangrijke relictwaarde voor de ontginnings- en
bewoningsgeschiedenis van de kustvlakte, in het bijzonder het voorkomen van een
grote dichtheid van sites van verdwenen bewoning, en door het militair-historisch
belang tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De aanwezigheid van de paleogeul van de IJzer iets ten noordoosten van Zoutenaaie
was een bepalende factor voor de ontginning van het gebied vanaf de Romeinse tijd
waarbij de bewoning zich vestigde aan de rand of in de nabijheid van getijdegeulen; de
Romeinse vondsten te Zoutenaaie verwijzen naar een structurele Romeinse bewoning
in dit gebied.

-·Het polaergei:.Jieo te L.:amperriisse,-gelegeit--a-an-ae-lanazijcle-van -ae- micfdefeeuwse- --- ·
Oude Zeedijk, is een bijzonder goede weergave van het middeleeuwse landschap
gekenmerkt door grote komgrondgebieden met grasland, grillig perceleringspatroon en
ontelbare grachten, versneden door zandige geulafzettingen.
De eerste middeleeuwse ontginning vanaf de yde_aste eeuw betrof een nietsystematische ingebruikname van natuurlijk opgeslibd land. Op de zandige
geulgronden ontstonden vaak kleine geïsoleerde bewoningskernen die later
uitgroeiden tot dorpskernen zoals Lampernisse en Alveringem. Dit verklaart nu nog
altijd het lintvormige bewoningsareaal, dat bij de wederopbouw na WO I gerespecteerd
werd.
De aangetroffen sporen van vroegmiddeleeuwse tot laatmiddeleeuwse bewoning ter
hoogte van het Leenhof Ter Wissche en ter hoogte van de sites van de verdwenen
kerk van Oostkerke en van Zoutenaaie bepalen tevens de bijzondere archeologische
waarde van deze archeologische zones, evenals de talrijke sporen van middeleeuwse
bewoning op de geïsoleerde en verspreid voorkomende hoevesin het gebied.
Na de aanleg van de Oude Zeedijk en de bedijking van de IJzer in de 12de eeuw werd
het gebied op een systematische wijze ontgonnen wat onder meer resulteerde in het
ontstaan van de talrijke hoeves met walgracht Deze laatmiddeleeuwse geïsoleerde
sites met walgracht zijn bijzonder kenmerkend voor de polders van Lampernisse en
omwille van de grote hoeveelheid opmerkelijk voor deze ankerplaats. De aanleg van
een walgracht was een duidelijke manifestatie van het vrije statuut van de hoeve, de
walgracht had derhalve eerder een symbolische dan een functionele rol.
Mede als gevolg van de toen heersende vraag naar voedsel vanuit de omringende
steden werden in de 13de en 14de eeuw heel wat bedrijven voor veehouderij ingeplant
op de lagergelegen komgronden welke tengevolge van de economische crisis in de
14de en 15de eeuw verlaten werden.
Omwille van het bestendig graslandgebruik zijn de relicten van deze sites uitstekend
bewaard gebleven en vormen ze een unieke getuigenis van de middeleeuwse
ontginningsgeschiedenis van de kuststreek.
Bovendien is hier ook de oorspronkelijke 13d6 -15de eeuwse kadastrale organisatie
grotendeels bewaard gebleven, wat vrij uniek is.
De lagergelegen Vlavlakte is het resultaat een vrij uitgestrekte niet~systematische
uitvening van einde 19d6 -begin 20 516 eeuw waarbij de veenpakketten via de Vlavaart en
de IJzer werden vervoerd naar Diksmuide en leper.
Het langdurig graslandgebruik, de perceelstructuur, netwerk van grachten en

waterlopen, het wegenpatroon, landelijke bewoning, typische polderdorpen vertonen
een grote historische continuïteit, en zijn geënt op de bodem- en terreingesteldheid wat
kenmerkend is door de vroege ingebruikname van polders.
Ook de rijkdom aan gebouwen met erfgoedwaarde en hun duidelijke historische relatie
met de ingebruikname van het poldergebied illustreert de historische waarde van de
ankerplaats.
Bij de wederopbouw in de jaren 1920 na de vernieling van WO I werd deze
historische relatie uitdrukkelijk bewaard zowel wat betreft de eeuwenoude
kronkelende structuur van de wegen, de inplanting van de hoeves als de
wederopbouw van de dorpen.
De verspreide bebouwing betreft voornamelijk hoeves evenals kapelletjes, bruggen ,
wegwijzers en oorlogserfgoed.
De dorpskernen Lampernisse, Oostkerke, Oudekapelle en Sint-Jacobskapelle
vormen gaaf bewaarde typische polderdorpen geconcentreerd rond kerk en wegen
(die teruggaan tot 1ode - 12de eeuw).
Naast de wegenstructuur is ook het hydrografisch netwerk historisch verankerd met
de ontginning van het gebied en is tevens het watergebonden bouwkundig erfgoed
mede bepalend voor de historische waarde van deze ankerplaats. De talrijk
voorkomende bruggen over vaarten en sloten staan in functie van het landgebruik ;
ze vormen met name een toegang tot de weides met permanent graslandgebruik.
Men treft diverse types van bakstenen (boog)bruggen aan. Uitzonderlijk loopt het
tracé van de weg over een brug of leidt de brug naar een aan het water gelegen
hoeve. Deze bruggen zijn net als de 20ste-eeuwse wegwijzers typerend voor het
volledige landelijke gebied. De wegwijzers vindt men eveneens in een aantal
dorpskernen terug. Ook de kapelletjes soms met lindeboom zijn typerend en geven
dikwijls de erfoprit van een hoeve aan. Typisch voor het hele gebied is dat de
erfopritten dikwijls vrij lang zijn. De rijker uitgewerkte, neoclassicistische Onze-LieveVrouwkapel bevindt zich daarentegen aan het uiteinde van de dorpskern van
Lampernisse.
In het westen van Lampernisse en op grondgebied Alveringem en Veurne zijn
historische hoeves bewaard. Soms gaan deze hoeves terug op een abdijstichting of ·
op een zetel ven een heerlijkheid. Zo was het "Hof de Fockewerve" vanaf 1164 een
uithoeve van de Veurnse Sint-Niklaasabdij. De typologie met U-vormige opstelling
van de bestanddelen rondom een erf is erg herkenbaar in het landschap, ook de
lange erfopritten zijn erg markerend. Uitzonderlijk heeft een hoeve een meer
gesloten opstelling (het "Moeshof' te Alveringem). In een aantal gevallen zijn
omwallingen van de volledige hoeveen/of van het boerenhuis bewaard.
De wederopbouwhoeYes zijn opgetrokken in een regionalistische stijl en zijn dus
geïnspireerd op de vooroorlogse hoeves.
De vroegste vermelding van Lampernisse dateert van 857 in een charter van de SintBertinusabdij van Sint-Omaars. Oostkerke en Oudekapelle werden in de tweede helft
van de 12de eeuw gesticht door de Volcraven, heer van Lampernisse. De parochie
Sint-Jacobskapelle gaat terug tot de 13de eeuw. Het dorp/ de parochie Zoutenaaie
ging terug tot het begin van de 13de eeuw, de kerk werd afgebroken ca. 1824, zoals
vermeld op de gedenkmuur (zie foto 19).

De dorpen Lampernisse, Oostkerke, Oudekapelle en Sint-Jacobskapelle zijn
vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de jaren 1920 heropgebouwd op
dezelfde locatie. De kerken zijn herbouwd als historische reconstructies van de
vooroorlogse kerken en zijn nog omringd door kerkhoven met bomen. Te
Lampernisse is de kerk heropgebouwd n.a.v. architect Jozef Viérin, op de oude
grondvesten en heeft de kerk het voorkomen van een historisch gegroeid gebouw
met lage en hoge gedeelten, en een westtoren. Te Oudekapelle is de bakstenen
torenspits erg bepalend voor de kerk en het dorp. Te Sint-Jacobskapelle zijn zowel
de pseudobasilicale kerk met dakruiter als de pastorie heropgebouwd n.a.v. architect
Camille Van Elslande. Genoemde pastorie refereert naar de typologie van het
traditionele boerenhuis met een opkamer onder hogere nok.
De wederopbouw van Oostkerke in 1918 gebeurde ten noorden van de
Oostkerkevaart, en dus niet op dezelfde plaats van de in de 12de eeuw geslichtte
dorpskern. De huidige dorpskern situeert zich rond het Sint-Veerleplein, een
rechthoekige dries met kerk en pastorie ten noordwesten en een huizenrij van kleine.
eenvoudige arbeidershuizen ten noorden van het plein, en wordt gekenmerkt door
een wederopbouwarchitectuur van de jaren 1920 geïnspireerd op de lokale
baksteenarchitectuur n.a.v. architecten G. De Rive, F. de Montigny en L.Somers.
Deze kerken met omgevende bomen vormen een blikvanger en oriënteringspunt in
het open polderlandschap. Lampernisse kent een kleine aaneengesloten cluster van
bebouwing, hierin contrasteren boerenburgerhuizen van twee bouwlagen met lage
arbeidershuisjes. De herberg "In den paardenhandel" en de (kerkhof)muren met
ringen herinneren aan de vroegere veemarkt van Lampernisse. Lampernisse is het
grootste van de drie dorpen, hier vallen de voormalige openbare gebouwen
gemeenteschool en gemeentehuis op in het straatbeeld.
Het kleine dorp Oudekapelle wordt gemarkeerd door de voormalige pastorie en het
boerenhuis van een hoeve in het dorp, twee hogere gebouwen van twee bouwlagen.
De dorpskern van Oostkerke situeert zich tussen het Sint-Veerleplein en de
en wordt gekenmerkt door een harmonisch geheel van
spoorweg
wederopbouwarchitectuur , in het bijzonder de lokale baksteenarchitectuur.
De dorpskern van Sint-Jacobskapelle situeert zich rond de kerk met omgevende
bomenrijen, de pastorie, enkele huizen en een achteringelegen hoeve.
Het gebied bezit eveneens een belangrijke militair-historische waarde.
Vandaag de dag getuigen de bewaarde verdedigingsconstructies van de enorme
verdedigingssystemen die tijdens de oorlog dienden uitgebouwd te worden.
Eens de Slag aan de IJzer in oktober 1914 gestreden was, kwam het gebied in het
Belgische hinterland te liggen. In het laaggelegen, waterrijke polderlandschap
dienden nagenoeg alle verdedigingswerken opgebouwd te worden.
De uitbouw van verdedigingssystemen was broodnodig, gezien de bestaande
verspreide bebouwing in het gebied, waardoor er weinig beschuttingselementen
voorhanden waren. Bovendien lag het gebied in het zicht van de vijand, die vanaf
hoger gelegen gebieden aan de overkant van de IJzer het doen en laten van de
geallieerden nauwlettend gade sloegen. Tot diep in het hinterland werden stellingen
uitgebouwd en versterkt met zgn. abris, schuilplaatsen voor de manschappen tegen
het vijandelijke geschut, maar ook tegen onfortuinlijke weersomstandigheden.
Enkele gedenktekens verwijzen naar de enorme bedrijvigheid die tijdens de Eerste
Wereldoorlog in het hinterland heerste. Het oorlogsgebeuren aan het front was

volledig afhankelijk van het hinterland. Vanuit het hinterland werden manschappen,
munitie, materiaal en voedsel aangevoerd naar het front. In het hinterland werd dus
nog heel wat infrastructuur opgericht, zoals kantonnementen en kampen, medische
voorzieningen, depots en genieparken, spoorwegen en wegen enz.
De overgebleven bakstenen en betonnen bunkers en schuilplaatsen die vandaag de
dag nog steeds in de ankerplaats te ontwaren zijn, zijn belangrijke bovengrondse
getuigen van het cruciale belang dat het hinterland tijdens de oorlog vormde
Ook in de dorpskernen is het oorlogsverleden tastbaar: oorlogsgedenktekens in
Oudekapelle en Sint-Jacobskapelle, Belgische mitrailleurspost in de tuin van de
pastorie van Oudekapelle, het gegeven van de wederopbouw.
3° esthetische waarde:
Het poldergebied van Lampernisse en omgeving wordt gekenmerkt door een
uitgesproken openheid met weidse en panoramische .zichten en een zeer lage
bebouwingsdichtheid.
Het langdurig graslandgebruik in dit vlakke en uitgestrekte gebied wordt getypeerd
door een . microreliëf, het voorkomen van talrijke grachten en een grillig
perceleringspatroon. Naast de herkenbaarheid van het historisch grondgebruik, de
vaarten en de iets hoger gelegen kronkelende wegen, wordt de authenticiteit en het
landelijk karakter van deze ankerplaats bepaald door de gaaf bewaarde polderdorpen
Lampernisse, Oostkerke, Oudekapelle en Sint-Jacobskapelle en het verspreid
voorkomend bouwkundig erfgoed .
In het gehele gebied vormt de IJzertoren van Diksmuide een visueel baken in het
landschap
4° sociaal-culturele waarde:
De sociaal-culturele waarde van de ankerplaats wordt hoofdzakelijk bepaald door het
oorlogsgebeuren van WO I waarbij de vele kleine bunkertjes, oorlogsgedenktekens
en andere relicten van WO I hieraan herinneren. Het dorp Sint-Jacobskapelle heeft
een religieus culturele bekendheid als vertrekplaats voor de bedevaarders naar
Santiago de Compostela, en dit tot op vandaag.
·
De sociaal-culturele waarde wordt ook bepaald door de wederopbouwarchitectuur:
de dorpen zijnop dezelfde plaats heropgebouwd, de kerken zijn heropgebouwd met
respect voor het vooroorlogse silhouet. Er is dus een grote historische continuïteit
ondanks de vernieling van WOl en de wederopbouw.
5° ruimtelijk-structurerende waarde:
De ankerplaats vormt één groot uitgestrekt open ruimte gebied in het achterland van
de kust met de IJzertoren van Diksmuide als belangrijkste baken in het landschap.
De spoorweg en de IJzer vormen respectievelijk de noordelijke en oostelijke
ruimtelijk-structurerende begrenzing van de ankerplaats.
Binnen de ankerplaats zorgt het grondgebruik, zijnde de grote aaneengesloten
graslandcomplexen met grillig perceleringspatroon en microreliëf geënt op de
bodemgesteldheid, voor een ruimtelijke samenhang.
De talrijk voorkomende brede waterlopen met grillige oevers al dan niet begeleid
door wegen bepalen eveneens in grote mate de ruimtelijk-structurerende waarde van
deze ankerplaats.

Verder wordt het gebied gestructureerd door de landelijke wegen met verspreid
voorkomende bebouwing en de kernbebouwing van de landelijke dorpen met
opgaande begroeiing.

§ 2. De landschapskenmerken die typisch zijn voor de ankerplaats, met inbegrip van
de ruimtelijke kenmerken die eigen zijn aan de waarden zijn de volgende:
Deze ankerplaats bestaat hoofdzakelijk uit een uitgestrekt poldergebied ; zijnde één
deelgebied met daarin de voorkomende landelijke dorpen als kleinere deelgebieden.
In het westen treft men een overgangszone naar het Zandleemgebied aan welke zich
bodemkundig en topografisch onderscheidt van het deelgebied poldergebied.

1 o Poldergebied
a) Het poldergebied wordt gekenmerkt door een zeer open landschap met
weidse en panoramische zichten met de IJzertoren als dominante blikvanger
en de kerktorens van de kleine dorpen als signaalpunten.
b) In samenhang met het uitgesproken open landschapsbeeld kent het
poldergebied van deze ankerplaats een zeer lage bebouwingsdichtheid
bestaande uit sterk verspreide bebouwing langs wegen en verspreid
voorkomende hoeves in het open polderlandschap.
c) Het landgebruik staat in relatie tot de bodemgesteldheid met grote en
aaneengesloten graslandcomplexen met historisch relevant microreliëf,
afgewisseld met akkerland percelen.
d) De graslandpercelen vertonen veelal een microreliëf en laantjes met
plaatselijk nog relicten van kleine landschapselementen zoals houtkanten en
poelen.
e) Het grillig perceleringspatroon is herkenbaar in de voorkomende
perGeelsgrachten en staat in verbinding met een sterk vertakt hydrografisch
netwerk van brede vaarten en sloten.
f) Het historisch relevant microreliëf stemt meestal overeen met archeologische
sites ; de grote dichtheid van deze archeologische sites is opmerkelijk in deze
ankerplaats. De relicten van de niet-systematische veenwinningen zijn
herkenbaar in de terreinverlagingen van de percelen beiderzijds van de
Vlavaart.
g) De brede waterlopen met grillige oevers zijnde de Leerzevaart, de Grote en
Kleine IJzerbeek, de Molenvaart, het Eieleed, de Zaadgracht, het Bovenvliet,
de Grote Beverdijkvaart, de Vlavaart en de Oude A-Vaart vormen de
belangrijkste landschapsstructurerende elementen in het poldergebied.
h) Gerelateerd aan het sterk vertakt hydrografisch netwerk treft men in de
ankerplaats watergebonden bouwkundig erfgoed aan, in het bijzonder de
typische bakstenen boogbrugjes over de Leerzevaart, de Zaad gracht, het
Eieleed, Grote IJzerbeek en Grote Beverdijkvaart in functie van ontsluiting
van gras- en akkerland.

i) Archeologisch erfgoed opgenomen in de Centraal Archeologische Inventaris
(CAl):

1)
2) CAl-nr. 70229 : volmiddeleeuwse bewoning;

3)
4)
5)
6}

CAl-nr. 72330 : vondstconcentratie ME- Nieuwe tijden 'Oud kasteel';
CAl-nr. 72542: site met walgracht, Late ME;
CAl-nr. 72543: site met walgracht, Late ME;
CAl-nr. 72544 : site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve "Kleine
Fockewerf';
7) CAl-nr. 72545 : site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve
"Steendamhoeve";
8} CAl-nr. 72546 : site met wal gracht, Late ME, bestaande hoeve;
9) CAl-nr. 72547: site met walgracht, Late ME;
10}CAI-nr. 72548 site met walgracht, Late ME;
11 )CAl-nr. 72549 : site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve ;
12)CAI-nr. 72987: site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve
"Biadelinhoeve";
13)CAI-nr. 72988: site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve;
14)CAl-nr. 72989 : site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve;
15}CAI-nr. 72990: site met walgracht, Late ME I "burcht", bestaande hoeve"
't Oud Kasteel";
16}CAI-nr. 72991: site met wal gracht, Late ME, bestaande hoeve;
17)CAI-nr. 72992 :site met walgracht, Late ME;
18)CAI-nr. 72993: site met walgracht, Late ME;
19)CAI-nr. 72994 :site met walgracht, Late ME;
20}CAI-nr. 72995 : site met walgracht, Late ME;
21 )CAl-nr. 72996: site met walgracht, Late ME;
22)CAI-nr. 72998 : site met walgracht, Late ME;
23)CAI-nr. 72999 : site met walgracht, Late ME;
24)CAI-nr. 73000: site met walgracht, Late ME;
25}CAI-nr. 73001: site met walgracht, Late ME;
26)CAI-nr. 73002 : site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve;
27)CAI-nr. 73003 : site met walgracht, Late ME;
28) CAl-nr. 73004 : site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve "Bien
Acquis";
29)CAI-nr. 73007 :site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve
"Pellemaat";
30)CAI-nr. 73008: site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve
"IJzerwende";
31 )CAl-nr. 73009: site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve;
32)CAI-nr. 73010: site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve;
33)CAI-nr. 73011: site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve
"Goudmijn";
34)CAI-nr. 73012: site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve;
35)CAI-nr. 73013: site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve;
36)CAI-nr. 73159: site met walgracht, Late ME;
37)CAI-nr. 73160: site met walgracht, Late ME;
38)CAI-nr. 75085 : verdwenen kerk van Zoutenaaie (vormt één geheel met
75818);
39}CAI-nr. 75139: site met walgracht, Late ME;
40)CAI-nr. 75140 : site met walgracht, Late ME + vroegmiddeleeuwse
bewoning bestaande hoeve "Leen hof ter Wissche";
41 )CAl-nr. 75141: site met walgracht, Late ME;

42)CAI-nr. 75818: site met walgracht, Late ME+ vroegmiddeleeuwse
bewoning + mogelijk Romeinse bewoning in de nabijheid;
43)CAI-nr. 76067 : site met walgracht, Late ME;
44)CAI-nr. 76086 :site met walgracht, Late ME;
45)CAI-nr. 77110 :site met walgracht. Late ME;
46)CAI-nr. 77111: site met walgracht, Late ME;
4 ?)CAl-nr. 77112: site met walgracht. Late ME;
48)CAI-nr. 77113 : site met walgracht, Late ME;
49)CAI-nr. 77114 :vondstconcentratie LateME-Nieuwe Tijden;
50)CAI-nr. 77139: site met walgracht, Late ME;
51 )CAl-nr. 77140 :site met walgracht, Late ME;
52)CAI-nr. 7142 :site met walgracht, Late ME;
53)CAI-nr. 77143: site met walgracht, Late ME;
54)CAI-nr. 77144 :site met walgracht, Late ME;
55)CAI-nr. 77166: laatmiddeleeuwse bewoning;
56)CAI-nr. 77167 :site met walgracht. Late ME;
57)CAI-nr. 77168: site met walgracht, Late ME;
58)CAI-nr. 77169: site met wal gracht, Late ME;
59)CAI-nr. 77170 :site met walgracht, Late ME;
60)CAI-nr. 77171: site met walgracht, Late ME;
61 )CAl-nr. 77172: site met walgracht. Late ME;
62)CAI-nr. 77173: site met wal gracht, Late ME;
63)CAI-nr. 77174: site metwalgracht, Late ME;
64 )CAl-nr. 77175 : site met walgracht, Late ME;
65)CAI-nr. 77176: site met wal gracht, Late ME;
66)CAI-nr. 77177: site met walgracht, Late ME;
67)CAI-nr. 77178 :site met walgracht, Late ME;
68)CAI-nr. 77181: site met walgracht, Late ME;
69)CAI-nr. 77184: laatmiddeleeuwse bewoning;
?O)CAI-nr. 77185: site met wal gracht, Late ME;
71 )CAl-nr. 77186: site met wal gracht, Late ME;
72)CAI-nr. 77187: site met walgracht, Late ME;
73)CAI-nr. 77188: site met walgracht, Late ME;
74)CAI-nr. 77189: site met walgracht, Late ME;
75)CAI-nr. 77228: site met walgracht, Late ME;
76)CAI-nr. ?7229:site met wal gracht, Late ME;
??)CAl-nr. 77230: vondstconcentratie Late ME- Nieuwe Tijden;
78)CAI-nr. 77231: site met wal gracht, Late ME;
79)CAI-nr. 77232:site met walgracht, Late ME;
80)CAI-nr. 77233: site met walgracht, Late ME;
81 )CAl-nr. 77234: site met walgracht, Late ME;
82)CAI-nr. 77235: site met wal gracht, Late ME;
83)CAI-nr. 77236: site met walgracht, Late ME;
84 )CAl-nr. 77237: site met walgracht, Late ME;
85)CAI-nr. 77238: site met walgracht. Late ME;
86)CAI-nr. 77239: site met walgracht, Late ME;
87)CAI-nr. 77240: site met wal gracht. Late ME;
88)CAI-nr. 77241 :site met walgracht, Late ME;
89)CAI-nr. 77242: site met walgracht, Late ME;
90)CAI-nr. 77243: site met walgracht, Late ME;

91 )CAl-nr. 77244:site met wal gracht, Late ME;
92)CAI-nr. 77245: site met walgracht, Late ME;
93)CAI-nr. 77246:site met walgracht, Late ME;
94)CAI-nr. 77247: site met walgracht, Late ME;
95)CAI-nr. 77248: site met walgracht, Late ME;
96)CAI-nr. 77249: site met walgracht, Late ME;
97)CAI-nr. 77250: site met wal gracht, Late ME;
98)CAI-nr. 77251: site met walgracht, Late ME;
99)CAI-nr. 77252: site met walgracht, Late ME;;
100) CAl-nr. 77253 :site met walgracht, Late ME;
101) CAl-nr. 77254:1aat-middeleeuwse bewoning;
102) CAl-nr. 77255: site met walgracht, Late ME;
103) CAl-nr. 77256: verdwenen molensite;
104) CAl-nr. 77257: vondstconcentratie LateME-Nieuwe Tijden;
105) CAI-nr.. 77258: site met walgracht, Late ME;
106) CAl-nr. 77259: site met walgracht, Late ME;
107) CAl-nr. 77260: site met walgracht, Late ME;
108) CAl-nr. 77261: site met wal gracht, Late ME;
109) CAI-nr.77273 :site met walgracht, Late ME;
11 0) CAl-nr. 77275:site met wal gracht, Late ME;
111) CAl-nr. 77277: site met walgracht, Late ME;
112) CAI-nr.77293: site met wal gracht, Late ME;
113) CAl-nr. 77294: site met walgracht Late ME;
114) CAl-nr. 77295: site met walgracht, Late ME;
115) CAl-nr. 77297: site met walgracht, Late ME;
116) CAl-nr. 77302: site met walgracht, L?te ME;
117) CAl-nr. 77303: vondstconcentratie Late ME;
118) CAl-nr. 77304: site met walgracht, Late ME;
119) CAl-nr. 77305: site met walgracht, Late ME;
120) CAl-nr. 77306: site met walgracht, Late ME;
121) CAl-nr. 77307: site met walgracht, Late ME;
122) CAl-nr. 77308: site met walgracht, Láte ME;
123) CAl-nr. 77309: vondstconcentratie LateME-Nieuwe Tijden;
124) CAl-nr. 77372: laatmiddeleeuwse bewoning.
j) Archeologische zones opgenomen in de Centraal Archeologische Inventaris
(CAil:

125) CAl-nr. 75140: LeenhofTer Wissche: site met walgracht,
vroegmiddeleeuwse en laatmiddeleeuwse bewoning;
126) CAl-nr. 75085 en nr. 75818: verdwenen kerk van Zoutenaaie, vroeg- en
laatmiddeleeuwse bewoning, mogelijk Romeinse bewoning in nabijheid;
127) CAl-nr. 72997 : verdwenen kerk van Oostkerke, 12de eeuw tot WO I,
opper- en neerhofstructuur.

k)

Bouwkundig erfgoed :
1) Hoeves van voor de Eerste Wereldoorlog :

(a) Alveringem (Aiveringem), Eendenkotstraat 1, hoeve uit
wederopbouwperiode met bewaarde 19de-eeuwse nutsgebouwen;
(b} Alveringem (Aiveringem), Eendenkotstraat 3, achteringelegen kleine
hoeve;
( c) Alveringem,Kruisestraat, 1, Boerenhuis ;
(d} Alveringem ,Lampernissesteenweg, 3, Hoeve "Hof Ten
Volckenswerve" of "Kleine Fockewerve";
(e) Alveringem (Aiveringem), Oudekapellesteenweg 20,
achteringelegen hoeve met losse bestanddelen, witgeschilderd
boerenhuis met opkamer;
(f) Alveringem,Steendamstraat,7, Hoeve "Steendam";
(g) Alveringem,Steendamstraat,6, Hoeve "Moeshof';
(h} Alveringem ,Waterhuisjesstraat, 1, Hoeve met losse bestanddelen;
(i) Eggewaartskapelle (Veurne ), Palinghoekstraat , 11, hoeve
"Zwaan hof';
(j) Lampernisse (Diksrnuide} ,Lamperriissestraat, 8, Historische hoeve;
(k) Lampernisse (Diksmuide}, Oude Zeedijk 52 A, Kleine hoeve;
(I} Lampernisse (Diksmuide), Zadelstraat, 3, Hoevetje;
(m) Lampernisse (Diksmuide), Zadelstraat, 4, Hoeve zogenaamd " 'T
OUD KSTEEL";
(n) Lampernisse (Diksmuide},Zadelstraat,6, Historische hoeve met
militaire constructie;
(o) Lampernisse (Diksmuide),Zadelstraat,B, zogenaamde
"BLADELINHOEVE".
2) Hoeves uit de wederopbouwperiode van de jaren 1920:
(a) Lampernisse (Diksmuide}, Vissersstraat nr. 6, wederopbouwhoeve
van het langgeveltype met betonnen militaire constructie uit de
Eerste Wereldoorlog;
(b} Kaaskerke (Diksmuide), Kapellestraat,7, Wederopbouwhoeve
zogenaamd "PUTWIJNHOEVE";
(c) Oostkerke (Diksmuide}, Cayennestraat, 11, Achterin gelegen
wederopbouwhoeve met losse bestanddelen;
(d} Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Kapellestraat, 1,
Wederopbouwhoeve zogenaamd "KLOKHOF";
( e) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide }, Kapellestraat,3,
Wederopbouwhoeve zogenaamd" 'T ZWAI,.UWNEST";
(f) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide}, Rellemstraat, 4,
Wederopbouwhoeve.
3. Religieus erfgoed zijnde de kapellen al dan niet bij erftoegang van hoeve
(de kerken worden vermeld onder de dorpskernen) :
(a) Alveringem (Aiveringem), Steendamstraat 5, kapel bij erftoegang
van verbouwde hoeve;
(b) Eggewaartskapelle (Veurne ), Palinghoekstraat , 11, Kapel bij
erftoegang van hoeve "Zwaanhof';
(c) Kaaskerke (Diksmuide}, Kapellestraat, zonder nummer, Kapel
"Onze- Lieve-Vrouw Troost in Nood";

(d) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Jagersstraat, 4, Kapel en
lindeboom bij erftoegang van verbouwde hoeve;
(e) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Kapellestraat, 1, Kapelletje bij
. erftoegang van Wederopbouwhoeve zogenaamd "KLOKHOF";
(f) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Sint-Jacobsstraat, 21, Bakstenen
kapel;
(g) Zoutenaaie (Veurne), Zoutenaaiestraat z.nr., Kapel/ gedenkmuur
voor vroegere kerk.

4. Militair erfgoed :
(a) Alveringem, Oudekapellesteenweg 23, betonnen restanten uit de
Eerste Wereldoorlog;
(b) Alveringem: Kruisestraat zonder nummer, Bunker van de Eerste
Wereldoorlog;
(c) Kaaskerke (Diksmuide), Kapellestraat, zonder nummer,
Herdenkingskapel de Goussencourt of zogenaamde
Vliegenierskapel;
(d) Lampernisse (Diksmuide),VIastraat, Mitrailleurspost van het
Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog;
(e) Lampernisse (Diksmuide),Zadelstraat,6, militaire constructie bij
historische hoeve;
(f) Lampernisse (Diksmuide), Lampernissestraat, zonder nummer,
Zogenaamde naamsteen "Chirurgische voorpost Sint-Jansmalen
1916-1917";
(g) Nieuwkapelle (Diksmuide) ,Aiveringemstraat, 18, Schuilplaats en
onderkomen voor manschappen in Eerste Wereldoorlog;
(h) Oostkerke (Diksmuide), Bien Acquisstraat ,zonder nummer,
Belgische militaire constructie, vermoedelijk schuilplaats uit de
Eerste Wereldoorlog;
(i) Oostkerke (Diksmuide) : Lettenburgstraat zonder nummer,
Belgische mitrailleursbunker uit de Eerste Wereldoorlog;
(j) Oudekapelle (Diksmuide), Alveringemstraat ,zonder nummer,
Zogenaamde naamsteen "De Groignie Chirurgische Post 19161917";
(k) Oudekapelle (Diksmuide), Grote Beverdijkstraat ,zonder nummer,
Schuilplaats en onderkomen voor manschappen van het Belgische
leger tijdens de Eerste Wereldoorlog;
(I) Oudekapelle (Diksmuide), Grote Beverdijkstraat, zonder nummer,
Schuilplaats en onderkomen voor manschappen van het Belgische
leger tijdens de Eerste Wereldoorlog;
(m)Oudekapelle (Diksmuide), Grote Beverdijkstraat, zonder nummer,
Bunker met spitse hoefijzerboog en Arabische tekens;
(n) Oudekapelle (Diksmuide), Oudekapellestraat, 22, Kapelletje aan de
erftoegang van een hoeve, gebouwd uit recyclage van
oorlogsmateriaal;
(o) Oudekapelle (Diksmuide),Oude Zeedijk zonder nummer, Gedenkzuil
voor de tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers;

(p) Oudekapelle (Diksmuide), Oude
militaire constructie;
(q) Oudekapelle (Diksmuide), Oude
(r) Oudekapelle (Diksmuide), Oude
commandopost;
(s) Sint-Jacobskapelle (Diksmuide),
van de Redoute Elisabeth.

Zeedijk, zonder nummer, Betonnen
Zeedijk, Belgische kazemat;
Zeedijk, zonder nummer, Belgische
IJzerdijk 31, Betonnen restanten

5. Watergebonden bouwkundig erfgoed :
(a) Alveringem, Kruisestraat 1, brug over de Leerzevaart;
(b) Lampernisse (Diksmuide), Alveringemstraat, zonder nummer,
Zogenaamde "Eieleedbrug" over de Ei el eed ";
(c) Lampernisse (Diksmuide), Oude Zeedijk, thv huisnummer 44
(komend van Lampernisse na nr. 44), brug over de Zaadgracht naar
de aanpalende weilanden;
(d) Lampernisse (Diksmuide),Oude Zeedijk thv huisnummer 44
(komend van Lampernisse voor nr. 44), brug over de Zaadgracht
naar de aanpalende weilanden;
(e) Lampernisse (Diksmuide),Oude Zeedijk zonder nummer (schuin
tegenover huisnummer 42), brug over de Zaadgracht naar de
aanpalende weilanden;
(f) Lampernisse (Diksmuide),Oude Zeedijk zonder nummer (ter hoogte
van het kruispunt met Cayennestraat), brug over de Zaadgracht
naar de aanpalende weilanden;
(g) Lampernisse (Diksmuide),Oude Zeedijk zonder nummer (komend
van Lampernisse tussen Cayennestraat en Oude Zeedijk nr. 38),
brug over de Zaadgracht naar de aanpalende weilanden;
(h) Lampernisse (Diksmuide),VIastraat, zonder nummer, brug over de
Vlavaart;
(i) Lampernisse (Diksmuide), Zadelstraat, zonder nummer, bakstenen
boogbrug zogenaamd "Paardebrug" over de Grote IJzerbeek;
(j) Oudekapelle (Diksmuide),Grote Beverdijkstraat, zonder nummer,
brug over de Grote Beverdijkvaart;
(k) Oudekapelle (Diksmuide),Oude Zeedijk zonder nummer (bij nr. 11 ),
brug over de Duikervaart;
(I) Oudekapelle (Diksmuide), Oude Zeedijk, zonder nummer, brug op
kruising Zaadgracht en Eieleed.

6. Wegwijzers:
(a) Lampernisse (Diksmuide),Oude Zeedijk, zonder nummer, wegwijzer
"LAMPERNISSE 9 hm." ;
(b) Lampernisse (Diksmuide),Oude Zeedijk, zonder nummer, wegwijzer
"OUDEKAPELLE/ LO";
(c) Lampernisse (Diksmuide),Oude Zeedijk, zonder nummer, wegwijzer
"OOSTKERKE 2K./ PERVIJZE 4 K";

(d} Lampernisse, (Diksmuide}, Zannekinstraat, zonder nummer,
wegwijzer "EGGEWAARTSKAPE LLE 4 Km/ VEURNE 9 Km",
"LAMPERNISSE 2 h, DIKSMUlDE 8 Km", "ALVERINGEM 4 Km";
(e) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), IJzerdijkt Jagersstraat, zonder
nummer, wegwijzer;
(f) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide ), Jagersstraat zonder nummer,
wegwijzer "OUDEKAPELLE", "SINT-JACOBSKAPEL LE" en
"IJZER";
(g) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Rellemstraat, zonder nummer,
wegwijzer "SINT-JACOBSKAPEL LE", "IJZER" en
"OUDEKAPELLE";
(h} Zoutenaaie (Veurne), Zoutenaaiestraat zonder nummer, wegwijzer;
(i) Oostkerke (Diksmuide}, Lettenburgstraat I Sint-Veerleplein zonder
nummer, wegwijzer OUDEKAPELLE-PERVIJZE, SCHEEWEGE.

2° Overgangszone Zandleemgebied
a) De overgangszone naar de Zandleemstreek wordt gekenmerkt door het
voorkomen van een zandleemdek op een tertiaire ondergrond en door een
iets hogere ligging van gemiddeld 3 m ten opzichte van het aangrenzende
poldergebied.
b} De uithoven "Grote Fockewerve" en "Bamburg" van de Sint-Niklaasabdij van
Veurne getuigen van de ontginning van de 2de helft van de 12de eeuw.
c) Deze overgangszone wordt gekenmerkt door het voorkomen van hagen,
houtkanten en bomenrijen rond huiskavels en langs wegen. In tegenstelling tot
de open landschapsbeeld van het poldergebied kent dit deelgebied van
oorsprong een meer gesloten landschapsbeeld.
d) Archeologische sites opgenomen in Centraal Archeologische Inventaris (CAl) :.
1) CAl-nr. 72539 : site met wal gracht, Late ME;
2) CAl-nr. 72540: site met walgracht, Late ME;
3} CAl-nr. 72541 : site met walgracht, Late ME, bestaande hoeve "Grote
Fokkewerr'.
e) Bouwkundig erfgoed :
1) Hoeves van voor de Eerste Wereldoorlog :
(a) Alveringem ,Noord-Ossenaarstraat, 1, Hoeve "Bamburgerhoeve";
(b) Alveringem ,Noord-Ossenaarstraat, 3, Hoeve "Hof de Fockewerve".
2. Religieus erfgoed zijnde de kapellen al dan niet bij erftoegang van hoeve
(de kerken worden vermeld onder de dorpskernen) :
(a) Alveringem ,Noord-Ossenaarstraat, 1, Kapel bij erftoegang van
Hoeve "Bamburgerhoeve";
(b} Alveringem ,Noord-Ossenaarstraat, 3, Kapel bij erftoegang van
Hoeve "Hof de Fockewerve".

3o Dorpskern Lampernisse

a) De dorpskern van Lampernisse is gestructureerd rond de kerk, de
Zannekinstraat en de Kortestraat met centraal gelegen de kerk met
omringende bomenrij en kerkhofmuur ,waar nog steeds de kettingen en ringen
voorkomen ter bevestiging van het vee ter gelegenheid van de locale
veemarkten, en aansluitend de pastorie en dorpshoeve respectievelijk naast
en aan de overzijde van de kerk.
b) Bouwkundig erfgoed :
1) Lampernisse (Diksmuide),Kortestraat,4, Laag arbeidershuis;
2) Lampernisse (Diksmuide), Zannekinstraat , 6-8, samenstel van
arbeidershuisjes ;
3) Lampernisse (Diksmuide), Zannekinstraat ,14, boerenhuis met opkamer
onder doorgetrokken nok ;
4) Lampernisse (Diksmuide),Zannekinstraat, 28, Diephuis van 1922;
5) Lampernisse (Diksmuide), Zannekinstraat,16, Kerkhofmuur met ringen en
kettingen;
6) Lampernisse (Diksmuide), Zannekinstraat,10, Voormalige herberg "IN DEN
PAARDENHANDEL";
7) Lampernisse (Diksmuide), Zannekinstraat,23, 27, 29, Boerenburgerhuizen
of handelshuizen, aansluitende muur met ringen en kettingen;
8) Lampernisse (Diksmuide), Vissersstraat, 2, voormalige, gerenoveerde
gemeenteschool;
9) Lampernisse (Diksmuide), Zannekinstraat,19, Voormalig gemeentehuis;
1O)Lampernisse
(Diksmuide),
Zannekinstraat,16,
Heropgebouwde
parochiekerk toegewijd aan de Heilige Kruisverheffing;
11 )Lampernisse (Diksmuide), Zannekinstraat,18, Voormalige pastorie met tuin
en toegangspoortje (met beton versterkte kelder uit de Eerste
Wereldoorlog);
12)Lampernisse (Diksmuide), Visserstraat, zonder nummer, Onze-LieveVrouwkapeL

4° Dorpskern Oudekapelle
a) De kleine dorpskern van Oudekapelle grenzend aan de Oude Zeedijk is
gestructureerd rond de kerk met omgevend kerkhof en dubbele bomenrij van
linden, de voormalige pastorie met omgevende tuinmuur ten oosten van de
kerk en de dorpshoeve "Brouwershof' ten westen van de kerk.
b) Bouwkundig erfgoed :
1) Oudekapelle (Diksmuide), Nieuwkapellestraat 46, Heropgebouwde
parochiekerk toegewijd aan Sint-Jan-de-Doper;
2) Oudekapelle (Diksmuide), Oudekapellestraat 16, Voormalige pastorie met
omgevende tuinmuur;
3) Oudekapelle (Diksmuide), Nieuwkapellestraat, 31, Wederopbouwhoeve
zogenaamd "BROUWERSHOF", gelegen in dorpscentrum;
4) Oudekapelle
(Diksmuide),
Oudekapellestraat,
zonder
nummer,
Oorlogsgedenkteken voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen;
5) Oudekapelle
(Diksmuide),
Oudekapellestraat
16,
Belgische
mitrailleurspost (in tuin van voormalige pastorie).

5° Dorpskern Sint-Jacobskapelle
a) De kleine dorpskern van Sint-Jacobskapelle is gestructureerd rond de kerk
met omgevend kerkhof en dubbele bomenrij van paardekastanjes en linden,
de voormalige pastorie en omgevende tuin, het Sint-Jacabsplein en de
toegangsweg met bakstenen pijlers van de hoeve 'De Goudmijn' recht
tegenover het kerkhof
b) Bouwkundig erfgoed :
1) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Sint-Jacabsplein 5, Parochiekerk uit de
wederopbouwperiode, toegewijd aan Sint-Jacob;
2) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Sint-Jacabsplein 3, Voormalige pastorie
uit de wederopbouwperiode;
3) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Sint-Jacobsplein, 2, Wederopbouwhoeve
·
zogenaamd "De Goudmijn";
4) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Sint-Jacobsplein, zonder nummer,
Gedenkzuil voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen;
5) Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Sint-Jacobsplein, zonder nummer,
Wegwijzer "OUDEKAPELLE", "DIKSMUIDE" en "IJZER".
6° Dorpskern Oostkerke
a) De dorpskern van Oostkerke is gestructureerd rond het Veerleplein, de
Oostkerkestraat, de Lettenburgstraat en de plaats van de vooroorlogse
dorpskern, de huidige begraafplaats langs de Cayennestraat
b) Het dorp wordt noordelijk begrensd door de spoorweg met inbegrip van het
stationsgebouw dat zich ten noorden van de spoorweg bevindt.
c) De bebouwing wordt gekenmerkt door wederopbouwarchitectuur van 1920 in
gele polderbaksteen met een kenmerkende eenheidsbebouwing van
arbeidershuizen rond het Veerleplein.
d) bouwkundig erfgoed :
1) Oostkerke (Diksmuide) : Grintweg 1 : Diephuis van jaren 1920;
2) Oostkerke (Diksmuide) : Grintweg 4 : Diephuis van jaren 1920;
3) Oostkerke (Diksmuide): Grintweg 16: Voormalige gemeenteschool van
jaren 192;
4) Oostkerke (Diksmuide): Lettenburgstraat 3: Arbeidershuis van jaren 1920;
5) Oostkerke (Diksmuide) : Lettenbirgstraat 6 : Voormalig handelspand van
jaren 1920;
6) Oostkerke (Diksmuide): Oostkerkestraat 14: Burgerhuis van
dubbelhuistype van jaren
1920;
7) Oostkerke (Diksmuide): Oostkerkestraat 16: Hoekpand van
dubbelhuistype van jaren 1920;
8) Oostkerke (Diksmuide): Oostkerkestraat 19: Hoekpand van jaren 1920
recht tegenover stationsgebouw;
9) Oostkerke (Diksmuide) : Oostkerkestraat 20 : voormalig stationsgebouw
van Oostkerke heropgebouwd in jaren 1920;
1O)Oostkerke (Diksmuide) : Oostkerkestraat 5 : Voormalig handeslpand van
jaren 1920;

11)Oostkerke (Diksmuide) : Oostkerkestraat 6 : Arbeidershuis van jaren 1920;
12)0ostkerke (Diksmuide) : Sint-Veerleplein 1 tot en met 9 :
Eenheidsbebouwing van 9 arbeidershuizen van jaren 1920 ;
13)0ostkerke (Diksmuide) : Sint-Veerleplein 10: Pastorie gebouwd in 1921 ;
14)0ostkerke (Diksmuide) : Sint-Veerleplein zonder nummer: Parochiekerk
toegewijd aan Sint-Pharaildis (Sint-Veerle) heropgebouwd in 1922-1923
ten westen van het Veerleplein ;
15)0ostkerke (Diksmuide) : Cayennestraat zonder nummer : Begraafplaats na
de Eerste Wereldoorlog heraangelegd op de plaats van de vooroorlogse
dorpskern.

Art. 3. De aflijning van de ankerplaats op schaal 1/25.000 wordt weergegeven op het
plan als bijlage.

Brussel ,

Vlaams Minister van Bestuurszaken , Binnenlands Bestuur, lnburgering , Toerisme en
·
Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

