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1. Inleiding
De studie omvat de opmaak van het dorpskernherwaarderingsplan van het dorpsgezicht van Leisele.
1

Het dorpsgezicht Leisele werd op 4 juli 1996 beschermd en dit omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde in casu tevens de
architectuur-historische, en de sociaal-culturele waarde als zijnde een dorp met landelijk karakter getypeerd door:
-

De gaaf bewaarde rechthoekige dorpskom gedomineerd door de centrale dorpskerk middenin omhaagd kerkhof, en met de omlopende gekasseide
dorpsstraat met wisselende breedte en gevarieerde beplanting van de bebouwing, de uitvalswegen ten noordoosten en zuidwesten., de groepering
van lage arbeiderswoningen langsheen het steegje in de zuidoost-hoek en de hoeve z.g. ‘Blauwhuis’ ten zuidwesten.;

-

De traditionele dorpsbebouwing uit het derde kwart van de 18

-

De beplanting rondom de kerk cfr. o.m. hulsthaag, beuken, kastanjes;

-

De site van de voormalige burcht en later het herenhuis ‘Blauwhuis’ ten zuiden. van de kerk.

de

eeuw en voornamelijk uit de 19

de

eeuw.

Binnen het dorpsgezicht Leisele liggen twee beschermde monumenten. Het zijn de Sint-Martinuskerk en het woonhuis Leiseledorp 11. De dorpskerk werd
reeds bij KB van 20 februari 1939 beschermd, Leiseledorp 11 volgde op 4 juli 1996.

7

1

De procedure gaf aanleiding tot behoorlijk wat bezwaarschriften o.m. van landbouwer Moeneclaey Roger. Hij wijst op de veranderde toestand: de schuur en het berghok nabij
het huis zijn door de voorjaarstorm van enkele jaren geleden met de grond gelijkgemaakt. Het westelijk gebouw is voorlopig hersteld. Anderzijds is er de opmerking van Jan
Claerbout met de vraag waarom het pand Beverenstraat 4 niet voor bescherming als monument in aanmerking komt….
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Fig .1. Leisele, kadasterplan met de omlijning
van het dorpsgezicht en de situering van de
panden met de huisnummers en de aanduiding
van de beschermde monumenten (rood
omlijnd).

8
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2.Methodiek
De vernieuwde kennis van de groei en de evolutie van de dorpsgezichten berust op veldonderzoek, een historisch-archivalisch studie en het onderzoek van de
iconografische bronnen. De volgende stappen werden hierbij ondernomen:
De herinventarisatie van het dorpsgezicht
De eerste stap is de update en de vervollediging van de inventaris, opgemaakt in voorbereiding van de algemene inventaris Bouwen door de eeuwen heen,
2
8n en de beschermingsprocedure. Hierbij werd elk pand en zijn omgeving onderzocht en de bestaande toestand opgenomen en beschreven.
Historisch-archivalisch onderzoek
- Onderzoek van de kadastrale mutaties (archief Kadaster, Lange Rei 7 8000 Brugge). Dit vormt een hoofdbron, die gegevens oplevert omtrent het bouwjaar,
het gabarit (oppervlakte en bouwlagen) en de eigenaar en/of de bouwheer. Technisch zijn dit de reeksen 207-208 (oorspronkelijke aanwijzende tafel of
3
Tableau indicatif primitif) en de reeksen 208 en 212 (kadastrale legger of matrice cadastrale des propriétaires…) . Deze bronnen worden ondersteund door
kadasterkaarten beginnend vanaf het Primitief Kadaster (1834) over de Atlas van de Buurtwegen (1843) en de Popp-kaart, die in de meeste gevallen
trouwens nog tot het Primitief Kadasterplan teruggaat.
- Onderzoek van de gemeente- en kerkarchieven van de betreffende gemeente.
- Onderzoek van de recente bouwdossiers. Hier werden zowel het lopende archief van Alveringem als het lopend archief van Stedenbouw doorgenomen.
Deze bronnen laten toe de ontwikkeling van de dorpskern in tijd en ruimte te achterhalen.
Iconografisch onderzoek
Kaartmateriaal betreffende de dorpskern is relatief zeldzaam. Toch beschikken we over een bruikbare reeks beginnend met de Ferrariskaart (1771-1777) over
het Primitief Kadaster (1835), de Popp-kaart (ca. 1860) en de diverse topografische kaarten (o.m.1911).
Een essentiële bron vormde het onderzoek van het oude fotomateriaal. Dit liet toe de evolutie van de panden vanaf ca. 1900 beter te reconstrueren.
De belangrijkste reeks vormt de fotopostkaarten, opgenomen voor 1914 door meestal plaatselijke fotografen (o.m. Matton uit Proven) . Het materiaal is
overvloedig en bovendien van een goede kwaliteit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog duikt privé-fotomateriaal op. Dit materiaal is verscheiden van kwaliteit en

2

Bouwen door de eeuwwen heen, 8n, 1982
Op 16 juni 1796 werd de Franse grondbelasting ingevoerd nl. een belasting op de netto-opbrengst van ieder stuk grond en ieder gebouw. Aanvankelijk werd het kadaster per
soort van grondgebruik (par masse de culture) maar dat stuitte op heel wat moeilijkheden. Uiteindelijk kwam via de wet van 15 september 1807 het perceelsgewijs opgemeten
en geschat kadaster tot stand. De uitvoering begon in 1808 en werd voortgezet in de Hollandse periode (1815-1830). De basis van de primitieve kadasterplannen kwam toen tot
stand. Het vormde de basis voor het primitief kadasterplan dat na 1834 niet meer werd aangepast.
3
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moeilijk op te sporen. In het interbellum zijn fotopostkaarten eerder zeldzaam. Verder is er de fotoreeks door schoolmeester Jerome Degheele in 1952
4
opgemaakt .
Essentieel zijn de fotoreeksen door M & L, opgemaakt in functie van de inventaris gepubliceerd in ‘Bouwen door de eeuwen heen’ deel 8n én in functie van de
bescherming. Deze foto’s zijn respectievelijk opgenomen in september 1977 en in mei 1994.
Het samenbrengen van dit fotomateriaal levert in de meeste gevallen voldoende gegevens op om de evolutie van de diverse panden samen te stellen. Het
vormt tevens een belangrijke informatiebron voor het achterhalen van de erfgoedkenmerken en de erfgoedelementen.
Het kerkhof vroeg op bepaalde punten een eigen aanpak en methodiek. Naast het historisch-archivalisch en het iconografisch onderzoek werden de volgende
stappen ondernomen:
Opmaak van een overzichtsplan van de begraafplaats met zijn onmiddellijke omgeving

10

5

Opmaak van een inventaris van de graftekens met fotorapportage
- Nummering van de graven. Als basis voor de nummering werd gebruik gemaakt van een excell-lijst van de dienst begraafplaatsen van de gemeente
Alveringem. Deze nummering, die blijkbaar begin jaren ’50 ontwikkeld is, bestaat uit een samengesteld nummer waarin opeenvolgens het nummer van het
park (Latijnse cijfers), de onderverdeling van het park (letternummering) en het individuele grafnummer waren opgenomen. Om praktische redenen werd
deze nummering overgenomen, zei het dan dat de Latijnse nummering door Arabische cijfers is vervangen.
Inventarisatie van de graftekens met opname van de volgende items: het plaatsnummer van het grafteken, de naam van de overledene(n), geboortejaar
van de overledene(n), sterfjaar van de overledene(n), het type grafteken, de grafmaker en de categorie van het grafteken (zie verder).
Deze gegevens werden samengevat in een reeks excell-tabellen, die als bijlage 3 tot 5 zijn opgenomen.
Opmaak van een categorie-indeling van de graftekens
In functie van het verdere beheer van de graftekens is een categorisering van de diverse graven opgesteld. Voor de categorie-indeling baseerden we ons op
6
de indeling, voorgesteld in het politiereglement Veurne van 26 oktober 2009 artikel 40 . Hierin worden 5 categorieën voorzien, waarbij ondermeer de
mogelijkheid wordt weerhouden de grafmonumenten te verplaatsen. In Leisele is er in de volgende 10 jaar geen plaatsgebrek, waardoor het aantal categoriën
op drie werd teruggebracht:
Categorie 1: grafmonumenten die niet opnieuw in concessie worden gegeven en niet verplaatst worden
Het grafmonument overstijgt het lokale belang
4

Degheele, J., 1952. Dorpsmonografie Leisele opgemaakt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, 1952.
Plan opgemaakt door Kris Vandewoude, landmeter te Oostduinkerke.
6
http://www.westhoekoverleg.be/nl/wp-content/uploads/2009/07/veurne_reglement.pdf.
5
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De ligging op de begraafplaats heeft een achterliggende cultuurhistorische betekenis.
Als blijvend eerbetoon van de gemeente en haar bevolking aan de overledene
Categorie 2: grafmonumenten, die wel opnieuw in concessie worden gegeven en niet verplaatst worden op voorwaarde dat:
- Het monument integraal behouden blijft met inbegrip van alle symbolen, iconografische monumenten en opschriften met inbegrip van de portretfoto’,
ongeacht hun ideologische, filosofische en linguïstische betekenis
- Het monument gerestaureerd wordt conform de vigerende opvattingen terzake en na goedkeuring door de gemeentelijke overheid
- Op deze grafmonumenten mag een nieuwe naamplaat aangebracht worden, mits het behoud van de oude en na voorlegging en goedkeuring door de
gemeentelijke overheid van het plan, waarop de precieze plaats, de materiaalkeuze en de afmetingen van de nieuw aan te brengen naamplaat vermeld zijn
- De nieuwe toevoegingen mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de historiciteit van het monument of het zicht op de oorspronkelijke symbolen en
opschriften bemoeilijken
Categorie 3. grafmonumenten, waarop geen enkele bijzondere voorwaarde rust:
Voor de bepaling van de categoriën werden de graftekens op twee punten afgetoetst:
- De historische waarde
- De kunsthistorische en esthetische waarde
Van elk van de betrokken personen werd vervolgens door middel van genealogisch onderzoek (o.a. bidprentjes) en archiefonderzoek de biografische
informatie verder aangevuld. Hiervoor werd het archief van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Westkust (VVF) geconsulteerd.
Voor de kunsthistorische waarde werden aspecten als materiaalgebruik, architecturale uitwerking, inplanting en ouderdom opgenomen. Dit alles werd
afgetoetst ten opzichte van het volledige begraafplaats.
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3. De dorpskern van Leisele. Situering in tijd en ruimte
3.1.De economische en demografische factoren
De landbouw vormde tot na de Tweede Wereldoorlog de bepalende economie . De evolutie van de landbouweconomie vormt dan ook één van de bepalende
factoren voor de evolutie van de dorpskernen.
de

de

De landbouw had vanaf de 2 helft van de 18 eeuw een belangrijke dynamiek gekend. De bevolking nam een nieuwe kaap met de introductie van de
aardappelteelt, wat zich uitte in een belangrijke toename van de plattelandbevolking. Eerder negatief waren dan weer de alsmaar toenemende pachtprijzen
wat leidde tot steeds kleinere bedrijven en een sterke intensivering van de landbouw. Dit fenomeen zet vanaf deze periode in en leidt ondermeer tot een
de
versnelde groei van de dorpskernen. Het bevolkingcijfer kent een klim tot omstreeks de crisis van midden 19 eeuw. Van dan af neemt de bevolking in de
dorpen geleidelijk af en dit tot op de dag van vandaag.
de

In de 19 eeuw stond de landbouw op een scharnierpunt. De landbouw had zijn grenzen bereikt in de spanning tussen een aangroeiende bevolking, een
steeds intensiever landbouw en alsmaar stijgende pachtprijzen. De eeuw werd gekenmerkt door twee crisisperioden. Vanaf 1840 leidde enkele mislukte
oogsten en de ineenstorting van de rurale linnenindustrie tot een heuse hongersnood. De trek naar de steden begon en zou nooit meer worden gekeerd. Deze
eerste crisis werd opgevangen door een verbeterde voedselproductie en de toenemende tewerkstelling in de industrie en de dienstensector.
Een tweede crisperiode kondigt zich aan vanaf 1870-1880. Ze was een gevolg van de eerste golf van globalisering, waarbij de Europeese markten door
goedkoop graan uit de Verenigde Staten overspoeld werd. De zogenaamde Agricultural Invasion nam een aanvang. De graanprijzen stortten in elkaar. Dit alles
werd nog versterkt door een toenemende werkloosheid, die pas vanaf 1890 een kentering ten gunste kende. De reactie hierop was een heroriëntering van de
landbouw naar veeteelt en tuinbouw. Bovendien startte nu de Tweede Industriële Revolutie op. Na de Eerste Wereldoorlog kwam alles in een
stroomversnelling. De definitieve mechanisering maakte de landbouwsector minder arbeidsintensief met een nog verdere ontvolking van de
landbouwgemeenten als gevolg. De welvaartskloof met de stad leidde nu tot een heuse sociale kloof, die zich ondermeer uitte in een gebrekkige
wooncomfort en huisvesting.
3.2. De bouwactiviteit in de dorpskern
Deze geschiedenis verklaart heel wat omtrent de interne dynamiek van de dorpskernen.
De bouwactiviteit had blijkbaar reeds in de 2
op het zeldzame kaartmateriaal gebaseerd.

de

helft van de 18

de

eeuw een hoge vlucht genomen. Toegegeven, de bronnen zijn eerder schaars en in hoofdzaak
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14
Grafiek 1 . De evolutie van de bevolking in de dorpen Houtem, Leisele, Vinkem en Wulveringem. De bevolking groeit snel aan tot de crisis van 1850. Van danaf is
er een geleidelijke terugloop, die tot vandaag de dag voortduurt. Opvallend is de korte bevolkingsaangroei kort na de Eerste Wereldoorlog. De heropbouw vroeg
veel mankracht. We zien dan ook de bevolking in de dorpen voor een korte periode spectaculair toenemen.
Hoe deze bouwactiviteit evolueerde tijdens de troebele periode van de Franse Revolutie (1798-1815) en in de iets rustiger Hollandse periode (1815-1830) is
minder duidelijk. Deze laatste periode was onmiskenbaar economisch gunstig. We beschikken nu ook een eerste maal over precieze bevolkingcijfers en deze
7
laten voor de betreffende dorpskernen een duidelijke toename van de bevolking zien. Ook de bouwaciviteit leek toen opvallend hoog .
de

De dorpskernen reageren op dit alles op hun eigen wijze. Uit de kadastrale mutaties blijkt hoe de bouwactiviteit vooral hoog is in volle 19 eeuw en duidelijk
conjunctuurgevoelig is. De bouwactiviteit situeert zich dan ook kort voor en na de Belgische onafhankelijkheid, in de periode 1855 – 1885 en kort na 1900. De
crisissen van 1840 en 1880 tekenen zich duidelijk af in een verminderde bouwactiviteit.

7

We dienen dit mogelijks te relativeren. In 1835 werden de kadastrale gegevens, verzameld omstreeks 1825, herzien en hierbij werden vermoedelijk een aantal dossiers van
voor 1834 in het jaar 1835 opgenomen. Dit kan meteen het relatief hoge cijfer voor dit jaar verklaren.
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Nog opvallender is hoe na de Eerste Wereldoorlog, in de dorpskernen althans, de bouw nagenoeg volledig stilvalt. Ook na de Tweede Wereldoorlog lijkt de
bouwactiviteit slechts langzaam te hernemen. Pas in de negentiger jaren komt een nieuwe dynamiek op gang met het aansnijden van nieuwe verkavelingen op
8
de rand van de dorpskernen. De neerwaartse trend in de bevolking wordt hiermee echter niet gestopt .
Deze gegevens leiden tot een belangrijke vaststelling. De bebouwing in de dorpskernen zoals we ze nu aantreffen, kwam dus in hoofdzaak in de periode eind
de
18 - 19de tot stand gekomen. Mede ten gevolge van de verder terugschrijdende ontvolking en van de recessie bleven ze hun uitzicht goed bewaren.

15

8

Toch een belangrijke vaststelling. De bouwactiviteit in de dorpskernen spoort niet altijd met deze op de landbouwbedrijven. Hier is ook na Wereldoorlog I een constante
bouwactiviteit te bespeuren, inspelend op de voortdurende wijzigende bedrijfsvoering. Qua bouwactiviteit laten de dorpskernen en de landbouwbedrijven vanaf het interbellum
dus een gescheiden evolutie zien.
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4. Erfgoedkenmerken
4.1. Historische topografie en dorpsontwikkeling
De dorpskern van Leisele is ingeplant op de licht afhellend zuidelijke flank naar de vallei van de Voutebeek.
De oudste vermelding van Leisele dateert pas uit 1142. De sele- naam wijst op een duidelijk oudere oorsprong. De naam, en meer bepaald het voorvoegsel is
nog niet duidelijk verklaard. Vermoedelijk is het afkomstig van lindo voor linde. Het achtervoegsel ‘sali’ betekent zaalgebouw of gebouw bestaande uit één
9
ruimte . De historisch-topografische kant van de sele-namen is minder duidelijk. Het zou gaan om nederzettingen van veetelers in een bos, maar zeker is dit
niet.
Fig.1. Luchtfoto van dde omgeving van de dorpskern van Leisele (Google
Earth, 8 april 2007) met aanduiding van de oude (Romeinse?) wegen en
de loop van de Voutebeek. De ovaalvormige structuur is mogelijk het
spoor van een eerste (vroegmiddeleeuwse) ontginning.

17

9

Andere minder plausibele verklaringen laten de naam teruggaan tot het Latijnse woord insula wat eiland betekent. Hoe dit alles te rijmen is met de topografie, is ons niet
duidelijk.
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Het stratenpatroon laat nog een oudere nederzetting vermoeden. De dorpskern is immer gelegen op het kruispunt van de twee Romeinse diverticuli , namelijk
10
de weg die vanuit het Zwaantje richting Abele loopt en het diverticulum richting Izenberge - Aartrijke . In het landschap zijn bovendien nog resten van een
(Romeinse?) basispercellering te zien.
Er zijn trouwens nog enkele topografische bijzonderheden. Ten noorden van de dorpskern is in de perceelsgrenzen een ovaalvormige structuur van ruim 2 op
1,5 km te zien, waarvan het middelpunt op de kruising van de Veurnestraat en de Voutebeek ligt (fig. 1). Deze structuur volgt ten westen zelf gedeeltelijk de
landsgrens en is mogelijk als een vroegmiddeleeuwse ontginningstructuur te interpreteren. Op deze plaats zijn de basislijnen van de Romeinse percellering
duidelijk verdwenen. Mogelijk heeft dit alles te maken met het vernaturen van dit gedeelte van het landschap na de Romeinse periode.
11

De vroegste vermelding van het altaar dateert uit 1142 . Dit ‘altare’ was via de bisschop van Terwaan in handen gekomen van de benediktinessenabdij van
de
O.L.Vrouw van Etrun (bij Atrecht), die in de jaren tachtig van de 11 eeuw was opgericht door bisschop Gerard II van Kamerijk. Deze overdracht werd
vermoedelijk tussen 1119 en 1131 gerealiseerd. Deze abdij inde ook 1/3 van de tienden. Een ander derde kwam blijkbaar toe aan de abdij van Merkem. Ook
hier is de kerk wellicht heel wat ouder: de patroonheilige Sint-Maarten is immers een typisch vroegmiddeleeuwse patrocinium.
Microtopografisch toont de dorpskern dan weer de klassieke motte-neerhovenstructuur. De motte was gelegen ten zuidoosten van het kerkhof. In haar
afgelaagde vorm is ze nog te onderscheiden. De kerk – en het kerkhof – kunnen op het neerhof gesitueerd. De juiste aflijning van dit foncier is uitgaande van
de bezitstructuur voor de Franse Revolutie bij benadering te reconstrueren.
Het geheel vormde een leenhof gehouden van de burg van Veurne. Het foncier strekte zich uit over 28 gemeten (ca. 14 ha).
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12

Pauwel Heinderycx beschrijft in zijn beschrijvinghe de heerlijkheid als volgt :
Hier is een leenhof genaemt Den Burgh van Leysel, behelsende het fonsier in 28 gemet daervan gehouden 16 achterleenen, gehouden van den Burgh van Veurne,
gelegen suyt van het kerkehof, waerop dat ter tegenwoordig staet een schoon huys met groote grachten rontom, welke d’inwoonders van de parochie “Het
Kasteelken” naemen, alwaer de 45 proprietarissen van alle tijden gewoont hebben. Men siet nevens het huys een hooge mote omrynglt met een wijden gracht
daer het kasteel op gestaen heeft, soo men bemerkt omdat daer gevonden syn geweest oude fondamenten van groote gebouwen en bovendien wierden in
voorleden tijden alle kasteelen en leenhoven gestelt op hooge mooten en verheven plaetsen tot teeken van eenig gebiet die sij hadden op het gemeente.
Dit leenhof heeft altijds toebehoort aen verscheyde ridders die de naeme van leysel aennaemen. Men siet a° 1390 van mher. Diederyck van Leysel, die als
principaelsten ceurbroeder en inwoonder van de casselrie het accoort dat alsdan gemaekt wiert tusschen de stadt van Veuren en de casselrie noopende de 2.000
franken, die de casselrie gaf om de stadt te helpen bemeuren ende versterken, dewelken daer naer ook geweest heeft van ’t voornoemde magistraet lanthouder, en
ook Pieter van Leysel ie schepen was van de casselrie a° 1409, en Xavier van Leysel a° 1413 en ander.

10

Argumenten voor een Romeinse datering zijn er genoeg: de wegen verdwijnen als aan de rand van de westelijke rand van de IJzergolf om er aan de oostelijke zijde terug op
te duiken (zie hieromtrent: Cools, 1985).
11
Van de Putte en Carton, 1849, p.159
12
Heinderycx, P., Annalen van Veurne. Beschrijving der prochien en leenhoven of Beschryvinghe van de prochien binnen de casselrye van Veurne, Nieuwpoort, 1964, p. 37-38.
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Deze mote, tot dan gelegen onder weiland, werd in 1974 onder akkerland gebracht en verder afgelaagd. Tijdens deze werken kwamen ondermeer grote
13
de
de
bakstenen van 27 x 13,5 x 7cm aan het licht, samen met platte bakstenen (platte daktegels?) . Dit alles wijst in de richting van eind 13 eeuwse-begin 14
eeuwse constructies.
de

Wat kunnen we uit deze gegevens afleiden. De vroegste vermeldingen van de heren van Leisele duikt pas op in de 13 eeuw op. Philips van den Burch wordt
in 1365 als bezitter vermeld. Het goed blijft in het bezit van de familie tot 1516, wanneer het door aankoop in handen kwam van Jan Puessin, wiens grafsteen
14
de
de
trouwens in de kerk bewaard wordt . Vermoedelijk is toen ook een nieuwe kasteelhoeve opgetrokken. Deze bleef zeker tot de 2 helft 17 eeuw bewaard.
Wanneer de kasteelhoeve werd afgebroken is niet duidelijk. Op de Ferrariskaart, opgenomen tussen 1771-1777 is geen kasteel meer te zien.
de

Fig. 2. Grondbezit rond de dorpskern van Leisele begin 19 eeuw.
In rood het grondbezit van de hoeve van de Burg (infeite het
foncier van de oude Burg van Leisele). Het areaal van de
dorpskern, gelegen in de noordwestelijke hoek van dit areaal, lijkt
uit dit terrein gelicht.
de
De groene arealen behoorden in de 18 eeuw nog toe aan de
armendis.

19

13
14

Cossey, 1977, p.
Voor de opeenvolgende bezitters van het Blauwhuis, zie Cossey, 1977, p.15-16.
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4.2. Ruimtelijke structuur, samenstellende elementen en gabarit
In de dorpkern zien we het samengaan van een drietal basiselementen, namelijk de kasteelhoeve, de kerk met het kerkhof en de pastorie. Deze elementen
gaan terug tot de vroegste (middeleeuwse) kern. Op deze cluster sluit de initiële dorpstraat aan. In Leisele is dit de aanzet van de Beverenstraat.
de

de

Uit recent onderzoek blijkt hoe de dorpskernen vanaf de 2 helft van de 18 eeuw een merkwaardige metamorfose ondergingen. Ook hier was de dorpstraat
gejalonneerd met boerderijen op afzonderlijke percelen. De bevolkingtoename in de dorpskernen leidde tot nieuwe ruimtelijke structuren met een
aaneengesloten bebouwing van woningen met de voorgevel gericht naar de straat en een dakbedekking met zadeldaken evenwijdig met de as van de straat.
De huizen werden hierbij 2 à 2 tegen elkaar aan gebouwd en gescheiden met een doorgang waarlangs men de achterliggende erven kon bereiken.
Fig. 3. De historische topografie van de dorpskern van Leisele met aanduiding van de
samenstellende elementen van geprojecteerd op de Popp-kaart (ca. 1860).
De drie elementen – kasteel, kerk en pastorie - zijn duidelijk geclusterd. De brouwerijen
zijn bruin en de beluiken zijn blauw . In het groen is de eerste dorpstraat aangegeven.

20
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Fig. 4. De dorpskern van Leisele en het gehucht Clachoire op de
Ferrariskaart, opname 1771-1777.
Het kasteelsite is nog goed afgebeeld met van rechts naar links de
resten van de oude mote, de omwalde site van de kasteelhoeve en
tenslotte de huidige hoeve Blauwhuis.
Bovenaan op de weg richting Izenberge zien we het gehucht van de
Geldzak. Onderaan op het kruispunt met de Loweg, het gehucht de
Clachoire.
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In deze verandering zijn nog twee andere elementen van tel. Eén ervan is het voorkomen van brouwerijen, die niet alleen opvallend dicht bij het centrum van
het dorp, maar eveneens dicht bij elkaar zijn ingepland. Leisele telt er niet minder dan drie (Izenbergestraat 1-3; Izenbergestraat 2 tot 6 en Beverenstraat 1214 (brouwerij In de Zwarte Zwaan) . De reden van deze clustering is niet duidelijk, maar kan te maken hebben met het voorkomen van goede watervoerende
lagen. De brouwerijen houden stand tot na de Eerste Wereldoorlog maar door hun omvang en inplanting blijven deze sites, ook na hun opgave, dominant in
15
het dorpsweefsel aanwezig .
de

Het tweede element vormen de beluiken. Deze woonwijze van een clustering van kleine arbeiderswoningen, wordt doorgaans als een 19 eeuws stedelijk
de
fenomeen gezien. Dat het eveneens in de dorpen opduikt en dan nog blijkbaar tot de 18 eeuw teruggaat, is verrassend. De initiatiefnemer voor de bouw is
telkens de plaatselijke armendis. Deze beluiken zijn ingeplant op de achtererven. Ze zijn opgebouwd uit aan elkaar gebouwde dwarshuisjes van één bouwlaag.
In Leisele waren de huisjes ingeplant ten oosten van het kerkhofplein (Leiseledorp 25 tot 27 en 29 tot 32). Uit de kadastrale mutaties weten we dat de beluiken
de
groeiden tot ver in de 19 eeuw.
Door deze ontwikkeling zijn de oude patronen nu grotendeels verdwenen. Toch zijn enkele structuren nog aanwijsbaar, zoals de site Beverenstraat 19 (de
beschermde Hoeve Ingels) en de hoeve Beverenstraat 12-14. Op het binnenplein van deze hoeve was trouwens het dorpsplein gesitueerd.
de

22

de

Vermoedelijk in het begin van de 18 eeuw werd de aanzet gegeven van het gehucht de Geldzak langsheen de Izenbergestraat. Hier bleven tot in de 19
eeuw de oude structuren met panden op afzonderlijke percelen bewaard.
de
De aansluiting op het openbaar vervoer eind 19 eeuw betekent een nieuwe belangrijke stap in de ontwikkeling van het dorp. De besprekingen omtrent de
16
aansluiting startten reeds in 1897. Een losse aantekening in de notulen van de gemeenteraad vermeldt in telegramstijl de definitieve ontsluiting: tram raillen’
gelegd den donderdag 13den juli 1905; machien met materialen reed er den eersten maal over – den maandag 17 en de raillen dwars aan de Kalsijde ‘Terlinck’s
wierden gelegd den woensdag 19den juli. Er werden reizigers vervoerd voor de eerste maal, den zondag 1en juli 1906 door den tram van Poperinghe aankomende
te Leysele s’morgens ten 5u45 en voor dien komende van Veurne, aankomende om 8u30.
De nieuwe tramlijn leidde tot de ontwikkeling van een nieuw gehucht langsheen de Izenbergestraat en het kruispunt met het Stationsplein. De Izenbergestraat
werd bovendien rechtgetrokken.
Het resultaat van al deze ontwikkelingen was een dorp dat in nauwelijks een eeuw een totale metamorfose had ondergaan. Het excentrisch gelegen kerkhof
was een gesloten plein geworden en langs de Izenbergestraat was een tweede bebouwde as ontstaan. Het centrum van het dorp had zich verlegd naar het
driepunt op de noordoosthoek van het kerkhof. De basis van het huidige dorpskern was gelegd.

15
16

Becuwe, 2002
Alveringem, gemeentearchief, archief deelgemeente Leisele, Notulen van de gemeenteraad 13 november 1902 tot 1929, p.32. losse aantekening
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4.3. De panden
4.3.1. Vakwerkbouw versus baksteenbouw
Een eerste vraag, die zich opwerpt, is het tijdstip wanneer het versteningsproces, of de overgang van vakwerk naar steenbouw, zich in de dorpskernen
17
voltrok .
Het blijkt een complexe vraag. Allereerst dient hier onderscheid gemaakt tussen de woonhuizen en de bedrijfsgebouwen. Bij deze laatste bleef de
ste
vakwerkbouw tot in het begin van de 20 eeuw in zwang. Ten tweede moet ook een onderscheid gemaakt tussen de woonhuizen in de dorpskernen en de
eigenlijke boerderijen. Tenslotte tekenen er zich ook belangrijke regionale verschillen af, die o.m. iets te maken hebben met de beschikbaarheid van de
bouwmaterialen. In de polder lijkt de verstening bepaald vlugger te verlopen, maar anderzijds was dit ook een rijkere regio, waar baksteen vlot beschikbaar
was en hout relatief zeldzaam. In de regio van het Zuidelijke Westhoek hield vakwerkbouw beduidend langer stand, ook in de woningbouw,. Ze dook nog op
18
in de noodwoningen van nà 1914-18 .
Uit de inventarisatie blijkt dat vakwerkbouw in de dorpskernen volledig verdwenen is. Ook sporen van ‘versteend’ vakwerk, waarbij de plak en stak-opvulling
door een baksteenvulling was vervangen noch van ‘ingebouwd’ vakwerk, waarbij vakwerk door middel van een voorzetmuur werd ingekapseld, ontbreken. Het
versteningsproces was volledig en grondig. Het bronnenmateriaal en het fotomateriaal van ca.1900 laten nochtans enkele resten van vakwerkbouw zien. Het
bleek beperkt tot ateliers of kleine schuurtjes.
Wanneer was dit proces ingezet of voltooid? Zoals gezegd is uit de diverse bronnen weinig af te leiden. De zeldzame gegevens uit de boedelbeschrijvingen
de
de
laten voor de periode eind 16 -17 eeuw een gemengd beeld zien. Zo bleek uit de bouwrekeningen van de oude kapelanij bestond uit een steenbouw met
19
strooien dak. Bestekken of plannen voor het optrekken van dorpswoningen zijn zeldzaam .
de

de

Uit de schaarse gegevens komt het beeld naar voor dat de steenbouw, zeker in de dorpskernen, vanaf de 2 helft van de 18 eeuw een algemene toepassing
kende althans in de woningbouw. Met de verdichting van de bebouwing wordt steenbouw van hogerhand opgelegd omwille van zijn betere resistentie tegen
20
brand. Voor Leisele kennen we het politiereglement van 24 mei 1888 , waarvan de artikels 16 en 20 betrekking hebben op de nieuwbouw:
Art. 16
Niemand vermag langs straten en wegen te bouwen, nieuwe huizekens of andere gebouwen te maken, zonder dat alvorens het plan goed gekeurd zij door het
Gemeentebestuur en de alignementen door hetzelve uitgesteken zijn inwelke geval de eigenaar gehouden zal zijn het uitgesteken plan stiptelijk na te komen.
Art 20

17

Omtrent de problematiek zie: Vansteenkiste, 2005.
Stynen e.a., 1985, p. 44-45.
19
Een zeldzame uitzondering vormt het bestek bewaard in het Brugse Rijksarchief, Fonds de Spot, nr. dat een bestek uit 1784 bevat van de bouw van een woning op de ‘plaetse
‘ van Houtem. Het was een steenbouw afgedekt met pannen.
20
Brugge, Rijksarchief, gemeentearchief Leisele, register beraadslagingen gemeenteraad 1860-1902
18
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Voortaan zullen al de gebouwen, huizen, werkwinkels, bergplaatsen, stallingen, schuren en andere, die zullen worden opgericht of herbouwd in het dorp der
gemeente moeten gedekt worden met schaliën, pannen of tegels en het is uitdrukkelijk verboden dezelve met strooi te dekken.
De bovenstaande bepaling is mede toepasselijk op de huizen op andere gebouwen die zullen opgericht of herbouwd worden in eene verzameling van meer dan
zes huizen of op eenen afstand van minder dan 200 meter van het dorp der gemeente.
Wanneer de daking van eenig gebouw, gelegen zoo als in het voorgaande gezeid is, geheel of gedeeltelijk moet hersteld worden, zal de eigenaar tot het doen dier
herstelling zich niet mogen bedienen van strooi, maar hij zal in tegendeel verplicht zijn het overige gedeelte van het strooidak te doen wegnemen en gebruik te
maken van schaliën, pannen of tegels.
De nadruk lag dus op het gebruik van brandveilige dakmaterialen zoals pannen en schaliëen, maar dan wel duidelijk voor de woningbouw en niet voor de
bedrijfsgebouwen.
Wanneer deze omwerking inzette, is niet duidelijk. In de archieven uit het ancien régime kennen we, voor de dorpskernen althans, geen dergelijke
voorschriften. Vanaf de Franse Revolutie zien we dat de centrale overheden zich met allerlei materies van algemeen belang gaan inlaten. Dit laat vermoeden
de
de
dat ook de regelgeving vanuit de overheid mede een bepalende factor was in de overgang van de 18 – 19 eeuw.
4.3.2. Typologie
De snel evoluerende dorpstopografie zou vanaf de 2

24

de

helft van de 18

de

eeuw ook de typologie van de huizen bepalen.

Het oudste type huis gaat terug tot de vrijstaande boerenwoning. Het geheel is opgetrokken op een rechthoekige grondplan en opgebouwd uit twee of drie
leefruimten op rij. Een van de uiterste kamers is als opkamer met kelder uitgewerkt. Al naar gelang de versteningsgraad zijn de haarden rug aan rug tussen de
kamers of tegen de korte gevels aangebracht. Tegenaan de achtergevel is doorgaans een langse uitbouw aangebracht, die dan onder het verlengde van het
achterdakvlak schuilgaat. Dit gedeelte wordt na verloop van tijd een vast onderdeel van de woning, waardoor een tweebeukig huis ontstaat. In de oriëntatie
van deze woningen zit een logica. De voorgevel is steeds zon-georiënteerd (zuidwest tot zuidoost), waardoor de huizen hetzij evenwijdig hetzij haaks op de
dorpsstraat zijn ingepland. De inplanting was m.a.w. onafhankelijk van de loop van de straat.
Dit huistype blijft ook na het versteningsproces in gebruik.
De algemene verstening en de toenemende verdichting bracht aangepaste meer stedelijke gabarieten in de dorpskernen. De nieuwe huizen waren
dwarshuizen (huizen met een daknok evenwijdig met de straat) opgetrokken van baksteen met een dakbedekking van pannen. Deze steenbouw liet een vorm
van lintbebouwing toe, waarbij de huizen twee aan twee aan elkaar werden gebouwd met daar tussen een doorgang langs waar men het achterliggende erf
kon bereiken. De meeste van deze doorgangen zijn nu in de huizen opgenomen.
Bij deze dwarshuizen kunnen we al naargelang de binnenindeling een tweetal types onderscheiden. Het eerste type gaat terug tot het oude hogergenoemde
tweebeukig boerenhuis en toont een eerder willekeurige opdeling zonder gang; daarnaast zijn er de zogenaamde dubbel- en enkelhuizen, gekenmerkt door
de inbreng van een gang. Onder de eerstgenoemde onderscheiden we:
-

de kamerwoning, bestaande uit één enkel kamer voorzien van een zolderruimte. Van dit huistype zijn geen exemplaren bewaard gebleven. Ze zijn wel te
zien op de vroegste kadasterkaarten.
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-

De tweebeukige meerkamerwoning van 3 of 4 traveeën breed, met aan de straatzijde de leefruimte en achteraan in de achterliggende beuk een keuken en
een opkamer/kelder. De belangrijkste leefruimte steekt vooraan en is voorzien van een haard tegen één van de puntgevels. Het geheel is met een
zadeldak afgedekt.
Dit de meest courante woning tot 1914. Er zijn enkele varianten. Een paar huizen zijn uitgerust met een mansardedak. Dit type dak treffen we hier aan
de
de
vanaf de 2 helft van de 18 eeuw. Het is een vorm van inbreiding. De mansardekap toont een klassieke constructie met een schaargebint en een
nokgebint. Van het eerstgenoemde gebint zijn de spantbenen op een grotere hoek geplaatst, waardoor de bruikbare ruimte beduidend toeneemt. De
hoek van het bovenste gebint is daarentegen verkleind. De dichting van het bovenste dakvlak met zijn zwakke helling, stelt weleens problemen zeker met
handgevormde pannen. De mechanische golf- of platte pannen lenen zich beter voor dit type van dak.

De dubbel- en enkel huizen worden gekenmerkt door een centrale gang, die respectievelijk in het midden of één van de zijden door het huis loopt. Bezijden
de gang zijn twee maal twee kamers. Meestal is de tweede achterliggende beuk iets minder breed, waarbij één van de kamers, de opkamer met de kelder
bevat. De leefkamers met de leef- en de eetruimte bevinden zich vooraan. Dit rationeel geplande huisplattegrond is afgeleid van de Franse kasteelbouw,
de
waarvan het de symmetrische opbouw en het circulatieplan overneemt. In de burgerlijke stedelijke architectuur duikt dit type op in de loop van de 18 eeuw.
ste
Ook op het platteland treffen we het aan. De nieuwe pastorieën zijn hiervan vroege voorbeelden. Dit huizentype zou tot ver in de 20 eeuw de woningbouw
bepalen.
Onder de dubbelhuizen treffen we zowel eenlaags- als tweelaagshuizen aan. Eenlaagshuizen zijn eerder zeldzaam. Nagenoeg altijd betreft het
tweelaagshuizen, met andere woorden huizen voorzien van een verdiep. In deze laatste categorie kunnen we duidelijk twee types onderscheiden:
-

Het dubbelhuis met een eerder lage verdieping, gekenmerkt door gebruik van nagenoeg vierkante blokkozijnen, die zijn uitgerust met klapramen. Dit
huistype duikt reeds voor 1835 op (Leiseledorp 4 en 11). Het huis telt 4 tot 6 traveeën. Enkele zijn uitgerust met een mank dak, waardoor de achtergevel
slechts één bouwlaag telt.

-

Het dubbelhuis met een volwaardige verdieping uitgerust met rechthoekige T-kozijnen. Het betreft hier duidelijk de betere woningen, opgetrokken met
een duidelijke zorg voor een symmetrische gevel met als voorbeeld de pastorie Leiseledorp 19. Een aparte groep hierin vormt de asymmetrische panden
van 4 traveeën breed van Leiseledorp 5.

-

Enkelhuizen zijn eerder zeldzaam. Het betreft duidelijk de betere ‘kleinere’ dorpswoning. Deze woningen zijn iets hoger aangezet (men betreedt de
woning via een trap) , hebben hogere gevels en ook de leefkamers zijn hoger opgetrokken met een zoldervloer die aanzet beneden de daklijn, waardoor
hier een volwaardige zolderruimte ontstaat. Een voorbeeld is het huis Leiseledorp 32.

De woonhuizen van de schoolgebouwen vormen een afzonderlijke groep. Dit pand – Leiseledorp 1 - is opgetrokken volgens een vaste schema, opgesteld door
provinciaal architect J.Buyck. Het is een dubbelhuis van 3 traveeën en twee bouwlagen.
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4.4. De evolutie van het kerkhofareaal

26

Het kerkhof vormt een goed afgelijnd trapeziumvormig areaal, waarin het kerkgebouw iets ten noorden van de oostwest-as is ingeplant. De basisstructuur
de
gaat zeker tot de 18 eeuw terug, maar dateert vermoedelijk reeds uit de middeleeuwse periode.
In de terrier in 1763, opgesteld door Jacobus Maes, griffier van Leisele, werd de omgeving van de kerk ‘den Woesten houck ofte Kerckhof houck’ genoemd. Dit
wijst reeds op een groenrijke, enigszins verlaten omgeving. Dit lijkt te kloppen: met uitzondering van de enkele huizen op de zuidwesthoek van het kerkhof
de
de
(hier opgetrokken in de 2 helft van de 18 eeuw), de omwalde pastorie en de kasteelhoeve het Blauwhuis was deze plaats inderdaad nauwelijks bebouwd en
excentrisch gelegen.
Rond het kerkhof lag een natte gracht, die belette dat vee of honden het terrein opkwamen. Het geheel was via houten bruggen met hekkens toegankelijk. Uit
de kerkrekeningen leren we dat er twee toegangen waren tot het kerkhof en dit respectievelijk in de noodoosthoek en zuidwesthoek, die min of meer
samenvielen met de huidige toegangen.
De rekening van 1708 vermeldt: “Den selven over de leveringhe van een eecken plancke vermackt aende kerckebrugghe ofte draeyboom van suydt westen het
kerckhof der prochie van Leysele…”. Deze van 1715: “betaelt aen Philips Ryckeboer over de leveringhe van eenighe stukken ghesaegt eecken houdt ende plancken
noodich tot het maecken de kerkebrugghe van westen de kercke, ende twee stucken ghesaeght eecken houdt tot vermaecken de brugghe van oosten deselve
kercke…’. Timmerman Jan van Gullen stond voor dit werk in.
de
21
De hoofdtoegang tot de kerk was blijkbaar reeds eind 17 eeuw met linden beplant .
Omtrent de constructies op het kerkhof zijn we nauwelijks ingelicht. In 1779 werd, onder pastoor Philippus Neudt, een nieuwe sacristie aangebouwd tegenaan
22
het middenkoor. Deze constructie was blijkbaar een nieuwbouw .
23
Het kerkhof zelf was omringd met een doornhaag. Deze vroeg een regelmatig onderhoud en werd geregeld aangepast .
Op het primitief kadaster zijn de twee pijlers van de oostelijke ingangspoort reeds aangeduid. Ze bleven bewaard. Het zuidwestelijke hekken is blijkbaar in
24
25
1874 vervaardigd door smid Darras . Blijkbaar was de poort oorspronkelijk van hout .

21

De oudste vermelding van de linden treffen we aan in de kerkrekening van 1696: …item ghelevert door den selven de Wulf ten behoeve van de selve schoole en reparatijen
e
aende lynden op het kerckhof ten nombre van vyfhondert vyfendertigh voeten eecken viercant hout en hebben tselven weerdigh bevonden tot …den voet, desen 11 9bre
1696..’ (Cossey, 1977, p. 70 – 71). De schrijver suggereert dat deze aanplantingen kunnen teruggaan tot de herstellingswerken aan de kerk van 1609…
22
Cossey, 1977, p. 90. Voor de bouw van deze sacristie dienden immers graven geruimd.
23
Rekening 1870, f°34
aan Angelus Neuville over zijne gedane voorschotten tot ’t betalen het werk gedaan op ‘t kerkhof, zooals de hagen scheeren en kuisschen en andere kleene werken als maien
van ’t gras en de noten te trekken….
55 fr
24
Rekening kerkfabriek 1874
Aan Carolus Darras smid over leveringe van eene barriere met toebehoorten in plaatsen op den zuidwesthoek aan den ingang van het kerkhof, wegende vijfhonderd
kilogrammen (ijzer) à 72 centimen de kilogramme
360 fr
25
Rekening kerkfabriek 1866, f°23v: 3den december aen Pieter Vermander over levering van een houtten barrier op het kerkhof en ander timmerwerk, dus
26,75 fr
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Fig. 5. het kerkhof van Leisele op de
Atlas van de buurtwegen (1840 – 44)
en de Popp-kaart (ca.1860). Op deze
kaarten is nog de omringende gracht
te zien, waarvan sommige secties
afzonderlijke perceelnummers dragen.
Op de Atlas staan tevens de
kerkwegen aangeduid.
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Tot 1914 werd het kerkhof ook actief uitgebaat. Bepaalde gedeelten werden verpacht als wei- of hooiland . Een rekening uit 1760 vermeld de procedure en
de voorwaarden voor de verpachting: ‘item wordt vanwegen Jacobus Bruynooghe, kerckmeester deser prochie van desen jaere 1760 vrij van pointinge. Pachter
26

Rekening kerkfabriek 1862, f°10
de
Den 2 january 1862 van de weduwe Floor over een jaer pacht van deel kerkhofland gevallen baro 1861
Den 15 Mei van Pieter Palfliet over een jaerpacht van een deelken kerkhofland gevallen eersten mei 1862
Rekening kerkfabriek 1875
Aan Angelus Neuville voor jonge okkernotelaars om te planten op ’t kerkhof
Aan Jan Roose om olmen plantsoenen en loon voor deze te planten op ’t kerkhof
Rekening kerkfabriek 1876
verkoop bomen van het kerkhof. Het betreft:
Drie hollanders (vermoedelijk Hollandse linden of Tilia x europaea) aan Philippe Vancales werkman Leysele, vijf franks
Drie idem, denselven, vijf franks
Drie idem, Pieter Vermander, mits tien francs
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5 fr
3 fr
7,13 fr
11,45 fr

5 fr
5 fr
10 fr

e

denselven Vanderbrigghe omme XXI ppars. Tot Leysel, onder de lynde, desen 29 7bre 1760 naer voorgaende kerckghebodt…wort vanwegen Jacobus Bruynooghe
kerckmeester te pachten ghestelt meest biedende den naesten den weerwinninge van het kerckhof van het jegenwoordigh seysoen omme af te wachten met
coeybeesten, te beginnen alleenlijck naer den toecommenden sondagh ende en sullen deselve beesten aldaer niet brenghen te postireeren als ghedeurende den
tijdt van drie weken drij a vier dagen inbegrepen en sullen daer af moeten gehouden worden op de sondaghen. Pachter Jan Frans Proot om acht ponden vijf
schelle ppars’.
de
In de 19 eeuw vinden we inkomsten uit de boom- en houtverkoop en het verkoop van okkernoten. Uit de rekeningen kunnen we afleiden dat het
bomenbestand in hoofdzaak uit olm bestond. Ze werden samen met de notelaars regelmatig her aangeplant.

28

Fig. 6. Leisele, Sint-Martinuskerk, 1903 (Brugge, Provinciaal Archief, fotoarchief). Voor de ingang van de kerk zien we nog de bakstenen nartex, hier in 1775
opgetrokken en in 1907 gesloopt.

Vier idem, dito Stoppin, mits vijftien franks

15 fr
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Fig. 7. Leisele, grondplan van het kerkhof en
onmiddellijke omgeving omstreeks 1900
geprojecteerd op het huidige grondplan.

de

Gracht, gedempt midden 18 E.
Grachten gedempt voor 1914
Paden
Hagen
Lindendreef
Sacristie 1779

29
Hekkens
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Resten van de omringende gracht bleven bewaard. Ze worden stapsgewijs gedempt hetzij voor de aanleg van wegen hetzij om grondwinst.
In de zitting van de kerkmeesterraad van 1 oktober 1888 besluit men ‘de doornhage ten zuiden der kerk te verplaatsen om alzoo te beletten dat er aldaar geene
27
vuilnissen meer zouden gelegd worden en dit deel in het kerkhof te brengen’ . Blijkbaar wordt er een tweede haag dus meer naar het zuiden her plant. Deze
haag bleef tot ca.1950 bewaard.
De bouw van de nieuwe kapelanij in 1899 vroeg bijkomende inkomsten, die de kerkfabriek vindt in de verkoop van een 20-tal olmen staande op en rond het
kerkhof.
De bomen worden geschat door boomverkoper Charles Carney (gemiddeld 43,5 fr per boom). Men maakt hierbij de overweging ‘dat die boomen nu zeer
hoogen prijs zijn en dat die boomen voordeeliger door andere zouden kunnen vervangen worden die meer van groei zijnde, vroeger zouden kunnen
28
opbrengen…’ . Dit vormt nog maar het begin.
De belangrijkste ingreep gebeurt vanaf 1904. Het zou leiden tot de volledige herwerking van het kerkhof, die daarmee zijn huidig uitzicht krijgt. De westelijke
29
gracht wordt gedicht en afgedekt met kasseien. De notulen van de gemeenteraad van 23 maart van dit jaar melden hier het volgende : ‘overwegende dat de
gracht liggende aan den oostkant van ‘t Kerkhof en om zo te zeggen midden ter dorpplaats, een voortdurend gevaar is voor voetgangers en voor gespannen;
overwegend dat het nog noodzakelijker is in ’t belang der openbare gezondheid, herstellingswerken aan de gracht te doen, omdat er niet alleenlijk in den winter,
maar nog vooral in den zomer en nog voornamelijk bij groote hitte, zulke slechte, verpestende uitwasemingen uit opstijgen, dat het onmogelijk is, er op zekere
punten bij stil te houden:
Beslist met éénparige stemmen a) die gracht te doen overdekken; b) de kasseide langs de gracht te doen uitbreken;c) deze gelijk-effen te doen herleggen, met de
nieuwe kasseiding tot tegen de kerkhaag’.
Volgens het plan en lastkohiers belopen de kosten 5.588 fr, reden waarom er aan de Staat en de Provincie subsidies worden gevraagd ‘daar de gewone
onkosten voor de gemeente tot behoorlijk onderhoud voor hare wegen, die al gemeentelijk zijn en waarnaar nooit geen hulpgeld gevraagd wordt, reeds zwaar op
haar wegen. Men vraagt de instanties om ‘voor de tweederden te willen tussenkomen, in de kosten van dit zo belangrijk als nuttig gezondheidswerk’. Deze
voorstellen dragen op 10 juli de goedkeuring van de Bestendige Deputatie weg.
Bij de gemeenteraad van 14 november 1903 wordt meteen besloten ook de bomen rond en op het kerkhof te verkopen. Voor de kapping worden een viertal
30
redenen opgesomd :
a) Een deel ervan versteend en verstorven zijn;
b) Andere – in tegenstrijd met ’t landelijk wetboek – groeien op half gracht – van aanpalende eigendommen, aan anderen toebehoorende – en nagenoeg op
zes tot zeven meters afstand van eene gansche rij woonhuizen en alzoo groote schade kunnen en veroorzaken zoowel aan hovenierslanden als aan
woonhuizen;
c) Dat de nooteboomen vooral in ’t najaar oorzaak zijn van gedurige ruzie
d) Dat al de boomen, welke voor den handel kunnen dienen hunne hoogste waarde bereikt hebben
27

Leisele, archief kerkfabriek, register beraadslaging, 1881-1939, zitting van
Idem, zitting van 4 maart 1900
29
Alveringem, gemeentearchief, archief deelgemeente Leisele, Notulen van de gemeenteraad 13 november 1902 tot 1929, zitting van 23 maart 1903
30
Alveringem, gemeentearchief, archief deelgemeente Leisele, Notulen van de gemeenteraad 13 november 1902 tot 1929, zitting van 14 november 1903
28
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Gezien ’t hiernevensgaande kohier van lasten en voorwaarden, ’t procesverbaal van schatting hieraangehecht en de overeenkomst gesloten tusschen de heeren
leden van het gemeentebestuur en den heer notaris, die zijn ambt zal verleenen betreffende zijn eereloon, de inning en de waarborg der gelden voortskomende
der boomverkooping; beslist – met zes stemmen tegen twee om Bemachtiging te vragen aan de Bestendige Deputatie, om de boomen wassende op ‘t kerkhof
publiek te mogen doen verkoopen.
De reden voor deze ingrepen was dus velerlei. Er was de onaangepaste wegeninfrastructuur en de kaprijpe bomen, die bovendien ‘halfgracht’ op de
perceelslijnen zijn ingeplant. Onder deze bomen treffen we de reeds vermelde notelaars. Voor de nieuwe bestrating worden kasseien van de weg Veurne-Ieper
31
aangewend .
Op de zitting van 18 april 1904 wordt de aankoop van kasseistenen goedgekeurd en dit voor de som van 2000 fr voor 30.000 stenen.
Er is wel verzet van de kerkfabriek, die beweert dat de bomen hun bezit zijn. Ze baseren zich hiervoor op de wet van 30 december 1809, die de kerkfabrieken
32
toelaat te beschikken over de produits spontanés des cimetières . De gemeenteraad daarentegen beroept zich op het feit dat de grond aan het kerkhof
kadastraal aan hen behoren. Een brief in die zin wordt op 15 december 1903 aan de arrondissementcommissaris bezorgd. Het pleit wordt uiteindelijk beslist
33
ten voordele van de kerkfabriek . Zij gaan tenslotte over tot de bomenverkoop en de nieuwe aanplantingen. Op 25 januari 1906 ontvangt de kerkfabriek voor
de verkoop van 2 bomen aan Edmond Beghein 270fr. Op 31 januari is dit 260 fr voor de verkoop van nogmaals 2 bomen ditmaal aan Charel Ryckeboer en
Louis Wullen. 7 februari 1909 ontvangt de kerkfabriek niet minder dan 950 fr als voorschot voor de boomprijs van Edmond Carney. Dit zijn belangrijke
sommen. Ook de kerkhofhaag moet eraan geloven: op 20 augustus van hetzelfde jaar wordt 88,3 fr betaald voor ”‘t uitkappen der doornen, en sloppen der
hagen op ‘t kerkhof”. De aankoop van het nieuwe plantgoed gebeurt bij Henri Vanderschaeghe te Ruddervoorde. Hij bezorgt in twee leveringen – februari 1913
en maart 1914 – 40 zwarte beuken, 11 esdoornen, 2 rode galnoten, één treures, 18 rododendrums en dit voor de totale som van 128,25 fr. De betaling volgt,
de
gezien het uitbreken van de oorlog, pas op 19 juli 1921! Deze aanplant van Rode beuk met Esdoorns kan gesitueerd worden in de tendens vanaf de 19 eeuw
om merkwaardige bomen te introduceren, zoals ze gemeenzaam gebruikt werden in de Engels tuinen, die toen volop in de mode waren. De 4 rode Galnoten
zijn vermoedelijk rood bloeiende Paardekastanjes (Aesculus hippocastanum “Carnei”). Daarvan vinden we nog 2 grote exemplaren op de oostelijke zijde van
het kerkhof.
Deze beplanting vormde meteen de’ omraming’ van de nieuwe processieweg.

31

Alveringem, gemeentearchief, archief deelgemeente Leisele, Notulen van de gemeenteraad 13 november 1902 – 1929, zitting van 14 december 1903:
Gezien de aankoop van 91.000 kasseistenen, voortskommende van de route Veurne-Yper; gezien de bekeiing van een gedeelte der straten n°4, n°13 en n°7
Gezien de uitgevoerde gezondheidswerken ter dorpplaats, goedgekeurd voor de Bestendige Deputatie in zitting van 10 juli ll.
Overwegend dat het voor de gemeente niet mogelijk is, voornoemde onkosten te betalen, bij middel der gewone geldmiddelen,gezien art. 76 paragraaf 1 en alinea 2 der
gemeentewet
Beslist de gemeenteraad om een lening aan te gaan bij rentenier Edward Demolder uit Leisele voor de som van 5.000 fr (tegen 3,5 percent).
32
http://binnenland.vlaanderen.be/decreet/keizerlijk-decreet-van-30-december-1809-op-de-kerfabrieken en meer bepaald op art. 36,4 waarin als inkomsten van de kerkfabriek
de opbrengst van de gewassen worden vernoemd op als kerkhof gebezigde gronden.
33
Alveringem, gemeentearchief, archief deelgemeente Leisele, Notulen van de gemeenteraad 13 november 1902 tot 1929, zitting van 8 februari 1904.
de
Gezien de brief van de arrondissementscommissaris van 22 januari 1904 en van de Gouverneur 21 januari 1904 (Best. 2 afd.n° 80.937) kan de beslissing voor de publieke
boomverkoping ‘niet staande gehouden worden’.
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Op de zitting van 6 januari 1901 onderzoekt de kerkfabriek een aanvraag voor de bouw van een tweede sacristie. Architect Jaak Vinck uit Veurne maakt een
prijsraming op (7829,7 fr). Deze plannen geven aanleiding tot opmerkingen vanwege de Koninklijke Commissie voor Monumenten: het is niet aangewezen de
tweede sacristie tegen de zuidzijde van de bestaande sacristie op te bouwen, omdat daar de kalvarie is opgesteld. Ook de provinciaal bouwmeester Van
Ruymbeke maakt een aantal opmerkingen. Hij pleit om bij de ombouw van de nieuwe sacristie de bouwstijl te volgen en bouwstoffen te gebruiken
overeenkomstig aan de bestaande sacristie.
Op de buitengewone zitting van de kerkfabriek van 8 mei 1904 wordt dan ook besloten een nieuw plan en bestek op te maken maar uiteindelijk worden de
plannen opgeborgen omdat een dergelijke realisatie het zicht op de kerk vanuit het oosten zou beletten. De aandacht gaat nu naar het kerkgebouw, waarvan
de restauratieplannen bij KB van 12 april 1906 worden goedgekeurd. Op 25 januari van het zelfde jaar volgde de aanbesteding van de werken, die worden
toegewezen aan metser Edward Rabaey uit Leisele voor de som van 9949 fr. De werken starten op 24 juni en worden eind februari 1907 beëindigd. De
uiteindelijke kostprijs liep op tot 12747 fr 41c. Er worden een aantal bijkomende werken uitgevoerd. Het voorportaal van de kerk, opgetrokken in 1775, wordt
afgebroken en de bakstenen aangewend voor een nieuw plaveisel rondom de kerk.
Op 21 augustus 1908 wordt de kerk door brand getroffen. De reconstructie laat niet op zich wachten: de werken starten op 7 augustus 1909 na toewijzing van
de werken aan de metsers Luc Labaere uit Ruddervoorde en dit voor de prijs van 90.500 fr. Deze herbouw vormt de gelegenheid om het kerkhof te hertekenen
onder meer door de realisatie van een nieuwe sacristie en de opgave van de dwarsweg.

32

In de gemeenteraad van 25 november 1908 vraagt de kerkfabriek de afschaffing van voetweg n° 25 ‘langs den zuidkant der Kerk’ deel van aan de kerkhaag
(ingang der plaats) tot in rechte lijn, met den westgevel der Kerk, te mogen afschaffen, noodzakelijk bij het heropbouwen der Kerk voor de plaatsing der nieuwe
sacristy’ (fig.8). De afschaffing wordt goedgekeurd al verloopt dit niet zonder de nodige opmerkingen. Er kwam een schriftelijke reklamatie, bekleed met twee
34
en dertig handteekens…Dit alles mocht niet baten: de mooie sacristie uit 1779 werd in 1911 gesloopt en een nieuwe verrees tegenaan het zuidkoor .
35

Van de gelegenheid wordt bovendien gebruik gemaakt om de kasseibekleding voor het kerkportaal , de zogenaamde kerkkalseide, her aan te leggen.
De oorlog 1914-18 verandert heel wat in het dorp. Ook het kerkhof toont enkele aanpassingen. In de zuidwesthoek van het kerkhof voorziet men een areaal
36
voor het begraven van gesneuveld soldaten (fig.9). In totaal worden hierin een 24 gesneuvelden bijgezet (bijlage 1). Op 12 juli 1918 besliste de
gemeenteraad om ‘de kostelooze eeuwigdurende vergunning te verleenen voor al de militaire grafsteden op het kerkhof dezer gemeente’.
Op 7 april 1921 beslist de gemeenteraad over het hulpgeld gevraagd door de oudstrijdersbond voor oprichten van een gedenkzuil voor de 22 gesneuvelde
soldaten uit Leisele. Het monument verrijst iets buiten de noordoostelijke hoek van het kerkhof in de zichtlijn vanuit de Beverenstraat. Bij deze ingreep wordt
de doorgang met de stootpalen afgesloten en wordt het hekken de nieuwe ingang. Drie van de arduinen stootpalen worden in de omheining van het
monument verwerkt.

34

Juli 1911 betaeld Bernard Bortier voor ’t verleggen van lijken en tot het delven der fondatiën der sakristij
18.00 fr
2
1912. Betaald de porphylite tegels voor de ingangdeur der kerk (vervoerkosten 270 fr de m x 30 = 19,25 en 81,00 fr
1913. Betaald aan Rabaey metser volgens rekening voor het liggen der porphyliete tegels der kerkkalsijde, zetten der barriere, werken aan de pastorie, enz.. 154 fr 99c + 175,02
= 335,01
36
Foto’ van begraafplaats bleven bewaard. Een foto van de begraafplaats is gepubliceerd in Cossey, 1977, p. 46.
35
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Fig. 8. Leisele, grondplan van het kerkhof en
onmiddellijke omgeving 1918-1921
geprojecteerd op het huidige grondplan.
De grachten zijn fasegewijs gedempt en de
omheining vervangen door een haag met een
parallele bomenrij. In de zuidoostelijke hoek
plantte men een treures aan.

Padennet
Hulsthagen
Hoogstammigen
Hekkens
Nieuwe sacristie 1912
Soldatenkerkhof 1914-1918
Linden
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Fig. 9. Het soldatenkerkhof uit 1915 werd aangelegd in de
zuidwestelijke hoek van het kerkhof. Dit areaal is nu gedeeltelijk onder
de zuidelijke parkeerplaats verdwenen. De soldatengraven waren
eenvoudige graven voorzien van een houten kruis. Het geheel werd
kort na WOI verwijderd.

34
Fig. 10. De noordoostelijke hoek van het kerkhof gezien vanop de
kerktoren, omstreeks 1920. Deze foto heeft de toestand weer voor het
oprichten van het oorlogsmonument in 1921-1922. De oude doorgang is
nog in gebruik, maar zal weldra gedicht worden.
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Fig. 11. Kerk en kerkhof voor 1914. Hierop zijn ten zuiden van het kerkhof de twee evenwijdige hagen te zien met daar tussen de bleekweide, die eveneens als
een deel van de processieweg werd gebruikt.
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De herziening van het politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 december 1921, omvat een punt dat ook het kerkhof aanbelangt: artikel IX
stipuleert dat ‘de hagen der hoveniershoven rond de dorpplaats en de hagen van ’t kerkhof mogen niet beschadigd worden met er stokken uit te trekken of er
gaten in te maken. Niemand mag de boomen beschadigen op het kerkhof. Alles op straf van 5 tot 10 franks boete of 1 tot 3 dagen gevang.

36
Fig. 12. Leisele Dorp, de zuidzijde van het kerkplein omstreeks 1927 (links) en ca. 1945 (rechts). Bemerk de kerkhofhaag, die nog is ingeplant tot het midden van
het huidige plein. Evenwijdig hiermee loopt de tweede nog bestaande haag en de bomenrij van rode beuken.
In 1935 plant de gemeente de uitbreiding van het zuidelijke gedeelte van het marktplein. Opnieuw ontstaat er discussie ditmaal omtrent het eigendomsrecht
37
van de smalle randpercelen ten zuiden van het kerkhof . Het Kadaster laat de gemeente op 17 april 1935 weten dat percelen 185a, 186a en 187a als
eigendom van de gemeente zijn aangegeven. Toch stel de gemeente de aankoop van het perceel 185a voor en dit voor een som van 500 frank ’ten einde te
38
kunnen beschikken voor verbetering der wegenis en tot het terstand brengen van een marktplein ’. Op 22 oktober 1935 wendt de gemeente zich tot de
Provincie met dit probleem: Volgens de rechtspraak zijn kerkhoven eigendom van gemeente. Wat met kerkhoftuintjes? Hier blijkt het eigendomsrecht onzeker.
Naar echter blijkt zou de kerkfabriek geen bezwaar tegen maken dat de gemeente het noodige gedeelte der kerkhoftuintjes voor het aanleggen van het ontworpen
marktplein gebruikte, dienvolgens meen ik u te mogen aanraden met het betrokken bestuur in dien zin te onderhandelen…Tot een akkoord en een uitvoering
komt het echter niet. Het plan zou pas in 1951 terug worden opgenomen met opnieuw de betwisting omtrent het eigendomsrecht, ditmaal omtrent het
perceel A, 186a (oppervlakte: 1 are 22 ca). Het probleem omtrent het eigendomsrecht wordt voorgelegd aan de BD en tenslotte komt men tot een oplossing.
37
38

Alveringem, Gemeentearchief, archief deelgemeente Leisele, Notulen van de gemeenteraad 8 oktober 1929 tot 10 maart 1941, zitting van
Alveringem, Gemeentearchief, archief deelgemeente Leisele, Notulen van de gemeenteraad 8 oktober 1929 tot 10 maart 1941, zitting van 25 september 1935.
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De zuidelijke rand van het kerhof wordt naar het noorden verlegd, ongeveer haaks op de lijn van de scheiding van de panden Leiseledorp 8 en 9. Het
vrijgekomen areaal werd gekasseid.
De nieuwbouw van het klooster in 1942 tegenaan de noordwesthoek van het kerkhof vraagt de aanleg van een verbindingsweg met de bestaande kerkweg. De
39
materialen worden geleverd door de gemeente, de werken bekostigd door klooster .
Reeds tijdens de oorlog zien we een toenemende zorg voor een betere padeninfrastructuur: in de zitting van het schepencollege van 22 maart 1943 neemt
men de beslissing om werken te doen uitvoeren aan de kerkhofwegen en ‘de paden te beleggen met een laag glasscherven voortkomende van de vroegere
bestaande ijzerwegbaan Adinkerke-Poperinghe dewelke zou aangebracht worden aan Vereyck(?…), die blijkbaar een vergunning had voor het weghaling van
deze stoffen. Deze werken worden na de oorlog verder gezet. In de zitting van de gemeenteraad van 19 mei 1948 is er sprake van lopende werken op het
kerkhof. Deze werken geven “ een bevredigenden uitslag” Men beslist de werken verder te zetten en bij gebrek aan krediet deze te doen verhogen…

37

Fig. 13. Leisele, Sint-Martinuskerk, 1941 (Foto KIK). Op het kerkhof staan bijna uitsluitend houten kruisen. De padennet is nog onverhard en het oppervlak zit nog
volledig onder grasland.
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Alveringem, Gemeentearchief, Notulen van de gemeenteraad 2 mei 1941 tot 30 april 1950, zitting van 13 oktober 1942
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Fig. 14. Grondplan van het kerkhof van Leisele (sch. 1/10), ca. 1950
(Alveringem, gemeentearchief)
Dit grondplan werd vermoedelijk opgemaakt na de ruimwerken
begin jaren ’50. De parken dragen een nummering met Latijnse
cijfers en zijn vervolgens nog eens onderverdeeld in afzonderlijke
arealen aangeduid met een letternummering. Elk graf draagt een
doorlopend nummer per park en per onderverdeling.
Bij de vernieuwde inventaris werd verder gewerkt op basis van deze
nummering.
Enkele graven zijn gemerkt met twee zwarte punten, anderen met
één punt. Deze geven de nieuwe begraafplaatsen aan.

38

Op 26 augustus 1948 is er sprake van het aanleggen van paden (ze worden dreven genoemd) op het kerkhof. Er wordt een kostenraming opgemaakt. Op 31
40
juli 1950 wijst de gemeenteraad op de mogelijkheid van de inzet van werklozen voor het uitvoeren van deze wegeniswerken .
Op de zitting van 19 november 1960 beslist men tot het aanleggen van voetpaden aan de buitenzijde van de haag van het kerkhof. Dit alles kadert in
‘maatregelen te treffen voor de veiligheid van de voetgangers, vooral in de tegenwoordige omstandigheden waarin het verkeer steeds drukker aan het worden is….’

40

Alveringem, Gemeentearchief, Notulen van de gemeenteraad van 16 mei 1950 tot 27 februari 1959, zitting van 31 juli 1950
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Ook de ‘kerkkalseide’ werd nu opnieuw gekasseid en dit met ‘Zwitserse’ steentjes, gerecupereerd uit het oude voetpad in de Statiestraat. Deze werken zijn
door aannemer O.Vanlerberghe gepland op een breedte van 2,5 m (volgens raming met nieuwe stenen: 31.000 fr)
Op de zitting van 26 september 1964 neemt het schepencollege de beslissing om de voetwegels van het kerkhof te verbeteren. Deze worden nu eindelijk
verhard met mozaïeksteentjes.
41
In 1996 verrijst een eerste columbarium aan de oostzijde van het kerkhof . De aanvraag voor de bouw van een tweede columbarium benoorden de westelijke
42
toegangsweg tot de kerk van 17 juni 2004 wordt op 13 juli goedgekeurd mits de volgende voorwaarde dat de hoogte van het element beperkt blijft tot twee
rijen urnen boven elkaar (hoogte ca. 180 cm).
De aanvraag voor de aanleg van twee petanquevelden (3 op 12m), vervaardigd uit stroken dolomiet, krijgt op 3 september 2003 een gunstig advies van M&L.
Vanaf 1989 gaat men over tot het rooien van de hoogstammigen op het kerkhof. “Overwegend dat de bomen sinds jaren een ongeremde groei kennen en een
gevaar betekenen voor de grafmonumenten en de voorbijgangers”, beslist de gemeenteraad op 30 november 1989 tot het snoeien van de bomenkrans op de
begraafplaats. De werken worden toegewezen aan de firma Roger Pattou-Cools. De slechte snoeiwijze betekent echter de langzame dood voor de meeste van
43
de eeuwenoude bomen ., die vervolgens geleidelijk dienen opgeruimd.
Het herstel leidt tot tal van discussies, die doorkruist worden door de bescherming van de dorpskern. De aanvraag van het gemeentebestuur van 31 januari
2000 voor het rooien van vier hoogstammigen wordt goedgekeurd door M&L mits heraanplanting in het eerstvolgende plantseizoen. Hieronder valt ook de
kastanjeboom aan de hoek van de Pastoriedreef en Leiseledorp recht tegenover de woning Izenbergestraat 1.
Op 8 september 2002 volgt een nieuwe aanvraag, ditmaal met voorstellen van G. Top. M&L vraagt bij het schrijven van 2 september 2002 een bezoek ter
plaatse teneinde de juiste keuze te maken voor nieuwe aanplantingen en uitvoeringsmodaliteiten.
De aanvraag voor het rooien van bomen door het gemeentebestuur van 14 maart 2007 voorziet de heraanplant van nieuwe bomen aan de zuid- en oostzijde
van het kerkhof met een plantafstand van 8 à 9m. Er volgt een ongunstig bindend advies van M&L op 16 april 2007. Het geheel dient in eerste plaats als een
reconstructie geconcipieerd.
Eind 2004 – begin 2005 voert men wegenis- en rioleringswerken uit op de bocht van de Beveren- en de Izenbergestraat. De buitenrand wordt gemarkeerd met
44
een gelijkvloerse arduinen boord. M&L levert een voorwaardelijk gunstig advies op augustus 2004 .
4.5. Het kerkhof, zonering en functiestructuur
In de jaren ’50 wordt het kerkhof grondig geruimd. Hierbij verwijdert men, op enkele uitzonderingen na, alle graven waarvan de concessie verlopen was. Dit
laat nu nog altijd sporen na in de vele ‘transparante’ zones op de begraafplaats. Ook de solitaire treurwilg, die eveneens deel uitmaakte van de heraanleg
ste
45
begin 20 eeuw, is toen verwijderd .
41

Hiervan werd geen bouwdossier teruggevonden.
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, 47/2004.
43
Het rapport van Henk van Scherpenzeel van juni 2002 bevestigt dit. Het is opgenomen in het advies door Geert Top van 28 oktober 2002 aan de gemeente.
44
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, dossier 2004.67 of 67/2004
42
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In het kerkhof kunnen we een viertal zones onderscheiden.
-

De zone zuid van het kerkgebouw is het sterkst ‘aangetast’. Hele arealen werden geruimd en heraangelegd met een strakke aanleg.

-

De oostelijke zone, gesitueerd tussen de kerkkoren en de straat, is duidelijk de belangrijkste zone. Hier werden hoogwaardigheidsbekleders,
leden van belangrijke families, parochiepriesters en geestelijken bijgezet. Dit resulteert in een aantal monumentale graven met een
intersessante mix in de tijd. Het oudste graf is dit van burgemeester Borreye, die in 1854 stierf.

-

De zone ten noorden van de kerk is het best bewaarde gedeelte. Dit areaal werd vooral gebruikt tijdens het interbellum en toont de
belangrijkste concentratie van gietijzeren kruisen en monumentale arduinen grafmonumenten.

-

De zone ten westen tenslotte is fel ‘uitgedund’ en wordt tot nog toe slechts sporadisch aangesneden.

Op het kerkhof is geen apart park voor priestergraven voorzien. Een dergelijke begraafplaats werd doorgaans tegen de zuidelijke kerkmuur – en meestal tegen
46
ste
de zuidelijke transeptarm - aangebracht . Mogelijk was dit wel voorhanden voor de restauratie van de kerk begin 20 eeuw en werd de plaats geruimd bij de
47
bouw van de nieuwe sacristie .
De priestergraven zijn nu wel geconcentreerd in de oostelijke zone, in de omgeving van het middenkoor van de kerk maar zonder duidelijke omlijning.
Ook voor de kinderbegraafplaats is geen aparte en mooi afgelijnde zone voorzien. Een aanzet is te zien in de zone noord van de kerktoegang. De meeste
kindergraven liggen verspreid over het kerkhof, steeds in de nabijheid van de graven van de aanverwanten. Een voorbeeld is het graf van Feys Lutgarde (6A29).

40

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is een soldatenkerkhof aangelegd in de zuidwestelijke hoek van de begraafplaats. Het merendeel van deze bijzettingen waren
soldaten gesneuveld op 6 april 1915. Deze werd na de oorlog geleidelijk ontruimd, waarna het areaal grotendeels verdween onder de uitbreiding van het
ste
dorpsplein begin jaren 50 van de 20 eeuw. In dit areaal werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog soldaat R. Robinson (4Czn) bijgezet, die op 20 mei
48
1940 sneuvelde bij de verdediging van Duinkerke .
Het kerkhof is uitgerust met een klein columbarium respectievelijk aan de oostkant én aan de westkant. Aan de oostkant is eveneens een kleine
urnenbegraafplaats met bezijden een kleine strooiweide, ingezaaid met klaver.

45

Deze treurwilg was ingeplant op de plaats van de huidige graven 4A23 e en f
Mooie voorbeelden van priesterbegraafplaatsen treffen we bij de parochiekerken van Wulveringem en Vinkem, waar de begraafplaats met een metalen hekken is afgesloten
en voorzien is van een specifieke beplanting van hulst.
47
Een aanwijzing hiervoor is de grafstèle van pastoor Bernardus Welvaert, die stierf in 1878 (2B61) en die momenteel is ingeplant op het areaal van de oude sacristie. Dit graf is
dus verplaatst na de sloop van de sacristie.
48
Omtrent de omstandigheden waarin de man sneuvelde: zie Cossey, 1977, p. 52-53.
46
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4.6. Besluit
Wat kunnen we uit dit alles besluiten voor wat de erfgoedkenmerken betreft.
De elementen van de basistopografie – kerk, pastorie en kasteelhoeve - waren reeds onderkend, de elementen brouwerijen en beluiken waren dit nog niet. Ze
de
behoren blijkbaar tot de vaste elementen van de dorpskernen, die zeker reeds tot de tweede helft van de 18 eeuw teruggaan.
Voor de evolutie van de dorpstopografie komt een beeld naar voor waarbij op de dorpstraat een aantal grote omgrachte percelen aansluiten, waarop
vrijstaande huizen of boerderijen zijn ingeplant. De dorpskernen waren alzo duidelijk transparanter, opgebouwd als ze waren uit een verspreide bewoning,
waarbij ook het water in de vorm van open perceelsgrachten duidelijk zichtbaar bleef.
de

Deze basistopografie, die vermoedelijk reeds tot de Middeleeuwen teruggaat, wijzigde omstreeks het midden van de 18 eeuw als gevolg van de bevolking
aangroei en de toegenomen centrumfunctie. De verspreide maar geordende bewoning van kleine dorpsboerderijen, ingeplant langs de dorpstraat werd
geleidelijk verlaten voor dwarshuizen in een lintbebouwing. Deze zette in een eerste fase blijkbaar aan achter de rooilijn, waardoor huizen door een
voorliggende tuin van de straat gescheiden waren. In een tweede fase zette ze aan op de rooilijn, waardoor een heuse lintbebouwing ontstond.
de

Het huizenbestand van de dorpskern van Leisele bestaat in hoofdzaak uit 19 eeuwse creaties of verbouwingen, die in een relatief korte periode tot stand
ste
kwamen. Bovendien viel de bouwactiviteit met de Eerste Wereldoorlog nagenoeg volledig stil en dit tot de jaren ’60 van de 20 eeuw. Ze vormen dus een vrij
homogeen en representatief patrimonium.
In de kernen zelf greep inbreiding plaats. Dit proces ging gepaard met de introductie van tweelaagshuizen en soms met het aanbrengen van een
mansardedak.
Via het historisch onderzoek konden deze processen duidelijker omschreven en afgelijnd. Meteen komt ook de grote historisch-topografisch waarde van het
dorpsgezicht tot uiting en dit is meteen één van de aspecten, die bij het verdere beheer dient meegenomen.
de

ste

De aanpassingen behelsden tevens de straten en het kerkhof. Deze worden opgenomen in de dorpskernvernieuwing van eind 19 -begin 20 eeuw. Dit uitte
zich ondermeer in een nieuwe randbeplanting en een herwerking van het interne padennet op het kerkhof en de aanleg van een nieuwe straatbekleding.
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5. Erfgoedelementen
5.1. Gevelordonnanties en verhoudingen
Het doorsneepand binnen het dorpsgezicht is een langgevelpand tussen twee topgevels. De langgevels zijde straat zijn volgens eenvoudige schema’s en
49
verhoudingen opgetrokken . De aandacht ging uit naar de muuropeningen en het schrijnwerk. Een vaste basisverhouding voor de vensteropeningen was er
niet. Met andere woorden de gulden rechthoek (verhouding breedte/hoogte: 1/1,6) wordt niet toegepast, maar men kwam wel aardig in de buurt.
Daarentegen lag de nadruk op de goede horizontale verdeling van het venster, waarbij het raam als het ware in 3 registers werd verdeeld, waarbij het
bovenregister 1/3 innam met de nadruk op het middenkalf. De hoogte van het middenkalf van de vensters ligt op dezelfde lijn als het middenkalf van de
deuropening(en). De muurdammen tussen de rechthoekige ramen meten ongeveer de helft van de raambreedte. Ze worden immers door de vensterluiken
afgedekt.
Dit alles gaf de eenvoudige gevels een zeldzame harmonie, die blijkbaar bij de recente verbouwingen niet steeds wordt begrepen, getuige de slechte
verhoudingen van het vervangen schrijnwerk.
Raam- en deuropeningen zijn doorgaans recht afgedekt door middel van een kopse strekse laag bij het gebruik van constructieve kozijnen (zie verder). Met de
introductie van de Franse ramen doen de getoogde afdekking met een volle streklaag zijn intrede. Vanaf het interbellum worden betonlateien aangewend bij
nieuwbouw of verbouwing.
De puntgevels zijn eenvoudige constructies zonder afwerking. Enkele oudere constructies (o.m. Leiseledorp 8) tonen een gevelafwerking met schichten of
zwaluwstaarten.
Gezien het dwarshuizen betreft zijn de moerbalken van de balklagen steeds haaks op de straat gericht. De muurankers voor de verankering van dezelfde
moerbalken steken dan ook in de langgevels. Ook de vrijstaande zijgevels zijn voorzien van ankers voor de bevestiging van de gordingen en de nokbalk van
de bekapping. In enkele gevallen is ook de strijkbalk van de balklagen verankerd.
De smeedijzeren ankers zijn eenvoudige rechte staven. Voor de bevestiging van de gordingen, maar vooral voor de bevestiging van de nokbalk geeft men de
voorkeur aan halfcirkelvormige ankers. Datumankers komen slechts uitzonderlijk voor: er was de oude dorpschool Leiseledorp 12-13 (1787) en het woonhuis
Leiseledorp 3 (1851). De smeedijzeren ankers zijn altijd in een zwarte verf gestoken.
Vanaf het eind van de 19

de

eeuw komen rozet-ankers van gietijzer in gebruik. Door hun seriematige productie laten ze meer gevarieerde vormen toe.

5.2. Bedaking
de

Omwille van het brandgevaar werd het strodak vanaf de 18 eeuw systematisch vervangen door een pannendak. Gezien het grotere gewicht van deze laatste
had dit ook voor de kapconstructie zijn gevolgen. Deze werd vanaf nu steeds opgetrokken op basis van spanten, opgebouwd uit een schaargebint en een
49

De kleinere gemeenten hadden geen bouwmeester in dienst, die hierop kon waken, wat laat vermoeden dat de aannemers en de vaklui als metsers en timmerlui deze
spontaan toepasten.
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de

nokgebint. De oudste pannen waren de gegolfde holle pan, de zogenaamde golfpan of Vlaamse of Boomse pan. Dit type pan gaat terug tot de 15 eeuw en
de
50
kwam vanaf de 17 eeuw algemeen in gebruik omwille van zijn lichte structuur . Vermoedelijk kwamen de pannen uit de streek van het Poperingse, waar
talrijke fabrieken van bouwkeramische materialen te vinden waren.
De pan is vervaardigd uit een gezuiverde fijne klei en doorgaans oxiderend gebakken, wat de kenmerkende roodoranje kleur oplevert. Naast deze pannen
komen soms zwart of grijs gekleurde pannen voor. Deze kleur wordt bekomen door de pannen op het eind van het bakproces te ‘smoren’ of de
zuurstoftoevoer af te sluiten. Daarnaast treffen we ook geglazuurde pannen aan. Hierbij werd het glazuur op het zichtbare gedeelte van de pan aangebracht.
Meestal betreft het mangaangeglazuurde pannen, die een kenmerkende blauwpaars glazuur vertonen (Leiseledorp 32). Deze pannen zijn duurder in aanschaf
en lijken dan ook vooral voor de betere woning bestemd.
Voor de verlichting van de zolderruimte werd ofwel een glazen dakpan of kleine gietijzeren dakraampjes ingebracht.
Nokken werden afgedekt met vorstpannen, die bestonden uit grote bolle pannen. Er zijn nauwelijks gave ensembles bewaard. Het dak Leiseledorp 10 toont
nog enkele gerecupereerde exemplaren.
Originele bedakkingen met handgevormde pannen zijn zeldzaam. Een dakbedekking is sowieso aan sleet en natuurgeweld onderhevig en bovendien vormt de
dichting, zeker bij handgevormde pannen, een probleem.
de

44

Vanaf midden 19 eeuw komen mechanische of machinaal vervaardigde pannen op de markt en dit zowel voor het type van de golfpan als de platte pan.
51
Eerstgenoemde kenmerkt zich door het voorkomen van een zijsluiting en het voorkomen van een wel voor de vorstpannen , wat meteen een betere dichting
garandeerde. Ook de platte pan is gekenmerkt door een rechtsdekkende ronde wel. De mechanisatie liet ook toe verschillende kleuren en tonen te
vervaardigen wat dan weer tot allerlei trends aanleiding gaf en een grotere variatie in kleur opleverde.
De dakpannen waren opgehangen aan pannelaten genageld op de kepers. Overwegend werden rechtsdekkende pannen aangewend. De open zijde van de
pannen werd van binnenuit met kalkmortel gedicht. Dit was ook het geval voor de aansluiting van het pannendak en de topgevel.
Dakpannen zijn een bepalend element dat zeer kwetsbaar is en bovendien aan allerlei tendenzen onderhevig is. De uniformiteit, die de 19
kenmerkte, evolueerde vanaf ca.1900 tot een meer gevarieerd beeld.

de

eeuwse dak

5.3. Dakkapellen en dakvensters
Een dakkapel is in het dakvlak geplaatst terwijl een dakvenster boven of in de kroonlijst van de gevel is aangebracht. In de dorpsgezichten hebben we dus in
hoofdzaak te doen met dakvensters. We hebben de indruk dat dakkapellen en -vensters pas op het eind van de 19 de eeuw in gebruik kwamen. Vermoedelijk
had ook dit te maken met de inbreiding van de dorpen, waarbij ook de zolderruimtes steeds meer als bijkomende slaapruimte werden ingenomen.
Het aanbrengen van brede vlak afgedekte dakvensters is een ingreep van na WOII.

50
51

Het stedelijke verordening in 1615 afgekondigd door de stad Veurne vermeldt als harde bedaking ‘schalien, tichelen (platte pannen) ofte pannen’.
Juist door het voorkomen van een wel zijn deze pannen gemakkelijk te onderscheiden van de handgevormde exemplaren.
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Fig. 15. Leiseledorp 8 - 10 op een postkaart kort van WOII.
De huizen zijn voorzien van een mansardedak met ingewerkte
dakvensters. Van het huis Leiseledorp 8 lijkt het middelste
dakvenster afgedekt met een driehoekig fronton nog origineel. De
de
flankerende dakvensters zijn 19 eeuwse toevoegingen.

45
5.4. Afwatering
ste

De courante waterafloop tot begin 20 eeuw was de ozingdrop. Hierbij werd het regenwater op de stoep voor het huis opgevangen en zo verder afgeleid
naar de aansluitende grachten of open riolen bezijden de weg.
De hanggoot bestaat uit een zinken halve cilinder in een eerste fase opgehangen aan de kepers en later rustend op metalen gootijzers, gevestigd in de muur.
De betere huizen en zeker de huizen met een verdieping, waren aan de straatgevel uitgerust met een houten bakgoot of plansiergoot. Deze was met een
geprofileerde lijst afgewerkt en rustte op een reeks kleine consoles of klossen, steunend op een belegstuk. Juist omwille van de fijne afwerking zijn de
bakgoten steeds in een heldere kleurstelling geschilderd. Ze maken immers integraal deel uit van de gevelversiering.
Houten bakgoten vragen een geregeld onderhoud. Recent werden heelwat goten in een pvc-bekleding ingepakt (Izenbergestraat 5 en 7). Andere werden in
een donkere kleurstelling gestoken (Leiseledorp 4). Goedbewaarde exemplaren zijn zeldzaam. Bij herstel is een zorgvuldige ontmanteling aangewezen
teneinde een goed inzicht in de constructie te krijgen om zo een goede reconstructie mogelijk te maken.
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Fig. 16. Leisele, Leiseledorp 3, bakgoot. Toestand voor en na de restauratie. Deze goot verkeerde in 2008 nog in een vervallen staat. Ze rustte op smalle consoles.
De bakgootrand zelf was bezet met vierkante en puntige guttae. Bij de restauratie werden die niet meer aangebracht. Ook de boordplank ontbreekt.
5.5. Het muurwerk
5.5.1. Baksteen
De oudste baksteenconstructies zijn steevast opgetrokken in een gele handgevormde polderbaksteen. Het is vol muurwerk van 1 of 1 1/2 baksteen dik,
gestapeld in een staand- of een kruisverband (afwisselend lagen koppen en strekken) met een kalkmortel als voegmiddel.
de

Het gebruik van de mechanisch vervaardigde baksteen is pas in het laatste kwart van de 19 eeuw te situeren en dan nog in combinatie met de betere op de
stadsarchitectuur geïnspireerde woning (pand Izenbergestraat 1 – 3, opgetrokken in 1913). Voor de versieringsmotieven van de gevels werd van dan af een
kleine homogene rode baksteen aangewend. Dit kleuraccent door middel van rode baksteen werd reeds vroeger toegepast in de streklagen van de
segmentboogopeningen (Aanbouw Leiseledorp 9) of in de daklijsten. Er bestaat ook een eenvoudiger variante waarbij de streklagen van gele baksteen
eenvoudig rood werden geschilderd.
de

Naar het eind van de 19 eeuw lijkt ook rode baksteen aangewend (Izenbergestraat 5 en Leiseledorp 18). Deze stenen zijn vervaardigd uit een primaire
fijnkorrelige klei of uit leem. Ze zijn gebakken op een hoge temperatuur.
de

Uit metingen in de dorpskernen van Houtem, Vinkem en Wulveringem kwam de volgende evolutie in de baksteenformaten naar voor. In de loop van de 19
eeuw bleven de baksteenformaten nagenoeg gelijk voor wat de lengte en de breedte betreft. De gemiddelde lengte lag op 22 cm met een breedte en een
dikte van respectievelijk 10 en 6 cm. Opvallend is de geleidelijk toenemende dikte van de baksteen. Deze tendens zette in vanaf 1840 om tegen 1870 ongeveer
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6,5 cm te bereiken. Dit gaat opvallend genoeg ook gepaard met een steeds dikkere voeg. Vanaf de introductie van de mechanische baksteen blijft de
voegdikte gelijk.
De woning Leiseledorp 24 is in 1927 opgetrokken in een witte zandbaksteen van 21,3 x 10,3 x 6 cm (10 lagen = 74 cm). In de omraming van de
gevelopeningen zijn ze afgewisseld met een roze variant. Deze steen werd tijdens het interbellum vervaardigd op basis van duinzand en kalk. We kennen
productieplaatsen in Koksijde en Bray-Dunes (Fr.). Deze steen is soms van een wisselende kwaliteit en toont dan ook plaatselijk soms erosieverschijnsels (fig.
18).
5.5.2. Voegwerk
de

Tot eind 19 eeuw werd het muurwerk met kalkmortel gemetseld. Deze mortel bestond uit een mengeling van kalk (1/3) en zand (2/3) en had een
kenmerkende witgrijze voeg. Het teveel aan mortelspecie werd afgestreken. Op het eind van de dag werd de voeg nabewerkt door het trekken van een
dagstreep in de nog niet verharde voegen (de zogenaamde gedaagde voeg).
De kalkmortelvoeg is eerder zacht en verweert vlug. Heel wat van het voegwerk werd na verloop van tijd herzet met een veel te harde cementmortel, die vanaf
de
het laatste kwart van de 19 eeuw op de markt kwam.
Met de introductie van de harder gebakken mechanische baksteen eind 19
voor het hervoegen van het oudere metselwerk aangewend.

de

eeuw kwam de cementmortel algemeen in voege. Ze werd jammer genoeg ook

47

Leemkalkmortel, met de kenmerkende gele kleur, is niet aangetroffen.
5.5.3. Gevelafwerking
De gevels bleven doorgaans onbewerkt. De baksteengevels werden onderaan met pek bestreken tegen het opspattend water van de ozingdrop. De hoogte
van deze gepekte plint verschilt wel eens. Doorgaans wordt ze aangebracht tot onder de vensterdorpels.
Kalkverflagen zijn eerder uitzonderlijk en als we sporen aantreffen, dan is niet altijd duidelijk of ze wel bij het originele opzet behoorden. Blijkt dat omstreeks
de eeuwwisseling een witte en een okergele kaleilaag de voorkeur genoten.
Daarnaast komen ook gepleisterde gevelafwerkingen voor. Meestal is hiervoor pleister van portlandcement aangewend. Deze werkwijze komt vanaf het 3
de
kwart van de 19 eeuw voor. Er zijn talrijke voorbeelden. De mooiste voorbeelden zijn de panden Beverenstraat 4 en Leiseledorp 5, die een heuse
reliëfversiering tonen. Voor eerstgenoemde behoort de bepleistering tot het oorspronkelijke opzet. Voor Leiseledorp5 is de bepleistering pas in het
interbellum aangebracht. Het betreft hier duidelijk de betere woonhuizen. Meer voorkomend is de vlakke bepleistering met een imitatie van
natuursteenblokken. Deze afwerking behoort niet steeds tot het oorspronkelijk opzet. Voor het pand Leiseledorp 3 is ze zeker later aangebracht.

de

Deze cementbepleistering had een aantal goede eigenschappen: ze was duurzaam en hard. Ze wordt dan ook regelmatig als plintbescherming aangebracht ter
vervanging of als alternatief voor de gepekte plint (Leiseledorp 32). Nadeel was dan weer dat bij opstijgend vocht achter de plint vorstsschade optrad.
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Fig.17. Leisele, Leiseledorp 9 en 10. Deze dubbelwoonst werd kort voor WOI opgetrokken. De woning
Leiseledorp 9 toont nog het originele voegwerk. Deze van woning Leiseledorp 10 is iets te vol herzet.

Fig. 18. Leisele, Leiseledorp 24. Deze woning is opgetrokken in een zandbaksteen met een
cementvoegwerk. Deze steen is ongelijk van kwaliteit. De zachte exemplaren vertonen een duidelijke
erosie. De harde cementvoeg biedt beter weerstand.
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Fig. 19. Leiseledorp 32. De gevel werd recent hervoegd na een mechanische verwijdering van de
oude kalkmortelvoeg. Bij die bewerkingwerden ook de randen van de originele baksteen weggewist.
Het resultaat is een scherp afgetekende baksteen met een te dikke voeg van bastaardmortel.
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Een aparte vorm van gevelafwerking vormt de rotsbepleistering. We troffen twee voorbeelden aan: ze was aangebracht op de verdwenen gevels Leiseledorp 12
-13 en is nog te zien op de gevel van de woning Leiseledorp 4 (1851). Voor deze laatste betreft het vermoedelijk nog de originele versiering.
Deze bepleistering duikt vooral op in de landelijke gebieden. De samenstelling is verscheiden en afhankelijk van de beschikbare materialen en van de
uitvoerder.
Het bindmiddel is cement of hydraulische kalk met zand of as als vulmiddel. Dit leverde de karakteristieke grijze tot dondergrijze kleur. De
oppervlaktebehandeling kwam er door met allerhande voorwerpen in de nog natte bepleistering te prikken. Voor Leiseledorp 4 werd de versiering
vermoedelijk bekomen door met een bundel twijgjes in de natte bepleistering te prikken.
5.6. Schrijnwerk

52

Het schrijnwerk vormt een essentieel onderdeel van de gevel. Juist dit onderdeel staat onder druk. Door de introductie van nieuwe raamtypes, de voorkeur
voor grotere ramen en vooral door de steeds strengere isolatienormen en comforteisen zien we de originele ramen in een versneld tempo verdwijnen.
Het oude schrijnwerk was geconstrueerd op basis van ‘kozijnen’ of ‘blokramen’ (fig. 20). Deze constructies bestaan uit een houten omraming, dat constructief
is en m.a.w. tijdens de bouw wordt ingebracht en mede het bovenliggende metselwerk draagt.
de

Deze constructie is algemeen toegepast en dit tot ver in de 19 eeuw. Daarna worden ze geleidelijk vervangen door de zogenaamde ‘franse ramen’, die niet
constructief zijn en in een zelfstandige vensteropening worden ingebracht. Hiertussen zitten talrijke tussenvormen.
Het houten kozijn bestaat uit zware zijstijlen, een dorpel en een latei, dat volledig zichtbaar blijft in de vensteropening. De houtverbindingen zijn van het pengattype. Al naargelang de opvulling onderscheiden we kruiskozijnen (met een kruisverdeling), kloosterkozijnen met een horizontale verdeling via een
tussendorpel, blokkozijnen met een vertikale tussenstijl en T-kozijnen met een T-vormige opvulling. Deze laatste mogen we niet verwarren met de latere Tramen.
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Voor alle duidelijkheid: onder schrijnwerk verstaan we het geheel van de opvullingen. Een venster is de muuropening, het raam is het houten raamwerk, waarin het glas is
opgenomen.
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Fig. 20. Kozijnen en luikwerk van de panden Leiseledorp 6, Leiseledorp 32 en Leiseledorp 7. Het pand nr. 6 bezit nog zware kruiskozijnen, die mogelijk recuperatie
zijn. De nieuwe luiken zijn in duimen op het kozijnhout bevestigd. De twee volgende zijn T-Kozijnen, waarvan het exemplaar nr. 32 enkel het achterliggende
metselwerk draagt terwijl de vensteropening onder een schouderboog steekt. Het bezit nog de oorspronkelijke luiken met ingewerkte klampen. Het schrijnwerk van
het raam Leiseledorp 7 ( kort voor 1914) is een T-kozijn voorzien van klapramen en van rolluiken.
5.6.1. Kruiskozijnen
De kruiskozijnen werden aangewend voor de vensters van de gelijkvloerse verdieping. Deze ramen zijn aanvankelijk uitgerust met opschuifbare ramen. De
horizontale latei domineert en is met een profiel verlevendigd; De luiken draaien op duimen ingeschroefd of ingenageld in het kozijnhout. Deze kruiskozijnen
vormden een laatste fase in de evolutie: ze zijn duidelijk lichter van constructie en de horizontale latei is sterk benadrukt.
Kruiskozijnen zijn stevige constructies en worden regelmatig herbruikt ( zoals vermoedelijk Leiseledorp 6). Vanaf 1860 komt het T-kozijn in voege (zie verder).
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5.6.2. Bolkozijnen
Naast kruiskozijnen komen ook bolkozijnen voor in de gelijkvloerse verdieping (Leiseledorp 6). Deze vensters zijn uitgerust met klapramen. Dit type raam is
de
de
tevens het courante type raam voor de vierkante ramen van de verdieping. De 18 –begin 19 eeuwse exemplaren zijn eerder zwaar uitgewerkt.
5.6.3. T-kozijnen
de

In de jaren ’60 van de 19 eeuw, komt naar het model van de franse ramen, een lichtere kozijn tot stand, gekenmerkt door een T-vormige opdeling. Ze
vormen als het ware een overgangsvorm tussen het kozijn en het T-raam. Leiseledorp 32 vormt hiervan een mooi voorbeeld.
De onderste registers bevatten opschuifbare ramen en het bovenlicht bestaat uit twee glasvlakken gescheiden door een glasroede. Deze ramen zijn achterin
de vensteropening geplaatst, waarbij de getoogde afdekking is opgebouwd uit een enkele rechte streklaag, terwijl het achterliggende metselwerk door het
kozijn wordt gedragen. Deze kozijnen zijn duidelijk lichter van constructie, waardoor de duimen voor de luiken niet in het raamhout maar in de rand van de
vensteropening zijn aangebracht (fig.20). Kenmerkend voor dit type raam is de halfronde uitstulping op de kruising van het middenkalf en de bovenste
glasroede.
5.6.4. T-ramen
Rond 1860 komen, in de lijn van de productie van ruiten van 60 op 120 cm, de zogenaamde T-ramen in gebruik. Deze bestaan uit 2 rechtopstaande klapramen
en een dwarsgeplaatste ruit voor het bovenlicht. In de hier behandelde dorpsgezicht duiken deze ramen pas rond 1900 op. De oudste exemplaren zijn
Leiseledorp 7 (fig.20)
5.6.5. H-ramen
Een verdere stap, steeds in de lijn van de productie van steeds grotere glasvlakken, is het venster met één ruit in het onderste schuifraam. Dit zogenaamde Hde
raam, komt vanaf eind 19 eeuw in gebruik. De verspreiding ervan wordt verder gestimuleerd door het gebruik van gewapende betonlateien waardoor een
grotere overspanning en dus het aanbrengen van bredere vensters (T-ramen of dubbele T- of H-ramen) mogelijk worden. Dit wordt het courante raamtype na
de Eerste Wereldoorlog.
De opvulling van de ramen onderging in de loop der tijden heelwat wijzigingen en dit in de lijn van de evolutie van de glasproductie.
de

In de 18 eeuw waren de grote ramen meestal van opschuifbare ramen voorzien – de zogenaamde guillotineramen – uitgerust met een kleine roedenindeling.
In het dorpsgezicht werden geen originele exemplaren aangetroffen. Uit het fotomateriaal kunnen we afleiden dat o.m. de ramen van de woning Leiseledorp 8
ste
(uit 1769) begin 20 eeuw nog een dergelijke kleinhoutverdeling bezat. Vanaf ca. 1790 komen grotere ruiten op de markt, die toelieten ramen van slechts
de
de
twee ruiten breed te maken. Deze ruiten vervangen vanaf de 2 kwart van de 19 eeuw geleidelijk de kleinhoutverdeling.
Soms worden in het raamhout, ter beveiliging, ijzeren of houten diefstaven aangebracht. Vooral de kelderramen of de ramen van de voorraadruimtes worden
hiermee uitgerust. Keldervensters tonen een eigen constructie: ze zijn altijd recht afgedekt doorgaans met houten lateien en ze zijn iets verdiept in het
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gevelvlak aangebracht. Ze zijn doorgaans open en enkel uitgerust met binnenluiken: een kelderruimte dient immers voldoende geventileerd. Het kelderraam
van het pand Leiseledorp 24 bezit nog zijn houten staafwerk, achteraf versterkt met ijzeren banden (fig.21).
Fig. 21. Leiseledorp 24. In de zijgevel steekt nog een origineel keldervenster, uitgerust met een raam met een
houten stafwerk; het geheel werd (1923?) later versterkt met ijzeren banden. De dorpel is belegd met
cementtegels.
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5.6.6. Deuren
Voor de deuren kunnen we twee constructiewijzen onderscheiden. Een eerste zijn de zogenaamde opgeklampte deuren, opgebouwd uit verticale planken, die
door klampen worden vastgehouden. De paneeldeur daarentegen is opgebouwd uit een raamwerk van stijlen (verticale planken) en regels (horizontale
planken), waarin panelen zijn gevat. Ook hier brengen nieuwe technieken en materialen omstreeks de eeuwwisseling nieuwe vormen voor.
Oude deurconstructies zijn eerder zeldzaam. Ze passen in de gevelcompositie en zijn opgebouwd uit een beweegbare volle deurvleugel met daarboven een
bovenlicht met een deurkalf op eenzelfde hoogte als de middenkalven van de vensters. Mooie voorbeelden zijn de deuren Leiseledorp 30 en 32. Deze
constructies zijn gevestigd op een laddervormig klampwerk van minstens drie maar doorgaans vier regels. De buitenzijde is nu meestal met een beschilderde
hardboardplaat bedekt.
De paneeldeuren tonen een grotere variatie. Er zijn nog opvallend veel van dergelijke deuren bewaard gebleven, die soms tot het oorspronkelijk concept
behoren (fig.22).
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Fig. 22 . Paneeldeuren met van links naar rechts de deuren Leiseledorp 4, Leiseledorp 5, Leiseledorp 7, Leiseledorp 9 en Leiseledorp 10. Alle exemplaren dateren
van de decennia voor de Eerste Wereldoorlog.
Constructie en versiering zijn gelijkvormig. De deuropeningen zijn steeds met een segmentboog afgedekt en bevatten een bovenlicht en een paneel met twee
smalle vensters, beveiligd met smeedijzeren traliewerk. Exemplaar Leiseledorp 4 bevat één venster en harmonieert door zijn levendige versiering niet met het
eerder sober huis.
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Fig. 23. Paneeldeuren. Izenbergestraat 1 – 3, Beverenstraat 4 en Leiseledorp 23.
De paneeldeur Izenbergestraat 1 is de toegang tot het woonhuis en is nog gedeeltelijk origineel. De paneeldeur Izenbergestraat 3 vormde de toegang tot de
herberg en is volledig vernieuw in een historiserende stijl. Van Beverenstraat 4 werd het kozijn recent vervangen; enkel de deur is nog origineel. Leiseledorp 23
dateert uit 1927 en is uitgerust met een ruim venster met een traliewerk met artdeco-bloemmotieven.
5.6.7. Luiken
Zoals bij de deuren kunnen we hier opnieuw twee constructiewijzen onderscheiden, namelijk de opgeklampte luiken en de paneelluiken. De buitenluiken zelf
bestaan altijd uit een vertikaal plankwerk met tand en groef in elkaar gezet en zijn op de binnenzijde van een sponning voorzien.
Voor de opgeklampte luiken kunnen we op basis van het klampwerk een aantal types onderscheiden. De eenvoudigste luiken bestaan uit vertikale planken,
door klampen vastgehouden. We onderscheiden luiken met ingewerkte klampen en opgelegde klampen. In het eerstgenoemde constructie worden een drietal
53
of een viertal klampen horizontaal in de dikte van de duimdikke ( = 2,54 cm) planken aangebracht . De luiken zijn hier meestal opgebouwd uit drie planken
met twee brede planken op de randen en een smallere plank in het midden. Deze constructiewijze levert lichte en dunne luiken op. Dit luiktype kende een
algemene toepassing (Leiseledorp 32). Een bijzonder geval is Leiseledorp 29: de relatief brede ramen zijn hier voorzien van een enkele en een opvouwbaar
tweede luik.
53

Devliegher & Goossens, 1980, p. 30 en fig. 19.
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In de opgelegde beklamping steekt behoorlijk wat variatie. Sporadisch zien we eenvoudige horizontale regels als beklamping.
Bij een tweede type zijn de planken op een samengestelde 0- of 8-vormige klamp gevestigd, die bestaat uit duimdikke (= 2,54 cm) planken,met een
54
geprofileerde binnenrand en een sponning aan de buitenrand .
De paneelluiken horen blijkbaar bij de betere architectuur. Weinig exemplaren bleven echter bewaard. Uit het fotomateriaal weten we dat het bovenste paneel
meestal van een persienne was voorzien. Dit was ondermeer het geval voor de kapelanij Leiseledorp 18. Volledige persiennes of zonneblinden troffen we niet
meer aan.
Bij de introductie van de brede vensters worden de luiken door rolluiken vervangen. De vroegste exemplaren dateren reeds van voor WOI (Leiseledorp 7).
Soms worden opgezette rolluikkasten gebruikt (Leiseledorp 12, maar verdwenen).
De oudste luiken zijn vergrendeld met een eenvoudige grendel, aangebracht op de binnenzijde, die in een gat in de middelstijl of in een oog bevestigd op
de
de
diezelfde stijl, geschoven worden. Deze beveiliging impliceert dat men de schuiframen moet optrekken om de luiken te openen. In de 2 helft van de 19
eeuw worden luikknippen – al dan niet met veer – aangebracht in de middenstijl (Leiseledorp 32). Dit laat toe de luiken van binnenuit te ontgrendelen zonder
de ramen te openen.
5.6.8. De kleurstelling van het schrijnwerk
Voor het houten schrijnwerk werd een matte olieverf aangewend. Uit de inventaris en het onderzoek van het fotomateriaal blijkt dat het schrijnwerk van de
ramen, zonder uitzondering, wit werd geschilderd. Dit had zo zijn redenen: witgeverfd schrijnwerk neemt minder warmte op, waardoor de werking van het
hout beperkt blijft en een betere bewaring gegarandeerd werd zowel van het hout als van de verflaag. Bovendien geleidt het witte schrijnwerk beter het
invallende licht.
Het luikwerk daarentegen kende een meer verscheiden behandeling. Doorgaans werden de luiken donker geschilderd, maar ook wit- of okergeel geschilderde
exemplaren kwamen en komen voor. Uit het onderzoek kunnen we afleiden dat okergeel, groen en lichtblauw de meest voorkomenden kleuren waren.
5.6.9. De vensterdorpels
De afwerking van de dorpels toont een grote variatie. De kozijnvensters zijn afgewerkt met een dorpel bestaande uit een strekse laag van gele baksteen – al
dan niet met licht afgeschuinde bovenzijde. Sporadisch worden ook vloertegels aangewend, maar of dit tot het oorspronkelijk concept behoort, is niet
duidelijk.
De meest voorkomende dorpel bestaat uit een arduinen plaat. In de betere woningbouw werden ze algemeen aangewend.
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Voorbeelden zijn Devliegher & Goossens, 1980, fig. 16 en afb. 116, 118, 130, 159.
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5.7. Straatbekleding

56
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De nood aan een betere grotere mobiliteit uitte zich ondermeer in de aanleg van betere verbindingswegen van en naar de dorpskernen. De meeste van deze
verbindingswegen waren aanvankelijk onverhard wat in het na- en voorjaar behoorlijk wat problemen opleverde. Hieraan werd ondermeer verholpen door de
wegen te verzanden of met andere woorden met zand bij te werken. Ook steenslag werd aangewend. Op de zitting van het schepencollege van 1 september
1837 werd beslist de weg van de dorpskern richting Vinkem met keijgruijs of gravier te verbeteren. Bepaald goedkoop was het niet, want ondermeer het
de
vervoer joeg de prijs omhoog. Uiteindelijk ging men vanaf het midden van de 19 eeuw geleidelijk over tot een algemene verharding van wegen en pleinen
met kasseien uit Lessen (Lessines) of Quenast. De overheid, zowel de staat als Provincie, deelden gelijkmatig in de kosten, waardoor in inbreng van de
gemeente ongeveer 1/3 van de totaalprijs bedroeg. Op 17 november 1845 besloten de gemeenten Leisele, Izenberge, Wulveringem en Vinkem over te gaan
tot de aanleg van een kasseiweg ‘van het Gouden Hoofd tot aan de frontieren langs de Clachoire’. De weg naar Klein-Leysele – de huidige Beverenstraat volgde
kort daarop.
In 1867 waren allerlei verhardingswerken aan de gang. In zijn zitting van 27 januari 1867 vraagt de gemeenteraad aan de BD om de afgekeurde stenen van de
weg Veurne-Elzendamme – de Oostenrijkse weg en de huidige weg Veurne-Ieper - voor deze werken aan te wenden. Op de zitting van 20 januari 1868 werd
deze vraag nog eens herhaald.
Vanaf 1904 grepen belangrijke werken plaats rond het kerkhof. De westelijke kerkhofgracht werd gedicht en verhard. Voor de realisatie worden 91.000
kasseistenen aangekocht, voortskommende van de route Veurne-Yper. Deze worden ook voor de bekeiing van een gedeelte der straten n°4, n°13 en n°7
aangewend. Op 14 december 1903 beslist de gemeenteraad om een lening aan te gaan bij rentenier Edward Demolder uit Leisele voor de som van 5.000 fr
(tegen 3,5 percent).
De volgende fase in de herwerking van de weg omheen het kerkhof greep plaats in 1935. Het geheel kaderde in de verbeteringswerken van de steenweg
groot verkeer Izenberge-Leisele-Franse Grens uitgevoerd in porfier en toegekend aan Daniël Beun uit Ieper. Ook het gedeelte van de Izenbergestraat tussen
56
de Tramstatie en de weg naar Beveren werd van 2,7 m op 4,5 m gebracht . Toen werden ook de afzonderlijke voetpaden aangelegd en werd een waterleiding
gestoken
De zone ten zuiden van het kerkhof tussen de haag en de bestaande weg werd pas in 1951 volledig gekasseid. Hiervoor was deze ingenomen door een weide,
57
die ondermeer als bleekweide dienst deed . Meteen werd ook aan de zuid- en oostzijde van het kerkhof een voetpad aangelegd bestaande uit boordstenen
en cementtegels.
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Cossey, 1977, p. 159 en vlg.
Alveringem, Gemeentearchief, archief deelgemeente Leisele, Notulen van de gemeenteraad 8 oktober 1929 tot 10 maart 1941, gemeenteraad van 3 oktober 1935
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Persoonlijke mededeling van Godfried Vandenberghe.
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Fig. 24. Leiseledorp. De kasseibekleding rond het kruispunt Beverenstraat, Izenbergestraat en Leiseledorp. De foto toont nog de toestand kort na de herwerking van
het plein in 1903-1904. De rijweg is bedekt met kasseien, die in verschillende fasen is gelegd. De afwatering gebeurde bovengronds. Aan de voet van de huizenrij
ligt een pad van sinterstenen, die afliep naar een open goot. De huidige bestrating bestaat uit stoepen belegd met cementtegels en hoge boordstenen.
5.8. Grondgebruik, tuinen en perceelbeplanting
Het grondgebruik wordt bepaald door de grondsamenstelling, het reliëf en de behoeften van de landbouw.
de

Voor het hier behandelde gebied kunnen we op perceelsvlak tot het eind van de 18 eeuw teruggaan en dit via de Ferrariskaart, waarvan de opname tussen
1771 en 1777 plaatsgreep. Zoals gezegd garandeerde de grenspositie van de regio een grondige kartering, waardoor we een goed beeld krijgen van het
de
bodemgebruik en de groenaanleg. Voor het eind van de 18 eeuw laat dit een bocagelandschap zien met lage hagen rond de akkers en de weiden. In de
teelten ligt de nadruk duidelijk op akkerbouw. Opvallend zijn de uitgestrekte huisweiden-boomgaarden, die rond de landbouwbedrijven zijn aangelegd (fig2.).
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Straten en pleinen waren afgeboord met hoogstammigen, die opvallend hoog waren opgesnoeid, teneinde de bezonning van de aanpalende akkers niet te
verhinderen. Deze goed onderhouden beplanting gaf het landschap omheen de dorpskernen een groen maar toch vrij transparant uitzicht. Bovendien
kwamen open waterpartijen nog talrijk voor. Ook hier laat de ferrariskaart heel wat omgrachte terreinen zien, hetzij rond de kerkhoven, hetzij rond de
dorpsboerderijen of de pastorieën.
Dit landschap, dat zeker tot de middeleeuwen teruggaat, bleef vrij gaaf tot aan de crisisjaren van 1880-1890. De eerste globaliseringsgolf betekende het eind
van de ‘statische’ landbouw. De landbouwer diende zich in de daaropvolgende decennia voortdurend aan te passen, waardoor teelten en grondgebruik
regelmatig wijzigden. Daarbij kwam nog de industrialisering, wat zich ondermeer uitte in het gebruik van prikkeldraad als afsluiting en het inzetten van de
kunstmetstoffen, waardoor de opbrengsten zowel van het wei- als het akkerland toenam. Bovendien verloor het hout als brandstof en constructiemateriaal
geleidelijk zijn waarde, waardoor meteen ook de hagen en de hoogstammigen uit het landschap verdwenen.
Een ander aspect vormde de zorg voor een beter volksgezondheid. Dit uitte zich in het plaatsen van openbare pompen en het verdwijnen van open sloten en
grachten in de dorpskernen.
Binnen de dorpskernen kunnen we ‘openbaar’ en ‘individueel’ groen onderscheiden.
Onder het openbaar groen verstaan we de perceelsbeplantingen in de openbare plaatsen zoals wegen en omheen de kerkhoven. Deze laatste elementen
de
kreeg in de loop van de 19 eeuw trouwens een betere structuur en aflijning wat zich ondermeer uitte in de aanleg van een perceelsbeplanting (kerkhofhaag
ste
heraangeplant begin 20 eeuw), de uitbouw van processiewegen, al dan niet beplant met hoogstammigen en het geheel of gedeeltelijk wegwerken van de
grachten rond de begraafplaatsen.
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Een belangrijk element vormde de huisweiden-boomgaarden, die reeds op het eind van de 18
eeuw geleidelijk te verdwijnen. Resten zijn zeldzaam.

de

eeuw het dorpsbeeld domineerden om gedurende de 19

de

Het ‘individueel’ groen bestond in hoofdzaak uit de perceelsbeplanting tussen en rond de moestuinen en de voortuintjes. Achteraan de woningen vormde
deze beplanting blijkbaar een voorzetting van het bocagesysteem. De voortuintjes waren eenvoudige siertuintjes. De achtertuinen daarentegen waren
moestuinen.
5.9. Openbare voorzieningen
de

In de 19 eeuw ontstond de zorg voor meer hygiëne. Zo besliste de gemeenteraad in de zitting van 14 augustus 1862 een pomp te plaatsen in de nieuwe wijk
van de Geldzak. Op 24 juli 1890 volgt een aanbesteding voor ‘eene algemeene waterpomp’ voor het dorpsplein. Dit werk werd toegewezen aan Eduard
58
Rabaey . De pomp werd ingeplant tegen de muur van de school en was geflankeerd door twee stootpalen. Deze pomp verdween bij de aanleg van de stoep
in 1935.
Opmerkelijk zijn de reeks arduinen stootpalen nu verspreid over het plein ingeplant. Deze palen hebben een conische ronde vorm en zijn bekroond met een
halve bol. Aanvankelijk waren ze aangebracht op de uiteinden van de dwarsweg over het kerkhof, teneinde het zware vrachtverkeer te beletten. Na de opgave
van de weg, gingen de palen een eigen leven leiden.
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Brugge, Algemeen Rijksarchief, Gemeentearchief Leisele, register Schepencollege 1885-1941
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Fig. 25 . De stootpalen in hun
oorspronkelijke opstelling als afsluiting
van de dwarsweg over het kerkhof
(links), als afsluiting voor het
oorlogsmonument (boven) en nu als
afsluiting van de zuidelijke doorgang
naar het kerkhof.

Ze werden onder meer verwerkt in de afsluiting rond het monument van de gesneuvelden uit 1921. Nu vinden we de exemplaren verspreid terug, waaronder
één bij het monument en drie bij de zuidelijke toegang tot de ringweg omheen het kerkhof (fig.25).
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5.10. Het kerkhof
5.10.1. De randbeplanting
ste

Tot begin 20 eeuw was het kerkhof omgracht en omhaagd. Deze haag was een plakhaag, vermoedelijk van meidoorn. Het bomenbestand was eerder
willekeurig ingeplant. De teksten noemen de traditionele bomen als notelaars, linden en olmen, die in hoofdzaak als opbrengsthout waren aangeplant.
De toegangsweg naar het hoofdportaal in de westgevel was aan de beide zijden telkens met 3 linden beplant. Van deze oude aanplanting resten nu nog zijn vijf
oude geknotte lindebomen. De hoeklinde vooraan zuid is recent gerooid. Eén ervan – noord midden – is volledig uitgehold en verkeert in slechte staat.
de

de

Deze aanplanting gaat vermoedelijk reeds tot de 17 - 18 eeuw terug. De linden zelf verschillen van ouderdom te oordelen naar de diameter van hun
stammen. De oudste is duidelijk de linde rechts bij het kerkportaal.
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Bij de herwerking van de begraafplaats vanaf 1911 bracht men de huidige randbeplanting aan. Deze bestond uit :
- Een homogene haag in Hulst (Ilex aquifolium), die in een uitstekende staat verkeert.
- Een rechthoekige aanplant rondom het kerkhof van één rij Rode Beuk (Fagus Sylvatica Atropunica). Deze aanplant omvatte oorspronkelijk 39
hoogstammigen, die de hoekbomen niet meegerekend aan de west-, noord-, oost- en zuidzijde respectievelijk uit 8, 12, 9 en 10 hoogstammigen bestond.
Aan de oostelijke zijde zijn tevens een tweetal rode kastanjes en twee linden aangeplant. Deze beuken werden in 2006 onvakkundig gesnoeid, waardoor
een aantal bomen na verloop van tijd afstierven en gerooid dienden te worden. De paardekastanjes lijden onder de aantasting door de mineermot. Enkele
van de beuken aan de noordelijke zijde werden blijkbaar vervangen door Esdoorn
59
Van deze aanplanting resten nu nog amper een 15-tal hoogstammigen. Enkele zullen nog verder dienen gerooid…
- De processiedreef aan de noordelijke zijde van het kerkhof wordt gevormd door een rij Noorse Esdoorn (Acer platanoïdes) 11 in getal.
- De dreef aan de westelijke kant van het kerkhof wordt gevormd door een rij verschillende kleine bomen, die door onvakkundige snoei in een slechte staat
verkeren. Het betreft Bolacacia, Sierappel, Lijsterbes, Japanse Kerselaar, Meidoorn, enz.,.
Deze bomerijen van hoogstammigen zijn beeldbepalend. Ze zijn tevens bepalend voor het typische silhouet van de dorpskern, waar de spitse kerktoren boven
een strook boomkruinen uitsteekt (of eerder stak).
5.10.2. Het padennet
De vroegste gegevens omtrent het padennet treffen we aan op de Atlas van de Buurtwegen. Hier zijn binnen het kerkhof een drietal paden ingetekend: één
respectievelijk evenwijdig met de noord-en de westrand en een dwarsweg (fig.3 ). Vanuit de noordwesthoek van de kerkhof start een derde weg, die in een
rechte lijn naar het kruispunt van de Veurnestraat en de Stationstraat liep. Al deze wegen droegen het nr. 25.
De paden vormden de basis van het externe wegennet rond het kerkhof, die we nu nog altijd aantreffen. Het interne padennet daarentegen kwam pas na de
herinrichting van het kerkhof vanaf 1910 tot stand.
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Veel vergelijkingsmatriaal is er niet. Bij het kerkhof van Gijverinkhove (Alveringem) is de processieweg afgezoomd met een dubbele rij rode beuken; deze aanplant dateert
vermoedelijk uit het interbellum.
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Naast de hoofdingang voor het kerkportaal was het kerkhof toegankelijk via een drietal ingangen. Ze lagen respectievelijk in de noordoost-, de noordwest- en
de zuidwesthoek van het kerkhof.
Naast deze toegangen kunnen we nog enkele paden veronderstellen. Zo was er zeker een pad, dat vanuit het zijportaal in de zuidelijk zijbeuk vertrok. Dit
portaal is pas in 1907 gedicht, waarna het pad werd opgegeven. Ook het pad dat vanaf het middenkoor richting pastorie loopt, lijkt een ouder pad. Het
vormde de verbinding van de pastorie naar de oude sacristie.
In de padenstructuur dienen we onderscheid te maken tussen de eigenlijke weg, die de huizen aan de west- en noordzijde ontsluit en de padenstructuur
binnen het eigenlijke kerkhof, waarbij we nog eens onderscheid dienen te maken tussen de weg naar de kerk en de paden.
De processieweg
Uit het historisch onderzoek weten we dat de eigenlijke L-vormige processieweg teruggaat tot een buurtweg. Omtrent de bekleding van deze weg en zijn
evolutie, beschikken we over weinig gegevens. Het fotomateriaal uit het interbellum laat een weg zien, verhard met overbakken baksteen, gelegd op hun kant.
De huidige bekleding bestaat uit kasseien van 13 cm zijde, gevat tussen betonnen boordstenen. Deze bekleding is pas na de Tweede Wereldoorlog aangelegd.
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Fig. 26. De paden op het kerkhof met van L naar R het pad omheen het kerkgebouw, de hoofdpaden en de secundaire paden van betonplaten.
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De stoep rondom het kerkgebouw
Het pad rondom het kerkgebouw is aangelegd in 1911 met afbraakmateriaal van het voorportaal en van de oude sacristie. Dit verklaart meteen het
gevarieerde materiaalgebruik. De opbouw is als volgt: de gedeelten tussen de steunberen zijn opgevuld met kalkstenen grijze vloertegels van ca. 29 cm zijde
en vervolgens door bakstenen op hun platte zijde. Aan de voet van de steunberen loopt vervolgens een 80 cm breed pad opgebouwd uit bakstenen op hun
kant afgeboord met twee rijen bakstenen (fig.26 links). Dit pad loopt eveneens rond de nieuwe sacristie. Aan de noordelijke zijde van het kerkgebouw is dit
pad ronduit slecht bewaard (fig. 26 rechts).
De weg naar het kerkportaal of de kerkkalseide
De zogenaamde ‘kerkkalseide’ of de weg naar het portaal werd in 1912-1913 in ‘porphyliete tegels’ of kasseistenen heraangelegd. De huidige wegbedekking is
aangelegd in 1960. Ze bestaat uit mozaiekkasseisteentjes van ca. 9 cm zijde, waaiervormig gelegd tussen cementtegels van 30 cm lengte ingebracht op hun
kant. Dit materiaal was recuperatie wat trouwens nog te zien is door het voorkomen van resten van KWS op de koppen.
De paden van het kerkhof
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De structuur van de paden van het kerkhof dateert van kort na de herwerking van het kerkhof ca. 1910. De paden waren aanvankelijk onverhard, maar werden
vanaf 1943 geleidelijk verhard met allerlei grof materiaal. In 1964 besliste men ook deze paden met dezelfde mozaiekkasseisteentjes van ca. 9 cm zijde te
herleggen. Ze werden eveneens waaiervormig aangelegd. De paden zijn licht bol aangelegd met ruw gekapte natuurstenen boordstenen. Er is trouwens een
duidelijke bouwnaad met de gedeelten die aansluiten op de kasseibedekking van het kerkkalseide. Er zijn twee fasen te onderscheiden.
Voor de secundaire padjes werden betonplaten van 1 op 0,5 m aangewend, die koud op de grond zijn gelegd. Deze kunnen willekeurig worden aangepast of
uitgebreid.
Het pad naar de pastorie kent een iets andere uitwerking met zijn betonnen boordstenen. Het verlengt zich omheen de drie kerkkoren. Vermoedelijk is dit pad
nog later aangepast. De bewaringstoestand van de paden is niet overal even goed. Bepaalde stroken vertonen verzakkingen en barsten, mede als gevolg van
de harde cement, die gebruikt werd.
Door hun materiaalgebruik en uitwerking bezitten deze paden een bepaalde charme.
5.10.3. De hekkens
Naar het primitief kadasterplan te oordelen was de noordoostelijke toegang rond 1830 reeds voorzien van een hekken tussen twee vierzijdige baksteenpijlers.
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Hoe de andere ingangen werden afgesloten, is niet duidelijk. Vermoedelijk gebeurde dit aanvankelijk met houten hekkens . Ze werden geleidelijk door
smeedijzeren hekkens vervangen. In totaal waren er een viertal hekkens: twee, op de noordoostelijke en de zuidwestelijke hoek, sloten de toegang tot de
60

Rekening kerkfabriek 1866,f° 23v
3den december aen Pieter Vermander over levering van een houtten barrier op het kerkhof en ander timmerwerk, dus
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26,75 fr

processieweg rondom het kerkhof af. De twee overige waren geplaatst bezijden het voorplein van de kerk en sloten op deze wijze de toegang tot het
eigenlijke kerkhof af. Alle vier zijn ze aangepast. Via het fotomateriaal kunnen we deze evolutie volgen.
Het hekken aan de noordoostelijke toegang – richting driepunt - was overvloedig versierd (fig.27). De bovenzijde was afgewerkt met krullen en met een
centraal motief met een wapenschild (?) en een kruis. Op de pijlers stonden (gietijzeren?) vuurvazen verlevendigd met vergulde partijen. Het is niet uitgesloten
de
61
dat dit geheel uit het eind van de 18 eeuw dateerde .
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Fig. 27. De hekkens van de kerkweg. Links het noordoostelijke hekken in 1903 (Brugge, Provinciaal Archief, fotoarchief, detail foto). Rechts het zuidwestelijke
hekken met draaiboom, voor 1909.
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Het zuidwestelijke hekken werd blijkbaar door smid Darras in 1874 vervaardigd . Het toont een andere uitwerking met ronde gietijzeren pijlers en een
gebogen bovenlijst. De ronde kolommen werden zeker voor WOII vervangen door ijzeren H-profielen en ook de topornamenten werden regelmatig
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Het afsluiten van de hoofdingang van het kerkhof door een versierd smeedijzeren dubbel hekken, kwam blijkbaar algemeen voor. We kennen nog mooie exemplaren in
Alveringem en Izenberge (Bouwen door de eeuwen heen, 8n, p. 119 met tekening). Dit laatste toont trouwens een grote gelijkenis met het originele hekken van Leisele.
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aangepast. Rechts van het hekken was een draaiboom aangebracht. Dit geheel is begin jaren ’50 verplaatst, wanneer de zuidelijke begrenzing van het kerkhof
werd aangepast. De draaiboom werd verwijderd.
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Fig. 28. Het hekken van de noordoostelijke toegang, het zuidelijke hekken naast het kerkportaal en het poortje naar de pastorie.
Omtrent de hekkens bezijden het voorplein van de kerk (fig.28) zijn beduidend minder gegevens voor handen. Ze zijn nu aangebracht tegenaan de twee
ste
steunberen bezijden het toegangsportaal. Vermoedelijk gebeurde dit pas bij de herwerking van het kerkhof begin 20 eeuw. In een vroegere fase waren de
62

Rekening kerkfabriek 1874
Onderhoud op het kerkhof in afsluiting aan Eduard Verschave voor verplanten eenige hagen op het kerkhof
32-50
Aan Carolus Darras smid over leveringe van eene barriere met toebehoorten in plaatsen op den zuidwesthoek aan den ingang van het kerkhof, wegende vijfhonderd
kilogrammen (ijzer) à 72 centimen de kilogramme
360 fr
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hekkens immers aan de uiterste steunberen bevestigd te oordelen naar de sporen en het oude fotomateriaal Deze hekkens zijn recht afgedekt en bestaan
eveneens uit twee vleugels, waarvan één aan de kerkmuur – of beter de steunbeer - is gevestigd. De middenstijl is een vierkante staaf bekroond met een kruis.
De pijler, waarop de andere vleugel draaide, is een ronde gietijzeren paal bekroond met een pijnappel.
De hekkens werden recent hersteld en herschilderd. Hierbij werd een blauw-geelkleurcombinatie gebruikt, die refereert naar de kleuren van het gemeentelijk
wapenschild. Origineel was het ijzerwerk in een donkere kleurstelling gestoken.
Het kleine toegangspoortje naar de pastorie lijkt van een recentere datum. Het padje hier gaat vermoedelijk terug tot het padje dat de oude sacristie met het
kerkpad verbond. Het poortje zelf bestaat uit twee betonnen cilinderpijlers bekroond met een siervaas, waarvan er maar één nog bewaard bleef. Hun
kleurstelling evolueerde, te oordelen naar de diverse verflagen. Het hekken is blijkbaar iets recenter.
5.10.4. De bijzettingen
Vanaf ca. 1900 is er fotomateriaal ter beschikking, die ons een idee kan geven. Het laat een begraafplaats met hoofdzakelijk houten kruisen zien met
sporadisch gietijzeren kruisen en natuurstenen monumenten. Eén ding is echter reeds duidelijk: de belangrijke grafsteden zijn geconcentreerd in de oostelijke
zone van het kerkhof. Dit hoeft ons niet te verwonderen. Deze zone was zichtbaar vanaf het dorpsplein, dat op zijn beurt gesitueerd was bij het belangrijkste
driepunt van het dorp.
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Uit de rekeningen van de kerkfabriek weten we dat voor het plaatsen van belangrijke grafsteden een vergoeding diende betaald aan de kerkfabriek . Voor
welk type grafsteden dit bedoeld was, is minder duidelijk. Vermoedelijk betreft het de natuurstenen grafconstructies. Hoe dan ook het aantal vermeldingen
blijft gering.
Van de graftekens op het kerkhof is een inventaris opgesteld. Hiervoor verwijzen we naar de inventarislijsten in bijlage.
Bij deze bijzettingen maken we een onderscheid maken tussen de grafstenen en de kruisbeelden.
De grafstenen
Onder de grafstenen onderscheiden we verschillende vormen. In grote lijnen kunnen we rechtopstaande grafstenen - stèles – en liggende grafstenen –
grafplaten – en diverse tussenvormen onderscheiden. De belangrijke families richtten grafpijlers of grafkruisen op, opgebouwd uit een meestal vierzijdige- al
dan niet konische - pijler bekroond met een kruis en geplaatst in een tuin.
Stèles
De merkwaardigste en oudste grafmonumenten tonen een klassieke stèlevorm met een halfronde bekroning (fig.29). Het zijn de graven van oud burgemeester
Pieter-Joannes Borreye, ca. 1854? (2B14b) en het graf van Thomas Franciscus Roussen (3A24), vermoedelijk opgericht bij het overlijden van zijn vrouw in 1852.
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De noordelijke steunbeer bevat nog een smeedijzeren oog terwijl het hekken aan de zuidelijke steunbeer op het fotomateriaal van voor 1910 nog te zien is (fig. ).
Rekening kerkfabriek 1862 f°10
Den 4 november van de weduwe Franciscus Vandenbussche over het plaetsen van eene grafstede op het kerkhof dus
5 fr.
Rekening kerkfabriek 1922
Betalingen voor het plaatsen van een zerk kosten 50 fr. In dit jaar zijn er nog betalingen door Hector Huyghe-Pil en Romaine Dedullen voor het plaatsen van zerken.
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Uit de periode voor 1914 zijn grotere stèles met kruis bewaard zo ondermeer voor de familie van Pieter Tierlinck, 1881 (2B27), Top Henri, 1914 (8A25), Petrus
Dubois, 1918 (8A38).
Fig. 29. De stèles van burgemeester Pieter Borreye 2B14b (1854?) en van Thomas
Roussen 3A24 (1852?). Eerstgenoemde is gebroken aan de voet.
Deze stèles behoren tot de oudste graftekens op het kerkhof van Leisele.
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Grafpijlers
De grafpijlers behoren tot de oudste grafmonumenten op het kerkhof (fig.30). Ze werden blijkbaar grotendeels gespaard bij de ruiming van het kerkhof begin
jaren 50. De grafpijlers staan verspreid over het kerkhof opgesteld, weliswaar met een concentratie aan de oostzijde en vooral aan de noordzijde van de
begraafplaats. Opvallend is hun inplanting eerder aan de rand van de begraafplaats, met andere woorden goed zichtbaar van buiten het kerkhof. Op de
zijwanden van de pijler worden ook de namen van de echtgenote(s) en kinderen opgenomen. Het zijn met andere woorden genealogische pareltjes.
De belangrijkste grafpijlers zijn in chronologische volgorde: de familie van François Roeye, 1861 (2B11), de familie Dedullen Medardius, 1879 (5B33),
Vandenkerckhove-Darras, 1892 (4C13), Dehollander Franciscus, 1899 (3A37) , pastoor Verhelst Constantinus, 1899 (2B27) en gemeenteontvanger Pouchelle
Carolus, 1900 (8B49). Na WOI werden nog grafpijlers opgericht voor Anseeuw Renatus, 1920 (4A33) en Werquin Camille, 1934 (7B52).
Grafzuilen
Grafzuilen zijn zeldzaam. Een merkwaardige exemplaar vormt de grafzuil van het kindergraf Agnes Notredaeme (8B47).
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Fig. 30. Grafpijlers van de familie François Roeye (2B11) en van de familie van gemeente ontvanger Carolus Pouchelle (8B49). Rechts twee voorbeelden van zuilen,
namelijk het kindergraf (8B52 en het graf van Debaene (2B15).
Zerken
De belangrijkste groep grafmonumenten zijn de zerken, al dan niet voorzien van een stèle. Mooie en monumentale exemplaren, steeds uit arduin, dateren uit
het interbellum. Ze zijn vooral geconcentreerd in de oostelijke en de noordelijke zone.
Een merkwaardige groep vormt de grafzerken met stèle bekleed met zwarte en witte faiëncetegels. Deze exemplaren dateren tussen 1958 en 1963.
De recente graven bestaan uit een zerk of een zerk met stèle. Ze worden gekenmerkt door een gevarieerd materiaalgebruik van gepolijste marmers. Er zijn
enkele creatieve uitzonderingen zoals het graf 5B19b, versierd met beeldhouwwerk, en de kindergraven 4C21.
De kruisbeelden
Gietijzeren kruisbeelden
de
Op het kerkhof troffen we een 62-tal gietijzeren kruisbeelden of resten van gietijzeren kruisbeelden aan. De oudste exemplaren gaan tot eind 19 eeuw terug.
Een exemplaar (4C59) dateert uit 1893 en toont een versiering in een neogotische stijl (fig. 31). De overige tonen een eclectische stijl. Merkwaardige
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exemplaren vormen de kinderkruisen 8B11 en 4A34bis. Dit laatste is herbruikt voor een volwassengraf (fig.31).De meeste exemplaren dateren uit de 1ste helft
van het interbellum.
Herbruik van gietijzeren kruisen komt regelmatig voor. Dit is zeker het geval voor de exemplaren 4B12 en 13, 4C29, 6A38, 7B48 en 8A46.
De gietijzeren kruisen zijn op een natuurstenen voet gemonteerd. Een groter exemplaar (7A12) toont een bredere gietijzeren voet.
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Fig. 31.Gietijzeren kruisen met van links naar rechts de kruisen 4C59, 7A1 en 4A34. Het laatste kruis was bestemd voor een kindergraf en werd herbruikt. Rechts
het enige smeedijzeren kruis (4C41).

Smeedijzeren kruisbeelden
Op het kerkhof werd één exemplaar van een smeedijzeren kruisbeeld aangetroffen (4C41). Vermoedelijk betreft het een herbruik (fig. 31.4).
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Arduinen kruisbeelden
Met 72 exemplaren is dit grafteken goed vertegenwoordigd. Ze wordt soms aangewend in combinatie met een tuintje of een dekplaat. De datering is vrij ruim.
Het oudste exemplaar zou uit de Eerste Wereldoorlog dateren (7A03) te oordelen naar de sterfdatum. Vermoedelijk is dit echter een vernieuwd graf.
Dit type van grafteken werd zeker vanaf de jaren ’30 tot de jaren ’70 aangewend. Een merkwaardig exemplaar vormt het tweezijdig exemplaar (8A03), dat voor
een dubbel graf werd aangewend (fig.32).
Kruisbeelden van cementrustiek
Deze merkwaardige kruisen zijn vervaardigd uit in een vorm gegoten cement met een ijzerdraadversterking. In de stijl is een naamplaat aangebracht, die een
vierzijdige of ronde vorm heeft. Als versiering is soms een rankwerk aangebracht, die dan in een groene of rode kleur bijgeschilderd werd. Op het kruis is
meestal een metalen kruisbeeld aangebracht. Een merkwaardig exemplaar vormt het kindergraf (8B11) (fig. 32). De gietcementen kruisen dateren van na WOII.
Het jongste exemplaar gaat tot 1971 terug.
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Fig. 32 Links het tweezijdige arduinen kruis 8A3 voorzien van tuintjes. Rechts de kruisbeelden in cementrustiek 4C36 , kindergraf 8B11 en het gietcementen graf
7B6.
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Een opvallende groep vormt de betonnen kruisen zijn een reeks kruisen, voorzien van een dekplaat, waarop op een afzonderlijke plaat de naam van de
overledene is aangebracht. Deze is eveneens in gietbeton vervaardigd (7B6 tot 8, 8C1 tot 2, 8C10 en 8C26 en 27). Alle exemplaren dateren in de periode 19441947, dus kort na WOII (fig. 32).
Houten kruisbeelden
. Naar het oude fotomateriaal te oordelen bestond de hoofdmoot van de graftekens uit houten kruisen, die dan omwille van een betere conservering met een
kapje van hout of zink afgedekt waren. Er bleven geen oudere exemplaren bewaard. De aangetroffen houten kruisbeelden zijn telkens voorlopige graftekens
Oorlogsgraven
Het Brits oorlogsgraf van soldaat R. Robinson (4Czn) vormt het enige oorlogsgraf op het kerkhof (fig. 33). Het graf vormt als het ware het restant van het
soldatenkerkhof hier tijdens de eerste wereldoorlog aangelegd. De voorlopige soldatengraven werden na de oorlog verplaatst. De soldaten Pieter en Constant
Anseeuw, beide gesneuveld op 25 mei 1916 te Pervijze, waren aanvankelijk op dit soldatenkerkhof bijgezet en werden later opgenomen in het familiegraf
65
(4A33) . Hun namen worden eveneens vermeld op het oorlogsmonument. Dit is eveneens het geval voor soldaat Maurice Pillaert. Hij kreeg een plaats in het
familiegraf (8C58). Van de andere soldaten, waarvan we mogen aannemen dat ze eveneens naar het kerkhof zijn overgebracht, zijn geen graftekens
teruggevonden. Blijkbaar werden hun graven begin jaren ’50 geruimd.
Fig.33. Brits oorlogsgraf van soldaat R.Robinson (4Czn).
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Beide worden vermeld in de lijst van de bijgezette soldaten op het kerkhof van Leisele, opgenomen in bijlage 2 onder de nummers 16 en 17.
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Columbaria
Het kerkhof is uitgerust met twee columbaria respectievelijk ingeplant aan de west- en de oostzijde van het kerkhof. Hun constructie is gelijkaardig, enkel de
hoogte verschilt. De columbaria zijn opgebouwd van een bruingele baksteen en afgedekt met deksteen van blauwsteen. De oostelijke telt 3, de westelijk 2
rijen telkens van 8 kasten.
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Fig. 34. De columbaria van het kerkhof van Leisele.
Urnenbegraafplaats en strooiweide
Ten zuiden van het oostelijke columbarium is een strooiweide aangebracht, omringd door een lage haag. De urnenbegraafplaats ligt hier vlak bij. Het telt
momenteel een 6-tal urnen. De urnenbegraafplaats werd in het voorjaar van 2011 overgebracht naar een zone ten westen van de sacristie.
Fig. 35. Het urnengrafveld met vooraan de strooiweide (toestand begin 2011).
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5.10.5. De roepsteen
Rechts langs de hoofdingang van de kerk ligt de roepsteen, van waaruit de verordeningen uitgaande van de openbare besturen werden afgekondigd. Deze
de
steen wisselde meermaals van plaats. Eind 19 eeuw stond hij opgesteld tegen de zuidwestelijke hoek van de voorgevel van de kerk (fig. 36), later werd hij
66
naar het voorportaal verplaatst en momenteel ligt de steen ten zuiden van de kerkweg .
De roepsteen is moeilijk te plaatsen: het lijkt een halve trommel van een gecanneleerde zuil vervaardigd van een witte kalksteen. De herkomst is onbekend.
Fig. 36. De roepsteen
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Cossey, 1977, p. 170-171
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5.11. Besluit
Wat kunnen we besluiten voor wat de erfgoedelementen betreft.
de

In de dorpskernen blijven in de loop van de 19 eeuw de bouwtechnieken en de bouwelementen aangewend in het ancien régime in zwang. Blijkbaar is het
de
versteningsproces hier begin 19 eeuw nagenoeg volledig voltooid. De huizen zijn gekenmerkt door het gebruik van een handgevormde gele baksteen
(kalkmortel) en rode golfpannen als dakbedekking. Het schrijnwerk, op basis van kozijnen, toont een lichte evolutie van kruis- naar T-kozijnen, wellicht onder
de
invloed van de zogenaamde franse ramen. Pas vanaf het laatste decennium van de 19 eeuw zorgen de opkomst van de mechanische bouwmaterialen en de
nieuwe modes voor een geleidelijke verandering. Het courante bouwmateriaal is nu de mechanische baksteen en de mechanische platte pan. Versiering met
rode baksteen is courant. Het kozijn wordt vervangen door T-ramen. De bouwactiviteit breekt af met de Eerste Wereldoorlog.
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6. Visie en herwaarderingsdoelstellingen
Voor het bepalen van de visie en de herwaarderingsdoelstellingen gaan we uit van de waarden vastgelegd in het beschermingsbesluit.
Het dorpsgezicht Leisele werd op 4 juli 1996 beschermd en dit omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde in casu tevens de
architectuur-historische, en de sociaal-culturele waarde als zijnde een dorp met landelijk karakter getypeerd door:
-

De gaaf bewaarde rechthoekige dorpskom gedomineerd door de centrale dorpskerk middenin omhaagd kerkhof, en met de omlopende gekasseide
dorpsstraat met wisselende breedte en gevarieerde beplanting van de bebouwing, de uitvalswegen ten noordoosten en zuidwesten, de groepering van lage
arbeiderswoningen langsheen het steegje in de zuidoosthoek en de hoeve z.g. ‘Blauwhuis’ ten zuidwesten.

-

De traditionele dorpsbebouwing uit het derde kwart van de 18

-

De beplanting rondom de kerk cfr. o.m. hulsthaag, beuken, kastanjes

-

De site van de voormalige burcht en later het herenhuis ‘Blauwhuis’ ten zuiden. van de kerk.

de

eeuw en voornamelijk uit de 19

de

eeuw.

De dorpskern werd beschermd omwille van zijn historische en sociaal-culturele waarden als zijnde een gaaf bewaarde kern met de basiscomponenten kerk,
de
de
pastorie en kasteel..; en een goed bewaarde 19 eeuwse aanleg in de vorm van een lintbebouwing en de traditionele dorpsarchitectuur met overwegend 19
eeuws uitzicht, die wordt getypeerd door de behouden gevelordonnantie, de streekeigen materialen zoals gele baksteen, pannen zadeldaken, beschilderd
houten schrijnwerk o.m. met kozijnconstructies.
De nadruk ligt dus op (middeleeuwse) basistopografie, de 19

de

eeuwse dorpstopografie en de gelijktijdige gaaf bewaarde architectuur en groenaanleg.

Via het nieuwe historisch-topografisch onderzoek kon dit beeld verfijnd en aangevuld. De topografische evolutie kon beter omschreven en gaf een iets
complexer beeld, waaruit bleek dat diverse fasen van ontwikkeling bewaard bleven. Bovendien doken nieuwe elementen op zoals het voorkomen van beluiken
de
en het belang van de brouwerijen als vaste onderdelen in de 19 eeuwse dorpskernen.
de

Ook het kerkhof van Leisele is het resultaat van een herwerking uit het begin van de 20ste eeuw en past aldus perfect in het 19 eeuwse dorpsbeeld. Hierbij
bracht men het kerkhof tot een kleiner areaal terug en verving men de oude aflijning van gracht en een haag door een haag met evenwijdige bomenrij. Deze
ingreep kaderde in de nieuwe uitbouw van de publieke ruimte en droeg duidelijk ook een esthetisch karakter, met referenties naar de toenmalige Engelse
tuinarchitectuur (aanplant van rode beuk, treurwilg, …). Binnen de begraafplaats kwam toen een nieuw padennet tot stand en dit naar aanleiding van de
de
opgave van de structurerende dwarsweg en de sloop van de oude en de bouw van de nieuwe sacristie. Het geheel sluit op deze wijze naadloos aan bij de 19
eeuwse dorpskern en vormt er een wezenlijk onderdeel van.
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Herwaarderingsdoelstellingen
de
ste
Het herstel, behoud en beheer van deze eind 19 – begin 20 eeuw toestand is dan ook aangewezen.
Behouden en versterken van de voornoemde waarden vormen de doelstellingen. We vatten ze hier samen:
-

Behoud van de basistopografie met de elementen kerk, kasteel, pastorie en de dorpstraat als structurende elementen

-

Behoud en beheer van de 18

de

- 19

de

eeuwse aanleg met een lintbebouwing, de beluiken langs de zijstraten en de brouwerijsites

de

ste

-

Behoud, beheer en herstel van de 19 eeuwse en begin 20 eeuwse dorpsarchitectuur, met de typische gabariten, ordening (dwarshuizen van één of twee
bouwlagen, twee à twee opgetrokken en gescheiden met doorgangen…) en materiaalgebruik, die omstreeks 1900 de evolutie toont van de ambachtelijke
naar de mechanische bouwmaterialen.

-

Behoud en beheer van de stratenbekleding met kasseien

-

Behoud, beheer en herstel van de karakteristieke 19 eeuwse –begin 20
perceelrandbeplantingen en de hoogstamboomgaarden.

-

Behoud, herstel en beheer van de padeninfrastructuur en de waardevolle graven binnen het kerkhof

de

ste

eeuwse groenaanleg zoals de randbeplanting van het kerkhof, de voortuinen, de

Bewaringstoestand van de panden
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Hoe zit het met de bewaringstoestand van het dorpsgezicht en hoe evolueerde ze in de laatste decennia? Deze vraag is niet onbelangrijk al is het maar om de
problemen in het verder behoud en beheer te onderkennen en doelgericht te kunnen aanpakken.
Om deze vraag te beantwoorden werden per pand drie parameters nagetrokken. Het zijn de ruwbouw, de bedaking en het schrijnwerk. Op basis hiervan
werden de panden in drie categorieën opgedeeld al naar gelang drie, ofwel slechts twee of één ofwel geen van deze elementen bewaard bleven.
Dit geheel werd samengevat in een overzichtkaart (fig. 37). In praktijk betekent dit dat de groen en geel gemarkeerde panden relatief goed bewaard bleven en
via de onderhoudspremie kunnen geüpdatet. De rood ingekleurde panden zijn door herbouw of te sterke verbouwing verloren.
Het relatief groot aantal ‘verloren’ panden kan ons misschien verwonderen. Bij de opmaak van het beschermingsdosier werd in hoofdzaak vertrokken van de
gegevens van de inventarisatie van 1977. Ondermeer de oude dispanden Leiseledorp 25 tot 27 werden nog kort voor de start van de beschermingsprocedure
volledig herbouwd. Het pand Izenbergestraat 2 daarentegen werd verbouwd na de bescherming.
Uiteraard wordt de waarde van een dorpsgezicht niet alleen door de panden bepaald. Daarnaast zijn er de historisch-topografische en de typologische
aspecten, en deze zijn goed bewaard gebleven.
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Fig. 37. Leisele, dorpsgezicht, kadasterplan met
aanduiding van bewaringstoestand van de diverse
panden binnen het dorpsgezicht.
In praktijk betekent dit dat de groen en geel
gemarkeerde panden relatief goed bewaard bleven
en ondermeer via de onderhoudspremie kunnen
geüpdatet. De rood ingekleurde panden zijn door
herbouw of sterke verbouwing aangetast.
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Voor de vraag naar de recente evolutie werden drie elementen nagetrokken, namelijk de ruwbouw, het schrijnwerk en de bedaking en dit in de periode van
1977 tot heden. De terminus post quem van 1977 werd bepaald door de beschikbaarheid van goed en systematisch fotomateriaal, opgemaakt bij de redactie
van de inventaris ‘Bouwen door de eeuwen heen’. Bij de bescherming van het dorpsgezicht Leisele in 1996 werd jammer genoeg geen nieuwe fotoinventaris
opgemaakt. Zodoende kunnen we het effect van de bescherming als dorpsgezicht slechts bij benadering inschatten. Een vergelijking via de bouwdossiers is
niet steeds mogelijk, gezien werken aan het schrijnwerk door de gemeentebesturen niet altijd als vergunningsplichtig werden geïnterpreteerd. De
verbouwingen zijn wel na te trekken: in de dorpskern van Leisele verdwenen na 1996 geen panden meer.

1977

2010

Originele ruwbouw

31

23

Origineel schrijnwerk

29

13

Origineel dak

30

23

Originele ruwbouw

8

7

Origineel schrijnwerk

7

2

Originele bedaking

8

7

LEISELE (32)

CLACHOIRE (8)
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Tabel 1. Evolutie van de bewaringstoestand van de panden binnen de dorpsgezichten Leisele en Clachoire. In de linkerkolom staat naast het dorpsgezicht het
aantal panden. Er werden drie elementen weerhouden namelijk de ruwbouw, het schrijnwerk en het dak. De toestand 1977 is samengesteld op basis van het
beschikbare fotomateriaal van R&E. De informatiegaring van de toestand 2010 gebeurde op basis van de vernieuwde inventarisatie.
Uit de tabel tekenen zich enkele duidelijke lijnen af. Het aantal bewaarde panden daalde met nagenoeg een derde, maar het is vooral het schrijnwerk dat
onder druk staat. In vergelijking met 1977 verminderde dit met meer dan de helft! In het dorpsgezicht Clachoire liep het aantal originele ensembles zelf met
liefst tweederden terug.
Blijkbaar werd dit onderdeel tot voor kort door de bevoegde diensten van de gemeente niet als vergunningsplichtig geïnterpreteerd, waardoor de
aanpassingen niet eens aan de diensten van Ruimte en Erfgoed werden voorgelegd. Het resultaat laat zich duidelijk zien. Origineel schrijnwerk verdween
stelselmatig en werd vervangen door modern schrijnwerk van gebruind hout of PVC en dat niet altijd van goede proporties.
In het dorpsgezicht tekenen zich enkele negatieve tendenzen af, waarmee in de toekomst rekening dient gehouden. Ze overstijgen soms de grenzen van de
bescherming zodat ze via de nieuwe instrumenten zoals o.m. het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dienen aangepakt.
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-

Verkrotting

Gelukkig komt in het dorpsgezicht Leisele nauwelijks verkrotting voor. Een uitzondering vormt het pand Leiseledorp 30, dat in een vergaande staat van verval
verkeert.
-

Aanbouw
de

Aanbouwsels worden reeds in de 19 eeuw geregistreerd. Na Wereldoorlog II nemen ze in aantal en volume toe. Oorzaken zijn de vraag naar meer leefruimte
en een beter leefcomfort (keuken of badkamer). In de meeste gevallen leidt echter het steken van een garage in het hoofdvolume tot het optrekken van een
achterbouw als compensatie. De goede integratie van deze elementen is nodig.
-

Nieuwbouw

De nieuwbouw in de dorpskern van Leisele is tot nog toe niet altijd geslaagd te noemen. We denken hier aan de panden Leiseledorp 22 en 23. Bij
eerstgenoemde werd de originele gevel door een rode baksteengevel met slecht geproportioneerde openingen vervangen. Pand Leiseledorp 29 toont
eveneens een te contrasterend materiaalgebruik.
In principe moet nieuwbouw, met gebruik van nieuwe technieken en bouwmaterialen kunnen. Een minimum aan integratie is echter noodzakelijk. Hier dienen
in de toekomst vooral aspecten als gabarit, inplanting en het gebruik van de basismaterialen in het oog gehouden. Een goede integratie en harmonie lijken
hier de sleutelwoorden.
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Enkele bedenkingen
Inbreiding
Inbreiding is één van de middelen om de toenemende vraag naar ruimte en woongelegenheid in de dorpskernen op te vangen. In het verleden was deze
vraag naar woongelegenheid opgevangen door de uitbouw van beluiken en in een volgende fase door aanbrengen van een verdieping op de eenlaagshuizen
of het optrekken van tweelaagswoningen. In Leisele is deze evolutie duidelijk te zien in een beperkte inname van de achterliggende percelen. Deze beluiken
bestaan uit kleinere aaneen gesloten arbeiderswoningen.
Uitbreiding
de

Uit de studie van de ontwikkeling van de dorpskernen in de loop van de 19 en 20ste eeuw komen enkele duidelijke patronen naar voor. Tot en met het
interbellum verliep de uitbreiding via lintbebouwing langsheen de rooilijn van de hoofdstraten. Het huistype was het dwarshuis, met de daknok evenwijdig aan
ste
de straat. De nieuwe verkavelingen, aangesneden eind 20 eeuw, laten een ander type van uitbreiding zien met grote vrijstaande huizen op ruime percelen.
Dit is een weinig doordachte wijze om met de beschikbare ruimte om te gaan. Het getuigt bovendien van weinig respect voor de historische topografie.
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Garagepoorten
Een negatieve ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog vormen de garagepoorten aangebracht in de gevels aan de straatzijde. Ze tasten niet alleen de
authenticiteit van het dorpsgezicht aan maar leiden ook binnenin de huizen tot grote structurele aanpassingen. Voorbeelden zijn Leiseldorp 21 en 24. Het
steken van garagepoorten in de historische panden dient in de toekomst absoluut vermeden en waar mogelijk zelf weggewerkt. De aanleg van een garage
gebeurt bovendien ten koste van de leefruimte in het huis. In de meeste gevallen zien we dan ook het scenario dat de garage met een nieuwe achterbouw
gecompenseerd werd. De noodzaak om de auto veilig en vochtvrij te stallen is intussen afgenomen. Bovendien leveren garages geen bijkomende
parkeerplaatsen op: de oprit dient immers vrijgelaten.
Hoe dan ook de alomtegenwoordigheid van de auto heeft ook voor de dorpsgezichten zijn gevolgen. We dienen ons met het beeld te verzoenen dat zeker
s’avonds en tijdens de weekends de hoofdstraten volledig door geparkeerde auto’s zijn ingenomen. Alternatieven (randparkings of garages opgetrokken op
de achterliggende percelen en toegankelijk via een zijweg ) liggen niet zomaar voor de hand voor de dorpskern van Leisele.
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7. Herwaarderingsplan voor het beschermde dorpsgezicht Leisele
Het herwaarderingsplan bevat diverse rubrieken. Achtereenvolgens worden de panden, de openbare voorzieningen, het wegennet en het kerkhof en zijn
onmiddellijke omgeving behandeld. Bij dit laatste is ook een samenvattend plan opgemaakt met daarop de diverse voorstellen en ingrepen in verband met
het particuliere en het openbaar groen.
Elk dossier omvat de volgende vier rubrieken:
-

De historiek van het pand

-

De beschrijving van het pand

-

De herwaarderingsmaatregelen met de verantwoording of het pand al dan niet in aanmerking komt voor de onderhoudspremie. In deze rubriek wordt
tevens een opsomming gegeven van enkele van de mogelijke werkzaamheden, die onder de onderhoudspremie vallen. Het zijn de werken, die de
historische waarden van het pand kunnen versterken en de werkzaamheden met betrekking tot de tuinen en afsluitingen.

-

De bronnen indien voorhanden

7.1. De panden
Het herwaarderingsplan behandelt de diverse panden per straat. Deze zijn alfabetisch gerangschikt per straat en vervolgens per huisnummer. Bij deze
individuele dossiers zijn ook de aanbevelingen met betrekking tot de tuinen en de afsluitingen opgenomen. Praktisch betekent dit dat de maatregelen voor de
tuinen bezijden de processieweg bij de respectievelijke aanpalende panden zijn opgenomen.
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Fig. 38. Leisele, dorpsgezicht, kadasterplan
met de aflijning van het dorpsgezicht en de
situering van de diverse panden met de
straatnaamaanduiding en de huisnummers
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Beverenstraat 2

2012

Historiek
Het pand Beverenstraat 2 is een onderdeel van een groter complex dat niet minder dan 3
huisnummers (Beverenstraat 2 en Leiseledorp 20 en 21) en de kadasternummers 240k, 237r en 237f
omvat. Het pand Beverenstraat 2 omvat de twee linkse traveeën en maakt oorspronkelijk deel uit van
het initiële blok 240k, dat in een eerste fase is opgetrokken. Voor de bouwhistoriek verwijzen we naar
het pand Leiseledorp 20.
De aanvraag van 13 augustus 1996 door M. Dedeckere voor het hernieuwen van het dak en het
saneren van de gevel, kreeg een gunstig advies mits de volgende voorwaarden: het herstel van het
gevelparement en het wit schilderen ervan met donkere plint, schrijnwerk in wit geschilderd hout en
het aanbrengen van een dakbedekking met rode Boomse pannen
Deze terugkeer naar het oorspronkelijk uitzicht werd niet volledig uitgevoerd: de oude dakhelling werd
weggewerkt en in het vlak gebracht van het aanpalende pand. Het schrijnwerk kreeg een grijsgroene
kleurstelling.
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1900

1977

Beschrijving
Het gesplitst eigendom Beverenstraat 2 (hoekgebouw met achteruit) toonde een eigen dakconstructie.
Dit geheel bestaat uit een hoekpand van twee bouwlagen en 5 traveeën zijde Beverenstraat en 3
traveeën zijde kerkhof beide verbonden door een schuine hoektravee. De openingen Beverenstraat zijn
recht afgedekt. De gelijkvloerse verdieping toonde van links naar rechts een V-D-V-V-V-indeling. Het
schrijnwerk bestond uit kruiskozijnen met schuiframen op de benedenverdieping voorzien van volle
luiken. De toegangsdeur in de hoektravee was een strokendeur met een tweeledig bovenlicht. Al het
schrijnwerk was witgeschilderd. Het luikwerk toonde voor WOI een bleke (okerkleurige) kleurstelling.
Het geheel was afgedekt met een schilddak op de beide zijden afgesloten door een opgaande
tussengevel waartegen de schoorstenen werden aangebouwd. De dakhelling had oorspronkelijk een
iets sterkere helling dan de aanpalende vleugel Leiseledorp 21.
Vermoedelijk kort na WOII werden wijzigingen aangebracht in de vensterverdeling. In de gelijkvloerse
de
verdieping werd, zijde Beverenstraat, het 3 venster gedicht en de 2 westelijke vensters tot een ruim Tde
raam omgewerkt. Dit was ook het geval voor de 2 vensters zijde kerkhof. Ook hier werd het 3 venster
de
de
de
gedicht. Ook het 2 , 3 en 5 raam van de verdieping werden gedicht. In 1996 kwam het tot een
reconstructie van de openingen. Het oude schrijnwerk werd volledig vervangen door kruisramen
voorzien van kantelramen en gevat in een geelgroene kleurstelling.
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Herwaarderingsmaatregelen
Dit hoekpand is beeldbepalend door zijn ligging en uitwerking.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. De premie kan o.m.
aangewend voor:
- De reconstructie van de oorspronkelijke witte kleurstelling van het schrijnwerk.
- Reconstructie van het luikwerk met volle donkergeschilderde luiken, voorzien van ingewerkte
traversen en gevestigd op duimen in het muurwerk.
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 96/19
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Beverenstraat 4

2011

1977

Historiek
Het primitief kadaster toont op deze plaats een gebouw met eenzelfde grondplan. Het huidige pand
de
werd eind 19 eeuw opgetrokken.
De bouwaanvraag
ouwaanvraag door G.Lurink-S.Bellemans voor het wijzigen van gevelopeningen aan de achtergevel
van de woning dd. 1 februari 2001 werd door M& L goedgekeurd op 12 maart 2001 met de suggestie
om de bestaande openingen te bewaren en eventueel het raam rechts van de deur door te trekken tot
aan de grond: ‘Wanneer hetzelfde schrijnwerk wordt gebruikt zal deze woning zijn uitstraling volledig
behouden, wat de waarde van het pand ten goede komt. Het zicht vanuit de tuin op de gevel zou meer
allure behouden. Het wijzigen van bijna alle gevelopeningen zal omwille van de verbouwingssporen
waarschijnlijk aanleiding geven tot een bepleisering of schilderen van de gevel vanuit esthetisch
oogpunt, wat uiteindelijk financieel veel nadeliger zal uitvallen dan een meer respectvolle aanpak van
de achtergevel’. Effect had dit voorstel niet: de ramen werden vervangen door pvc-exemplaren.
Beschrijving
Rijhuis, in de zichtlijn van de Izenbergestraat en aangebouwd tegen nr.2 met doorgang links. Het
betreft een breedhuis van 6 traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het grondplan toont
een centrale gang met twee maal twee kamers bezijden. De noordoostelijke kamer is onderkelderd. De
dakbedekking van mangaangeglazuurde golfpannen is uitgerust met een witgeschilderde
geprofileerde bakgoot. De dakbedekking is nog origineel en bestaat uit mangaangeglazuurde golf- en
nokpannen. Van de twee schoorstenen is enkel het linkse exemplaar nog bewaard gebleven.
De raamopeningen zijn getoogd en uitgerust met witgeschilderde T-ramen met klapramen. De ramen
van de gelijkvloerse verdiep waren beluikt met volle wit geschilderde luiken. In het midden steekt een
winkelpui bestaande uit een deur gekoppeld aan een linkervenster in een gezamenlijke houten
omlijsting met een kroonlijst op pilasters met diamantkopvormige consooltjes. Deze werd echter
recent vervangen, samen met het schrijnwerk. De originele deur bleef behouden.
Onderaan de twee meest westelijke traveeën steken twee getoogde keldervensters met een getralied
kozijn.
De lijstgevel toont een cementbepleistering met bossagewerk en banden omheen de
vensteropeningen. Vermoedelijk is deze gevelversiering origineel.
Boven de deur is een oud opgeschilderd huisnummer 87 aangebracht.

2001
Herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht Leisele

85

De achtergevel telt 4 traveeën met getoogde openingen. Tot voor de verbouwing van 2001 waren ze
uitgerust met de nog originele T-ramen voorzien van schuiframen.
De doorgang links is afgesloten met een witgeschilderd poortje.
Herwaarderingsmaatregelen
Dit pand is beeldbepalend door zijn rijke uitwerking en door zijn ligging in de zichtlijn van de
Izenbergestraat.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. De premie kan o.m.
aangewend voor:
- De reconstructie van de winkelpui naar de oorspronkelijke tekening
- De reconstructie van het luik- en schrijnwerk wat neerkomt op het vervangen van het pvcschrijnwerk door een houten schrijnwerk met de oude tekeningen en profielen (geprofileerde
tussendorpel) en beslag en het aanbrengen van volle wit geschilderde luiken met ingewerkte
traversen.
1977

Literatuur
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 125
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr.200114 (kbv 14/2001)
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Izenbergestraat 1 - 3 Brouwerij de Proosdij
Historiek
De brouwerij was ingeplant ten oosten van de pastorie op een perceel van 20 a 44 c, die in het Ancien
Régime toebehoorde aan het Bureel van Weldaed. Omstreeks 1800 werd de bijhorende herberg de
Proosdij uitgebaat door het echtpaar Pierre Ryckeboer (- 1827) en Marie Constance Decleene ( - maart
1829). Zij verkochten in maart 1810 de herberg ‘de Proosdij’ aan het landbouwerspaar Jacobus Ignace
Slove en Mary Cecile Zoete (- 1826).
1899

De brouwerij met de bijhorende boerderij werd evenwel niet verkocht. Brouwer Ryckeboer bleef deze
uitbaten met erfdienstbaarheden voor de nieuwe eigenaar. Deze diende gedurende vijftig jaar bier af
te nemen van de brouwerij. Na de dood van de eigenaars – Constance Decleene stierf op maart 1829 –
werd de brouwerij openbaar verkocht. Ze komen nu in handen van Virginie Ryckeboer, medeerfgenaam, en Carolus Ryckeboer, die op 29 september 1829 huwden. Carolus bleef niet lang actief als
brouwer; op 21 januari 1835 kocht Jacobus Slove de brouwerij en de schuur van de rentenier
Franciscus Keirsbilcke, die tussen 1829 en 1830 de nieuwe eigenaar werd.
De herberg , inmiddels met de nieuwe benaming ‘de Kroon’ wordt omschreven als “een schoon
gerieflijk huis, bestaande in doorgaanden gank, woonhuis, kamer, keuken, vaulte en kelder daar onder,
hebbende vier bovenplaatsen, rondom gebauwt in steen en gedekt met pannen”.
De brouwerij was gedeeltelijk van baksteen gedeeltelijk van een vakwerk met planken opgebouwd.
Schuur en paardenstal was in vakwerk op een baksteenvoet en afgedekt met een strodak.

1977

1977

In 1842 kwam de brouwerij door koop in handen van Pieter Ley(sens), die het geheel moderniseerde
door de bouw van een moutbrouwerij en een wagenkot. De moutmaalderij was een rosmolen, die op
de binnenplaats werd ingeplant. Het geheel was op de spil 1861 gedateerd. Augustus 1900 werd de
familie door grondruil eigenaar van de grond.
herberg voor de som van
In februari 1906 kocht Jules Bailleul uit Westnieuwkerke de brouwerij en 6 herbergen
40.000 fr. Hij liet het woonhuis en de herberg vanaf 1913 herbouwen. Hij sluit op 14 mei 1914 een
overeenkomst met de gemeente voor het toeleggen van “den gracht gelegen tusschen den eigendom
secti A, nrs 176 e en 177b en het kerkhof bekend bij kadaster
van Jules Bailleul, gekend ten kadaster sectie
sectie A, nr.178 bij middel van cementbuizen, hebbende een opening van zestig centimeters diameter en
zooal
dit op eene lengte strekkende tot einde van den eigendom van Bailleul Jules, gekadastreerd zooals
hierboven. Alsook om voor een termijn van zes en zestig jaren aldaar eenen uitweg te nemen
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naar de dorpplaats door bovengemelde Bailleul, tusschen den eindgevel van zijn huis en de kerkhofhaag
op eene breedte van drie meters veertig centimeters aan het uitkomen bij de dorpplaats en eene lengte
van vier en dertig meters tot aan zijne brouwerij …”. De prijs voor deze grondinname was 2 franks per
jaar en één der voorwaarden is de kerkhofhaag in goede staat te houden “zoover als de uitweg zich
uitstrekt”.
De aanvraag van het echtpaar Wulleman voor het verbouwen van de koppelwoning wordt op 2 maart
1998 gunstig geadviseerd mits het schrijnwerk in de voorgevel naar het bestaande model in hout en
naar de bestaande kleurstelling (wit) uit te voeren.
Het bouwen van een garage-tuinberging werd op 11 oktober 1999 gunstig geadviseerd door M&L.
2011

Beschrijving
De brouwerswoning/herberg
Uit het oude fotomateriaal kunnen we afleiden dat de brouwerij/herberg oorspronkelijk een
eenlaagbouw was. Uit de koopakte weten we dat de bakstenen voorbouw een woonkamer,
slaapkamer, vestibule, kelder, voutekamer en een zolder omvatte. Het vakwerkgedeelte bevatte een
benedenkamer, een keuken en een wasplaats. In de zijgevels blijven belangrijke delen van dit oude
pand nog bewaard.
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2011

De huidige bouw gaat tot 1913-1914 terug. Het vormt een dubbelhuis van 2 bouwlagen en 6 traveeën
afgedekt met een zadeldak. Hierin werden gedeelten van de oude zijgevels opgenomen en leunde nog
een gedeelte van de oude constructie aan. Het rechtse gedeelte vormde de herberg, het linkse het
woonhuis. Het geheel is opgetrokken in een gele mechanische baksteen met een rode baksteen voor
de hoeklisenen, de omramingen de deurrisaliet. De afmetingen voor de gele baksteen en de rode
baksteen bedragen respectievelijk 22,5 x 10,8 x 6,6 cm (10 lagen = 74) en 23,5 x 11,3 x 6,5 cm (10 lagen
= 73,5). In de korte gevels bleef een gedeelte van de oude constructie bewaard.
Het schrijnwerk bestond oorspronkelijk uit houten T-ramen – met klapramen - en paneeldeuren. De
ramen waren van rolluiken voorzien. Bij de restauratie van 1996 werden de ramen op de verdieping
door pvc-exemplaren vervangen. De ramen op de gelijkvloerse verdieping werden door houten
replica’s vervangen. De deur van de woning bleef bewaard, deze van de herberg werd vervangen door
een historiserend exemplaar. De rolluiken werden door pvc-exemplaren vervangen.

2011
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De brouwerij
De ruwbouw van de eigenlijke brouwerij is nog bewaard gebleven. In het gebouw zijn duidelijk twee
fasen te herkennen. De onderbouw is nog vervaardigd van handgevormde bakstenen van 21,5 x 10,7 x
5,8 cm (10 lagen = 67 cm) in een staandverband. Ze bevat in de zuidmuur nog een gedichte
ingangsdeur en een venster. De oudste brouwerij was ooit wit gekalied. Het gebouw werd in een
volgende fase (na 1842) hersteld of verhoogd met een mechanische baksteen van 22 x 10,5 x 6,8 cm
(10 lagen = 80,5 cm). Deze laatste fase gebeurde onder brouwer Pieter Leysens. De verdwenen
brouwinstallatie bestond uit een installatie volgens het cascade-systeem met een roer- of beslagkuip
op de gelijkvloers. De aftekening hiervan is nog in de vloer te zien. De installatie bleef in werking tot
1934. Tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953) werd het koperwerk verkocht.
De bedakking bestaat uit handgevormde rode golfpannen. Onder de goot zijn nog in elke gevel de 6
verluchtingsvensters met tochtluiken bewaard. Het geheel is nu tot garage omgebouwd.
De smalle tussenbouw ten oosten was eveneens met een zadeldak afgedekt te oordelen naar de
bewaarde afdrukken op de oostelijke gevel van de brouwerij. Deze bouw is nu door garageboxen
onder een platdak vervangen.
2011

De gracht tussen de brouwerij en het kerkhof werd in 1914 gedicht en onderbuisd. Wellicht is toen de
nu nog bewaarde inrit met sinterstenen aangelegd.
De rosmolen
de

De rosmolen werd vermoedelijk midden 19 eeuw op de binnenplaats opgetrokken. De spil was 1861
gedateerd. Het geheel is in 1959 overgebracht naar het Openluchtmuseum van Bokrijk.
Herwaarderingsmaatregelen
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van de diverse onderdelen van dit pand (woonhuis, brouwerij,
verbindingsgebouw…) komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
De premie kan tevens aangewend voor:
Woonhuis:
- Reconstructie van de ramen van de verdieping met houten T-ramen
Brouwerij en verbindingsgebouw:
- Reconstructie van het gabarit van het verbindingsgebouw door het aanbrengen van een
zadeldak met een bedekking van rode golfpannen.
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-

Het onderhoud en herstel van het sinterpad vanuit de ringweg omheen het kerkhof
Aanbrengen van een witte kaleilaag

Literatuur
Cossey, 1977, p. 145-146 en 198
Becuwe, 2002
Bouwen door de eeuwen heen, 1982, p.140
Devliegher, 1978, p. 199-205.
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Izenbergestraat 2

1920

1977

1977

Historiek
Dit hoekhuis vormde oorspronkelijk de brouwerswoning en annex café van de mouterij/brouwerij de
de
Zwaan, die sinds de 18 eeuw door de familie Proot werd gerund. De eerste brouwer Proot was Louis
(18 juni 1792 – 19 december 1876), die was gehuwd met Nathalia Boogaert (°24 april 1810). Hij werd
respectievelijk opgevolgd door zijn zoon Julius (19 september 1840 – Leisele, 1924) en Daniël (°5 juli
de
de
1884). Wanneer in de 2 helft van de 19 E. de nieuwe brouwerswoning – nu Izenbergestraat 4 - werd
opgericht, evolueerde het huis tot een herberg ‘de Zwaan’ of ‘Au Cygne’, die ondermeer dienst deed
als gemeentehuis.
Volgende bouwaanvragen bleven bewaard:
De aanvraag
anvraag door Michel Decroos voor het slopen van bouwvallige afhankelijkheden gelegen achter
het huis Izenbergestraat
De aanvraag voor het plaatsen van een garagepoort door Degrave-Deroo werd
op 30 april 2009
w
ongunstig geadviseerd overwegend dat door het plaatsen van een garagepoort de kenmerkende
gevelritmering werd doorbroken wat een negatieve impact had op de specifieke kenmerken van het
beschermde dorpsgezicht.
De bouwaanvraag voor de wijziging van de raamopeningen en het aanbrengen van een voorzetgevel
werd niet teruggevonden. Deze ingreep gebeurde nochtans na de bescherming van het dorpsgezicht.
Beschrijving
Het huis is volledig verbouwd evenwel met het behoud van het oorspronkelijk gabarit.
Het hoekhuis bestaat uit een eenlaagsbouw met hoektravee met zijde Beverenstraat 5 traveeën en
zijde Izenbergestraat 3 traveeën onder een mank zadeldak met nok evenwijdig aan de Beverenstraat.
Het geheel was afgedekt met rode golfpannen.
De getoogde openingen waren oorspronkelijk voorzien van witgeschilderde kruiskozijnen uitgerust
met volle luiken. In de puntgevel zijde Izenbergestraat staken 3 rechthoekige vensters en 3
rondboogvensters. De muren waren oorspronkelijk naakt. De witte beschildering werd pas na 1952
aangebracht.
De gevels zijn nu bekleed met nieuwe (opgekleefde?) voorzetgevel. De gevelcompositie bleef
behouden met uitzondering van de korte gevel waarbij in de gelijkvloerse verdieping het meest
oostelijke venster afgelaagd werd en in de topgevel de drie rondboogvensters door twee rechthoekige
vensters vervangen werden. Het oorspronkelijke schrijnwerk is vervangen door nieuwe kruisramen
voorzien van klapramen. De nieuwe dakbedekking bestaat uit rode mechanische platte pannen.
Herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht Leisele
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Herwaarderingsmaatregelen
Dit beeldbepalend pand is recent door ondoordachte ingrepen sterk aangetast. Dit gebeurde
bovendien na de eigenlijke bescherming. Het gabarit bleef gelukkig behouden.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
De onderhoudspremie kan ondermeer aangewend voor ingrepen eneinde het geheel beter te laten
harmoniëren met het dorpsgezicht. Dit kan door:
- Het schilderen van de gevels in een witte of okergele kleurstelling
- Het wit schilderen van het schrijnwerk
- Het aanbrengen van een dakbedekking van rode golfpannen
2011

Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 101/79
Cossey, 1977, p. 147 en 198.
Becuwe, 2002, p. 11-12 en voetnoot 6
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 140
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Izenbergestraat 5
Historiek
Op het primitief kadaster wordt dit geheel reeds als één pand afgebeeld (Sect.A, nr.174). Vermoedelijk
betrof het een eenlaagsgebouw onder zadeldak. Het geheel is nu opgedeeld in twee panden. De
de
ombouw van de beide panden is eind 19 eeuw te situeren.

1977

2010

Beschrijving
Het linkse pand vormt een hoekhuis door een doorrit van het pand nr.3 gescheiden; het geheel toont
twee bouwlagen en 5 traveeën met een afgeschuinde hoektravee. Het geheel is afgedekt met een
zadeldak. Dit geheel is iets hoger dan het aanpalende pand.
De straatgevel is bepleisterd. De vrije zijgevel is opgetrokken in een rode baksteen van 22 x 19 x 6/6,3
cm (10 lagen = 73 cm) aangebracht in een kruisverband.
De gelijkvloerse verdieping is sterk aangepast door het inbrengen van H-ramen. De deur en
poortopening zijn vermoedelijk nog origineel. Oorspronkelijk kunnen we hier een 4-tal kruisvensters
veronderstellen, die samenvielen met de bovenste vensters. Mogelijks leidde de opgave van de
herberg tot deze omwerking. De verdieping toonde 5 vierhoekige kruisvensters. Het schrijnwerk is nu
in pvc vervangen.
De dakbedekking bestaat uit rode mechanische platte pannen. Het geheel is afgeboord met een
bakgoot met een pvc-bekleding
Zoals het pand Izenbergestraat 7 steekt de gevel onder een grijsgeschilderde cementbepleistering.
Verbouwingen of ingrepen in de gevel zijn dus nauwelijks af te lezen.
De deur in de hoektravee is gedicht en weggewerkt. In de verdieping steekt een rondboognis.
Herwaarderingsmaatregelen
Het pand onderging na WOI allerlei verbouwingen. Bovendien is het schrijnwerk door pvc-exemplaren
vervangen.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. De premie kan
ondermeer aangewend voor:
- Het herstel en onderhoud van de houten bakgoot
- Het vervangen van de PVC-ramen door houten kruiskozijnen
- Het herstellen van de oorspronkelijke gevelcompositie met kruiskozijnen op de gelijkvloerse
verdieping.
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Deze ingrepen dienen voorafgegaan door een bouwarcheologisch onderzoek teneinde de
precieze indeling te achterhalen.
Literatuur
geen
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Izenbergestraat 7
Historiek
Op het primitief kadaster wordt dit geheel reeds als één pand afgebeeld (Sect.A, nr.174). Vermoedelijk
betrof het een eenlaagsgebouw onder zadeldak. Het geheel is nu opgedeeld in twee panden. De
de
ombouw van de beide panden is eind 19 eeuw te situeren.

1977

Beschrijving
Het rechtse hoekhuis toont eveneens twee bouwlagen met van links naar rechts een poorttravee en 3
traveeën. Het geheel is afgedekt met een zadeldak van platte mechanische pannen. In het straatvlak
steken 3 dakvlakramen. De bakgoot is onderaan met pvc afgewerkt.
De poorttravee toont een getoogde poortopening. Hierboven steekt een laaddeur. De ramen in de
gelijkvloerse verdieping zijn aangepast door het inbrengen van ruime H-ramen met vermoedelijk een
nog originele deuropening. Op de verdieping steken drie houten klapramen.
Zoals het pand Izenbergestraat 5 steekt de gevel onder een grijsgeschilderde cementbepleistering.
Verbouwingen of ingrepen in de gevel zijn dus nauwelijks af te lezen.
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Herwaarderingsmaatregelen
Het pand onderging na WOI allerlei verbouwingen. Bovendien is het schrijnwerk door pvc-exemplaren
vervangen.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. De premie kan
aangewend voor:
- Het herstel en onderhoud van de bakgoot
- Het vervangen van de PVC-ramen door houten kruiskozijnen
- Het herstellen van de oorspronkelijke gevelcompositie met kruiskozijnen op de gelijkvloerse
verdieping. Deze ingrepen dienen voorafgegaan door een bouwarcheologisch onderzoek
teneinde de precieze indeling te achterhalen.
Literatuur
geen
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Leiseledorp 1

1860

96

1860

Historiek
Op zitting van 16 augustus 1860 hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de aankoop van de
percelen 208a en 215 voor het oprichten van een school voor jongens en meisjes. Deaankoopprijs
bedroeg 1845 fr. De grond, die toebehoorde aan landbouwer Médard Dedullen, was een boomgaard.
Het devis en de plannen van provinciaal bouwmeester P.Buyck dateren van 20 december 1860 en
werden op 13 november door de BD goedgekeurd. In zitting van 26 december 1861 wordt het
schoollokaal aanbesteed met de opmerking dat het bedrag (13492,14 fr) te laag geschat was gezien
een aantal posten niet zijn opgenomen (zoals transportkosten van de baksteen, arduin, zavelkalk en
pannen gelost in het Zwaantje). De begroting zou bijgevolg oplopen tot 15900 fr. De aankoopsom van
het perceel bedroeg 1800 fr. Er kwam een vraag voor 2/3 subsidie van de BD. De bouw greep plaats in
1862.
Op de zitting van 14 augustus 1862 werd het oud schoolhuis (Leiseledorp 12 en 13) dat voor de som
van 80 fr gepacht werd, door het armenbestuur verkocht
In de daaropvolgende jaren overwoog de gemeente de bouw van een aparte school voor meisjes. het
plan van de provincie-architect, begroot op 17211,85 fr werd in de zitting van 20 juni 1868 afgewezen,
gezien de diverse openbare werken de gemeentebegroting te sterk hadden bezwaard. Niettemin werd
het project enkele jaren later terug opgenomen. Op de zitting van 27 januari 1870 werd het project
goedgekeurd en de nodige gronden - 12 a 97 ca - aangekocht (Sect.A, 155, 156, 157, 158b en 158c). In
de nieuwe school werden de jongens ondergebracht. De meisjes bleven in de oude school, die na de
schoolstrijd een aangenomen school wordt.
Op 11 april 1927 keurde men de heraanleg van de speelplaats goed.
Op de gemeenteraad van 13 juni 1933 werd het herstel van de keuken van de meisjesschool
goedgekeurd. De werken werden geschat op 4000 fr. Het metselwerk werd verzorgd door Berteloot
Georges metser te Leisele, het timmerwerk door Ryckeboer August.
De vraag tot aankoop van schoolgebouwen en grond door de Zusters der Onbevlekte Ontvangenis te
Heist-aan-Zee van 12 januari 1941” ..met de verbintenis nieuwe en ruimere lokalen op te trekken, die in
elk opzicht zullen voldoen aan de wettelijke voorschriften en een aesthetisch karakter zullen dragen”
werd goedgekeurd. In de zitting van 10 maart 1941 besliste de gemeenteraad echter, na schatting (17
are 50 geschat op 27000 fr.), de verkoop niet toe te staan, gezien de tegenwoordige
tijdsomstandigheden…Hierop gaan de zusters over tot de realisatie van een nieuwbouw op de
noordwesthoek van het kerkhof (Leiseledorp 17).
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De gemeenteraad van 13 oktober 1942 besloot de school in te richten als officieel gemeentehuis. Eén
der vrijgekomen klassen werd ter beschikking gesteld van de gemeenteonderwijzer en er werd een
nieuw uithangbord geplaatst met het opschrift ‘gemeentehuis’ in zwarte letters. Deze functiewijziging
werd door arrondissementcommissaris in schrijven van 21 oktober 1942 goedgekeurd. Op 26 januari
1943 maakte architect August Lepoutre uit Veurne bestek en plannen over aan de gemeente.
Op 2 april 1995 richtte het OCMW een aanvraag voor de ombouw van het gemeentehuis tot vier
woongelegenheden (architect Frank Godderis). De vergunning werd verleend op 12 juni 1995 waarna
de werken op 3 februari 1997 aanvingen.
Op 16 december 1997 richtte het gemeentebestuur Alveringem een aanvraag voor het bouwen van 6
garages en het herbouwen van een gemene muur (architect F. Verschave, Brugge). Dit geheel werd
gunstig geadviseerd door M&L op 22 december 1997 mits de bijzondere voorwaarde dat het
materiaalgebruik diende aangepast aan de onmiddellijke omgeving door het gebruik van gele
handvormsteen en natuurrode dakpan.
Beschrijving
Het schoolgebouw toont het basistype van een dorpsschool, ontwikkeld door de provinciaal architect
P. Buyck. Het geheel bestaat uit de woning van de hoofdonderwijzer, waarop achteraan de klaslokalen
aansluiten. Bezijden in het verlengde van de voorgevel verrezen twee smalle aanbouwsels, die op deze
wijze de speelplaatsen van de straat afsloten.

1977

2011

De woning van de hoofdonderwijzer is een tweelaagspand van 3 traveeën afgedekt met een
overkragend zadeldak. De dakbedekking bestond oorspronkelijk uit rode handgevormde golfpannen.
Het bouwmateriaal is een gele baksteen van 20 x 10 x 6,3/6,5 cm (10 lagen = 74,5 cm). De vensters
steken in getoogde bogen afgedekt met een strekse laag en een druiplijst. De verdieping is met een
doorlopende lijst gescheiden. Deze bevat eveneens 3 getoogde ramen, die ter hoogte van de
boogaanzetten met een doorlopende lijst verbonden zijn.
Het originele schrijnwerk van de gelijkvloerse verdieping bestond uit kruiskozijnen uitgerust met
schuiframen en voorzien van volle, donkergeschilderde luiken. Bovenaan waren eveneens kruiskozijnen
met schuiframen voorzien. De originele voordeur was een plankendeur met een tweedelig bovenlicht.
Uit de bouwplannen leren we dat de gelijkvloers bestond uit een centrale gang met links een grote
keuken met centrale haard en rechts een spreekkamer (vooraan) en een kelder-voutekamer
(achteraan). Op de verdieping waren vier slaapkamers.
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De zijgebouwen
Het rechter aanbouwsel – zijde meisjesspeelplaats – omvatte een wasplaats met haard en een toilet.
Het rechtse – zijde jongensspeelplaats – had een houtopslagplaats. Onder het linkse blok stak een
grote regenwaterciterne. De toiletblokken waren opgesteld in de hoek van de respectievelijk
speelplaatsen.
De klaslokalen
Er waren twee klaslokalen respectievelijk van 4 en 3 traveeën, gescheiden door een vestiaireblok. De
oorspronkelijke klasvensters waren getoogd en voorzien van een druiplijst. De kruisramen waren
bovenaan voorzien van horizontale klapramen. Boven de toegangsdeur, die uitgaf op de vestiaire, stak
een verluchtingspleet. Ook in de hoeken van de lokalen was een verluchtingsysteem uitgebouwd.
De bedakkingen bestonden uit rode ’Brabantse’ pannen (Boomse pannen dus).
Bij de ombouw tot bejaardenflats werd het klassenblok volledig herbouwd en het woonhuis sterk
aangepast.

98

Herwaarderingsmaatregelen
de
Het schoolgebouw vormde vanaf midden 19 eeuw een vast item in de dorpskernen. Van deze
gebouwen zijn de standaardbesteken nog bewaard, waardoor ook de originele detailafwerking
gemakkelijk te achterhalen is. Door hun omvang en inplanting zijn het beeldbepalende gebouwen.
De school in Leisele is wel hard aangepakt. Zeker het woonhuis had via een soberder en meer
respectvoller aanpak zijn uitzicht kunnen behouden.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. De premie kan o.m.
aangewend om het oorspronkelijk uitzicht te herstellen. Dit omvat ondermeer:
- De reconstructie van de oorspronkelijke venster- en deuropeningen met het bijhorende
schrijnwerk
- De reconstuctie van de dakbedekking met rode golfpannen
Literatuur
Brugge, Rijksarchief, gemeentearchief Wulveringem, nr. 1698 (plannen schoolgebouw, dossiernr. 803)
Brugge Rijksarchief, gemeentearchief Leisele, register beraadslagingen gemeenteraad 1860-1902 en
notulen van de gemeenteraad van 2 mei 1941 tot 30 april 1950.
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 37/95 (9555), 83/97 (97193)
Alveringem, archief gemeente Leisele, nr. 191 (dossier vernieuwen dak en schrijnwerk).
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Leiseledorp 2

1903

Historiek
Op de zitting van het schepencollege van 5 juni 1845 wordt onder de rigting van gebouwen (nr.124) de
aanvraag behandeld van gebroeders Looten, timmerlui voor bouwen in steen en harden dak van twee
woonhuizen met afhankelijkheden langst den buertweg zuijd bij het kerkhof dezer gemeente op eenen
chinsgrond behoorende aen Mijnheer Pille grondeijgenaer woonende te Yperen.
De vraag wordt goedgekeurd mits de volgende voorwaarde dat de te stellen gebouwen enen afstand
zullen hebben van de buertweg van drie meters. Vermoedelijk betreft het hier de basisgebouwen.
In 1957 diende Gerard Denys een aanvraag in voor aanpassingswerken aan het woonhuis. In 1963
volgt de volledige nieuwbouw. In zijn zitting van 10 oktober 1963 keurt de gemeenteraad de plannen
goed mits ‘het gebruik van de zelfde ruwe baksteen over al de vrije gevels en eventueel vrijblijvende
geveldelen, het dak in rode en blauwzwarte materialen uit te voeren en alle betonlateien met staande
strekken in baksteen te bekleden…’ Dezelfde diende een bouwaanvraag in voor ‘het vernieuwen van de
voorgevel van de herberg door het plaatsen van grotere, meer moderne vensters’. Deze aanvraag werd
op de zitting van het CBS van 24 november 1961 goedgekeurd.
Denys Ghislain deed in 1988 een aanvraag voor het plaatsen van een vensteropening in de achtergevel
van de keuken. De goedkeuring volgde op 14 juli 1988. Hierin zat tevens de aanvraag voor het
schilderen van de voorgevel in een witte kleur.
De aanvraag van bvba Electric Design Solar Systems voor het plaatsen van fotovoltaïsche
zonnepanelen op achterste dakvlak van het rechtse blok werd op 7 september 2009 goedgekeurd.
Beschrijving
Het fotomateriaal laat op deze plaats twee huisjes zien. Links: een eenlaagsbouw van 4 traveeën
bestaande uit een poort en drie vensters, rechts: een tweelaagsbouw van 4 traveeën met op de
gelijkvloers een V-V-D-V-schikking met op de verdieping rondboogramen en een tweelaagsbouw met
rechthoekige openingen. Deze laatste is nog bewaard in het woonblok bezijden nr.3. weliswaar met
sterk aangepaste openingen.
De huidige bouw omvat twee basisblokken:
Het linkse blok telt 4 traveeën met op de gelijkvloers twee garagepoorten en vervolgens twee vensters.
De tweede travee bestaat uit twee bouwlagen en is afgedekt met een puntgevel. De westelijke travee is
wit geschilderd en lijkt nog een restant van een oudere eenlaagswoning, die in de nieuwbouw is
verwerkt.

1977
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2011

Het bouwmateriaal is een lichtrode mechanische baksteen in een langverband. Het geheel is afgedekt
met rode mechanische pannen met een bruin geschilderde bakgoot.
de
De rechtse blok bezit een 19 eeuwse kern en is een tweelaagsgebouw van 4 traveeën. Mogelijk vormt
dit reeds een uitbreiding van een eenlaagswoning. Oud fotomateriaal laat een hybride constructie zien,
waarvan de gelijkvloers een dispositie toont van een V-V-D-V. De ramen zijn kruiskozijnen met
schuiframen en vlakke luiken. De verdieping toont een halve verdieping met rondboogvensters en een
de
rechthoekig venster boven de 2 travee. Was dit oorspronkelijk een laaddeur?
De eenlaagsbouw ten oosten toont eveneens twee kruiskozijnen met luiken en lager breder raam.
Hiernaast steekt een poort. Met uitzondering van de poort steekt dit alles onder een vlakke
bepleistering met een natuursteenblokimitatie. Dit geheel interpreteren is moeilijk: mogelijk was de
initiële bouw een reeks van drie eenlaagshuisjes.
De ramen op de gelijkvloerse verdieping en de verdieping zijn dus na de Tweede Wereldoorlog sterk
aangepast; de grote ramen werden in 1961 aangebracht.
De dakbedekking bestaat uit platte mechanische pannen. Op de achterzijde zijn nog de rode
golfpannen bewaard. Dergelijke pannen waren oorspronkelijk ook aangebracht op de voorzijde.
Herwaarderingsmaatregelen
In dit woonblok kunnen we dus drie elementen onderscheiden.
Het nieuwgebouwde linkse woonhuis is atypisch qua uitwerking en qua gabarit en komt niet in
aanmerking voor de onderhoudspremie
Het middenblok en het rechtse woonhuis komen wel in aanmerking. Werken van onderhoud, herstel
en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van dit pand
komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. Voor deze twee onderdelen komen ondermeer
volgende werken in aanmerking:.
Voor het middenblok:
- Herstellen van de oorspronkelijke gevelindeling met twee kruisvensters uitgerust met luiken
Voor het rechtse woonhuis:
- Herstellen van de oorspronkelijke gevelindeling met rondboogvensters op de verdieping en
kruisvensters met bijhorende luiken op de gelijkvloers
- Aanbrengen van rode golfpannen op het straatdakvlak
- Herstel, reconstructie en witschilderen van de bakgoot.
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Leiseledorp 3

2010

102

1977

2006

Historiek
Er zijn weinig gegevens gekend omtrent de vroegste geschiedenis van dit huis. Op basis van de
muurankers is het pand opgetrokken in 1851.
Op 30 juni 1997 vroeg R. Van Stalle een vergunning voor het bouwen van een rijwoning na afbraak van
de bestaande woning. M&L leverde een ongunstig advies af op 6 augustus 1997: de gevel diende
behouden. Nieuwe aanvragen voor herbouw volgen op 5 augustus 1998 en 31 augustus 1998. De
bouwvergunning werd door het CBS geweigerd op 16 februari 1999.
Bij de bespreking op 27 maart 2002 stelde M&L vast dat de bouwfysische toestand geen sloping
vereiste en stuurde aan op een gedetailleerde opmeting van de resterende gevel. Het voorstel tot
herbouw werd gunstig geadviseerd op 29 mei 2002 mits volgende bijzondere voorwaarden:
- Geveltekening ingediend op sch. 1/20 met afmetingen, materialen en kleuren
- Zwarte in plaats van rode Boomse pannen
- Jaartalankers dienen gerecupereerd en terug aangebracht
- Detailtekening profilering plintlijsten dient opgemaakt
- Elk deel van schrijnwerk (kroonlijst, ramen, deur, winkelpui) dient gedetailleerd uitgetekend en
voorgelegd als uitvoeringstekening; het schrijnwerk dient uitgevoerd te worden met dezelfde
profileringen en secties als het bestaand schrijnwerk
- Beschrijving voor uitvoering van de rotsbepleistering dient bijgevoegd.
Dit leidde tot een nieuwe aanvraag voor de verbouwing van de rijwoning (architect Patrick Dumon, De
Panne). Het bindend advies van M&L van 17 juli 2002 vermeldde de volgende voorwaarden:
- Dakvlakramen dienen beperkt tot de achterzijde van het pand
- Jaartalankers dienen gerecupereerd
- Opmaak detailtekeningen
- Beschrijving rotseerwerk
- Afsluitmuur met eigendom Leiseledorp 4 dient behouden
Het CBS levert op 9 augustus 2002 een gunstig advies.
Op 10 augustus 2006 en uitgebreider op 14 september 2006 (fotorapportage) werd een aantal
overtredingen vastgesteld. Het advies van 27 september 2006 vermeldde de volgende punten: op het
dak zijn rode Boomse pannen gelegd en op het dak werd een bijkomend schouwvolume aan de zijde
van Leiseledorp 4 geplaatst. Deze schouw is niet vergund, maar betekent geen onoverkomelijk
element. De kroonlijst is uitgevoerd als een vlakke houten kroonlijst en niet volgens de oude toestand.
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De gevel diende nog te worden afgewerkt. De rotsbepleistering dient nog aangebracht inclusief de
onderste boord met velden in de plintzone. De omlijstingen van de ramen op beneden- en
bovenverdieping waren in originele toestand uitgevoerd in pleisterwerk. Op de bovenvedieping waren
die duidelijk geprofileerd rond de vier ramen. Op de benedenverdieping waren die vlakker uitgevoerd,
maar bovenaan zat een geprofileerde lijst. In de huidige uitvoering werden deze omlijstingen in blauwe
hardsteen uitgevoerd, hoogstwaarschijnlijk omwille van de duurzaamheid. De profilering is niet juist
uitgevoerd. De omlijstingen op de bovenverdieping zijn vlak uitgevoerd; deze dienen geprofileerd te
zijn; op de benedenverdieping werd de geprofileerde waterlijst boven de twee ramen wel hernomen,
doch het profiel werd niet hernomen naar de originele toestand.
Zowel de ramen boven, de ramen op de gelijkvloers als het geheel van de pui werden niet conform de
originele toestand uitgevoerd. Nieuwe detailtekeningen dienen voorgelegd; De luikenduimen werden
niet teruggeplaatst in de blokken van de twee ramen op de gelijkvloerse verdieping. Het schrijnwerk
was nog niet geschilderd.
Deze bijkomende werken zijn tot nogtoe slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
Beschrijving
Dit breedhuis telt vier traveeën in een V-V-Pui–dispositie en twee verdiepingen onder een zadeldak.
Het pand is 1851 gedateerd met muurankers. Het geheel toont een versiering in een eenvoudige
Louis-Philippestijl en bestaat uit een gevel in rotsbepleistering met onderaan een plint versierd met
spiegels met ronde korte hoeken. De ramen op de gelijkvloers zijn T-ramen met afgeronde
bovenhoeken.
De pui bestaat uit een centrale deur gekoppeld aan twee rechthoekige vensters met opgezette
de
rolluikkasten. Deze lijken later – eind 19 eeuw – aangebracht. De bouwlagen zijn gescheiden door
een doorlopende lijst, waarop de vier korte klapramen met afgeronde bovenhoek rusten. De kroonlijst
bestaat uit een bakgoot op consoles.
Herwaarderingsmaatregelen
Dit pand is merkwaardig door zijn zorgvuldige uitwerking in een eenvoudige Louis-Philippestijl.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. In het bijzonder kan
de premie aangewend voor de nog uit te voeren afwerking zoals:
- Het aanbrengen van buitenluiken op duimen in het raamhout
- Het uitvoeren van een correcte profilering van de vensteromlijstingen
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Het aanbrengen van zwarte golfpannen
De exacte reconstructie van de bakgoot

Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 43/97 (9798), 103/98 (98103), 76/2002
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 146
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Leiseledorp 4
Historiek
de
Dit eenlaaghuis dateert uit het midden van de 19 eeuw en vormt één van de eerste woningen
langsheen de zuidelijke rooilijn.
Veel gegevens zijn niet voorhanden. Ooit was het een smidse, waaraan een café ‘In de Smisse’ was
verbonden.
De aanvraag door Franky Wyffels voor het herstel van het dak en het plaatsen van nieuwe dakramen
werd op 11 juli 1989 goedgekeurd. Hierbij werd de schoorsteen vernieuwd in baksteen en plaatste
men een nieuwe garagepoort (kantelpoort) van 2,5 op 2,25 m hoogte.
Ca.1905

1926

1977

Beschrijving
Het pand is een rijhuis van één bouwlaag onder een zadeldak. De geveldispositie toont nu een poort –
R-R-D-R-D. Oorspronkelijk stak in de linkse travee een tweevleugelige poort (de smidse?), te oordelen
naar het oudste fotomateriaal. Deze werd na verloop van tijd – zeker voor 1926- door een deur
vervangen (de tekening van een latei in de cementbekleding van de voorgevel). Vermoedelijk betrof
het dus een woonst met atelier.
Het eenlaagshuis is afgedekt met een zadeldak van rode golfpannen. Het geheel is afgeboord met een
bakgoot op smalle consoles. Deze is nu gebruind, maar was oorspronkelijk wit geschilderd. De twee
kleine zolderraampjes werden in 1989 vervangen door drie iets ruimere dakvlakramen.
De gevel toont een bepleistering verlevendigd met een natuursteenimitatie van blokken van 15 op 30
cm. Hierop was een beschildering aangebracht, blijkbaar eerst in een gele en later in een witte kleur.
De beluikte T-ramen zijn uitgerust met klapramen. De luikconstructies tonen interne traversen en zijn
op het kozijnhout aangebracht. Deze T-ramen lijken omgewerkte kruiskozijnen met schuiframen. Ook
de luiken zijn niet origineel maar goede replica’s, zij het met te dunne planken. De deur is een
rijkversierde paneeldeur, die enigzins constrasteert met het sobere geheel.
De kleurstelling bleef tot begin ’90 bewaard. Het schrijnwerk was wit geschilderd, de luiken
donkergroen. Nu is al het schrijnwerk gebruind.
De westelijke schoorsteenpijp werd verhoogd tegenaan de gevel Leiseledorp 5.
Herwaarderingsmaatregelen
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
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Recente ingrepen aan de gevel, het schrijnwerk en het dak tasten de gaafheid van de bouw aan. In dit
kader kan de onderhoudspremie ondermeer aangewend voor:
Het herstel van de originele kleurstelling van het schrijnwerk (wit geschilderde ramen en deur, groen
geschilderde luiken en een wit geschilderde bakgoot
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 827/89 en 56/91
Cossey, 1977, p. 198.
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Leiseledorp 5
Historiek
de
Het dubbelhuis is eind 19 eeuw opgetrokken. In het huis was ooit de herberg ‘A la Botte’.

Voor 1923

1977

Beschrijving
Rijhuis van twee bouwlagen en 4 traveeën onder een zadeldak. De bakgoot steekt nu in een witte pvcbekleding. Voor- en zijgevel tonen een cementbekleding met een natuursteenimitatie, sluitstenen
boven vensters van de verdieping in combinatie met schijnconsoles voor de bakgoot. Boven de
benedenvensters waren horizontale lijsten aangebracht. Blijkens het fotomateriaal is deze
cementbekleding pas op het eind van het interbellum aangebracht.
Het schrijnwerk is uitgerust met witgeschilderde T-ramen met klapramen, beneden voorzien van pvcrolluiken. Oorspronkelijk waren hier houten rolluiken aangebracht. Op de verdieping steken T-ramen
met een geprofileerde tussendorpel uitgerust met klapramen zonder luiken
De achtergevel is nu nog gedeeltelijk bewaard. De verdieping telt 3 traveeën met T-ramen.
De dakbedekking bestaat uit rode platte mechanische pannen. Boven de voordeur is het oud
opgeschilderd huisnummer 103 bewaard.
Links op de gevel is de afvoergoot aangebracht. Hiervan bleef de oorspronkelijke gietijzeren dolfijn
nog bewaard.
Herwaarderingsmaatregelen
Het geheel vormt een goed bewaard geheel met een eerder ongewoon versieringsniveau.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Recente ingrepen aan de gevel, het schrijnwerk en het dak tasten de gaafheid van de bouw aan. In dit
kader kan de onderhoudspremie ondermeer aangewend voor:
- Het aanbrengen van de originele kleurstelling van de voordeur (wit geschilderd schrijnwerk).
- Restauratie en herstel van de houten bakgoot
- reconstructie van de cementbekleding van de plint.
Literatuur
Cossey, 1977, p. 198
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Leiseledorp 6
Herberg De Casino

Ca. 1905

108

1929

1977

Historiek
Op het primitief kadaster wordt hier reeds een kleine woning(?) aangegeven, die iets teruggetrokken
de
van de rooilijn was ingeplant. De huidige woning werd midden 19 eeuw opgetrokken. Rond 1900
telde het huis twee bouwlagen. Vermoedelijk was dit reeds het resultaat van het aanbrengen van een
verdieping, gezien de ongelijke gevelbehandeling en travee-indeling van de beide registers. De meest
rechtse travee bestond uit een deur en een poort in één kozijnconstructie gevat. Deze werd
vermoedelijk reeds voor WOI vervangen door een deur en een raam. In dit pand was een
wagenmakerij ondergebracht gerund door Henri Vandewoude.
De aanvraag van Marcel Geldhof van 5 november 1996 voor dakwerken wordt op 26 november 1996
gunstig geadviseerd: de bestaande platte pan wordt vervangen door een type Vlaamse pan met
eenzelfde kleur. De bestaande hanggoot werd vervangen door een bakgoot.
Beschrijving
Breedhuis van 5 traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Als bouwmateriaal is een gele
baksteen met rode inclusies van 21,5/22 x 10,7 x 6 cm (10 lagen = 67 cm) aangewend. De opening van
de poort werd met een rode baksteen gedicht (10 lagen = 75 cm).
De travee-indeling van de bouwlagen verschilt en dit laat aanpassing(en) vermoeden. De gelijkvloerse
verdieping toont 5 traveeën door muurdammen van een ongelijke breedte gescheiden. Enkel de
zijpilasters lopen over de verdieping heen. De andere stoppen ter hoogte van de aanzet van de
verdieping. De poortopening werd met een rode baksteen aangepast in een afzonderlijke deur en
venster.
De verdieping toont slechts 4 traveeën.
De rechthoekige vensters op de gelijkvloers bezitten nog hun zware originele kruiskozijnen, die
oorspronkelijk uitgerust waren met schuiframen en voorzien van luiken aangebracht op duimen op het
raamhout. De dorpels werden recent vernieuwd met arduinen dorpels. De verdieping toont vierkante
vensters met houten kruiskozijn uitgerust met geprofileerd middendorpel. De luiken zijn vernieuwd.
Oorspronkelijk kunnen we hier luiken met ingewerkte klampen veronderstellen. De huidige exemplaren
zijn paneelluiken van een 4tal planken met een omgaande omraming.
De gevel was ooit lichtblauw en vervolgens geel gekaleid. Deze beschildering was vermoedelijk
aangebracht om de rode baksteen van de gedichte poort te verdoezelen.
De dakbedekking met rode platte pannen is nu voorzien van een donkerrood geschilderde bakgoot.
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De muurankers C en A boven de gelijkvloers vormen vermoedelijk de initialen van de bouwheer (en
niet de naam van de herberg zoals weleens gesuggereerd wordt.
De achtergevel is op de verdieping voorzien van halfronde vensters.

1977

Herwaarderingsmaatregelen
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Recente ingrepen aan de gevel, het schrijnwerk en het dak tasten de gaafheid van de bouw aan. In dit
kader kan de onderhoudspremie ondermeer aangewend voor:
- Aanbrengen van de originele witte kleurstelling van het schrijnwerk en de gootlijst.
- Aanbrengen van luiken naar het originele model met brede onbewerkte planken met ingewerkte
traversen.
- Kaleien van de gevel
Literatuur
Cossey, 1977, p. 198.
Bouwen door de eeuwen heen, 1982, p. 146-147
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Leiseledorp 7
Historiek
Het pand werd kort voor 1914 opgetrokken.
vo plaatsen van duiventil. M&L levert een gunstig
In 1999 is er een aanvraag van D. Vanslembrouck voor
advies af op 15 juli 1999 (buiten gezichtsveld, aangepast bouwvolume) maar er volgen talrijke
bezwaarschriften waardoor de vergunning door de gemeente op 9 augustus 1999 geweigerd werd. Bij
beroep bij de BD werd deze weigering gegrond verklaard.

1929

110

2010

Beschrijving
Het dubbelhuis toont twee bouwlagen onder een zadeldak.
Het bouwmateriaal bestaat uit een gele mechanische baksteen van 20,5/20,7 x 9,2 x 6,5/6,7 cm (10
lagen = 79 cm) aangebracht in een kruisverband. De westelijke zijgevel toont een cementbekleding
met horizontale lijnen.
De gevel telt drie traveeën voorzien van getoogde openingen afgedekt met een streklaag. De gevel is
bovenaan met een tandlijst afgewerkt.
Het schrijnwerk is nog origineel: de ramen zijn T-ramen uitgerust met klapramen. Ze vertonen een
versiering met opgelegde lijsten voorzien van diamantkoppen. De benedenramen zijn vierdelig, de
bovenramen driedelig.
Beneden zijn de ramen origineel uitgerust met rolluiken. Deze zijn nu vervangen door pvc-exemplaren.
De dakbedekking bestaat uit platte mechanische pannen. De dakrand is uitgerust met een houten
bakgoot.
Ten westen van het huis is een garage onder een lessenaarsdak aangebouwd. De gevel toont een
trapafwerking en is voorzien van een getoogde poortopening.
Herwaarderingsmaatregelen
Het pand is goed bewaard.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 87/99
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Leiseledorp 8
Herberg ‘In de Vette Os’

1904

1977

1977

Historiek
Het pand werd in 1769 opgetrokken (datum met reliëfbaksteen in de zuidelijke topgevel). Het geheel
maakt deel uit van een kleine verkaveling, die in deze periode op grond van de armendis werd
aangelegd en waartoe ook het oude schoolgebouw (Leiseledorp 12 en 13) uit 1787 behoort.
Uit het fotomateriaal kunnen we nog enkele verbouwingen afleiden. Fotomateriaal van rond 1900 laat
een tweewoonst of een herberg (rechts) en een beenhouwerij (links) zien, waarbij de twee
linkervensters door een deur met bovenlicht en een drieledig venster zijn vervangen. Het
oorspronkelijke schrijnwerk van de centrale deur en de twee rechtse ramen (met kleinhoutverdeling)
bleek nog bewaard, maar werd reeds voor WOI vervangen door T-ramen.
De toestand voor de verbouwing 1978 laat nieuwe verbouwingen zien: de linkerdeur is intussen
gedicht en het schrijnwerk door T-ramen vervangen. Bezijden de centrale dakkapel zijn twee
dakkapellen met een trapgeveltje aangebracht.
De aanvraag van G. Monein voor verbouwen van woning van 5 december 1978 (architect B. Hendryckx,
de Panne) krijgt een gunstig advies van M&L op 16 januari 1979. De werken omvatten de reconstructie
van de originele gevelindeling en het vensterschrijnwerk met luiken (inclusief het openen van het
venster in de zuidelijke korte gevel). Verder werd de zolderverdieping heringericht met het vernieuwen
van de moerbalk (rechts van de ingang).
De aanvraag voor de heropbouw van een bergplaats aan woning-café stuit op een ongunstig advies
van M&L van 5 maart 2001; er wordt een nieuw voorstel gevraagd, die rekening houdt met de
volgende opmerkingen:
- Bestaande gevellijn dient behouden (rechttrekken van een historische constructie omwille van
voorkomen van nutsleidingen is onaanvaardbaar)
- Herbruik van de baksteen, dakpannen en gevelankers
- Respect voor afwerkingdetails (geen goot)
- Respect metselverband bijzonder voor boog met afwisseling van verschillende kleuren van
baksteen
- Detaillering nieuw schrijnwerk
- Bestaande openingen respecteren in het hoofdgebouw: de raamopening in de zijgevel dient
bewaard en kan niet vervangen door twee ramen..
- Bijgebouw: twee kleine ramen in keuken, bestaande inrijpoort met houten poort in de volledige
boogconstructie
Herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht Leisele
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De nieuwe poort uiterst links kan geplaatst en met een hedendaagse eenvoudige vormgeving,
aansluitend qua materiaalgebruik (bv. rechthoekige houten poort)

Het beroep tegen deze beslissing bij de BD werd ongegrond verklaard.
Een nieuwe aanvraag op 2002 stuit opnieuw op een ongunstig advies van M&L van 8 april 2002 omdat
aan een aantal voorwaarden uit het advies van 5 maart 2001 niet is voldaan. Men vraagt opnieuw:
- Het behoud van de gevellijn
- Het behoud van de afmetingen
- Het behoud van de bestaande openingen op bijgebouw en hoofdgebouw
De aanvraag
anvraag van G.Monein-M.Depover voor het verbouwen van woning/café, gedateerd op 9 februari
2009 (architect E.Maeyaert) wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd mits:
- Behoud van geknikte rooilijn
- Nieuwe poort beperkt tot 285 cm breedte (zie bestaande poort)
- Nieuw bijkomend raampje kan uitgevoerd naar reeds bestaande ramen
- Voorleggen van detailtekeningen voor het houten schrijnwerk.
Beschrijving
Dit merkwaardig hoekpand is een eenlaagsdubbelhuis onder een mansardedak. Het bouwmateriaal is
een gele baksteen van 22 x 10/10,5 x 5,5/6 cm (10 lagen = 64 m).
De voorgevel telt en telde 5 traveeën in een symmetrische dispositie met een centrale deuropening en
twee maal twee ramen, die staken in getoogde nissen. De gevel was afgedekt met een geprofileerde
ste
lijst. Begin 20 eeuw was het schrijnwerk nog gedeeltelijk origineel met kruisramen met een
kleinhoutverdeling en een waaiervormig bovenlicht boven de ingangsdeur. Het was uitgerust met
luiken aangebracht op het raamhout. Architect B. Hendryckx inspireerde zich voor de reconstructie op
het fotomateriaal, maar zowel de tekening van de kleinhoutverdeling als de tekening van het
bovenlicht tonen enkele belangrijke verschillen. De ramen toonden immers een 3 x 3 en een 3 x 4
indeling respectievelijk in het bovenste en onderste venstervlak tegenover de 2 x 2 en 2 x 3 nu. Ook
het bovenlicht toonde een iets andere tekening.
Het mansardedak is afgedekt met rode golfpannen, die de zijmuren afdekten. Te oordelen naar de
afzonderlijke console, bewaard in de rechterhoek staken de zijgevels boven het dakvlak uit.
De zuidelijke zijgevel stond vrij. Ze was uitgerust met een raam, die in 1979 opnieuw werd geopend.
Ook in de top stak een nu gedicht zolderraam. In de geveltop is met cijfers in reliëf de datum 1769
aangebracht.
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In het dakvlak van de voorgevel stak een houten dakkapel afgedekt met een driehoekig fronton. Dit
werd na WOI uitgebreid met twee bakstenen dakkapellen met een trapgeveltje. Op hun beurt werd dit
alle vervangen door drie gelijkvormige houten dakkapellen, geïnspireerd op het oorspronkelijke model.
Voor het pand lag een omhaagd voortuintje.
Herwaarderingsmaatregelen
Dit pand is beeldbepalend en heeft monumentwaarde. Werken van onderhoud, herstel en
herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van deze
panden komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. Deze kan onder meer aangewend voor:
- De reconstructie van het originele schrijnwerk – ramen en luiken – volgens de oorspronkelijke
tekening
- Het wit schilderen van het schrijnwerk
Voorstel met betrekking tot tuin en afsluiting:
- Reconstructie van de voortuin met streekeigen perceelshaag en kasseibekleding.
Literatuur
Cossey, 1977, p. 198 en p.221 (foto).
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 147
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nrs. 81/78, 23/2002, 2009.11(algemeen plan)
Archief R&E
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Leiseledorp 9 - 10

1914-1918

114

1977

Historiek
Het dubbelhuis werd tussen 1904 en 1914 opgetrokken. Hiervoor stond op deze plaats een lagere
eenlaagswoning onder een zadeldak. Het omvat momenteel twee wooneenheden.
De aanvraag voor het vernieuwen van het dak en het plaatsen van een velux en dakvenster werd op 13
februari 1990 goedgekeurd.
De aangetroffen aanvragen hebben betrekking tot de rechtse woning nr.9. De aanvraag door P.
Declercq voor het bouwen van een garage van 8 op 6 m zijde Veurnestraat werd op 11 april 1995
goedgekeurd.
Op 3 november 1997 volgde een aanvraag van dezelfde P. Declercq voor herstellingswerken aan het
dak van woning (plaatsen onderdakplaten en nieuwe pannenlaten, vervangen dakpannen en
vervangen zinken bakgoot). Het advies van 23 december 1997 was gunstig voor het herstel met de
rode pannen, identiek aan bestaande rode, platte pannen.
Voor de linkse woning is er een aanvraag door A.L.Mechelynck voor de plaatsing van twee veluxen op
de achterzijde van de woning en de installatie van een schotelantenne. Op 28 augustus 1999 volgde
een gunstig advies van M&L mits aanbrengen van één dakvlakraam van het kleinste type (79 x 95 cm)
en een schotelantenne niet hoger dan 4 m.
Beschrijving
Deze dubbelwoning bestaat uit een eenlaagsbouw onder een mansardedak. De gevel toont 5 traveeën
in een D-V-V-D-V-dispositie. Als bouwmateriaal is een gele mechanische baksteen gebruikt van
21,3/21,5 x 9,8/10 x 6,5/6,8 cm (10 lagen = 78 cm). De linkse woning toont nog het originele
metselwerk. Dat van de rechtse woning is herzet met een te dikke voeg (fig.16).
Boven de linkse toegangsdeur zijn geschilderd huisnummers bewaard. Het toont twee nummers
namelijk 103 en 117.
De dakbedekking bestaat uit rode mechanische pannen. Het noordelijke huis toont nog een aantal
handgevormde vorstpannen. Het achterdakvlak blijkt hoofdzakelijk uit zwarte dakpannen te bestaan. Is
dit de oorspronkelijke toestand of betreft het hier recuperatie van de eerste woning op deze plaats?
In het voorste dakvlak steken drie dakkapellen. Oorspronkelijk toonde ze een symmetrische opstelling
met centraal een brede dakkapel met steekboogopening en trapgevel. De twee zijdakkapellen waren
kleiner en smaller en toonden een rondboogopening onder een trapgeveltje. Het linkse exemplaar is
later verbouwd (interbellum?) naar model van de centrale dakkapel.
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Het schrijnwerk is nog bewaard. De ramen zijn T-ramen, uitgerust met klapramen en rolluiken. De twee
deuren zijn paneeldeuren met telkens een bovenlicht en twee raampjes.
Herwaarderingsmaatregelen
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van deze panden komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. Deze kan
ondermeer aangewend voor:
- De reconstructie van de linkse dakkapel naar model van het rechtse exemplaar.
Voorstel met betrekking tot tuin en afsluiting:
- Aanplanten van streekeigen 1 m hoge perceelshagen omheen de voortuin en de achtertuin
- Heraanleg toegangspad en stoep
- Reconstructie ijzeren toegangshek
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, 17/90
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr.24/95 (199550), 111/99
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Leiseledorp 11
Herberg ‘A la Commerce’

2011

116

1960

1977

Historiek
de
Deze woning behoort tot de verkaveling, hier in de 2de helft van de 18 eeuw op initiatief van de
armendis aangesneden. Ooit was het een herberg ‘A la Commerce’.
De aanvraag voor de bouw van een garage van 4 op 6 m zijde Veurnestraat door P. Kodeck, werd op 1
maart 1994 goedgekeurd. De vervallen bouwvergunning werd opnieuw ingediend. De werken vingen
aan op 11 augustus 1997.
In 2004 volgde een aanvraag voor een onderhoudspremie voor schilderwerken aan ramen, deur en
luiken.
Beschrijving
Het geheel bestaat uit een breedhuis van 2 bouwlagen en 5 traveeën onder een mank zadeldak, iets
inspringend ten opzichte van nr.10. Het grondplan toont een centrale gang met bezijden telkens twee
kamers. De kamer in de noordwesthoek is een voutekamer.
De gelijkvloerse verdieping toont een in een V-V-D-V-V-dispositie met licht getoogde openingen,
waarin rechthoekige T-kozijnen uitgerust met schuiframen en voorzien van luiken aangebracht op het
de
de
vensterhout. Deze vensters kunnen we eerder in de 2 helft van de 19 eeuw dateren. De nog
originele vensters op de verdieping zijn kruiskozijnen met een geprofileerde accoladeboogvormige
tussendorpel voorzien van schuiframen. De originele kleinhoutverdeling is hier verdwenen.
De dakbedekking bestaat uit rode golfpannen, die de zijgevels afdekt. Op de zijgevels staan twee
schoorstenen.
De achtergevel is iets soberder en bestaat uit een centrale deuropening en twee ramen. Deze drie
elementen hebben nog hun oorspronkelijk schrijnwerk met kleinhoutverdeling bewaard.
Van de voortuin is het gietijzeren poortje bewaard. Het is aangebracht tussen twee ronde
gecannuleerde pijlers, bekroond met een pijnappel.
Herwaarderingsmaatregelen
Het pand is een beschermd monument en kan bijgevolg reeds geneten van de daaraan gekoppelde
premiestelsels voor exterieur en interieur.
In het kader van het beschermde dorpsgezicht kan de onderhoudspremie aangewend voor werken met
betrekking tot tuin en afsluiting:

Herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht Leisele

-

Aanplanten van streekeigen perceelshagen omheen de voortuin en de achtertuin (hoogte: 1 m)
Heraanleg toegangspad en stoep
Onderhoud en herstel van het ijzeren toegangshek

Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr.19/94, 52/97
Cossey, 1977, p. 155 en 198
Devliegher & Goossens, 1980, afb.121.
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 148
1977
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Leiseledorp 12
Historiek
De historiek van de panden 12 en 13 is goed gekend. Het geheel gaat terug tot het schoolgebouw uit
1787 – muurankers in voorgevel van Leiseledorp 12 in 1992 verwijderd - , die in de plaats kwam van
een schoolgebouw opgetrokken van vakwerk. Grond en gebouw was eigendom van de armendis. Het
geheel functioneerde tot 1862, jaar waarop de gebouwen van de nieuwe jongens- en meisjesschool,
het huidige Leiseledorp 1, in gebruik werden genomen. Hierop verkocht de C.O.O. het geheel dat
vervolgens in twee eigendommen werd opgesplitst.
De aanvraag voor het vernieuwen van vensters en deuropening, bouwen van veranda van 3,6 op 1,3 m
en oprichten van garage van 4 op 6 m werden goedgekeurd op 16 mei 1990 mits gebruik van strekken
en lintelen boven de deur- en vensteropeningen uit te voeren in streekeigen steen.
Het plaatsen van een voorzetsteen tegen de bestaande voorgevel werd goedgekeurd door CBS op 30
april 1991 mits het gebruik van streekeigen baksteen. Er werd geen advies gevraagd aan M&L.
De toelating voor het plaatsen van een houten tuinhuis is op 8 oktober 1991 verleend.
De achtergevel werd herbouwd (spouwmuur met rode baksteen). De aanvraag
anvraag door J.-Cl. Gryson voor
het uitbreiden van de woning met veranda, en dit ter vervanging van een bestaande
verandaconstructie, werd door M&L gunstig geadviseerd. De werken vatten aan op 15 april 2005.
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1977

Beschrijving
Het oorspronkelijke schoolgebouw bestond uit een eenlaagsbouw van 8 traveeën onder een
mansardedak. Na de opsplitsing in 1862 werd het geheel licht herwerkt en kenden beide delen een
eigen evolutie.
Fotomateriaal van voor 1914 laat zien dat het linkse huis uitgerust was met kruisramen en
opgebouwde rolluiken. Boven het linkse en rechtse venster stak een dakkapel. De gevel toonde een
de
19 eeuwse rotscementbekleding.
Het aanbrengen van een nieuwe voorzetgevel wijzigde grondig het uitzicht. De voorzetmuur in een
mechanische roosgele baksteen in langverband toont bovenaan een tandlijst. De ingangsdeur werd
de
de
van de 3 naar de 4 travee rechts gebracht. Het schrijnwerk van de vensters toont nu T-ramen met
klapramen.
De dakbedekking bestaat uit platte mechanische pannen. In het rechte dakvlak steken drie
dakvlakramen.
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Herwaarderingsmaatregelen
de
Het hele complex van de oude dorpschool is sterk aangetast. Niettemin bleef het typische 18 eeuwse
gabarit behouden.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Recente ingrepen aan de gevel, het schrijnwerk en het dak tasten de gaafheid van de bouw aan. In dit
kader kan de onderhoudspremie aangewend voor:
- Het herstel van de oorspronkelijke gevelverhoudingen (ruimer en hogere vensters, inplanting
de
deuropening) en 19 eeuwse gevelafwerking (met rotswerk) en het terug aanbrengen van de
muurankers/data-ijzers
Voorstel met betrekking tot tuin en afsluiting:
- Aanplanten van streekeigen perceelshagen omheen de voortuin en de achtertuin
- Heraanleg toegangspad en stoep
- Reconstructie ijzeren toegangshek
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 30/90, 57/91, 31/91, 2004.169
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 149
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Leiseledorp 13
Historiek
De historiek van de panden 12 en 13 zijn goed gekend. Het geheel gaat terug tot het schoolgebouw
uit 1787 – muurankers in voorgevel van Leiseledorp 12 in 1992 verwijderd - , die in de plaats kwam van
een schoolgebouw opgetrokken van vakwerk. Grond en gebouw was eigendom van de Armendis. Het
geheel functioneerde tot 1862, jaar waarop de gebouwen van de nieuwe jongens- en meisjesschool,
het huidige Leiseledorp 1, in gebruik werden genomen. Hierop verkocht men het geheel dat
vervolgens in twee eigendommen werd opgesplitst.
De aanvraag voor het saneren en uitbreiden van de woning van 24 januari 1980 (architect A. De Creus,
Poperinge) werd goedgekeurd op 12 februari 1980.
De aanvraag van M. Devreker-Masscheleyn voor het afbreken van de platenafsluiting en het
aanbrengen van een nieuwe afsluiting met iets transparantere gedeelten ( 24 m op 2,1 m) werd
goedgekeurd op 13 augustus 1987.
Het bouwen van een garage met berging (9 x 6m) in baksteen werd op 26 juni 1990 door het CBS
goedgekeurd
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Beschrijving
Het oorspronkelijke schoolgebouw bestond uit een eenlaagsbouw van 8 traveeën onder een
mansardedak. Na de opsplitsing in 1862 werd het geheel licht herwerkt en kenden beide delen een
aparte evolutie.
Fotomateriaal van voor 1914 laat zien dat het rechtse huis uitgerust is met beluikte kruiskozijnen. De
de
deur stak in de 3 travee van links. De noordelijke zijgevel bleef bewaard. Ze is opgetrokken in een
gele handgevormde baksteen van 22 x 10,5 x 6,5 cm (10 lagen = 69 cm)
De verbouwing van 1980 was ingrijpend. De nieuwe vlakke gevel telde drie openingen telkens in een
steekboognis; het zijn van links naar rechts twee vensters en een combinatie deur-venster.
De dakbedekking an het mansardedak bestaat uit platte mechanische bordeau pannen. Op het
voorvlak steken drie dakkapellen, afgedekt met een tentdakje met kunstleien.
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Herwaarderingsmaatregelen
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Recente ingrepen aan de gevel, het schrijnwerk en het dak tasten de gaafheid van de bouw aan. In dit
kader kan de onderhoudspremie aangewend om het geheel beter te integreren in het dorp:
Herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht Leisele

Dit kan door
- Het herstel van de oorspronkelijke gevelopeningen (ruimer en hogere vensters, inplanting
de
deuropening) en de 19 eeuwse gevelafwerking (met rotsbepleistering)
- Het kaleien van de gevel of het opnieuw aanbrengen van een rotsbepleistering
- Het aanbrengen van een dakbedekking van rode handgevormde golfpannen.
Voorstel met betrekking tot tuin en afsluiting:
- Aanplanten van streekeigen perceelshagen omheen de voortuin en de achtertuin (hoogte: ca.1m)
- Heraanleg van het toegangspad en stoep
- Reconstructie ijzeren toegangshek
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr.06/80 (plannen), 73/90, 614/87
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 149
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Leiseledorp 18
De oude kapelanij

1920

122

1977

Historiek
de
Gegevens over de woning van de kapelaan of deservitor gaan reeds tot eind 16 eeuw terug. De
kapelanij stond op de plaats van de huidige woning Leiseledorp 28. Dit terrein was in 1592 door Frans
Schipman aan de kerk geschonken. In 1725 wordt het geheel beschreven “ binnen de prochie van
leysele twee lynen lants met eene woonsted nu sedert twee jaeren nieuwe gebouwe ende d’erve maer
groot bevonden tot eene lyne tsestigh roeden liggende ten zuidoosten houcke by het kerckhof, zijnde
forme van eenen spriet, hebbende eenen steert noordwaert gaende ende eenen komende westwaert tot
aen de straete leidende langs het kerckhof alwaer twee cheinsekens zijn van elck tusschen zes en zeven
roeden,aboutteerende alzoo in ‘tgeheele van zuyden aen den Burgh van Leysele ende ’t leen
competeerende aen den Heere Marquis van Royon, van oosten de kinderen Jan Blondeel daer
St.Sebastiaens schietersdoelen op staan, van noorden d’erve van Joannes Aerents met Piter Baupréz ende
in den spriet met den noordkant van den westerschen steirt aen d’erven van Cornelis Galleys, gelast met
6 p.pars ’s jaers aen den grooten ontfangh van St.Walburga tot Veurne, ende staet in den gezeyden
ouden bouck dat dit komt by opdrachte van Frans Schipman, filius Pauwels, en de Francyne, zyn wyf, ten
jaere 1592”.
Op 26 februari 1761 greep de aanbesteding plaats voor een nieuw kapelniehuis, en dit “op de erfve
daer het oude Cappelnie huys jegenwoordigh is staende”. Hieruit komen we enkele afmetingen te weten.
Het bleek een baksteenwoning afgedekt met een strodak van 40 op 23 voet en 12 voet hoog (in
drijfdack). De verschillende loten – metselwerk, timmerwerk en strobedekking - werden afzonderlijk
aanbesteed.
Dit huis werd op 17 april 1837 verkocht aan Pieter Vandenberghe en Eugenia Depoortere en
vervolgens bij testament op 18 september 1879 gerestitueerd. Het pand werd echter verkocht.
Vanaf dan vatte men het plan op voor de bouw van een nieuwe kapelanij ten westen van de pastorie.
Pastoor Verhelst haalde in een brief van 25 juni 1898 het argument aan om zo de ‘ eenige of eenzame
ligging der pastorie ‘ weg te nemen.
In de zitting van de kerkfabriek van 2 oktober 1898 nam men de beslissing voor de bouw van een
nieuwe kapelanij. Onder de diverse redenen werd ondermeer aangehaald ‘dat de grond der pastorie
groot genoeg is om er een huis op te kunnen bouwen zonder dat de heer pastor er door benadeeligd
worde, maar dat daarenboven de eenzaamheid zou verdwijnen’. De kerkfabriek beschikte over
voldoende financiële middelen voor de bouw, die op 8000 fr geschat werd. Een perceel van 6 are 70 ca.
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wordt uit het pastoriedomein gelicht. Op de zittingen van 12 november 1898 en 16 juli 1899 werd dit
alles financieel uitgewerkt.
Het eerste plan wordt geleverd door C. Lemahieu en zonen, architect-ondernemers in Gullegem . Hun
‘Projet pour la construction d’un maison de vicaire à elever à Leysele par ordre et pour compte de la
fabrique d’Eglise de cette Commune’ van 15 september 1898 werd niet uitgevoerd na de opmerkingen
van de provinciaal architect A.Naert van 19 november 1898. Hij maakt bezwaren omtrent de baksteen,
die niet streekeigen is en derhalve grote transportkosten zal teweeg brengen (brief van 22 februari
1899, nr. 10009)
Hierop deed men beroep op architect Jacques Vinck uit Veurne. Zijn plan en bestek van 24 januari
1899 werd op 1 februari door het kerkbestuur goedgekeurd. Het proces verbaal van de openbare
aanbesteding van 22 april 1899 wees het werk toe aan metser Edward Rabaey uit Leisele voor 7825 fr.
De kapelaan trok op 5 december 1899 in zijn nieuwe woonst.
Enkele onvoorziene kosten noopten de kerkfabriek uit te kijken naar bijkomende inkomsten en die
vonden ze in de verkoop van een 20-tal olmen staande op en rond het kerkhof.
Op 2 juli 1917 besliste de gemeenteraad de oude kapelanij (sect. A, nrs 222b, 223a en 224) of de
en aan Seraphin Marchand.
huidige huizen Leiseledorp 25 tot 27 voor de som van 3700 fr te verkopen
De onderpastorie werd in 1960 verkocht.
De aanvraag door D. Chamon-Mathijs voor aanbouw van een garage (3 op 5m ) aan de woning is op
17 mei 1984 door het CBS goedgekeurd.
Beschrijving
De onderpastorie vormt een vrijstaand woonhuis van 3 traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak.
Tegen de westelijke gevel sluit een kleiner volume aan van één travee en twee bouwlagen eveneens
onder een zadeldak.
Tegen de achtergevel van het bijgebouw is nu een bijgebouw van rode snelbouwstenen onder een
lessenaarsdak aangezet. De vensters in de achtergevel zijn verlaagd.
Als bouwmateriaal is een mechanische donkerrode baksteen van 21 x 9,3/9,5 x 6,5 cm (10 lagen = 73,5
cm) in een kruisverband aangewend met een gele baksteen voor de strekken, de verdiepte
spitsboogomlijstingen en de getrapte kroonlijst.
De dakbedekking met overhangende randen bestond uit rode handgevormde golfpannen. De
dakranden zijn nu aangepast en in het vlak van de gevels gebracht. Als goten zijn witgeschilderde
bakgoten met een geprofileerde rand voorzien. De dakkapel werd na WOII toegevoegd. De
oorspronkelijke bouw had geen dakkapel.

Herwaarderingsplan beschermd dorpsgezicht Leisele

123

Het schrijnwerk van de voorgevel bestond uit wit geschilderd kruiskozijnen uitgerust met schuiframen
en voorzien van luiken met persiennes. Het oostelijke bredere venster was drieledig. Dit schrijnwerk is
nu door pvc-klapramen met rolluiken vervangen. De afvoergoten op de zijgevels werken bijzonder
storend.
Op de latei van de voordeur is het opgeschilderde huisnummer 131 nog bewaard.
Voor dit pand was een voortuintje aangelegd, dat oorspronkelijk was omgeven door een lage haag en
voorzien van een smeedijzeren hekken.
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Herwaarderingsmaatregelen
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Recente ingrepen aan de gevel, het schrijnwerk en het dak tasten de gaafheid van de bouw aan. In dit
kader kan de onderhoudspremie ondermeer aangewend voor:
- De reconstructie van het oorspronkelijke houten schrijnwerk van de voordeur en de kruiskozijnen
en luiken met persiennes
- Terugbrengen van de houten gekartelde dakboorden.
- Wegwerken van de storende gootconstructies tegen de buitengevels
- Reconstructie van de voortuin met een lage streekeigen 1 m hoge haag en witgeschilderd metalen
hekkentje (fotomateriaal bewaard)
Literatuur
R.Cossey, 1977, p. 128
Brugge, Rijksarchief, kerkarchief Leisele, nr. 8
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 374/84
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 149-150
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Leiseledorp 19
De oude pastorie

1952

1977

1977

Historiek
Wanneer de huidige pastorie is opgetrokken is niet duidelijk. Pastoor Joannes de Wavrans (1710-1730)
spande een proces aan tegen de wereldlijke tiendeheffer, nopens het dragen van de onkosten met het
onderhoud van de pastorie. Op 20 december 1714 werden ze veroordeeld, maar of dit aanleiding gaf
tot de huidige nieuwbouw is niet duidelijk. Wellicht was dit niet het geval: in 1770 werd de tiendeheffer
opnieuw op zijn onderhoudsplicht gewezen, en dit wellicht na de publicatie van de Keizerlijke
ordonnantie van 25 september 1769 waarbij tiendeheffers er opnieuw werden gewezen dat ze
dienden in te staan voor de bouw en het onderhoud van kerken en pastorieën. Vermoedelijk was dit de
aanzet tot een nieuwbouw, die dan plaatsgreep onder pastoor Joseph Sobry (1730 - 1773) of zijn
opvolger pastoor Philippus Neudt (1773-1802).
In 1869 waren er blijkbaar herstellingswerken nodig. De plannen, opgemaakt door de provinciale
bouwmeester, ten belope van 2475, 16 fr, gaven op zitting van de gemeenteraad van 12 augustus 1869
aanleiding tot een aanvraag voor een subsidie aan de Bestendige Deputatie. Deze werd op de zitting
van 27 april 1870 aangenomen met voorrang evenwel om de ‘pannedakwerken en noch andere’,
omwille van financiële redenen te laten uitvoeren onder toezicht van het plaatselijk bestuur.
Waarschijnlijk werden toen de nieuwe schuiframen met rolluiken aangebracht.
In juli 1914 werd aan L.Wulen b
betaald voor verschoeiingen aan vensterramen (3,5 fr)
De gemeenteraad van 5 juni 1918 gaf de goedkeuring voor het opvullen ‘van den put aan de pastory,
genoemd de slijkput gelegen rond de pastory, grond toebehoorend aan de gemeente’. De kosten hiervan
werden geraamd op 300 fr.
De vraag van de kerkfabriek van 14 mei 1934 tot aankoop van grond van de oude pastorie alsmede de
belendende tuin en het deel van de tuin gebruikt door de pastoor gelegen tussen de tuin, de oude
2
bouwer Joseph Leuridan (totaaloppervlak 1300 m voor 8 fr de
pastorie en de weide gebruikt door landbouwer
vierkante meter) werd op 15 mei 1934 goedgekeurd mits goedkeuring door de Bestendige Deputatie.
In de gemeenteraad van 29 december 1939 keurde men de vraag goed voor werken aan de pastorie
(leggen van vloer). Een som voor dringende werken werd toegestaan (2000 fr.). De hogere kosten
dienden evenwel door de pastoor zelf betaald. Op 29 februari 1940 kende de gemeente de som van
2500 fr toe voor het leggen van een nieuwe vloer in pastorie. Wegens de oorlogsomstandigheden liet
de kerkfabriek de werken met eigen middelen uitvoeren. Meteen werd een nieuwe voordeur aanbracht.
Deze voorschotten werden door de gemeente terugbetaald, krachtens het besluit van de
gemeenteraad van 24 mei 1944.
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In de zitting van 2 november 1964 hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de bouw van een
garage bij de pastorie zijde kapelnie. Op zitting van het CBS van 19 november werd architect
A.Cornette uit Diksmuide aangesteld.
Eind 1980 werd de pastorie openbaar verkocht. De nieuwe eigenaar liet de rolluiken verwijderen en
ging over tot een restauratie van de gevels.
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Beschrijving
De pastorie is ingeplant ten noorden van de kerk op een oorspronkelijk omwald perceel. Van deze
walgracht rest enkel het noordelijke gedeelte. Het bezit nog de oorspronkelijke bakstenen
toegangsbrug (met één boog). De toegangsbrug zijde kerkhof is voorzien van een rechthoekig poortje.
De pastorie is een vrijstaand dubbelhuis van 5 traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Tegen
de korte gevels staan twee bijgebouwen onder een lessenaarsdak, die vermoedelijk bij de
oorspronkelijke bouw behoren. De binnenindeling toont een centrale gang met bezijden 2 x 2 kamers,
waarvan de kamer in de noordwestelijke hoek als voute met kelder is uitgewerkt.
De dakbedekking bestond uit handgevormde rode golfpannen. Ze werden bij de herbouw vervangen
door machinale, donkergeglazuurde golfpannen. Oorspronkelijk kunnen we hier mangaan geglazuurde
golfpannen verwachten
De voorgevel is een lijstgevel belijst met horizontale banden ter hoogte van boven- en onderaanzetten
van de vensters. Het geheel wordt met een geprofileerde kroonlijst afgedekt. De achtergevel is vlak. De
rechthoekige keldervensters onder de voute zijn in korfboognissen gevat.
Bij het verwijderen van de rolluiken kwamen de oorspronkelijke steekboogvensteropeningen te
de
voorschijn. Het 19 eeuwse schrijnwerk werd vervangen door T-ramen van pvc
In de topgevels steken 2 x 2 kozijnen gevat in korfboognissen. Ze bevatten nog hun oorspronkelijk
schrijnwerk.
De bijgebouwen tonen in de korte zijden getoogde nissen onder een oculus. In de westelijke aanbouw
en oostelijke aanbouw waren respectievelijk vensters en deuropeningen aangebracht. De deuropening
ten oosten is nu door een garagepoort vervangen. Deze ingreep gebeurde tussen 1952 en 1977.
In de tuin is nog de fundering bewaard van een tuinprieeltje aangelegd in de as van de woning.
Herwaarderingsmaatregelen
Dit pand heeft zonder meer monumentwaarde.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
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Recente ingrepen aan de gevel, het schrijnwerk en het dak tasten de gaafheid van de bouw aan. In dit
kader kan de onderhoudspremie ondermeer aangewend voor:
- De reconstructie van het oorspronkelijke houten schrijnwerk met kruiskozijnen met een
kleinhoutverdeling en volle luiken op de gelijkvloers.
- Reconstructie van de walgracht rond de voor- en achtertuin met aanplanten van een lage 1 m
hoge streekeigen haag en het herstel van het tuinpad
- Herstel en onderhoud van de brug
Literatuur
Cossey, 1977, p. 128-129
Degheele, J., 1952. Dorpsmonografie Leisele opgemaakt in opdracht van de provincie WestVlaanderen, 1952
Brugge, Rijksarchief, Kerkarchief Leisele, nr.7
Alveringem, gemeentearchief, notulen van de gemeenteraad van 8 oktober 1929 tot 10 maart 1941, 2
mei 1941 tot 30 april 1950, notulen van de gemeenteraad 5 april 1959 tot 30 april 1968.
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 150
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Leiseledorp 20 - 21 Gasthof ‘t Voshol

Ca.1900

128

1952

1977

Historiek
ste
de
De oostelijke zijde van het kerkhof was reeds in het 1 kwart van de 19 eeuw volledig bebouwd, zei
het met een losse bebouwing. De panden Beverenstraat 2 en Leiseledorp 20 - 22 en 24 vormden ooit
de
één geheel, dat midden 19 eeuw tot stand kwam door het samenbrengen van een tweetal panden.
De eerste was een klein hoekhuis, dat oorspronkelijk iets teruggetrokken lag (omwille van de nauwe
straat). Het aansluitende pand had een trapeziumvormig grondplan en zou de basis vormen van het
de
huidige pand. Het was begin 19 eeuw eigendom van Benedictus Looten, timmerman, die het in 1852
kocht en vervolgens verbouwde, nadat in 1848 de beide percelen waren samengevoegd (240a). Hij
verkocht het geheel in 1897.
We kennen enkele bouwaanvragen.
Een aanvraag voor het plaatsen van een smidse door ‘werktuigkundige’ Gaston Feys werd gunstig
geadviseerd door het CBS. Diezelfde Feys richt na WOI ook een aanvraag voor plaatsen van ‘eenen
naphtemoteur’ en een ‘Naphta vergaarbak’. Het werd op 30 sepember 1919 goedgekeurd.
Op 10 oktober 1947 werd een aanvraag tot verbouwing ingediend en verklaart de burgemeester dat
Marcel Devreker de werken aan het woonh
woonhuis op 20 november 1948 startte. Wat deze werken
inhielden, is niet duidelijk. Kort daarop dient diezelfde Devreker een aanvraag in voor de bouw van een
handelshuis met afhangen (sect. A., 240f). De architect is A. Lepoudre (Veurne).
Een machtiging tot het bouwen van een magazijn in het verlengde van de reeds bestaande op sect. A,
240 werd op 13 maart 1952 verleend door CBS aan Emiel Devrecker. Het is een magazijn voor de
opslag van stro van 10,25 op 20m bij 6,65 m hoog.
Op de aanvraag van het Gemeentekrediet van België voor de verbouwing van het woonhuis
Leiseledorp 20 tot agentschap, kwam reactie vanuit M&L op 14 september 1984. Bij schrijven van 22
november 1984 laat het CBS weten dat het akkoord gaat met verbouwing mits de voorwaarde dat de
gevel in haar huidige vorm bewaard blijft. Dit dossier (architect A. Lapauw, Kortrijk) kent geen vervolg.
De aanvraag van M. Dedeckere voor het vernieuwen van de dakbedekking (isoleren) en aanbrengen
van nieuwe streekeigen pannen wordt op 4 april 1989 goedgekeurd door het CBS.
Bij de aanvraag tot regularisatie van de verbouwing van de woning door M. Dedeckere- A.Devos, werd
het voorstel van de gemachtigd ambtenaar op 10 september 1991 door CBS aanvaard. Het betreft de
aanbouw tegen de achtergevel van een keuken- en toiletblok, uitgebouwd als een haakse en plat
afgedekte uitbouw op de hoofdvleugel.
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Beschrijving
Het pand omvatte oorspronkelijk de huidige panden 240k, 237h en 237f of de huisnummers
Beverenstraat 2 en Leiseledorp 20 en 21. Het geheel bestond oorspronkelijk zijde Beverenstraat uit 5
traveeën en zijde kerkhof uit niet minder dan 16 traveeën, de afgeschuinde hoektravee niet
meegerekend. Het geheel telde twee bouwlagen afgedekt met een schilddak.
Zijde Beverenstraat telde de gevel beneden, de hoektravee niet meegerekend, een V-D-V-V-Vdispositie. De vensternissen van de verdieping waren rechthoekig en uitgerust met kruiskozijen met
schuiframen. In 1977 was het raam in de tweede travee gedicht en van een opgeschilderd raam
de
de
voorzien; mogelijk was dit ook het geval voor het 3 en 5 venster.
Zijde kerkhof telde de gevel, de hoektravee niet meegerekend, niet minder dan 16 traveeën. Op de
de
de
gelijkvloerse verdieping was de 5 en 12 travee van een inkomdeur voorzien. In tegenstelling tot
zijde Beverenstraat was de verdieping uitgerust met rondboogramen uitgerust met klapramen en
de
de
bekroond met een rond boogveld met een radvormige roedenindeling. De ramen van de 9 en 13
de
travee waren blind. De 2 travee werd tijdelijk gedicht.
De ramen van de gelijkvloerse verdieping waren uitgerust met kruiskozijnen met schuiframen. Voor
WOI waren ze voorzien van volle lichtkleurige (okerkleurige?) geschilderde luiken. Na WOI werden ze in
een donkere kleurstelling geplaatst. Tijdens de verbouwingen van ca. 1990 werd het schrijnwerk
volledig vervangen door kruisvensters met kantelramen.
Beide gevels ondergingen enkele verbouwingen: zijde Beverenstraat werden tussen 1952 en 1977 de
de
de
ramen van de 4 en 5 travee door een groot T-raam vervangen; hetzelfde gebeurde met de ramen
ste
de
van de 1 en 2 travee zijde kerkhof. Deze ingrepen werden tot de originele toestand teruggebracht.
de
de
In de 12 en 13 travee stak een inrijpoort. Deze werd ca. 1990 afgelaagd en voorzien van een
getoogde afdekking. De drie meest zuidelijke traveeën werden na 1952 tot een apart woonhuis
verbouwd (zie Leiseledorp nr. 22).
De dakbedekking bestond uit handgevormde rode golfpannen, voorzien van een hanggoot. Deze
dakbedekking is nu vervangen door mechanische golfpannen – bordeaukleurig voor nr. 20,
donkerrood voor nr. 21. De knik in het dak tussen de panden 20 en 21 is vermoedelijk in 1989
weggewerkt.
De gevels waren oorspronkelijk gekalkverfd: fotomateriaal van voor 1904 laat nog een gevel zien met
resten van een kalkverfbeschildering en een zwart gepekte plint. Deze werd ook na WOII aangebracht
in de vorm van een witte verf. Thans is de gevel Leiseledorp nr. 21 ontdaan van zijn verflaag in
tegenstelling tot nr. 20, die lichtgeel is bepleisterd.
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In de oorspronkelijke toestand bevatte de vleugel zijde kerkhof op de gelijkvloerse verdieping van links
naar rechts een kamer, één ruime zaal van niet minder dan 8 traveeën, een doorgang naar het
binnenplein en een kamer.
De verdieping bestond uit twee zalen van respectievelijk 5 en 3 traveeën door een berging ( blind
venster) gescheiden. Blijkbaar bezat de zuidelijke zaal nog zijn originele brede open haard. De trap stak
achteraan de berging.
De aanbouw uit 1990 bestaat uit een balkvormige uitbouw van twee bouwlagen, waarin op de
gelijkvloerse verdieping een keuken stak.
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Herwaarderingsmaatregelen
Dit beeldbepalend pand getuigt van een duidelijk totaalconcept, die kan gekaderd worden in de
de
de
dorpskernvernieuwing van de 2 helft van de 19 eeuw. De uitwerking met de roodboogramen zijde
kerkhof is duidelijk ingegeven door esthetische redenen. Het geheel is geleidelijk aangetast o.m. door
talrijke verbouwingen aan de vensters, het verlies van drie traveeën rechts en het uniformiseren van de
dakhellingen. In de laatste decennia zijn gelukkig enkele details terug hersteld.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. Hierbij dient zoveel
als mogelijk gestreefd om de gevels, schrijnwerk en bedakkingen opnieuw eenzelfde uitwerking te
geven, dit teneinde het initiële totaalconcept terug te herstellen.
Recente ingrepen aan de gevel, het schrijnwerk en het dak tasten de gaafheid van de bouw aan. In dit
kader kan de onderhoudspremie ondermeer aangewend voor:
- Aanbrengen van een uniforme dakbedekking met rode handgevormde dakpannen
- Het aanbrengen van een uniforme gevelbeschildering in een witte of gele kleur
- Reconstructie van de inrijpoort (verhogen tot zijn oorspronkelijke hoogte in lijn van de
vensteropeningen en uitrusten met een rechte afdekking).
- Het aanbrengen van een hanggoot met boordplank (model bewaard in Leiseledorp 22)
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief Leisele, register Schepencollege 1885-1941, nrs.182, 204 en 230
Alveringem, gemeentearchief, Bouwdossiers 1935-1951 (geen plan), bouwdossiers 1952-1960;
bouwdossiers vanaf 1962, nrs. 59/84, 797/89 (89126), 43/90, 29/92
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 150-151
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Leiseledorp 22
Historiek
Dit pand maakt deel uit van de eenheidsbouw, die kort na 1852 is opgetrokken op de noordoosthoek
van het kerkhofplein. De constructie, die de 3 zuidelijke traveeën van de basisconstructie omvatte,
bleef behouden en is nog terug te vinden in de zij- en achtergevel en het dak. Tussen 1952 en 1977
werd een nieuwe spouwgevel opgetrokken.

1952

2010

Beschrijving
Het huidige hoekpand telt twee traveeën en twee bouwlagen. De straatgevel is opgetrokken in
donkerrode mechanische baksteen van 19 x 6,5 cm aanbracht in een langsverband. De lage plint
bestaat uit een donkerbruine baksteen. Het geheel is uitgerust met bruingeschilderde ramen met
klapramen. De voorgevel mist elke zin voor verhouding. De zijgevel is nog origineel.
Het schilddak is afgedekt met zwarte mechanische pannen voorzien van een hanggoot. Dit dak bezit
nog zijn oorspronkelijk helling met een lichte knik en een iets lagere hanggoot, waarachter een gelobte
boordplank.
Ten zuiden is de doorgang met het pand 23 afgesloten door een muurtje voorzien van een poortje.
Het deurtje is duidelijk een herbruik, mogelijk van de originele deur in de oorspronkelijke gevel.
Herwaarderingsmaatregelen
De basisconstructie bleef bewaard. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven
beschreven erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de
onderhoudspremie. Hieronder valt ook de zijgevel, zichtbaar vanaf de straat.
De herbouw van de straatgevel tastte de gaafheid van de bouw sterk aan. In dit kader kan de
onderhoudspremie aangewend voor de reconstructie van de originele gevel met een deur en twee
ramen op de gelijkvloerse verdieping en drie rondboogramen op de verdieping en dit alles naar model
van de bewaarde gevel Leiseledorp 21. Het deurtje van de doorgang kan herbruikt.
Literatuur
Er werd geen bouwdossier teruggevonden betreffende de verbouwing van de gevel.
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Leiseledorp 23
Herberg de Arend
Historiek
De primitieve kadasterkaart laat hier twee vrijstaande dwarshuizen zien, ingeplant midden op een Lvormig perceel. We beschikken over weinig gegevens omtrent de oudere constructies. De huidige
constructie is mogelijk in de jaren ’60 opgetrokken. Een bouwdossier werd niet aangetroffen.

ca.1860

Beschrijving
Vrijstaand huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok evenwijdig met straat).
Het bouwmateriaal is een rode mechanische baksteen van 22 x 4 cm in een langverband. Onderaan is
een lage gezoete arduinplint aangebracht.
De gelijkvloers omvat een raam met inkomdeur en een garagepoort. De verdieping toont twee
driezijdige erkers. Het schrijnwerk is van aluminium.
De dakbedekking bestaat uit platte mechanische pannen. Het geheel is afgewerkt met een witte pvcbakgoot.

132
Herwaarderingsmaatregelen
Door zijn materiaalgebruik en uitwerking past dit pand niet in het dorpsgezicht. In deze zin komt de
bouw niet in aanmerking voor de onderhoudspremie. Behoud is geen vereiste.

2010

Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 41/92
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Leiseledorp 24
Historiek
Op het primitief kadaster worden hier een aantal woningen in een U-vormige opstelling aangeduid
(kadasternrs. A. 236 en 239).
Het fotomateriaal van ca. 1900 laat een eenlaagswoning zien afgedekt met een zadeldak. Hiervan zijn
nu nog resten bewaard in de zuidelijke gevel en de achtergevel. De huidige woning werd in 1927
opgetrokken (datum op de noordelijke gevel).

Ca.1900

1929

2010

Beschrijving
Het betreft een vrijstaand hoekpand van 6 traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak.
De huidige woning werd in 1927 opgetrokken (zie datum in metselwerk en wit voegwerk op de
noordelijke gevel) in een witte zandbaksteen van 21,3 x 10,3 x 6 cm (10 lagen = 74 cm). In de
omraming van de gevelopeningen zijn ze afgewisseld met een roze variant. Deze steen toont
plaatselijk erosieverschijnsels.
In de zuidelijke zijgevel is de oude gevel opgenomen. Deze is vervaardigd uit een gele handvormsteen
van 20,5/21 x 9,5/10 x 6,3 cm (10 lagen = 75 cm) aangebracht in een kruisverband. Onderaan steekt
een getoogd keldervenster voorzien van een houten kozijn met houten dievenstaven. In de top zijn
twee gedichte zolderramen te zien.
De cementplint toont een versiering met onregelmatige rotsmotieven gescheiden door een witte
opgelegde voeg. De onderzijde is stuntelig gerestaureerd.
De voorgevel is uitgerust met houten T-ramen voorzien van klapramen en uitgerust met pvc-rolluiken.
De dakbedekking bestaat uit rode mechanische platte pannen. De houten geprofileerde witte bakgoot
is voorzien van een profiellijst op smalle baksteenconsoles.
In korte noordelijke gevel is in een omkadering van roze baksteen het jaartal 1927 met witte voegen
aangeduid.
Het pand heeft twee garagepoorten aangebracht met een omraming van bruine baksteen. De rechtse
poort steekt in de linkse travee; de linkse poort is ingebracht in de doorgang tussen de panden 23 en
24. Uit het oude fotomateriaal weten we dat in de linkse travee een getoogde poort stak.
De achtergevel bevat eveneens fragmenten van de oude woning in de gelijkvloers. De gevel noord is
verhoogd met een verdieping uit een gewone mechanische roodgele baksteen. Het geheel toont 3
traveeën met T-ramen (klapramen), die aanzetten op verschillende hoogtes. De ramen van de
gelijkvloerse verdieping zijn afgedekt met gietijzeren H-profielen met bloemversiering.
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In de zijstraat is de tuinmuur gedeeltelijk bewaard. Ze is voorzien van steunbeertjes. Voor 1977 was een
gedeelte van de doorgang ingenomen door een toegang naar de tuin.

2010

Herwaarderingsmaatregelen
Dit beeldbepalend gebouw is goed bewaard en vormt één van de zeldzame voorbeelden van
interbellumarchitectuur binnen de dorpskern. Het geheel is ontsierd door de weinig gelukkige inbreng
van twee garagepoorten.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. De premie kan
ondermeer aangewend voor:
- De reconstructie van de voorgevel met een getoogde poort met dito omraming op de plaats van
de huidige garagepoort
- Voor het herstel en de reconstructie van het onderste gedeelte van de plint
- Wegwerken van de afdichting van rode baksteen onderaan de zuidelijke gevel met een gele
handgevormde baksteen.
Literatuur
Cossey, 1977, p. 81
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Leiseledorp 25 – 26 – 27

Ca.1860

1977

1977

Historiek
Aan de zuidoosthoek van het kerkhof strekte zich een complex van kleine arbeiderswoningen uit,
gegroepeerd op de rooilijn zijde kerkhof en langs twee haakse zijstraatjes. Deze groep woningen,
opgetrokken op initiatief van het armenbestuur, kreeg in de volksmond de benaming het Begijnhof.
de
Het geheel kende in de 19 eeuw een snelle evolutie onder druk van de exploderende
dorpsontwikkeling. Omstreeks 1830 bestond het geheel uit een drietal huisjes zijde kerkhof en hun
spiegelbeeld (de hier behandelde huizen 25-27). De zuidelijke zijstraat was enkel aan de zuidzijde
bebouwd.
Omstreeks 1860 is ook de zuidelijke zijde van de noordelijke zijstraat bebouwd met een tweetal huisjes.
Deze laatste groep lost na 1852 geleidelijk op na de uitbreiding van eenheidsbouw 20-22.
De twee woningen zijde kerkhof werden in 1929 in elkaar gewerkt. Nu nog rest van dit complex de
sterk verbouwde huizenrij van de zuidelijke zijstraat en de eveneens sterk verbouwde meeste oostelijke
huizenrij.
Onder de vergunningen troffen we volgende aanvragen aan:
Voor het nr. 27 was er de vraag van Christel Van Lysebeth voor het vernieuwen van venster- en
deuropeningen. Deze werd op 22 september 1988 door het CBS goedgekeurd op voorwaarde dat de
strekken en lintelen boven de venster- en deuropeningen werden uitgevoerd in een metselwerk van
staande baksteen. De vraag voor de uitbreiding van de achterkeuken en berging kreeg op 20 oktober
1988 een goedkeuring.
oor P. Marquillie w
De aanvraag voor het plaatsen van een houten garage van 7 op 3m door
werd door de
gemeente afgekeurd wegens de te grote impact op de bestaande bebouwing. De aanvraag voor het
rooien van drie volgroeide bomen door Verheye W. op 11 december 1989 werd goedgekeurd mits de
aanplanting van nieuwe streekeigen bomen en dit binnen het jaar.
Vanaf 1993 komen de huisjes onder één eigenaar. Dit geheel werd vanaf 1994 tot één ruime woning
omgebouwd.
De aanvraag van het echtpaar Gekiere-Vandecaveye voor het renoveren van de woning (kad. A, 229)
tot garage (architect Delacauw Ph., De Panne) werd door het CBS goedgekeurd op 30 maart 1994. De
werken werden aangevat op 25 april 1994.
Beschrijving
De huizen Leiseledorp 25 tot 27 vormden iets grotere wooneenheden, die vermoedelijk reeds tot de
de
de
2 helft van de 18 E. teruggaan. Het vormde een vrijstaande rij van drie arbeidershuizen.
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Elke woning telde 3 traveeën onder een mank dak van rode handgevormde golfpannen. De uitwerking
verschilde evenwel.
Aan de hand van het fotomateriaal en de bouwaanvragen kunnen we de oorspronkelijke toestand
reconstrueren. De drie wooneenheden verschilden duidelijk. De woning nr. 27 toonde een D-V-Vdispositie met recht afgedekte kruisramen. Nr. 28 toonde een V-D-V-dispositie met getoogde
openingen; tot voor de afbraak staken hier T-ramen in; nr. 29 telde drie traveeën in een V-D-Vdispositie en was voorzien van beluikte kruiskozijnen. Het was ten zuiden voorzien van een kleine stal
en had dus een iets langere zijgevel.
De achtergevel telde 4 traveeën met rechts van de achterdeur twee smalle vensters. Het schrijnwerk
bestond uit wit geschilderde kruiskozijnen.
Het geheel was afgedekt met handgevormde rode golfpannen voorzien van een ozingdrop.
De verbouwing gebeurde fasegewijs.
Van dit pand, verbouwd voor de eigenlijke bescherming, herinnert enkel nog het gabarit aan de oude
huizenrij. In de huidige woning kunnen we twee delen onderscheiden. Het noordelijke blok, gevat
tussen twee trapgevels, toont in de voorgevel een V-D-V-V-V-D-indeling. Het zuidelijke blok werd tot
garage omgebouwd met links een deur en vervolgens een brede getoogde garagepoort. De zuidelijke
puntgevel is doorbroken met een ruim driehoekig venster.
Herwaarderingsmaatregelen
Van dit pand herinnert enkel nog het gabarit aan de oude huizenrij. Het geheel komt niet in
aanmerking voor de onderhoudspremie.
Literatuur
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 151
Cossey, 1977, p. 179 -180 (foto)
Voor nr. 25 en 26: Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr.734/88, 740/88
Voor nr. 27: Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr.91/92 (92161), 869/89 (89200),
07/94 (1994.18)
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Leiseledorp 29
Historiek
De rij arbeidershuisjes ten zuiden van de dwarsstraat worden reeds aangeduid op het primitief
kadaster, zijn het dan zonder de achterliggende tuinen. De huizenrij kwam tot stand op de rand van de
de
oude mottegracht. Het huidige pand is een verbouwing uit het laatste kwart van de 19 eeuw.

1977

2010

Beschrijving
Woning van één bouwlaag en 3 traveën in een V-D-V-dispositie, afgedekt met een zadeldak. Het
bouwmateriaal is een gele handgevormde baksteen van 21,5 x 10/10,3 x 5,2 cm (10 lagen = 66,5 cm)
aangebracht in een kruisverband. De twee ruime getoogde vensteropeningen zijn voorzien van de
oorspronkelijke drieledige T-ramen, die zijn uitgerust met klapramen. De luiken zijn samengestelde
luiken, waarvan één van de luiken kan worden opengevouwen. De kleurstelling is niet meer
oorspronkelijk. Uit een beperkt onderzoek bleek dat de luiken enkele malen zijn herschilderd: de
oorspronkelijke kleurstelling was okergeel, later gevolgd door lichtgroen, donkergroen en tenslotte
grijs.
De voordeur is van een bovenlicht voorzien. Op de streklaag boven de deur is het opgeschilderd
huisnummer 92 bewaard.
De dakbedekking bestaat uit rode handgevormde golfpannen. Het dak is met hanggoten uitgerust.
In de vrijstaande zijgevel steekt een zolderraam. Tegen de oostelijke gevel was een perelaar
aangeplant.
Herwaarderingsmaatregelen
Dit pand behoort tot de best bewaarde in het dorpsgezicht.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. De premie kan o.m.
aangewend voor:
- Schilderen van het luikwerk in een monochrome kleurstelling (okergeel, groen of blauw…)
- Wit schilderen van het deurkozijn
Aanplant perelaar tegen de oostelijke zijgevel
Literatuur
Cossey, 1977, p. 180
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Leiseledorp 30
Historiek
De rij arbeidershuisjes worden reeds aangeduid op het primitief kadaster, zijn het dan zonder de
achterliggende tuinen. De huizenrij kwam tot stand op de rand van de oude mottegracht. Dit pand
omvatte oorspronkelijk twee woningen.

1977

138

2010

Beschrijving
De woning omvatte oorspronkelijk 6 traveeën en één bouwlaag afgedekt met een zadeldak. Nu zien
we een poort-D-V-V-V-dispositie Het bouwmateriaal is een roodgele baksteen van 21,5 x 10,5 x 6,5cm
(10 lagen = 75 cm). De dakbedekking bestaat uit rode handgevormde golfpannen. Het geheel is nu
voorzien van een hanggoot; vermoedelijk kunnen we hier oorspronkelijk een ozingdrop
veronderstellen.
Het huidige grondplan bestaat uit een poort met bezijden het woonhuis. Deze bestaat uit twee kamers
gescheiden door een muur met rug-aan-rug opgestelde haarden. Deze laatsten bleven bewaard.
Onder de aanbouw ten zuiden zijn twee kleinere kamers aangebracht.
De gevel is nu bedekt met een cementbepleistering met een imitatie van natuursteenblokken van 21
op 30 cm. Het oorspronkelijke schrijnwerk bleef bewaard. De twee linkse vensters zijn witgeschilderde
kruiskozijnen met luiken draaiend op duimen aangebracht in de stijlen. Het rechtse venster is een
bolkozijn, eveneens witschilderd en voorzien van luiken. Als dorpel zijn reducerend gebakken tegels
gebruikt. De luiken zijn nu lichtgroen geschilderd.
De strokendeur is voorzien van een bovenlicht. De deur is bruingeschilderd.
Herwaarderingsmaatregelen
de
Dit is een typische dorpswoning uit de 19 eeuw. Jammer genoeg verkeert het geheel in een slechte
staat. Herstel en restauratie zijn dringend, wil men het geheel van verder verval behoeden.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Literatuur
Cossey, 1977, p. 180
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p.151
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Leiseledorp 31

2000

2010

Historiek
De rij arbeidershuisjes worden reeds aangeduid op het primitief kadaster, zijn het dan zonder de
achterliggende tuinen. De huizenrij kwam tot stand op de rand van de oude mottegracht. Dit huisje
behoort waarschijnlijk nog tot de oorspronkelijke huizen.
Er zijn enkele recente bouwaanvragen bewaard. De aanvraag voor gevelwerken werden door M&L op
17 april 1998 goedgekeurd. De werken omvatten het herstel van twee ramen, voorzien van luiken (men
verwijst hierbij naar de aanpalende gevel Leiseledorp 30), het herstel van het metselwerk met
handvormsteen van de streek, het aanbrengen van raamdorpels in Boomse tegelpannen en het
aanbrengen van een dakoversteek met een hanggoot, cementeren van de nokpannen, het schilderen
van deur en ramen in witte kleur en het aanbrengen van een cementplint van 60 cm hoog in zwart.
Blijkbaar kennen deze werken slechts een begin van uitvoering.
De aanvraag voor het vernieuwen van de voorgevel door F. Stausens (Herentals) van 10 januari 2000
wordt door M&L gunstig geadviseerd, mits het herstel van de pseudo-steense cementering met zwarte
plint (60 cm hoog). Deze werken vingen aan op 1 mei 2000, maar bleven onvoltooid. Bovendien
werden de werken niet confotm de vergunning uitgevoerd: de cementbekleding werd niet uitgevoerd
en de ramen werden in pvc uitgevoerd.
Op 6 maart 2008 werd het geheel verkocht.
Beschrijving
De gevel toonde in 2000 nog een cementbekleding met een natuursteenimitatie. Deze was zeker niet
origineel. Het schrijnwerk was daarentegen nog origineel en bestond links en rechts van de deur uit
een kloosterkozijn en een bolkozijn. De ingangsdeur was een paneeldeur zonder bovenlicht.
Het geheel werd volledig herbouwd met een spouwgevel(!) en pvc-ramen met opgekleefde roeden. De
dakbedekking bestaat uit rode handgevormde golfpannen. Het geheel is nu voorzien van een
hanggoot; vermoedelijk kunnen we hier oorspronkelijk een ozingdrop veronderstellen.
Herwaarderingsmaatregelen
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Bij de recente restauratie van de gevel werden noch de gevelbehandeling, noch het schrijnwerk
uitgevoerd volgens de voorwaarden opgelegd in het advies. Het resultaat is een kitscherige gevel. In
dit kader kan de onderhoudspremie aangewend voor:
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-

De reconstructie van het schrijnwerk op basis van wit geschilderde kozijnen – kloosterkozijn links,
bolkozijn rechts en volle luiken
Aanbrengen van een cementbekleding met natuursteenimitatie of het kaleien van de gevel. De
voorkeur gaat hier naar een witte kleur.

Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr.03/2000 (20003)
Archief R&E
Cossey, 1977, p. 180
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 151
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Leiseledorp 32

2010

Historiek
De rij arbeidershuisjes wordt reeds aangeduid op het primitief kadaster, zijn het dan zonder de
achterliggende tuinen. De huizenrij kwam tot stand op de rand van de oude mottegracht. Voor het hier
betreffende pand laten de kadasterale mutaties een evolutie zien van een klein dwarshuis naar een
de
langhuis (midden 19 eeuw). Het hier betreffende pand werd omstreeks 1900 opgetrokken.
De aanvraag van Pierre Coulon-Dara voor het slopen van een bijgebouw tegenaan de achtergevel
kreeg een gunstig advies van M&L op 27 november 2000. De werken vingen aan op 9 januari 2001.
De aanvraag voor het vervangen van gebroken dakpannen, het herstellen van de schouw, het
vernieuwen van de dakgoot, het hervoegen van de gevel en het vernieuwen van dakkapellen en het
herschilderen van ramen en voordeur werd toen eveneens goedgekeurd. Voor het hervoegen van de
gevel werd aangedrongen op het gebruik van een voegmortel met dezelfde kleur als de
oorspronkelijke voegmortel.
Beschrijving
Het pand is een dubbelhuis van één bouwlaag van 4 traveeën (V-V-D-V-dispositie) afgedekt met een
mansardedak. Het geheel is opgetrokken met een handgevormde gele baksteen van 21/21,5 x 6,3/6,7
(10 lagen = 77 cm) aangebracht in een kruisverband. De plint toont een cementbepleistering met
natuursteenimitatie van blokken van 80 op 27 cm. De restauratie van 2001 verliep niet altijd zorgvuldig:
de voegen werden mechanisch uitgeslepen met belangrijke schade voor de bakstenen tot gevolg
(fig.16).
De dakbedekking bestaat uit handgevormde mangaangeglazuurde golfpannen, waarvan de
glazuurlaag nu plaatselijk aangetast is. De nok is afgedekt met mechanische nokpannen. Het dak is
uitgerust met een bakgoot. In het voorste vlak steken 3 lichte dakkapellen met getoogde openingen
onder een bolle loden dakbedekking. Hun schrijnwerk werd in 2001 vernieuwd. De basiscompositie
bleef bewaard (kruiskozijnen met klapramen) maar de ramen zijn nu uitgerust met kantelramen..
De segmentboogopeningen, onder een strekse laag, bevatten nog het originele schrijnwerk met Tkozijnen met klapramen en volle luiken gevestigd op duimen aangebracht in de rand van de
vensteropening. Het kliksluitsysteem voor de luiken, evenals de ijzeren handvaten op de luiken zijn nog
bewaard. Oorspronkelijk waren hier vermoedelijk opschuifbare ramen ingebracht.

2010

Herwaarderingsmaatregelen
Dit pand behoort tot de best bewaarde panden van het dorpsgezicht.
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Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 133/2000 (2000133)
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Leiseledorp 33

Ca.1900

Ca. 1900

Historiek
Het pand Leiseledorp 33 bestond oorspronkelijk uit twee panden. Ze behoorden tot een rij
arbeidershuisjes, die reeds wordt aangeduid op het primitief kadaster, zijn het dan zonder de
achterliggende tuinen. De huizenrij kwam tot stand op de rand van de oude mottegracht.
de
Uit het fotomateriaal van voor 1914 kunnen we het gabarit van de 19 eeuwse woningen achterhalen.
Het pand links bestond uit een eenlaagsgebouw van 3 traveeën met de deuropening links. De
eenlaagswoning rechts telde 4 traveeën in een V-V-D-V-dispositie.
Het pand links werd in het interbellum verbouwd tot een tweelaagsbouw. De gelijkvloerse liet een
breed getoogd venster zien met een dubbel T-raam uitgerust met een rolluik. Uiterst rechts stak een
getoogde deuropening. De verdieping telde twee getoogde vensters met T-ramen symmetrisch in de
gevel geplaatst. De middelste muuranker is uitgewerkt in de vorm van een W.
Het pand rechts was reeds voor 1977 verbouwd en voorzien van een voorzetgevel (spouwmuur) en een
strakke vormgeving met 4 vierkante ramen met pvc-schrijnwerk.
De aanvraag voor het saneren van de woning (interieur) doorr L. Breem-Leeman w
werd op 21 mei 1991
goedgekeurd door het CBS. Vermoedelijk is toen ook de gevel herbouwd. De aanvraag van 16
september 1998 voor het bouwen van een muur op de scheiding tussen de huizen nrs 32 en 33 werd
door M&L op 1 maart 1999 goedgekeurd mits een uitvoering in handvorm parementbaksteen.
Het bouwen van een tuinhuis, aangevraagd op 26 april 1999, is door M&L op 1 juni 1999 gunstig
geadviseerd.
Beschrijving
Het huidige gabarit gaat terug op twee oude panden, die respectievelijk in het interbellum en voor
WOI tot stand kwamen. Het pand rechts was reeds voor 1977 met een nieuwe gevel uitgerust, het
pand links volgde vermoedelijk in 1991. Het geheel is nu volledig achter een roodstenen voorzetgevel
verdwenen. De nieuwe vensteropeningen zijn recht afgedekt. Met uitzondering van het grote raam
links, dat een H-raam is, kennen de nieuwe vensters geen indeling. De dakbedekking van platte
mechanische dakpannen is uitgerust met een hanggoot.
Rechts van het huis is een garage onder een lessenaarsdak opgetrokken.

1977
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Onderhoudspremie
Het geheel is sterk verbouwd maar het oude gabarit van de linkse woning is niettemin herkenbaar.
De verbouwingen zijn echter ingrijpend
De onderhoudspremie kan aangewend voor de reconstructie van de gevel (met muurankers) en het
schrijnwerk.
Het rechtse volume is een recente bouw en komt niet in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr.35/91 (9198), 15/99 (9915), 69/99 (9969)
Cossey, 1977, p. 81
2010
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Veurnestraat 16

1977

2010

Historiek
Van het oude pand is weinig geweten. Er was een klompenmakerij en een herberg ‘A la ville
d’Hondschoote’ in ondergebracht.
Het huidige pand is opgetrokken na WOII.
Op 20 maart 2001 dient D. Degeeter (Berchem) een aanvraag in voor het wijzigen van de
gevelopeningen van de woning (4 ramen en de voordeur) en het wijzigen van gevelopeningen aan de
achtergevel van de woning. M&L geeft hierop op 12 april 2001 een gunstig advies overwegend dat het
pand als begeleidend kan geëvalueerd binnen het dorpsgezicht en dat architecturale kwaliteiten
ontbreken. Het nieuwe schrijnwerk (aluminium donkergrijs) kan als een neutrale invulling worden
beschouwd.
Een nieuwe
ieuwe aanvraag door Y. Degeeter volgt voor het wijzigen van de gevelopeningen van de
binnenkoer en voor het verlagen van het dak van de badkamer en het vervangen ervan door een plat
dak. In hun advies van 2 juli 2002 verwijst M & L naar hun advies van 12 april 2001, waarin geadviseerd
werd om het volume- en dakenspel van de verschillende bijgebouwtjes zichtbaar vanop de openbare
weg te behouden.
Beschrijving
Het pand is een eenlaagsgebouw van 4 traveeën afgedekt met een zadeldak, met voor de twee
middelste traveeën een licht uitspringend middenrisaliet bekroond met een trapgevel. Als
bouwmateriaal is een rode mechanische baksteen van 22 op 4 cm aangebracht in een langverband. Als
dakbedekking zijn platte mechanische pannen aangewend. Oorspronkelijk bestond het schrijnwerk uit
witgeschilderde T-ramen met een glas-in-lood vulling; ze waren met rolluiken uitgerust. Dit schrijnwerk
werd eerst donker geschilderd en tenslotte in 2001 door donkergrijs aluminium schrijnwerk vervangen.
Onderhoudspremie
Het pand sluit qua gabarit, materiaalgebruik niet aan bij het dorpsgezicht. Het geheel komt bijgevolg
niet in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 2001.39 (K.bv.39/2001) en 2002.60
(K.bv.60/2002)
Cossey, 1977, p.198.
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Veurnestraat 17

1977

146

2010

Historiek
Op het primitief kadaster wordt hier reeds een woning aangeduid. De huidige bouw gaat vermoedelijk
tot kort voor 1914 terug. Er was ooit een herberg ‘Au Faubourg’ in gevestigd. In 1957 werd de
straatgevel vernieuwd (mededeling van Johan Wullaert). Het huis was toen eigendom van S. Debril.
In juli 2006 verkochten Mario Moens en Sandra Provoost het huis aan Martine Verhulst. Zij doet op 1
februari 2007 een aanvraag voor enkele verbouwingen waaronder de uitbreiding van het
hoofdgebouw achteraan en het aanbrengen van grotere dakvlakramen aan de achterzijde. De architect
is Eric Boddaert (Munte). Het Agentschap R-O Vlaanderen levert op 19 maart 2007 een gunstig advies
gezien het hier de achterbouw betreft, niet zichtbaar van de openbare weg. Voor de gevel wordt
gewezen op de afwerking met een witgeschilderde cementering met schijnvoegen. Deze afwerking
dient behouden en gerenoveerd (geen vlakke bepleistering en geen hardstenen plint). Het schrijnwerk
dient uitgevoerd in geschilderd hout en de schouw rechts dient behouden. Voor het voordakvlak wordt
de plaatsing van twee kleine dakvlakramen (type oud steekvenster) toegestaan.
Beschrijving
De inscriptie op een oude balk in de bekapping - 180?- wijst mogelijk op en oudere kern. Het huis zelf
is een dubbelhuis van één bouwlaag afgedekt met een mank mansardedak (mansardedak aan
straatzijde en een zadeldak aan de achterzijde).
De gevel is voorzien van een cementbepleistering met natuursteenimitatie. Bovenaan zijn dit blokken
van 15 x 29 cm, voor de plint blokken van 40 op 20 cm.
De dakbedekking bestaat uit rode mechanische platte pannen. In het voorvlak steekt een dakkapel in
rode baksteen voorzien van een getoogd raam en afgedekt met een trapgeveltje. Bezijden steken twee
dakvlakramen hier in 2007 aangebracht.
Het schrijnwerk werd in 2007 gewijzigd. Hiervoor bestond het uit H-ramen met rolluiken en een deur
met drie vensters. Het nieuwe schrijnwerk is eerder historiserend met H-ramen, waarvan de bovenste
vlakken met kleinhouten in drie is opgedeeld. De deur werd een paneeldeur met bovenlicht. Dit
schrijnwerk dient begin 2011 nog geschilderd.
Onderhoudspremie
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van dit pand komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. Deze kan
ondermeer aangewend voor:
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Het wit schilderen van het schrijnwerk

Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, 2007.13 (38002-6-2007/013)
Cossey, 1977, p.198.
Brugge, archief R&E, Email van Johan Wullaert aan M&L van 11 oktober 2008
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Veurnestraat 18
Hoeve Het Blauwhuis

1771-1777

148

1977

1977

Historiek
De site vormde de kern van een leenhof, gehouden van de burg van Veurne. Het foncier strekte zich uit
over 28 gemeten (ca.14 ha).
Pauwel Heinderycx vermelde in zijn beschrijving van Veune-Ambacht de heerlijkheid als volgt: ”Hier is
een leenhof genaemt Den Burgh van Leysel, behelsende het fonsier in 28 gemet daervan gehouden 16
achterleenen, gehouden van den Burgh van Veurne, gelegen suyt van het kerkehof, waerop dat ter
tegenwoordig staet een schoon huys met groote grachten rontom, welke d’inwoonders van de parochie
“Het Kasteelken” naemen, alwaer de 45 proprietarissen van alle tijden gewoont hebben. Men siet nevens
het huys een hooge mote omrynglt met een wijden gracht daer het kasteel op gestaen heeft, soo men
bemerkt omdat daer gevonden syn geweest oude fondamenten van groote gebouwen en bovendien
wierden in voorleden tijden alle kasteelen en leenhoven gestelt op hooge mooten en verheven plaetsen
tot teeken van eenig gebiet die sij hadden op het gemeente.”
Deze topografie is nog in het terrein af te lezen. De oude motte tekent zich nog altijd af als een lichte
verhoging in het akkerland ten zuiden van de panden Leiseledorp 29 tot 33. De kasteelhoeve lag ten
de
de
westen van de oude motte. Het geheel verdween eind 17 – 18 eeuw, mogelijks ten gevolge van de
Frans-Spaanse Oorlogen. Op de Ferrariskaart, opgenomen vanaf 1771, is ze niet meer afgebeeld. Het
omwalde terrein is ingenomen door een boomgaard. Het primitief kadaster laat in die buurt een
constructie zien (nrs. 214-215 en 216), die mogelijk nog met deze kasteelhoeve verband hield. Het lag
ter hoogte van de tuin van Leiseledorp 1 en 2.
De bedrijfsgebouwen van de kasteelhoeve bleven bewaard. Ze vormen de kern van de huidige hoeve
Blauwhuis. Na de Franse Revolutie werd de hoeve uitgebaat door de familie Dendullen.
De hoeve werd op 3 december 1854 door brand geteisterd. Het schadebestek opgesteld door
Bernardus Vandenkerckhove liet aanzienelijke schade vermoeden.
Stormschade in de jaren ’90 tasten het gebouwenbestand verder aan. Begin ’90 vernielde een storm de
resten van de grote schuur en het berghok ten oosten van de hofplaats, terwijl op 28 mei 2000
opnieuw een storm een gedeelte van de stallingen vernielde.
Enkele bouwaanvragen bleven bewaard.
Op 25 juni 1982 diende landbouwer Roger Moeneclay een aanvraag in voor het verplaatsen van deur
en vensteropeningen en het vernieuwen van het dak van de berging. Deze werken werden uitgevoerd.
De aanvraag
anvraag door Roger Moeneclaey voor bouwen van dubbele garage na afbraak van stalling en
berging wordt op 23 juli 1997 ongunstig geadviseerd omdat de oude staling uit 1890 een
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beeldbepalend karakter en afschermfunctie heeft ten opzichte van de beschermde site en de functie
van garage best in de bestaande gebouwen kan geïntegreerd worden. Het beroep bij BD werd
ongegrond verklaard.
Op 28 mei 2000 vernielde een storm de oude schuur. M&L verleent toelating tot het ruimen van puin
en de afbraak van het ingestorte gedeelte van de schuur mits voorwaarde dat de naastliggende
gebouwen dienen gevrijwaard voor verder verval. Het resterende schuurgedeelte dient afgesloten met
een nieuwe kopgevel in recuperatiemateriaal van de afbraak. Elke toekomstige aanvraag dient in dienst
te staan van de reconstructie van het oorspronkelijke bouwvolume.
2010

Straatgevel voor 1982

Straatgevel na 1982

Achtergevel voor 1982

Achtergevel na 1982

Beschrijving
De site van de Burg bestaat uit een driedelig omwalde site met van oost naar west de oude afgelaagde
mote, het terrein van de verdwenen kasteelhoeve en het terrein van de huidige hoeve. Van deze laatste
is de walgracht ten oosten en ten westen nog gedeeltelijk bewaard.
De hoeve toonde een typische U-vormige opstelling met het woonhuis ten noorden en ten oosten en
westen respectievelijk de schuur en de stallingen. Hiervan is nu enkel nog het woonhuis en een
gedeelte van de stallingen bewaard.
Het woonhuis
Het woonhuis is een vrijstaande constructie met een voute in het westelijke gedeelte. Het geheel is een
éénlaagsgebouw van 5 traveeën onder een zadeldak met een opkamertravee ten westen. Tegen de
oostelijke korte gevel leunt een aanbouw onder een lessenaardak aan. Het geheel is afgedekt met een
pannendak van rode handgevormde golfpannen.
Voor 1982 bestond de verdeling van de voorgevel (straatzijde) van O naar W uit een D-V-V-V-V-Vverdeling. De rechthoekige vensteropeningen waren voorzien van kruiskozijnen, waarvan enkele nog
een kleine roedenindeling bevatten. De voute telde een rechthoekig keldervenster met een getralied
kozijn.
In de achtergevel springt het voutegedeelte een weinig uit. Het bevat sporen van ouder metselwerk.
De gevel toonde naast het venster een D-V-V-V-D dispositie met rechthoekige openingen.
In 1982 wijzigde men de indeling in de voorgevel tot een V-D-V-V-V-V terwijl in de achtergevel de
twee deuropeningen tot vensters werden omgewerkt. Het schrijnwerk werd vervangen door bruin
geschilderd schrijnwerk voorzien van op de muur opgeschroefde sierluiken. De keldervensters werden
gedicht.
De schuur
De eigenlijke schuur – de zogenaamde ‘tiendeschuur’ – was een vakwerkconstructie, die in 1977 nog
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1997
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1997

2010

gedeeltelijk bewaard was. Op één van de moerbalken stond de datum 1770 ingesneden. Blijkbaar
betrof het een dwarsschuur onder zadeldak. Het verhaal gaat dat deze schuur oorspronkelijk op het
de
wooneiland van de kasteelhoeve stond en begin 19 eeuw verplaatst werd. De Ferrariskaart toont
echter geen dergelijke constructie op deze plaats. Deze schuurconstructie is intussen volledig
verdwenen.
De stallingen
De gebouwen op de westzijde vormden een schuur/stalling bestaande uit twee gedeelten met een
verschillende nokhoogte en opgetrokken met een gele baksteen (staandverband).
Het thans vernielde noordelijke blok was in de geveltop met rode baksteen 1890 gedateerd. In de top
stak een radvormig uilengat. Het geheel bevatte twee schuurpoorten, waarvan de hoogste ( aan de
erfzijde) onder een luifel steekt. De dakbedekking bestond uit zinkplaten. met een ozingdrup. Dit
gedeelte werd op 28 mei 2000 door storm vernield.
Het iets hoger opgetrokken zuidelijke gedeelte is afgedekt met rode handgevormde dakpannen. Het
zuidelijke blok was als stal opgetrokken.
Omgevingsaanleg
Blijkens de Ferrariskaart lag de oude motte onder akkerland en was op de plaats van de kasteelhoeve
de
een boomgaard aangeplant. In de loop van de 19 eeuw werd de site van de oude motte terug onder
weiland gebracht en vervolgens in ca. 1975 terug onder akkerland gebracht.
Herwaarderingsmaatregelen
De site van het Blauwhuis is van groot historisch en archeologisch belang. Door zijn ligging en uitbouw
is het bovendien beeldbepalend.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van de diverse onderdelen (woonhuis en schuur-stalling) komen in aanmerking voor
de onderhoudspremie.
Het woonhuis van de hoeve is door de ingreep van 1982 aangetast. De premie kan aangewend voor:
- Reconstructie van het origineel wit geschilderd schrijnwerk met mogelijkheid voor het inbrengen
van een dubbelbeglazing en het aanbrengen van volle luiken.
Als overgangsmaatregel kunnen kleinere ingrepen helpen het geheel beter te integreren in het
dorpsgezicht. In deze zin kan de premie ook aangewend voor:
- Het wit schilderen van het huidige schrijnwerk en het verwijderen van’ schijnluiken’.
De onderhoudspremie kan aangewend voor de heropbouw en het herstel en onderhoud van de schuur
en tevens worden aangewend voor een aantal omgevingswerken zoals:
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-

Aanplant van een perceelhaag (1 m hoogte) en inrichting van een hoogstamboomgaard op het
weilandperceel 208T
Omzetten van het perceel 208V van akkerland tot weiland met hoogstamboomgaard. Een dergelijk
bodemgebruik zou bovendien gunstiger zijn voor de bewaring van de archeologische resten.
De reconstructie van de nog bewaarde gedeelten van de walgracht. Dit dient voorafgegaan door
een archeologisch vooronderzoek.
Verwijderen van de leylandishagen en vervangen door streekeigen hagen

Literatuur
Alveringem, gemeentearchief, bouwdossiers vanaf 1962, nr. 243/82, 72/97
Bouwen door de eeuwen heen, deel 8n, 1982, p. 157-158
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7.2. Openbaar domein

Oorlogsmonument
Historiek
Op 7 april 1921 besliste de gemeenteraad over het hulpgeld gevraagd door de oudstrijdersbond voor
oprichten van een gedenkzuil voor de 22 gesneuvelde soldaten uit Leisele. De som van 2369,34 fr
wordt toegekend bovenop de reeds verzamelde 3700 fr. Het monument wordt nog hetzelfde jaar
opgericht.

2011
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Beschrijving
Het betreft een zuil voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, opgericht
in 1921. Het monument staat nog altijd op zijn oorspronkelijke plaats.
In een met stenen omheid perk staat een vierkante zuil op een geprofileerd, vierkantig voetstuk dat
bovenaan afgewerkt is met een klein driehoekig fronton, dat aan de achterzijde herhaald wordt. De
verjongende zuil wordt opzij gesteund door twee halve cilinders. De top heeft een spitsboogvormige
bekroning, op de vier hoeken met acanthusbladeren versierd en een kruis in het midden. Vooraan
tegen het voetstuk is een hardstenen gedenkplaat geplaatst. .De hoogte bedraagt 3,73 m.
Op de gedenkzuil staat:
Bovenaan ‘1914-1918’, de namen, onderaan:’Hulde aan onze gesneuvelden’. Op het voetstuk:
onderaan in vlakreliëf een compositie met oorlogstrofeeën (helm, oorlogskruis, gebruist geweer en
sabel, eike- en palmtakken). Op de gedenkplaat ‘gesneuvelden 1940-1945’, de namen, en één
burgerlijk slachtoffer
De inkleding van het monument evolueerde. Aanvankelijk was het omringd door een afsluiting met
ijzeren rasterpanelen gevat in de herbruikte stootpalen. De foto’s uit de jaren ’30 laten een halfring van
coniferen zien. Nu bestaat de parterre uit een aanleg in Buxus en drie Treurberken, die zich niet kunnen
ontwikkelen door de dominantie van de grote bomen op het kerkhof in de onmiddellijke omgeving.

1921

Herwaarderingsmaatregelen
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van het monument komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Literatuur
Cossey, 1977, p. 47 en 48 (met lijst van de gesneuvelde soldaten uit Leisele vermeld op het
monument).
Jacobs, 1996, deel 2, p. 214-215.
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Kiosk
Historiek
Op 30 mei 1947 neemt de gemeente akte van het plan met bestek van de geplande kiosk, waarvan de
kostprijs ongeveer 70.000 fr zou bedragen. Dit werk werd in eigen beheer en onder toezicht van de
architect August Lepoutre uit Veurne, gerealiseerd. Teneinde de kosten te verminderen voor het in
gang zijnde dienstjaar werd enkel het onderste deel ervan opgetrokken. Zo zou het blijven: de
afdekking werd nooit gerealiseerd.

1950

Beschrijving
De kiosk is opgetrokken op een achthoekige plattegrond. De bakstenen onderbouw van 1 m hoog. Het
betonplateau is toegankelijk via een baksteentrap van treden. Het platform is afsloten met een ijzeren
afsluiting bestaande uit cilindervormige pijlers, waartussen een open hekwerk. De leunigen zijn van
hout.
De onderbouw vormt een opslagruimte, toegankelijk via een houten deur, achteraan in de onderbouw.
In de loop der jaren werden verschillende kleurstellingen aangebracht. De huidige kleuren refereren
naar de kleuren van het gemeentewapen.
Herwaarderingsmaatregelen
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen van de kiosk komen in aanmerking voor de onderhoudspremie.
Literatuur

2011
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De wegbekleding

Ca.1910

154

Ca.1950

2010

Historiek
De saneringswerken van de kerkhofgracht leiden ook tot de herwerking van het wegenknooppunt en
de weg richting Hondschoote, dat blijkens de bronnen reeds een begin van verharding kende. Deze
weg wordt nu verhard met gerecupereerde kasseien. De zone tussen de huisgevels en de weg bestond
uit een amalgaan van gebakken klinkers - van diverse soorten en formaat- en platte (blijkbaar stond
iedereen in voor zijn eigen stoep). Op deze wijze bekwam men een gelijkgrondse verharding over de
volledige breedte.
Deze bekleding wordt fasegewijs aangepast. De belangrijkste ingreep grijpt plaats in 1935, wanneer de
weg met kasseien wordt heraangelegd en voor de huisgevels verhoogde stoepen worden aangebracht.
In 1951 breidde men de parking ten zuiden van het kerkhof uit. Toen werd ook de stoep ten zuiden en
ten oosten van het kerkhof aangelegd.
In de volgende jaren worden rioleringswerkzaamheden gepland.
Beschrijving
De huidige wegbekleding met kasseien en verhoogde stoepen dateert nog grotendeels uit 1935,
weliswaar met de nodige aanpassingen. De noordelijke bordsteen van de weg is in de uitgebreiding
van de parking (1951) behouden en opgenomen. Het knooppunt met de Beverenstraat en de
Izenbergestraat ten noordoosten van het kerkhof werd in 2000 hernieuwd. Hierbij werd een brede
arduinen boord aangebracht bezijden de weg van de Beverenstraat/ Izenbergestraat, dit teneinde deze
weg als voorrangsweg te markeren.
De stoepen zijn opgebouwd uit natuurstenen boordstenen met een bedekking van cementtegels. Deze
verkeren nu in slechte staat.
Herwaarderingsmaatregelen
De kasseibekleding vormt een van de typische kenmerken van het dorpsgezicht. Door de diverse
ingrepen en aanpassingen kwam een verassend en gevarieerd geheel van kasseibekledingen tot stand.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan de hierboven beschreven erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen komen in aanmerking voor de onderhoudspremie. Eventueel kan gestreefd worden
om de stoepen voor de huisgevels bij een volgende herwerking gelijkgronds aan te leggen en dit met
platte kasseiestenen of platinnen. Voor de kerkhofrand kunnen de stoepen behouden blijven, dit
teneide het iets hogere grondpeil van het kerkhof op te vangen. De boordstenen kunnen behouden en
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cementtegels door platte kasseien vervangen. Dit geldt ook rond de stoep voor de kiosk en het
oorlogsmonument.
De geplande rioleringswerken vormen een uitdaging.

2011
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7.3. Kerkhof en omgeving.
ste

Het kerkhof en zijn directe omgeving zijn het resultaat van een reeks ingrepen uit het begin van de 20 eeuw, waarbij men niet alleen de randbeplanting
aanpaste maar tevens de padenstructuur van het kerkhof hertekende.
ste
De bijzettingen zelf zijn grotendeels van recentere datum. Dit geeft te maken met het feit dat de begraafplaats begin jaren ’50 van de 20 eeuw grondig
geruimd werd. Niettemin ontsnapte enkele van de oudere monumentale graven aan deze ruiming. Er werd dus blijkbaar toch een zekere selectie opgemaakt.
Door het herstel van de bomen rond het kerkhof en het inzaaien met gras van de open ruimte tussen de graven zal de aanblik van de begraafplaats wezenlijk
veranderen in een aangename, rustige tuin.
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Gazon
De begraafplaats lag oorspronkelijk – en dat sinds eeuwen – onder gras. Momenteel ligt het in naakte
aarde. Deze oude toestand kan hersteld.
Beheersmaatregelen
De zones, die nu in naakte aarde liggen, worden ingezaaid met gras met behoud van de merkwaardige
planten, die voorkomen bij sommige graven.
Alvorens tot inzaaien over te gaan, wordt het reliëf aangepast zodat het gazon precies aansluit op het
niveau van de paden.
Als gazonmengsel stellen we voor:
20% gewoon roodzwenkgras
20% roodzwenkgras met fijne uitlopers
20% hardzwenkgras
20% fijnbladig Engels raaigras
20% veldbeemdgras
Dit is een mengsel dat een goed beloopbare dichte graszode vormt. Door zijn trage groei wordt het
onderhoud beperkt. Dit gazon is ook geschikt voor mulching.
Er dient rekening gehouden met begrafenissen in de periode voor en na het onderhoud.
Het onderhoud omvat ca.25 maaibeurten per jaar van mei tot oktober. Er wordt gemaaid wanneer het
gras ongeveer 8 cm lang is en er wordt nooit korter dan 3 cm afgesneden. Alle grasafval en maaisel
dient opgevangen en van het terrein verwijderd.

Referentiebeeld Kerkhof Damme

De lindendreef voor de ingang van de kerk
Deze structuur is duidelijk de oudst bewaarde op het kerkhof. Van deze dreef, die uit tweemaal drie
linden bestaat, is de linde zuid vooraan recent verwijderd. De linde midden noord is onstabiel.
Beheersmaatregelen
- Aanplant van nieuwe linde op de zuidwesthoek.
- Behoud, beheer en herstel van deze structuurbepalende bomen
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De hulsthaag
Het kerkhof was steeds door een (doorn)haag omringd. Deze werd geregeld aangepast. De huidige
hulsthaag werd kort voor de Eerste Wereldoorlog aangeplant en werd aanvankelijk als een plakhaag
beheerd. Vermoedelijk op het eind van het interbellum liet men de haag dikken en ging men over op
een regelmatige snoei. De hulsthaag verkeert in een goede staat.
Beheersmaatregelen
- Behoud, onderhoud en herstel van deze structuurbepalende haag.
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De omringende bomenrij van beuk binnen de haag
Het lijdt geen twijfel dat de oorspronkelijke beplanting in en rondom het kerkhof bestond uit linde,
olm en notelaar.
De aanplant van rijen Rode beuk, met sporadisch kastanje, in de lente van 1913 en 1914 samen met de
de
11 Esdoorns ten noorden van de processieweg, dienen gesitueerd in de tendens vanaf de 19 eeuw
om merkwaardige bomen te introduceren, zoals ze gemeenzaam gebruikt werden in de Engelse
tuinen, die toen volop in de mode waren.
De beukenrijen zijn fel uitgedund door een slechte snoei. Van de 4 rood bloeiende Paardekastanjes
(Aesculus hippocastanum “Carnei”), vinden we nog één exemplaar op de oostelijke zijde van het
kerkhof.
Beheersmaatregelen
Deze randbeplanting is het resultaat van een weloverwogen concept, dat kaderde in de reorganisatie
van de openbare ruimte van de dorpskern. Het betrachte eindbeeld was een omrandende
hoogstammige bomenrij met grote en brede kruinen, zonder enige vorm van krooncorrectie.
De reconstructie, het herstel en het verdere beheer van deze randbeplanting ligt dan ook voor de
hand.
Hierbij willen we volgende bedenkingen formuleren: Rode beuk is minder geschikt als solitair of
rijboom. Linde is de courant aangewende boom bij de randbeplanting van de kerkhoven.
Bijgevolg stellen we voor de reconstructie van deze randbeplanting twee mogelijkheden voor:
-

-Een reconstructie met een heraanplant van rode beuken (Fagus Sylvatica Atropunica). In een eerste
fase worden alle nog aangetaste of zieke bomen verwijderd en worden de vrijgekomen plaatsen
beplant. De gezonde bomen worden behouden en zullen in een latere fase vervangen worden.
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-

Een herstel met kleinbladige linde (Tilia cordata), waarbij de rode beuken stapsgewijs worden
vervangen. In een eerste fase worden alle aangetaste of zieke bomen verwijderd en worden de
vrijgekomen plaatsen beplant met linde (tussenafstand ca. 5 meter). De gezonde bomen worden
nog behouden en kunnen in een latere fase vervangen worden door Tilia cordata (winterlinde).
Aldus zal op termijn een eindbeeld bereikt worden, dat bestaat uit een door Lindenbomen
omsloten kerkhof.

De esdoornrij ten noorden van de processieweg
De aanplant van rijen Rode beuk, met sporadisch kastanje, in de lente van 1913 en 1914 samen met de
de
11 Esdoorns ten noorden van de processieweg, dienen gesitueerd in de tendens vanaf de 19 eeuw
om merkwaardige bomen te introduceren, zoals ze gemeenzaam gebruikt werden in de Engelse
tuinen, die toen volop in de mode waren.
Deze 11 Esdoorns (Acer pseudoplatanus) staan nog steeds aan de noordelijke kant van de weg, die
langs het kerkhof loopt en zijn in relatief goede staat.
Beheersmaatregelen
- Behoud, onderhoud en herstel van deze structuurbepalende bomenrij.
- Indien voor de rode beukenrij de optie wordt genomen voor heraanplant door linden, kunnen ook
de esdoorns worden vervangen door linden, teneinde één geheel te vormen.
De bomenrij ten westen van de processieweg
De bomenrij ten westen van de processieweg bestaat uit een vrij heterogene aanplant, die nauwelijks
enige historische grond heeft. Het verdient dan ook aanbeveling om deze bomenrij volledig te
vervangen met kleinbladige linde
Beheersmaatregelen
- Aanplant van de bomenrij met kleinbladige linde (Tilia cordata)
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Plan Leisele kerkhof en onmiddellijke
omgeving met de voorgestelde ingrepen in
functie van de herwaardering.
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Het padennet
De weg naar het kerkportaal en het padennet binnen het kerkhof
De basis van het huidige padennet kwam ca.1911 tot stand. De hoofdpaden werden begin jaren ’50
ste
van de 20 eeuw in twee fasen verhard met kleine kasseien tussen boordstenen en dit in een mooi
waaierverband. Er werd geen randbeplanting aangebracht.

Kasseibekleding van de oostwest lopende pad ten
zuiden van de kerk.

Beheersmaatregelen
- De algemene padenstructuur van het kerkhof evenals de basis van het padennet worden behouden
en hersteld.
- De hoofdpaden van kleine kasseien, aangelegd in een waaiervorm, worden waar nodig hersteld en
heraangelegd met behoud van de originele materialen en volgens de originele patronen.
- De secundaire paden kunnen behouden en waar nodig iets logischer geschikt. Dit is bijvoorbeeld
het geval voor het ondubbelde pad ten noorden van de kerk, die door de stoep rond het
kerkgebouw kan vervangen worden.
- In de oostelijke haag is er een doorsteek. Ze is niet afgesloten. Ook hier kan een poortje voorzien.
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De stoep rond het kerkgebouw
De stoep is aangelegd rond 1911 met recuperatiematerialen van het voorportaal en de oude sacristie.
Beheersmaatregelen
- De stoep rondom het kerkgebouw dient behouden en waar nodig hersteld in zijn oorspronkelijke
staat. Vooral aan de noordelijke zijde van de kerk is de stoep in een slechte staat. Hier kan de stoep
hersteld naar het voorbeeld van de stoep aan de zuidelijke zijde.
- Het huidige pad uit betonplaten parallel met de noordelijke kerkmuur kan hierbij verwijderd.
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De hekkens
De vijf hekkens – 4 dubbel en 1 enkel - zijn regelmatig hersteld en aangepast.
Beheersmaatregelen
- Reconstructie, herstel en onderhoud van de ijzeren hekkens van het kerkhof. Voor de detaillering
kunnen het oude fotomateriaal en de originele onderdelen van de beter bewaarde hekkens
inlichtingen verschaffen.
- Herschilderen van de hekkens in een donkere kleurstelling.
- Voor de oostelijke ingang wordt een hekken voorzien met gelijksoortige materialen, kleurstelling
en in een neutrale vormgeving.
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De bijzettingen
Zoals reeds eerder gezegd is er voor de komende 10 jaar geen plaatsgebrek op het kerkhof. Door de
terugval in bevolkingsdichtheid en de gewijzigde vormen van teraardebestelling (crematie en
urnenbegraving of as verstrooiing) moet er van uit gegaan worden dat het kerkhof ook op lange
termijn een ruimteoverschot zal blijven kennen.
Het kerkhof kan dan langzaam evolueren naar een serene parkruimte weliswaar met de nadruk op de
functie als begraafplaats en de funeraire geschiedenis van het dorp.
Er dienen, met uitzondering van het graf 1A28, geen graven verplaatst.
Het verdere beheer van de graftekens is afhankelijk van de opgestelde categorisering.
Categorie 1
Deze grafstenen, met de hoogste waarde, komen niet in aanmerking voor herbruik en kunnen ook niet
worden verplaatst. Omwille van hun hoge waarde dienen ze onderhouden en gerestaureerd door de
gemeente. Deze werken komen in aanmerking voor de onderhoudspremie
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Categorie 2
Deze grafstenen zijn waardevol en bezitten een hoge esthetische waarde, kunnen niet verplaatst en
komen in aanmerking voor herbruik. Concreet betekent dit dat een persoon een concesie kan nemen
op dit grafteken eenmaal de voormalige concessie afgelopen is en niet meer verlengd wordt. Het
herbruik en de nieuwe concessie loopt voor 50 jaar en kan éénmalig verlengd worden.
Door hun hoge waarde dienen ze onderhouden en indien nodig gerestaureerd en dit onder toezicht
van de gemeente of door de persoon, die de grafsteen in hergebruik neemt. Deze werken komen in
aanmerking voor de onderhoudspremie.
Categorie 3
Deze grafstenen kunnen na verloop van de concessie, verwijderd worden. Ze maken plaats voor
nieuwe graven.
Voor het verwijderen van het grafteken dient de nodige fotodocumentatie en beschrijvingen
aangelegd en een beschrijving opgemaakt. Deze gegevens dienen in het gemeentelijk archief bewaard.
Bij het verwijderen van het grafteken dient met respect omgegaan met de stoffelijke resten. De resten
zullen op respectvolle en wettelijke wijze verwijderd en afgevoerd naar het ossuarium.
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Eventueel kunnen belangrijke graftekens (iconografische symbolen, foto’s, ornamenten..)
gerecupereerd en bewaard.

Graf 2A18
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Graf 5A31

In categorie 1 steken een aantal oudere grafmonumenten, die beeldbepalend zijn maar die in vervallen
staat verkeren. Ze werden beschadigd tijdens de stormen van 2000 en 2004 of werden om
veiligheidsredenen neergelegd of gedemonteerd, waardoor de horizontale dimensie uit het kerkhof
verdween. Het is aangewezen deze monumenten op korte termijn te consolideren of te herstellen;
Het betreft de volgende graven:
2A18: heroprichten en consolideren van de stèle en het herstellen van de tuin
2B14bis: stèle van het graf van burgemeester Borreye; heroprichten en restauratie voet
2B26: stèle recht plaatsen en consolideren
2B57: hermontage, stèle terugplaatsen en consolideren
5A17: kruisbeeld heroprichten en consolideren
5A31: stèle recht plaatsen en het geheel consolideren
5B33: waterpassen grafmonument en terugplaatsen afgevallen kruis
6A14: hermontage
8A21: herlijmen
8B43: herlijmen
8C52: stèle terug recht plaatsen en consolideren
Concessies
De concessies liggen wettelijk vast in het decreet van 16 januari 2004 – decreet op de begraafplaatsen
en de lijkbezorging - art. 6 tot 10. Ze worden beheerd door de gemeentelijke dienst burgerzaken.
Concessies worden toegestaan voor 50 jaar en kunnen éénmalig verlengd worden met nog eens 50
jaar. Wanneer het grafteken tot de categorie 1 en 2 behoort, spelen de concessies geen rol meer. De
graftekens dienen bewaard te blijven. Wanneer een grafteken tot de categorie 3 behoort en de
concessie is afgelopen en wordt niet verlengd dan kan het graf in opdracht van het leidend bestuur
worden verwijderd.
Gezien de systematische ruiming begin jaren ’50 telt het kerkhof nauwelijks concessies, die verlopen
zijn.
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Plan kerkhof Leisele met aanduiding van drie categorieën van bestaande graftekens (verklaring zie tekst)
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Bestaande kruisbeelden
IJzeren kruisbeelden
Alle goed bewaarde gietijzeren kruisbeelden zijn opgenomen in categorie 2. Deze graftekens zijn
waardevol en bezitten een hoge esthetische waarde, kunnen niet verplaatst worden en komen in
aanmerking voor herbruik. Door hun hoge waarde dienen ze onderhouden en indien nodig
gerestaureerd en dit onder toezicht van de gemeente of door de persoon, die het grafkruis in
hergebruik neemt.
Arduinen kruisbeelden
Alle goed bewaarde arduinen kruisbeelden zijn opgenomen in categorie 2. Deze grafstenen zijn
waardevol en bezitten een hoge esthetische waarde, kunnen niet verplaatst en komen in aanmerking
voor herbruik. Door hun hoge waarde dienen ze onderhouden en indien nodig gerestaureerd en dit
onder toezicht van de gemeente of door de persoon, die het grafkruis in hergebruik neemt.
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Houten kruisbeelden
De houten kruisbeelden aangetroffen op het kerkhof zijn telkens voorlopige kruisbeelden en vallen dus
onder categorie 3.
Kruisbeelden uit cementrustiek
Alle goed bewaarde kruisbeelden van cementrustiek zijn opgenomen in categorie 2. Deze grafstenen
zijn waardevol en bezitten een hoge esthetische waarde, kunnen niet verplaatst en komen in
aanmerking voor herbruik. Door hun hoge waarde dienen ze onderhouden en indien nodig
gerestaureerd en dit onder toezicht van de gemeente of door de persoon, die het grafkruis in
hergebruik neemt.
Beheersmaatregelen
Bij de restauratiewerken en het herbruik van de grafstenen of grafkruisen zijn volgende punten van
belang:
Onder restauratiewerken verstaan we de werken of werkzaamheden, die verval voorkomen en
bijdragen tot een dringende instandhouding en onderhoud van de betreffende grafstenen of
grafkruisen. Op basis van de werkzaamheden, die voor de onderhoudspremie in aanmerking komen,
kunnen we volgende werkzaamheden weerhouden:
- Treffen van maatregelen in verband met ongunstige weersomstandigheden
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-

-

Treffen van maatregelen in verband met dierlijke vervuiling
Vervangen van gebroken of gebarsten stenen
Treffen van maatregelen tegen moedwilige en toevallige beschadiging
Schilderen, bepleisteren en voegen
Regelmatig onderhoud en herstellen van muren, balken, zuilen en metselwerk
Verstevigen van de funderingen
Treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit tijdelijk te verzekeren
Voorzien en verzekeren van de volledige beveiliging en stabiliteit
Aangepast behandelen van waardevolle elementen
Vervangen met gelijksoortige materialen van de nog aanwezige elementen, die niet meer kunnen
hersteld worden
Opnieuw aanbrengen van niet meer aanwezige elementen met gelijksoortige materialen en voor
zover voldoende materiële gegevens of iconografisch materiaal aanwezig zijn om een
wetenschappelijk verantwoorde reconstructie mogelijk te maken en voor zover de reconstructie
vereist is
Verwijderen van storende elementen
Wegwerken van onoordeelkundig uitgevoerde ingrepen, het wegwerken of aan het zicht
onttrekken van misplaatste toevoegsels.

Aan het in herbruik nemen van de grafstenen zijn volgende voorwaarden verbonden:
- Uitvoeren van de nodige restauratiewerken conform de aandachtspunten en de richtlijnen voor
restauratiewerkzaamheden
- De aanwezige iconografie en epigrafie blijft behouden
- Het aanbrengen van de nieuwe iconografische en epigrafische elementen gebeurt met de nodige
esthetische aandacht en zonder schade aan te brengen aan het originele materiaal.
- Nieuwe iconografische en epigrafische elementen worden vervaardigd uit een gelijkaardige
materialen als het grafteken.
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De roepsteen
- De huidige plaats van de steen op de naakte grond, is niet bepaald gunstig voor de bewaring. De
roepsteen kan best terug opgesteld op zijn oorspronkelijke plaats tegen de kerkmuur en dit op
een licht grintbed.
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7.4. Herinrichtingsvoorstellen voor het kerkhof
In grote trekken kunnen we de volgende lijnen uitzetten. Gezien de beschikbare ruimte kunnen de nieuwe bijzettingen voorzien worden binnen de huidige
structuur. De urnegraven worden gegroepeerd zowel in de columbaria als op het grafurnenveld. De strooiweide kan behouden blijven en uitgebreid.
We behandelen achtereenvolgens de columbaria, de urnenbegraafplaats, de strooiweide en de nieuwe graftekens.
Deze ingrepen komen evenwel niet in aanmerking voor de onderhoudspremie.
De columbaria
Momenteel zijn twee columbaria voorzien respectievelijk ten oosten en ten westen op het kerkhof.
Er wordt voorgesteld de columbaria in de toekomst te groeperen. Het oudste, aan de oostzijde, kan behouden blijven.
De nieuwe columbaria worden gebouwd op de plaats ten noorden van de toegangsdreef tot het kerkhof. Er wordt ruimte voorzien voor één columbarium
gelijk aan de bestaande en twee columbaria, die tweezijdig zijn, waardoor een blinde muur vermeden wordt en er ruimte gespaard wordt.
In functie van deze opbouw dient nagegaan of enkele van de graven, die vlakbij zijn gelegen kunnen opgeheven of verplaatst. De hulsthaag, die de
columbariazone afsluit, kan iets hoger worden opgesnoeid, zodat de achterzijde van het bestaande columbarium aan het zicht onttrokken wordt.
Op de koppen van de columbariamuren wordt een groenblijvende plant (bv. Buxus…) voorzien.
De paden, die de columbaria bedienen , worden los van deze aangelegd, zodat een kleine plantzone ontstaat voor de individuele bebloeming.
Kerkhof Leisele, deelplan met voorstel voor de inplanting van
de nieuwe columbaria.
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De strooiweide
De strooiweide is de minst populaire vorm van teraardesteling in de landelijke gebieden van Vlaanderen. Op heden is de strooiweide op het kerkhof van
Leisele klein en heeft ze de indruk er alleen te zijn omdat het wettelijk verplicht is.
Er wordt een ruimere strooiweide voorgesteld aan de oostzijde. Dit kan door het ruimen van het nu aanwezige urnenbegraafplaats. De strooiweide kan
afgezoomd met een lage buxushaag tegenaan het pad. Een zuil in natuursteen van 40 x 40 x 180 cm, geplaatst op een bestraat pad, ter hoogte van het
bestaande columbarium, waarop de namen van de overledenen worden aangebracht en waar bij gelegenheden bloemen kunnen neergelegd.
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Kerkhof Leisele, deelplan met voorstel voor de inplanting van de strooiweide
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De urnenbegraafplaats
De urnenbegraafplaats is de meest populaire wijze van teraardestelling sinds de crematie ingang vond. Momenteel is de urnen begraafplaats verplaatst en
ingeplant aan de west- en zuidzijde van de sacristie. De huidige urnenbegraafplaats blijft eerder beperkt in oppervlakte.
We stellen voor de urnenbegraafplaats over te brengen van de oostelijke zijde van het kerkhof naar de open zones aan de zuidzijde van het kerkhof. Een
urnengraf is perfect te integreren in een traditionele begraafplaats; ze verschilt alleen in afmetingen met een traditioneel graf.
Er kan onderscheid gemaakt tussen twee types:
- Urnenbegraafplaatsen uitsluitend bestaande uit een vlakke natuursteen (max. 50 x 50 cm) in het gazon zonder aanleg voor beplanting of bloemen.
- Urnenbegraafplaats met een beperkt tuintje, dat door de nabestaanden wordt onderhouden.
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Kerkhof Leisele, deelplan met voorstel voor de inplanting van de urnenbegraafplaatsen
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Visualisatie urnenbegraafplaats

Nieuwe graftekens
Inplanting
Het kerkhof van Leisele is begin jaren ’50 grondig geruimd, waarna een nieuw bijzettingsplan werd opgemaakt. Deze drastische ingreep laat tot vandaag zijn
sporen na in de relatief dunne bezetting van de diverse zones. Er is met andere woorden geen echt plaatstekort voor de aanleg van nieuwe graven en ook het
aantal verlopen concessies is meteen ook beperkt. Niettemin verdient het aanbeveling de nieuwe bijzettingen op een logische wijze ten opzichte van het
basispadennet aan te leggen.
Materiaalgebruik
De nieuwe grafstenen en grafkruisen worden bij voorkeur met traditionele materialen aangemaakt zoals arduin, blauwe hardsteen, kalksteen, gietijzer…
De gemeente behoudt zich het recht voor om over de kwaliteit van de tekens te oordelen.
Vorm en afmetingen
Het verdient aanbeveling om voor de nieuwe graven naar een eenvormig en harmonisch uitzicht te streven.
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Ossuarium
Op ieder begraafplaats dient een ossuarium voorzien, dit om de menselijke resten volgens de wettelijke bepalingen te bewaren, wanneer een grafteken wordt
verwijderd. Het ossuarium wordt voorgesteld ingeplant op de plaats van één of meerdere vervallen graven in het kerkhof. Ze wordt aangelegd als een
verzamelgraf afgedekt met een vlakke steen waarop alle namen van de overledenen, die in het ossuarium liggen, vermeld worden.
De inrichting gebeurt volgens de regelgeving en op een esthetisch verantwoorde wijze. De uitwerking van de plannen gebeurt in samenspraak met het
Agentschap Ruimte en Erfgoed.
Kinderbegraafplaats
De tendens is duidelijk om de kindergraven in het kerkhof op te nemen of in de nabijheid van familieleden bij te zetten en niet meer in een afzonderlijke
kinderbegraafplaats. Niettemin kan de kinderbegraafplaats, aangebracht rechts van het kerkportaal verder in gebruik blijven. Ook hier is er trouwens geen
plaatsgebrek.
Meubilair
- Het is aangewezen op het kerkhof een aantal rustbanken te voorzien. Mogelijke inplantingsplaatsen worden aangeduid op het ontwerpplan van het
kerkhof en zijn onmiddellijke omgeving.
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Hiervoor kunnen ofwel een Barlow Tyrie Glenham 150 cm (links) ofwel een Santa & Cole type Boston (rechts) worden aangewend. De banken worden
verankerd in de grond.
-

-

Het aanplakbord, opgebouwd met betonnen palen, wordt best verwijderd.
Het oude urinoir heeft enige charme en kan behouden blijven.
Er worden discrete plaatsen voorzien voor afvalbakken omsloten door beplanting (zie plan).

Signalisatie
Alle signalisatie zal op een discrete en uniforme wijze worden aangebracht.
Informatieborden te voorzien volgens één uniforme standaard gehanteerd door de gemeente op alle begraafplaatsen.
Voor de verkeersborden aangebracht aan de ingang van de processieweg kan een kleiner formaat (diameter 40cm) voorzien.
Verlichting
De armaturen voor de verlichting van de kerk worden ingekleed door aanplant van groenblijvende heesters (bijvoorbeeld Buxus).
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7.5. Planning voor de herwaarderings- en herinrichtingsmaatregelen
Het stappenplan biedt een leidraad om het herwaarderingsplan met een looptijd van 10 jaar te realiseren. We onderscheiden hierbij de ingrepen op korte,
middellange en lange termijn. Bemerk wel: de cursief geschreven stappen komen niet voor de onderhoudspremie in aanmerking.
Ingrepen op korte termijn
-

Fasegewijze aanleg van het gazon
Onderhoud van hagen en bomen
Onderhoud en herstel bestaande paden en stoepen rond het kerkgebouw
Reconstructie van de bomenrij door aanplant van de historische beplanting (linde of beuk)
Voorbereiding reconstructie of herstel van oude grafmonumenten
Verplaatsen en aanleg van de urnenbegraafplaats
Uitbreiding van de strooiweide met verplaatsen van de grafsteen (1A28)

Ingrepen op middellange termijn
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-

Restauratie en herstel oudere grafmonumenten categorie 1

Ingrepen op lange termijn
-

Optrekken nieuwe columbaria
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8. Praktische handleiding
8.1.Inleiding
Hieronder volgt de lijst van de werken aan de erfgoedkenmerken en de erfgoedelementen, die voor de onderhoudspremie in aanmerking komen en dit zowel
voor de individuele panden als voor het openbaar domein. Deze lijst is gebaseerd op de werkzaamheden omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering
van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten, art. 3.1°.
De werkzaamheden omvatten:
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-

Herstellen van dakschade, dichten en afdekken van lekken

-

ontmossen van daken, onderhouden, herstellen en aanbrengen van dakgoten, afvoerleidingen en rioleringen

-

Bereikbaar maken van goten via juist geplaatste dakkapellen of dakluiken, het beloopbaar maken van hooggelegen goten

-

Herstellen of plaatsen van ladder- en klimhaken en steigergaten

-

Treffen van maatregelen tegen weersinvloeden en tegen dierlijke vervuiling

-

Bestrijden van houtworm, schimmel, zwam- en vochtaantasting

-

Onderhouden en herstellen van gevels of onderdelen ervan door onder meer te metselen, te bepleisteren en te voegen en door beschermings- en
afwerkingslagen aan te brengen zoals kaleien, schilderen, vernissen, vergulden, vertinnen en verzilveren

-

Herstellen , vervangen of opnieuw aanbrengen van historisch houtwerk zoals deuren, ramen, luiken, poorten, gootconstructies, beplanking met
inbegrip van hang- en sluitwerk en beglazing

-

Reinigen en herstellen van glas-in-lood met inbegrip van de draagstructuur

-

Reinigen, ontmossen, hydrofugeren, verharden en behandelen tegen opstijgend vocht van muren en andere constructieve elementen, evenals alle
andere behandelingen met waterwerende en materiaalverstevigende producten

-

Afdekken en beschermen van vriesbarstige beeldhouwwerken, architectuurelementen en sierobjecten

-

Verstevigen van funderingen

-

Treffen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren

-

Treffen van maatregelen tegen corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen

-

Bijwerken, herstellen en vervangen van geërodeerde materialen en onderdelen

-

Treffen van maatregelen ter beveiliging tegen diefstal en moedwillige of toevallige beschadigingen

-

Onderhoud, herstel en beheer van kenmerkende structuren zoals waterpartijen, vijvers, waterbekkens, waterlopen, welgrachten, grachten en greppels
en eventueel de afvoer van vrijgekomen materiaal, duikers, beschoeiingen, taluds, wegen en paden, laanbepalingen, bomenrijen, bomen- en
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heestergroepen, solitaire bomen en prieeltjes, hagen, loofgangen, borders en perken, bruggetjes, tuin- en kaaimuren, schuttingen, hekken, pergola’s,
prieeltjes, tuin- en parkornamentiek en tuin- en parkarchitectuur
-

Onderhoud, herstel en beheer van kleine landschapselementen

-

Onderhoud, herstel en beheer van de beplantingen op percelen met een houterige begroeiing, zoals parkbossen, hakhout- en middelhoutbestanden,
struwelen

-

Onderhoud, herstel en beheer van open vegetatietypen, zoals historisch permanent grasland of heide, ondermeer door te begrazen, te maaien, te
plaggen, met begrip van de afvoer van maaisel en plaggen, en door veekeringen en schuilhokken te plaatsen

-

Onderhoud, herstel en beheer van aarden wallen en dijken

-

Snoeien, knotten, leiden en verzorgen van bomen, struiken en hagen

-

Opruimen van niet-verkoopbare delen van bomen zoals takhout en de boomstronken in het kader van midden- en hakhoutbeheer en van
omvormingsbeheer en in parkbossen

-

Bouwen en plaatsen van een kleinschalige opslagplaats in tuinen en parken voor gereedschap dat nodig is voor de instandhoudings- en
onderhoudswerkzaamheden

-

Werkzaamheden en diensten voor materiaal-, technische en stabiliteitsstudies

-

Uitvoering van andere werkzaamheden met het oog op het voorkomen van de ontwaarding en op de instandhouding en het onderhoud.

Bij het toekennen bij elke premieaanvraag wordt de aanvraag getoetst aan de doelstellingen van het herwaarderingsplan. De originele toestand van het
gebouw of ensemble van gebouwen of openbaar domein vormt hierbij de referentie.
We vatten hier de algemene zaken samen eerst voor de private panden, vervolgens voor het openbaar domein.
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8.2. Diverse betoelaagbare ingrepen en hun praktische toepassingen
Voor alle werken, waarvoor een aanvraag kan ingediend, gelden de volgende punten:
-

De werken dienen bij te dragen tot het onderhoud, herstel en herwaardering van het authentieke karakter van het pand

-

Comfortwerken zoals sanitair, aanbrengen van dakisolatie … komen niet in aanmerking voor de premie.

-

Het onderhoudswerken hebben enkel betrekking op het exterieur en dan nog specifiek op de gevels zichtbaar vanaf de openbare weg (meestal voorgevel
en zijgevels). Bedakingen daarentegen komen volledig in aanmerking.

-

De premie kan niet aangewend voor nieuwbouw of nieuwe toevoegingen. Ze kan daarentegen wel aangewend voor het herstel en de reconstructie van de
authentieke toestand.

-

De werken dienen bij te dragen om de gevels en bedakingen beter te laten aansluiten op het karakter van het dorpsgezicht. Hieronder vallen bijvoorbeeld
het witschilderen van het vensterschrijnwerk of het schilderen van de gevels teneinde het nieuwe karakter te verzachten.

We overlopen hier de diverse betoelaagbare ingrepen en hun praktische toepassingen
8.2.1. Behoud, herstel en herwaardering van het dakwerk
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de

Daken vormen een kwestbaar onderdeel. De strobedekking was zeker reeds begin 19 eeuw verlaten en vervangen door handgevormde golfpannen. Dit
de
ste
daktype vormde een wezenlijk onderdeel van het 19 eeuwse huizenbestand en werd slechts vanaf het laatste decennium van de 20 eeuw door
mechanische platte exemplaren opgevolgd. Zoals gezegd stelde de golfpan problemen naar dichting en aansluiting. Bij het aanbrengen van een (nieuwe)
isolatie zien we deze daken in versneld tempo verdwijnen.
Dakbedekkingen stellen relatief weinig problemen naar behoud en reconstructie. De handgevormde golfpan in de specifieke oranje-rode en grijze kleur zijn
nog voorradig of kunnen perfect worden gerecupereerd. De handgevormde nokpan is niet voorzien van een wel in tegenstelling tot de mechaische nokpan.
Ook de oude mechanische pannen zijn nog verkrijgbaar. Ze vertonen weliswaar een grotere variatie in vorm en kleur en dienen dus per geval bekeken.
Het aanbrengen van een (nieuwe) dakisolatie kan problemen scheppen. Hierbij dient gelet dat het dakvlak niet wordt verhoogd. De goede werkwijze is de
isolatie tussen de kepers onder de onderdekplaat van de bekapping aan te brengen. Hierbij kunnen ook de zettingen in de dakvlakken behouden. Bij een
isolatie aangebracht op de kepers, komt de dakbedekking hoger te liggen en wijzigt het oorspronkelijke gabarit. Zijde goot dient een bijkomende afdichting
aangebracht en de goten zelf dienen ook aangepast. Deze werkwijze is dus te vermijden.
8.2.2. Behoud, herstel en herwaardering van het metselwerk
De baksteengevels opgetrokken in een gele handvormsteen en dit in een staand verband en gevoegd met een witte kalkmortel. Vanaf 1900 doet de
mechanische baksteen zijn intrede en zien we de toepassing van portlandcement. Het voegwerk is platvol uitgevoerd. De gevels zijn onbeschilderd of
gekalkverfd.
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Het reinigen van baksteen kan enkel indien de vervuiling schade toebrengt aan het metselwerk of wanneer de leesbaarheid van het decoratieve muurwerk
beperkt wordt.
Bij het verwijderen van het slechte en verweerde voegwerk mag geen schade worden toegebracht aan de baksteen. Bij voorkeur worden slecht zittende
voegen manueel uitgekrabd. Indien gebruik wordt gemaakt van een slijpschijf, dan kan enkel in het midden van de horizontale voegen een inkeping gemaakt.
Het uithalen van stootvoegen met een schijf leidt steevast tot beschadiging van de onder- en bovenliggende baksteenlaag. De te gebruiken mortel dient een
kalkmortel of een bastaardmortel (kalkcement) te zijn, die qua kleur en textuur en ook qua voegtechniek identiek moet zijn aan de originele voegmortel. Het
gebruik van de harde cementmortel is nefast voor de zachte gele handgevormde baksteen. Bij de harde mechanische baksteen daarentegen kan cementmortel
aangewend.
Het reinigen van de gevels stelt wel problemen. In het verleden zijn heelwat agressieve reiningingsmethodes aangewend gaande van zandstralen tot zelf
afschijven van de voorgevels. Dergelijke reiningingsmethodes zijn uiteraard uit den boze. De gevel verliest niet alleen zijn patina maar ook de sporen van
historische afwerkingslagen (kalkverven, bezettingen..) gaan verloren en er treedt beschadiging op van het historisch voegwerk.
Reinigen van gevels dient dus met de grootste omzichtigheid te gebeuren en steeds voorafgegeaan door een vooronderzoek, waarbij eerst de noodzaak van
de ingreep dient overwogen en verder de aard van de verontreiniging, de ondergrond en de bouwkundige staat dient opgenomen.
Voor de reeds gezandstraalde gevels zullen zich op lange termijn problemen aftekenen in de vorm van vochtdoorslag en toenemende vorstschade. Dit kan
verholpen door het aanbrengen van een kalkverf. Een dergelijk gevelbehandeling komt voor de onderhoudspremie in aanmerking.
Indien de authentieke beschildering, bepleistering of cementering nog voorhanden is, dan dient deze muurbehandeling behouden en hersteld. Is de schade te
groot voor behoud of reconstructie dan kan de oorspronkelijke techniek hernomen.
Is de bepleistering of cementering verdwenen dan kan die terug worden aangebracht mits inachtneming van de oorspronkelijke technieken.
In bepaalde gevallen zijn de gevels aangepast door het steken van grotere venster- en deuropeningen, het verplaatsen van openingen of het steken van een
garagepoort. Soms zijn de vensters verlaagd na het steken van een verlaagd plafond.
In enkele gevallen is de gevel volledig verbouwd maar is het uitzicht van de gevel via fotomateriaal gekend. In dat geval kan de premie aangewend voor de
reconstructie van de gevels. Hierbij dient dan wel gelet op alle details als bijvoorbeeld het metselverband (doorgaans staandverband en niet een
halfsteensverband).
8.2.3. Behoud, herstel en herwaardering van het historische schrijn en houtwerk
Het hout- of schrijnwerk (ramen, deuren, luiken, kroonlijsten en dakkapellen) bepaalt in belangrijke mate de visuele kwaliteit van de panden. Tegelijk behoort
het tot het meest bedreigde onderdeel van de diverse panden. Vooral de hogere comforteisen en de druk van de energiebesparing wegen door op de
beslissing om de oude kozijnen aan te passen of te vervangen.
Hierbij enkele bedenkingen. Schrijnwerk kan eeuwenlang meegaan. De studie op het terrein laat zien hoe bijvoorbeeld het raam van de kozijnen wordt
behouden en het binnenwerk wordt verwijderd of wordt omgewerkt tot een T- of een H-raam.
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De meest voorkomende oorzaak van houtaantasting is vocht, waardoor schimmelvorming ontstaat. Goed onderhoud – en dit kan niet voldoende gezegd –
zoals regelmatig herverven en het verwijderen van vervuiling is een must. We dienen hierbij voor ogen te houden dat een goed verfsysteem maar een
beperkte levensduur van 5 à 7 jaar heeft.
Bij de nog originele ensembles geldt uiteraard het adagio dat behouden voor vernieuwen gaat. Oude reparatietechnieken verdienen dus de voorkeur voor de
aanmaak van replica. Ook hier is de onderhoudspremie uiteraard van toepassing.
Oude kozijnen zijn op basis van pen-gatverbindingen samengesteld en dus demonteerbaar. Verweerde onderdelen kunnen nieuw gemaakt en via aanlassen of
aanscherven met het oude werk verbonden en met roestvrije nagels of schroeven verzegeld.
Indien het schrijnwerk dan toch vervangen moet worden, dan dient dit vernieuwde schrijnwerk uitgevoerd naar het bestaand model met dezelfde verdeling,
profilering en secties. Deze uitvoering moet gebeuren in geschilderd hout. Vooraleer tot uitvoering over te gaan dienen precieze opmetingen van het
bestaande schrijnwerk opgemaakt (vooraanzicht, horizontale en verticale doorsneden en secties op schaal 1/1) en de uitvoeringstekeningen van het nieuwe of
te restaureren schrijnwerk aan het Agentschap Onroerend Erfgoed ter goedkeuring voorgelegd. Ook de kleurstelling van gevel en schrijnwerk dient ter
goedkeuring voorgelegd.
Niet onbelangrijk: paneelwerk en pen-gatverbindingen mogen nooit gelijmd. De houten onderdelen moeten immers kunnen werken en gedemonteerd
worden. Voor de dichting van de naad tussen het muurwerk en het kozijn is het gebruik van een kalkmortel aangewezen. Hierdoor blijft de
dampdoorlatendheid immers gegarandeerd.
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Deze aanbevelingen gelden ook voor het luikwerk. Hier kunnen, om indringend vocht op de kopse kanten te voorkomen, loodslabben aangebracht.
Het kan eveneens dat het authentiek schrijnwerk verwijderd werd. In dit geval kan nieuw schrijnwerk aangemaakt naar model van het originele schrijnwerk, dat
we dan kennen via oude foto’s of postkaarten (zie inventaris en fotoinventaris). Indien ook deze gegevens ontbreken dan kan uitgekeken op basis van datering
en type woning welk raamtype het meest aangewezen is voor het authentieke karakter van het dorpsgezicht te herstellen. De voorwaarden voor dit
schrijnwerk zijn dezelfde als deze hierboven aangegeven in verband met het vernieuwde schrijnwerk.
Onder de onderhoudspremie valt ook het verwijderen van de niet-authentieke elementen, die vanuit de erfgoedwaarde als storend worden ervaren. Dit omvat
bv. het verwijderen van pvc-bekleding van kroonlijsten, het verwijderen van niet originele rolluikkasten en alle herstellingswerken, die hiermee gepaard gaan.
Onder de onderhoudspremie behoren eveneens de schilderwerken van het schrijnwerk. Dit vormt immers een garantie voor een goed behoud en draagt bij tot
herwaardering. Het schrijnwerk van de vensters is steeds wit geschilderd en dit is ook het geval voor de gootlijsten. Deuren en luiken tonen een grotere
variatie. Hier komen eveneens donkere kleuren voor. De oudere kleurlagen steken meestal onder de huidige verflaag en kunnen via een eenvoudig
kleuronderzoek worden achterhaald en gereconstrueerd. Veel voorkomende kleuren zijn groen en blauw.
De energieprestatieregeling (kortweg EPB-regelgeving), van kracht sinds 1 juni 2006, is niet van toepassing voor de beschermde gebouwen of gebouwen in de
beschermde dorps- en stadsgezichten.
De realiteit blijft echter wat ze is, zodat ook monumentenzorg moeilijk om dit aspect heen kan. Het geheel dient dan wel ruimer gesteld geplaatst in het kader
van ‘duurzaam bouwen’, waarbij ook aspecten als materiaalgebruik, recyclage en milieuaspecten dienen opgenomen.
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Het drukken van de verwarmingskosten vormt ook voor de bewoners van de panden in het stadsgezicht een teer punt. Deze kan gerealiseerd door het
vervangen van de verouderde stookketels door hoog rendementketels, het aanbrengen van een dakisolatie (zie rubriek dakwerk) en het vervangen van de
enkele beglazing. Deze laatste maatregel komt voor de onderhoudspremie in aanmerking. Voor de ramen dienen zich drie mogelijkheden aan:
-

Het plaatsen van het isolerende glas of de dubbele beglazing in de bestaande schuif- of klapramen, waarbij wel dient gelet dat het buitenaanzicht van
getrokken glas wordt behouden. Hier moet wel nagegaan of de bestaande klapramen het bijkomende gewicht kunnen dragen.

-

Het plaatsen van achterzetramen in de binnenzijde van de raamopeningen. Deze ingreep laat de ramen onaangeroerd en biedt naast een thermische
ook een akoestische isolatie.

-

Een oplegbeglazing op het raam zelf.

8.2.4. Behoud, herstel en herwaardering van het historische ijzeren hekwerk
de

Binnen het beschermde dorpsgezicht van Leisele steken nog resten van 19 eeuws ijzeren hekwerk. Ze vormden een wezenlijk onderdeel van de dorpskern.
Dit hekwerk werd regelmatig hersteld en bijgewerkt. Voor het onderhoud, herstel en reconstructie kan de volgende werkwijze gehanteerd:
-

Grondig bouwfysisch nazicht en opmeting van de constructie

-

Eventuele recuperatie van de originele bouwonderdelen en versiering

-

Wegwerken van latere onoordeelkundige ingrepen en vervangen van de ontbrekende onderdelen door originele onderdelen of kopieën

-

Consolidatie door zand- en staalstraling, metallisatie en roestwerende behandeling

-

Regelmatige behandeling met roestwerende verf

8.2.5. Behoud, herstel en herwaardering van de historische tuinaanleg en groenelementen
de

De groenomgeving van de dorpskernen onderging vanaf het laatste kwart van de 19 eeuw, maar vooral na de Eerste Wereldoorlog een grondige wijziging.
Het eeuwenoude bocagelandschap, gekenmerkt door perceelscheidingen op basis van hagen en het voorkomen van hoogstammigen langsheen de wegen en
de erven verdween onder druk van een gewijzigde bedrijfsvoering, het gebrekkig onderhoud en de terugloop van de vraag naar brand- en timmerhout.
Binnen de kernen verdwenen de boomgaarden ten voordele van de woonuitbreiding.
Een reconstructie van deze aanleg is om praktische redenen (nog) niet mogelijk. Het impliceert immers niet alleen de aanplant maar vooral een intens
onderhoud en beheer van deze elementen. Het beleid dient dus gericht op het behoud en beheer van de nog bewaarde elementen en de mogelijke
reconstructies van de groenelementen.
Voor de dorpsgezichten kunnen we volgende concrete voorstellen formuleren:
-

Herstel van de hoogstamboomgaarden. De dorpskernen werden gekenmerkt door het voorkomen van boomgaarden in de huisweiden van de boerderijen.
Het herstel van deze hoogstamboomgaarden komt in aanmerking voor de onderhoudspremie. Voor de aanplant van hoogstamboomgaarden dient een
plantafstand van minimum 10 meter behouden, eventueel 12 meter naargelang de grootte van het perceel en de aan te planten soorten. Het aanplanten
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van oude appelsoorten is het meest aangewezen. De boomgaard kan aangevuld met perelaars, mispel, kweepeer en walnoot. De publicatie
‘Hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen’ in 2005 door de Provincie West-Vlaanderen uitgegeven, geeft een overzicht van de diverse soorten. (zie
publicatie van de provincie:
http://www.west-Vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/natuur/Documents/leefomgeving/natuur/brochure%20hoostamfruitbomen.pdf)
-

Behoud en herstel van de nog bewaarde hagen rond de tuinen en op de perceelscheidingen

-

Vellen van de niet streekeigen hagen en vervangen door streekeigen exemplaren van Meidoorn, Buxus, Hulst enz...

-

Reconstructie en onderhoud van de verdwenen hagen

-

Vellen van niet-streekeigen beplanting

De opsomming van de hierboven beschreven werken bevatten het merendeel van de onderhouds-, herstel- en herwaarderingswerken, die gebeuren bij
gebouwen en hun omgeving in het beschermd dorpsgezicht. Een aantal elementen komen echter sporadisch voor maar hun behoud is even belangrijk voor de
erfgoedwaarde. Bijvoorbeel: een bijzonder hekken, een uitzonderlijk element in de tuin, …Herstellings- en onderhoudswerken hieraan komen tevens in
aanmerking voor een onderhoudspremie, indien de premienemer kan motiveren dat het gaat om het herstel van een onmisbaar authentiek element dat
bijdraagt aan de erfgoedwaarde van het pand of het perceel.
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8.3. Onderhoudspremie voor onroerende goederen in beschermde stads- en dorpsgezichten
De basis is het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en
dorpsgezichten. Het Besluit van 2004 is recent gewijzigd door het besluit van 29 november 2010, waarbij de onderhoudspremies voor lokale besturen
(gemeenten, provincie en hun bedrijven) voor monumenten en in stads- en dorpsgerichten werden afgeschaft. Meer info:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2010-11-29&numac=2010035889
Wat zijn onderhoudswerkzaamheden
De onderhoudswerken, die betoelaagd zijn, werden opgenomen in de herwaarderingsplannen. Deze werken zijn in de herwaarderingsplannen per onderdeel
opgesomd en komen in aanmerking vor de premie, zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een
onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten. De werken worden steeds aanvaard zolang het herwaarderingsplan geldig is.
Wie kan een premie aanvragen
Bent u eigenaar, houder van zakelijke rechten (bijvoorbeeld een houder van erfpacht of opstal) of huurder van een onroerend goed gelegen in een beschermd
dorpsgezicht, dan kunt u een onderhoudspremie aanvragen. Een pachter wordt als huurder beschouwd. Als premienemer wordt u in elk geval verondersteld
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon te zijn, die de kosten van de werkzaamheden draagt.
Zowel privé-personen als private instellingen kunnen deze premie genieten. Openbare besturen dus zowel provincies en gemeenten als kerkfabrieken,
OCMW’s, autonome provincie- of gemeentebedrijven met rechtspersoonlijkheid en huisvestingsmaatschappijen komen echter krachtens het nieuwe besluit
van 29 november 2010 niet meer in aanmerking. Dit kan evenwel een tijdelijke maatregel zijn.
Ook voor onroerende goederen gelegen in een beschermd dorpsgezicht of delen ervan die voor onderwijsactiviteiten zouden worden ingezet, kunt u een
onderhoudspremie aanvragen. Enkel voor onroerende goederen gelegen in het beschermd dorpsgezicht, die eigendom zijn van de federale overheid, de
gemeenschappen en de gewesten en van de openbare instellingen, die onder hun toezicht staan, geldt deze premie niet.
Hoeveel bedraagt de premie
Een onderhoudspremie kan maar één keer per jaar worden toegekend voor een onroerend goed gelegen in een beschermd dorpsgezicht of voor een deel
ervan dat op zichzelf een geheel vormt, maar het kan wel elk jaar opnieuw.
Het premiebedrag wordt berekend op basis van een reeële kostenraming of van (één) offerte(s); verschillende werkzaamheden kunnen in één aanvraag
gecombineerd worden, bijvoorbeeld schilderwerken en dakwerken…
De goedgekeurde raming situeert zich tussen 1.000 en 30.000 euro, exclusief BTW.
De premie bedraagt 40% van de uitgaven. De premie bedraagt dus minimaal 400 euro en maximaal 12.000 euro, al dan niet verhoogd met de BTW. Als u de
BTW niet kunt recuperen, dan komt dat bedrag eveneens in aanmerking voor de premieberekening. Voert u de werkzaamheden in eigen beheer uit, dan
komen enkel de kosten voor de materialen in aanmerking. Onder diensten wordt verstaan: huur van specifiek materiaal of de factuur van gespecialiseerde
vaklieden. De onderhoudspremie voor onroerende goederen gelegen in een beschermd dorpsgezicht houdt enkel rekening met de aard van de
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werkzaamheden en is bijvoorbeeld niet gebonden aan inkomensgrenzen of kadastraal inkomen. Premies kunnen niet met terugwerkende kracht worden
toegekend. De premie vervalt als niet voldaan wordt aan de voorwaarden (zie verder).
Niet onbelangrijk voor particulieren: van de resterende 60%, die de particulier zelf dient in te brengen, is de helft (30%) fiscaal aftrekbaar.
Hoe een onderhoudspremie aanvragen
U kunt het best een afspraak maken met een erfgoedconsulent van Ruimte en Erfgoed, Afdeling West-Vlaanderen voor een plaatsbezoek en een bespreking
van uw intenties. De afhandeling van een goed voorbereid dossier verloopt sowieso vlotter.
Een onderhoudspremie vraagt u formeel aan met het aanvraagformulier, waarvan het model is bijgevoegd in dit beheersplan. U bezorgt persoonlijk of per
brief het ingevulde en ondertekende formulier samen met de andere vereiste documenten in viervoud aan Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, t.a.v. team
Onroerend Erfgoed, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels) van eventuele foto’s of plannen volstaat één
exemplaar. Zorg ervoor dat het dossier volledig is en dat het alle noodzakelijke documenten bevat. Als dit niet het geval is, zal men u verzoeken uw dossier te
vervolledigen en loopt de behandeling vertraging op.
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Wat bevat het dossier
Voor het samenstellen van een dossier baseert u zich op het aanvraagformulier. Een geldig en volledig onderhoudsdossier bevat:
- Een correct ingevuld ondertekend aanvraagformulier; dit formulier is als bijlage bij deze folder gevoegd en vindt u ook op de website van Ruimte en
Erfgoed (www.ruimte-erfgoed.be)
- Een motivatie waaruit blijkt dat de onderhoudswerkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt, verantwoord zijn, dat ze het verval van het
onroerend erfgoed goed gelegen in een dorpsgezicht tegengaan of dat ze bijdragen tot het herstel en de herwaardering van de erfgoedwaarden; een
verslag van de vereniging Monumentenwacht vzw, met vermelding van de noodzakelijke ingrepen, wordt bijvoorbeeld beschouwd als een geldige
motivatie.
- Een beschrijving van de werkzaamheden en een kostenraming of één of meer offertes van één of meer aannemers; openbare besturen volgen voor de
toewijzing van de werkzaamheden de wetgeving op de overheidsopdrachten en geven de wijze van gunnen aan.
Wat gebeurt er nadat u een dossier hebt ingediend
De administratie onderzoekt of uw aanvraag inhoudelijk voldoet aan de doelstellingen en aan de wettelijke voorschriften van de onderhoudspremie en aan het
goedgekeurde herwaarderingsplan. Binnen de zestig dagen wordt u schriftelijk meegedeeld of uw dossier voor goedkeuring in aanmerking komt. U mag dan
echter niet starten met de werkzaamheden. Voldoet het dossier niet dan kunt u het volgens de opgegeven opmerkingen aanpassen of aanvullen en opnieuw
indienen. De bevoegde Vlaamse minister kent de onderhoudspremies toe in de volgorde waarin de goedgekeurde dossiers zijn voorgelegd. Het
maximumbedrag van de premie waarop u recht hebt en de datum van de toekening ervan, worden u schriftelijk meegedeeld; hierna, en niet eerder, mag u
met de uitvoering van de werken starten. Zorg ervoor dat u beschikt over de vereiste vergunningen (zie verder). Als premienemer verbindt u zich ertoe de
toelage op een verantwoorde manier aan te wenden, dat wil zeggen voor de uitvoering van de goedgekeurde onderhoudswerkzaamheden. Samengevat:
- U mag de werkzaamheden niet opstarten voor de premie is toegekend.
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De administratie moet schriftelijk en tijdig op de hoogte gebracht van de aanvang van de werkzaamheden; de uitvoering kan gevolgd worden door
een erfgoedconsulent.
Eventuele wijzigingen, weglatingen en/of toevoegingen van de werkzaamheden tijdens de uitvoering, voorafgaandelijk en schriftelijk te laten
goedkeuren door de administratie.
De werkzaamheden volledig uit te voeren en in het bezit te zijn van de facturen binnen twee jaar na de datum van toekenning van de premie.
Binnen dezelfde termijn de uitbetaling van de premie te vragen bij de administratie, zo niet vervalt de premie.
Dat u zelf de kosten draagt voor meer- en bijwerken en prijsstijgingen. Als u meer uitgeeft dan het toegekende bedrag, krijgt u daarvoor geen
compensatie.

Hoe wordt de onderhoudspremie uitbetaald
Tot twee jaar na datum van de toekenning van de premie hebt u de tijd om de werkzaamheden uit te voeren en de uitbetaling van de premie aan te vragen,
zo niet vervalt de premie.
De premie wordt in één keer uitbetaald op basis van de bewijsstukken (de gekozen offerte en de facturen met betalingsbewijs). Deze stuurt u in drievoud naar
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels)
Kosten van materialen en diensten worden eveneens aangetoond met facturen.
De administratie onderzoekt of de werkzaamheden volgens de regels van de kunst uitgevoerd zijn. De premie wordt eventueel herberekend op basis van het
reëel gefactureerde bedrag, maar kan nooit verhoogd worden. Ten slotte wordt het bedrag gestort op het rekeningnummer van de premienemer.
Openbare besturen moeten samen met de facturen de volgende documenten bezorgen:
- Een verslag van de aanbesteding, eventueel met een vergelijkende tabel van de biedingen.
- Het proces-verbaal van de oplevering.
Hoe zit het met vergunningen
De brief van de Vlaamse regering waarin u een onderhoudspremie wordt toegekend, geldt tevens als toestemming voor het uitvoeren van de aangevraagde
werkzaamheden aan onroerende goederen gelegen in het beschermd dorpsgezicht. Vraag echter na bij uw gemeentebestuur of de werkzaamheden die u wilt
uitvoeren, daarnaast een vergunning vereisen op basis van de wetgeving op de ruimtelijke ordening. Mogelijk moet u beschikken over een stedenbouwkunige
vergunning voor u de werkzaamheden mag starten.
Kan de onderhoudspremie gecombineerd worden met andere overheidsbijdragen?
U mag deze onderhoudspremie combineren met andere overheidsbijdragen met inbegrip van eventuele Europeese middelen. Deze mogen niet meer
bedragen dan de raming.
Nuttige adressen
Ruimte en erfgoed is verantwoordelijk voor het onroerend-erfgoedbeleid van het Vlaams Gewest en behandelt uw onderhoudspremiedossier.
U kunt best contact opnemen met de provinciale cel van Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen.
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Op dat adres dient u ook uw aanvraag en de vraag voor uitbetaling van de onderhoudspremie in. De toekenning van de premie en de uitbetaling gebeuren
gecentraliseerd in Brussel
Vlaamse Overheid
Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 Brussel
Tel. 02/553.16.13
Fax.02/553.16.05
Adres provinciale cel Ruimte en Erfgoed
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2 bus 92
8200 Brugge (Sint-Michiels)
050/248 150

186
Monumentenwacht Vlaanderen is een vereniging, die zich inzet voor de instandhouding van het patrimonium. Aan de hand van plaatsbezoeken en tegen een
redelijke vergoeding onderzoeken de monumentenwachters uw eigendom, waarbij ze in het bijzonder aandacht hebben voor eventuele zwakke plekken of
defecten. In een rapport formuleren zij suggesties voor onderhoud. Dat rapport geldt meteen als motivatie voor een onderhoudspremie, zoals vereist bij de
aanvraag.
Monumentenwacht West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 31
8200 Brugge Sint-Andries
Tel.050/40.31.36
Fax 050/40.34.58
monumenten@west-vlaanderen.be
website: www.ruimte-erfgoed.be > www.onroerenderfgoed.be > beheren > organisaties > monumentenwacht Vlaanderen.
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Kaartmateriaal
Alveringem, gemeentearchief
Plan van het kerkhof van Leisele, ca. 1950
Brussel Koninklijke Bibliotheek
67
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris, kaartblad Nieuport 2(R4), 1771-1777
Atlas van de buurtwegen, ca.1844
Leisele
Militaire kaarten
Topografische kaart van België, 1860
Topografische kaart van België, 1883-1911
Militaire stafkaart van 1891
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Popp-kaarten
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Kaartblad Leisele
Gepubliceerde kaarten
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Archief
Alveringem, gemeentearchief, archief deelgemeente Leisele
Register schepencollege
- Register besluiten schepencollege 1885-1941
- Register besluiten schepencollege 1958-1965
Notulen gemeenteraad
- Notulen van de gemeenteraad 13 november 1902 – 1929
- Notulen van de gemeenteraad 8 oktober 1929 tot 10 maart 1941
- Notulen van de gemeenteraad 2 mei 1941 tot 30 april 1950
- Notulen van de gemeenteraad van 16 mei 1950 tot 27 februari 1959
- Notulen van de gemeenteraad 5 april 1959 tot 30 april 1968
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742.3. lijst herbergen Leisele in 1913
874.1. Bouwvergunningen 1935-1951 en 1952-1960
Bouwdossiers vanaf 1962
Brugge, archief Kadaster
Brugge, Algemeen Rijksarchief
INV.32/10, Gemeentearchief Wulveringem
1698. Met plannen van dorpsschool Leisele
TBO 59. Gemeentearchief Leisele.
1. Register van resoluties van de parochie 1725-1751 en van de dis 1727-1742
2. Register beraadslagingen gemeenteraad 1860-1902
3. Register besluiten schepencollege, 1837-1862
4. Register besluiten schepencollege, 1825-1826 en 1862-1884
10. Register van processen-verbaal van politie, 1825-1868
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11. Register van processen-verbaal van politie 1868-1918
13. Kadastrale legger of lijst der grond-eigenaeren, 10 januari 1835, percelen 1 – 331
de
14. Kadastrale legger, 2 deel (met lijst van de grondeigenaars na de oorspronkelijke opmaak uit 1835), percelen 332-508
71

INV 39/22, Kerkarchief Leisele
7. Herstellingen aan kerktoren en pastoriehuis, 1767-1770 (slaat enkel op kerk met één document betreffende de onderhoudsplicht van de tiendeheffer)
8. Aanbesteding van het nieuw kapelriehuis, 26 februari 1761 (op de erfve daer het oude Cappelrie huys jegenwoordigh is staende’. Hieruit enkele afmetingen,
baksteenmuren van woning van 40 op 23 voet en 12 voet hoog en overdekt met een strodak (in drijfdack’ verschillende loten – metselwerk, timmerwerk en
strobedekking zijn afzonderlijk aanbesteed)
12. Terrier van de landen, erf- en losrenten van de kerk, 1592
de
13. Kopie van vorig nummer, 17 eeuw
14. Nieuwe legger van landen en renten van de kerk, 1765
15. Assignementbouck van de erfelijke renten met legger van de landen die competeren aan de kercke der prochie, 1765 door Leonardus Maes beedigd
deelman en prijser van de stad en Kasselrij van Veurne.op basis van oud assignementenboek op 25 augustus 1592 beëindigd door landmeter Maerten Lamin
69. Vertoog door hoofdman en parochianen tot Kasselrijbestuur gericht voor goedkeuring tot opmaak van een nieuwe terrier door J.Maes, 1763
70. Bedrijfbouck ende generaelen index op den terrier ende ervelycken maetebouck, 1766.
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de

INV.374, Kerkarchief Leisele 2 lichting
86. Dossier herstel kerk, beplantingen enz na bombardement 1940
87. Boek zitting kerkmeesters 1888-1948 bevat geen gegevens enkel verkiezingsverslagen…en testamenten
93. bouw kapelanij 1898
100. Brief pastoor Verhelst van 25 juni 1898 met argument van ‘ eenige of eenzame ligging der pastorie wegnemen…
146. Boek kerkrekeningen kerkfabriek 1860-1937. 1860-1875 gedetailleerde rekeningen. Chronologische opname vanaf 1901 (klad) tot maart 1937
147. Boek rekeningen 1883-1934 op voorgedrukte formulieren met enkel cijfers
148. Boek rekeningen 1905-1933 (enkel de gewone ontvangsten chronologisch genoteerd ditmaal net)
149. Fotoalbum met o.m. foto’s ACL 80052B, 80055B
151. Plannen heropbouw kerk na brand 1908
Brugge, Provinciaal Archief
Fotoarchief gemeete Leisele
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Het archief van de kerkfabriek van Leisele bereikte het Rijksarchief te Brugge in twee fasen. Een eerste gedeelte werd op 4 maart 1964 gedeponeerd. Een tweede gedeelte
volgde op
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Leisele, archief Kerkfabriek
Register der beraadslaging voor de kerkfabriek van Leysele, beginnende met januari 1881 - 1939
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Fotoinventaris
Het diverse fotomateriaal werd op een afzonderlijke CD-Rom opgeslagen.
De nummering van de fotodocumenten is te lezen als volgt:
Bv:

Ld9-2002-1

Ld:

Leiseledorp

9:

huisnummer

2002:

jaar van opname

1:

reeksnummer
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