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waarom een actieplan bouwkundig 
erfgoed

Zwevegem heeft opeenvolgende perioden van ontwikkeling gekend. Tot 1830 was het grondgebied van de 
gemeente Zwevegem een bijna homogeen agrarisch gebied, gekenmerkt door kleinschalige percelen en 
een sterk verspreide bebouwing. De belangrijkste weg op het grondgebied van Zwevegem was de steenweg 
van Kortrijk naar Oudenaarde, de huidige N8. De vrij homogene, kleinschalige perceelstructuur was het 
gevolg van de toenmalige landbouwbedrijfsvoering. De verspreide bewoning op het platteland resulteerde 
in kleine landbouwbedrijfjes, waarbij de oppervlakte meestal klein was. Landbouwhoeves bestreken meestal 
minder dan een halve hectare, wat op zijn beurt weer wijst op de vruchtbaarheid van de percelen. De 
bevolking combineerde landbouwactiviteiten met thuisarbeid, waarbij eenvoudige nijverheidsproducten 
werden vervaardigd in de typisch landelijke huisjes. 

Op de ‘Vandermaelen kaart’ (omstreeks 1850) kunnen we duidelijk dit traditioneel agrarische landschap met 
verspreide bebouwing herkennen. 

Zwevegem, 1850 
(Vandermaelen)
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De grote omwenteling in Zwevegem kwam er met de uitvoering van grootschalige infrastructuurwerken, 
zoals de spoorweg en het kanaal Bossuit-Kortrijk met de toenmalige souterrain. Deze infrastructuurwerken 
werden de belangrijke levensaders van Zwevegem, en zorgden voor de vlotte toevoer van arbeidskrachten 
en grondstoffen in een tijdperk van vlugge en grootschalige industriële expansie. Het bedrijf Bekaert, dat 
oorspronkelijk terugviel op thuisarbeid, connecteerde zich in 1907 op het spoorwegnet. Mede door zijn 
goede bereikbaarheid groeide het bedrijf in de verdere loop van de 20e eeuw uit tot een wereldspeler.  

Het centrum van Zwevegem en de dorpskernen van de deelgemeenten behouden tot op de dag van 
vandaag hun laatmiddeleeuwse stratenpatroon met een lintbebouwing bestaande uit burger- en 
arbeiderswoningen. De historische gebouwen dateren uit de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van 
de 20e eeuw.  Er ontstond over de jaren heen een geleidelijke toename van hedendaagse woningen en een 
stapsgewijze renovatie van de oudere panden.

Maar vernieuwing kan ook vernietigend zijn. Dat blijkt uit enkele minder geslaagde nieuwbouwrealisaties 
van de afgelopen decennia. De zorg voor het bouwkundig erfgoed is dan ook een relatief nieuw 
beleidsthema. Twaalf gebouwen werden in Zwevegem door de hogere overheid beschermd als monument. 
705 andere gebouwen werden opgelijst in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed (2006) als lokaal erfgoed. Het 
overgrote deel daarvan stamt uit de 20e eeuw of de laatste jaren van de 19e eeuw.   

Sinds enkele jaren gaat de vernieuwing hard. Een grote druk op het commercieel apparaat in het centrum 
van Zwevegem en de vergrijzing zorgen voor een grote vraag naar appartementen in de kernen. Panden 
die wel als erfgoed opgelijst maar niet beschermd zijn, krijgen het hard te verduren vanwege hun vanuit 
ontwikkelingsoogpunt strategisch goed gelegen locatie. Veel van wat vandaag wordt bijgebouwd, toont 
grote onverschilligheid ten aanzien van het bouwkundige en stedenbouwkundige verleden en draagt niet 
bij tot de herkenbaarheid of identiteit van de (deel)gemeente. 

Vandaar een actieplan, dat tot een integraal erfgoedbeleid moet leiden. 
Een integraal beleid overstijgt het sectorale denken. Het streeft ernaar erfgoedbelangen en vernieuwing met 
elkaar in evenwicht te brengen. 

Deze publicatie is een weerslag van het gevoerde onderzoek.
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Drie goede redenen voor een erfgoedbeleid

Naast de druk van de stedelijke vernieuwing, die om passende beleidsinstrumenten vraagt, zijn er ook 
principiële redenen om een erfgoedbeleid op te zetten.

ERFGOEDBELEID BEWAART DE HISTORISCHE DIEPTE VAN DE GEMEENTE
Onze gebouwde ruimte is een werk van de geschiedenis. Generatie na generatie wordt de ruimte 
geproduceerd en gereproduceerd. Onze bebouwde omgeving is een divers geheel van verschillende 
bouwperiodes, die als geologische lagen een inzicht bieden in ons verleden. Het is belangrijk dat deze 
historische diepte zichtbaar blijft. 

ERFGOEDBELEID BEVORDERT DE DIVERSITEIT VAN DE GEMEENTE
Wat vandaag onontkoombaar lijkt, wordt gerelativeerd door het verleden. Historische gebouwen getuigen 
van andere esthetische en bouwtechnische opvattingen, van andere omgangsvormen en levenswijzen. Het 
accepteren van die andersheid daagt ons uit om alternatieven te zoeken en minder voorspelbare,
meer diverse gemeenten te ontwikkelen.

ERFGOEDBELEID LEIDT TOT DUURZAAMHEID
Oude gebouwen niet weggooien, maar hergebruiken en aanpassen aan de nieuwe noden draagt bij tot 
een duurzame omgang met onze omgeving. Een basisregel van duurzaam ontwikkelen stelt dat we zuinig 
moeten omspringen met eindige grondstoffen. Tijd is zo’n eindige, kostbare grondstof die we naar waarde 
moeten schatten.
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methodologie van het actieplan

Dit actieplan steunt op de methodiek die werd ontwikkeld door het Team Vlaams Bouwmeester, het 
departement Architectuurwetenschappen van de Universiteit Gent en het Architectenbureau De Smet-
Vermeulen, onder leiding van Filip Vanhaverbeke in opdracht van de stad Oostende.

Het vertrekpunt van deze studie was de geografische inventarisatie van het bouwkundig erfgoed, 
opgemaakt door het Agentschap Onroerend Erfgoed in Vlaanderen in 2005 en in 2006 gepubliceerd. 
Deze publicatie van het lokale bouwkundig erfgoed is voor iedereen vrij raadpleegbaar:
•	 op kaart via geo.onroerenderfgoed.be
•	 op lijstniveau met een individuele beschrijving per pand op inventaris.onroerenderfgoed.be
•	 in de gemeentelijke bibliotheek
De visie en de gehanteerde denkkaders in deze studie werden opgebouwd in dialoog met een gemeentelijke 
begeleidingscommissie met deskundigen en beleidsverantwoordelijken. Twee bijzondere methodologische 
aspecten verdienen een vermelding. 

ACTION RESEARCH
Een heel concreet inzicht in de problematiek werd verkregen door de commissie bouwkundig erfgoed, die 
bouwaanvragen voor geïnventariseerd erfgoed adviseert.

ONTWERPEND ONDERZOEK
Om erfgoed en vernieuwing met elkaar in evenwicht te brengen is een creatieve, ontwerpende houding 
vereist. Afwegingen gaan gepaard met schetsmatige verkenningen van ruimtelijke mogelijkheden. Deze 
schetsen zijn nooit als bindend voorstel, maar als eyeopener bedoeld.
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doelstellingen

BELEIDSGERICHT
Dit Actieplan dient als voorbereiding om te komen tot reële instrumenten voor het lokale beleid.

GEBIEDSGERICHT
Dit Actieplan neemt de diversiteit van de gemeente met zijn deelgemeenten en de specificiteit van 
concrete plekken als uitgangspunt. Het wil de ruimtelijk samenhangende delen onderscheiden waarop een 
erfgoedbeleid-op-maat kan stoelen. 

DEFENSIEF
Een effectief beleid moet weten waar en hoe hedendaagse ontwikkeling het erfgoed bedreigt.

PROACTIEF
Anderzijds biedt het erfgoed ook kansen op het vlak van stedelijke vernieuwing, die beleidsmatig 
aangemoedigd kan worden.
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DEFENSIEF
De hoge vlucht die de vernieuwing kent, is soms bedreigend voor het gebouwd erfgoed.

HOMOGENISERING VAN HET AANBOD
Onder meer door een vergrijzende bevolking kent Zwevegem een grote vraag naar appartementen. Ook 
oudere paren zonder inwonende kinderen verhuizen graag naar een centraal gelegen appartement in de 
gemeente. Hierdoor is het vastgoedaanbod stereotiep. Het erfgoedaanbod strookt niet altijd met de markt 
die ontwikkelaars hopen te bereiken. Zo vinden waardevolle één- of meergezinswoningen te vaak geen 
investeerder. 

PROGRAMMATISCHE VERSCHRALING
Op het maaiveld raken de individuele gebouwen aan de publieke ruimte. Zo dragen ze bij tot het
openbare leven. Bij nieuwbouw echter wordt het maaiveld te vaak opgeëist door het parkeren. 
Entreehallen worden tot het minimum herleid. Een winkel, horecazaak of kantoor inrichten op de begane 
grond van meergezinswoningen wordt vaak als een ontwikkelingsrisico geschuwd. Zo verschralen 
parkeerdruk en monofunctionele ontwikkelingsprogramma’s het maaiveld. De nieuwbouwpanden 
verdringen oude panden die wel met de publieke ruimte interageerden. 

OVERDREVEN VERDICHTING
Veel plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen staan bouwvolumes toe die beduidend groter 
zijn dan de oudere panden. Dit leidt tot speculatieve druk op het erfgoed. Renovatie met respect voor 
erfgoedwaardes weegt in deze gevallen niet door in de financiële meerwaarde die men kan creëren door een 
sloop en nieuwbouw met volumevermeerdering.
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LEEGSTAND
Leegstand leidt tot bouwfysisch verval, een fatale bedreiging. Een waardevol, maar door jaren van leegstand 
verzwakt pand is vaak niet meer te redden. Leegstand wordt in de hand gewerkt door de hierboven 
genoemde factoren, zoals speculatie en gebrek aan onderhoud. We streven naar een maximaal behoud door 
ontwikkeling.
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PROACTIEF: 
kansen voor vernieuwing

Het gebouwd erfgoed biedt kansen op het vlak van stadsontwikkeling, die beleidsmatig aangemoedigd 
moet worden.

DIVERSITEIT
Erfgoedpanden bieden tegenwicht aan de eenzijdigheid van het marktgestuurde vastgoedaanbod. Het 
handhaven van woningtypes die niet beantwoorden aan een stereotiepe vraag trekt gegadigden aan 
met een ander profiel dan dat waar de markt zich op richt. Op die manier leidt erfgoedzorg tot een meer 
gediversifieerde bevolking.

MEER ARCHITECTURALE KWALITEIT
Het is doorgaans lastig om architecturale kwaliteit af te dwingen. Erfgoedpanden bieden hiervoor 
een opstap, omdat de architecturale kwaliteit ervan als vaststaand beschouwd kan worden. Waar 
vervangingsbouw aan de orde is, kan men eisen dat de nieuwbouw kwalitatief niet onderdoet voor het 
te slopen pand. Zo zet het gebouwd erfgoed de standaard voor betere architectuur. Een veeleisender 
verwachtingspatroon vindt ingang.

Men kan de aanwijsbare, benoembare kwaliteiten van het te vervangen pand als ondergrens hanteren. 
Zo kan men een even intense interactie met het maaiveld eisen, dat de gevelritmiek gevrijwaard wordt, of 
ijveren voor het behoud van karakteristieke componenten uit het straatbeeld (compositie met voet, lijf en 
kop / hiërarchie bij een straathoekcompositie...). 

HET HERBESTEMMEN VAN GROOTSCHALIGE PANDEN LEIDT TOT DE ONTPLOOIING VAN DE 
GEMEENTESTRUCTUUR
De grote iconische gebouwen van de gemeente structureren niet alleen de publieke ruimte, maar ook de 
mental map van de bezoekers. Telkens een leegstaand gebouw door hergebruik heroverd wordt, wint de 
stad aan samenhang en betekenis. Veel recent gerealiseerde of op til zijnde ontwikkelingen in Zwevegem 
getuigen daarvan. De herinvulling van de oude gebouwen van bijvoorbeeld Bekaert of de herinvulling van 
de site Transfo versterken de structuur van de gemeente. 
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PROACTIEF:  
kansen VOOR CULTUUR

De grootste troef voor ontwikkeling die het gebouwd erfgoed aanreikt, ligt op het brede culturele vlak.

ERFGOEDZORG = COLLECTIEVE ZORG VOOR HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST
Erfgoedzorg in een omgeving in ontwikkeling maakt de tijdsdimensie zichtbaar. De zorg geeft aan dat de 
historische diepte als collectieve waarden gekoesterd moet worden. Dat de gemeente zoveel aandacht aan 
de zorg van het erfgoed besteedt, creëert een positieve perceptie. De belangstelling voor de gemeente, voor 
haar specificiteit en haar uniciteit wordt gewekt.

Erfgoedzorg kan aanzetten tot cultureel toerisme en de troeven van de gemeente en de regio uitspelen. 
Plekken die zowel getuigen van een boeiend verleden als van een hedendaags zelfbewustzijn trekken 
bezoekers aan. De culturele belangstelling heeft niet alleen een economische, maar ook een democratische 
kant. Ze verhoogt de betrokkenheid van de bevolking bij hun stad. Waar zorgzaam omgesprongen wordt 
met wat vorige generaties hebben geproduceerd, ontstaat verbondenheid. Het succes van erfgoeddagen en 
erfgoedwandelingen overal te lande wijst hierop.
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ruimtelijke 
dragers
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 RUIMTELIJKE DRAGERS

ICONISCHE GEBOUWEN EN ruimtelijke STRUCTUREN

Een bouwkundig erfgoedbeleid gaat in de eerste plaats over de historische grondlegger van de gemeente: 
de stedenbouwkundige structuur, de openbare ruimte, de iconische gebouwen en de markante plekken. 
Op dit vlak is er al heel wat gebeurd of gaande, dankzij de herinvulling van de oude industriële sites. De 
grootschalige cluster Bekaert - Transfo met aansluiting op het kanaal Bossuit-Kortrijk, ooit de historische 
motor van de gemeente, heeft de potentie om een nieuwe centrale trekpleister te worden voor de inwoners 
van Zwevegem en de ruimere regio.

typerende deelkernen

In het interfluvium tussen Leie en Schelde treffen we verschillende kernen aan. Sint-Denijs, Otegem, 
Heestert en Moen kennen een andere ontwikkelingsgeschiedenis als straatdorp of hoger gelegen kern in 
het glooiende landschap. Vooral de kern van Sint-Denijs heeft een bijzonder kenmerkend historisch en gaaf 
profiel. Sporen van de eerste bewoning in dit gebied gaan terug tot het neolithicum en de Gallo-Romeinse 
periode. 

open ruimte

Zwevegem telt in haar open ruimte heel wat (vierkants)hoeves met imposante historische schuren. Deze 
panden zijn vaak niet geschikt voor moderne bedrijfsvoering, maar zijn een belangrijke troef voor de 
gemeente en kunnen gerenoveerd worden als woongebouw of komen voor andere functies in aanmerking. 
Bij het verbouwen van deze panden moet zorgzaam omgesprongen worden met erfopstellingen. Nieuwe 
agrarische gebouwen en verhardingen dienen zoveel mogelijk geclusterd te worden, aansluitend op de 
historische kern van de hoeve. In de open ruimte treffen we ook gebouwen aan die niet zo gemakkelijk een 
nieuwe functie kunnen krijgen: in onbruik geraakte kapelletjes, cichorei asten enzovoort. 
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ERFGOEDBELEID  
VOOR INDIVIDUELE 
PANDEN:  
LOCUSWAARDE  
EN ONTWIKKELINGS- 
PROFIEL
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 ERFGOEDBELEID VOOR INDIVIDUELE  
 PANDEN: LOCUSWAARDE EN  
 ONTWIKKELINGSPROFIEL

 Een bouwkundig erfgoedbeleid moet bepalen hoe omgegaan wordt met de vele individuele 
erfgoedpanden. Een klein deel daarvan is beschermd als monument en moet van rechtswege bewaard 
blijven. Dit volstaat als beleidsuitspraak.

Om een beleidsuitspraak te doen over de andere panden, worden ze in dit actieplan geëvalueerd in het 
perspectief van de gemeentelijke ontwikkeling. Daarvoor worden twee normatieve begrippen ingevoerd: 
locuswaarde en ontwikkelingsprofiel. Het eerste staat voor een bottom-upbenadering (van perceel naar 
gemeente), het tweede voor een top-downbenadering (van gemeente naar perceel).

Locuswaarde
De locuswaarde wordt afgetoetst aan een aantal indicatoren. Zij geven de stedenbouwkundige motieven 
weer waarom een pand bewaard moet worden. De locuswaarde is bepalend voor de beleidshouding 
tegenover dit pand. Is de locuswaarde hoog, dan moet het pand, mits aanpassingen, behouden blijven. Is 
de locuswaarde laag, dan wordt behoud ter overweging gegeven. Slopen en vervangen zijn evenwaardige 
alternatieven. Een adviescommissie bewaakt de kwaliteit van de vervangingsbouw bij middelhoge en hoge 
locuswaarden.

Ontwikkelingsprofiel
Een gemeente bestaat uit verschillende gebieden die elk hun eigen erfgoed en dynamiek hebben. Voor 
elk van die gebieden stellen we een specifiek ontwikkelingsprofiel op. Dit profiel koppelt de kenmerkende 
stedelijke structuur aan een globale karakteristiek van het gebouwd erfgoed. Er worden ontwikkelingen 
voorgesteld die dit profiel zouden versterken, naast andere ontwikkelingskansen die een invloed hebben op 
het erfgoed.
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GOED GEKOZEN INDICATOREN BEPALEN LOCUSWAARDE
 
Een pand kan de ruimtelijke structuur van de gemeente ondersteunen, bijvoorbeeld door beeldbepalend 
te zijn op een plein of een invalsweg. Een hoekpand verdient bijzondere aandacht. Deel uitmaken van een 
homogeen geheel is een sterk motief voor behoud. Maar ook heterogeniteit kan tot een betekenisvol geheel 
leiden. Dat zien we bijvoorbeeld in de Avelgemstraat of de Otegemstraat in het centrum van Zwevegem, 
met gebouwen uit verschillende periodes, met wisselende perceelsbreedtes en typologische variaties, maar 
samen aanvoelend als één complementair geheel.
 
Motieven voor behoud kunnen niet enkel in de stedelijke structuur, maar ook in de onmiddellijke nabijheid 
gevonden worden. Een groter pand bepaalt zijn omgeving doorgaans meer dan een klein. Als het 
ontwikkelingsprofiel in de richting van vervangingsbouw wijst, moet de kwaliteitsbewaking groter zijn. Een 
kleiner pand kan getuigen van de oorspronkelijke schaal en zo de historische diepte van het straatbeeld 
versterken. De nabijheid van een beschermd monument en, in mindere mate, ander geïnventariseerd 
erfgoed is een sterk motief voor behoud. Interactie met de publieke ruimte, bijvoorbeeld door zichtbare 
activiteit of door een zichtbaar interieur, is een belangrijke stedenbouwkundige waarde en een sterk motief 
voor behoud. 

Indicatoren met betrekking tot het gebouw kunnen stedenbouwkundig relevant zijn. Zo kan zeldzaamheid 
– van een stijlelement, een materiaal, een ornament – een plek uniek maken. Een gevel kan zo expressief zijn 
dat hij een straat markeert. Ook de bouwfysische toestand moet tot de indicatoren gerekend worden.
Er kan geoordeeld worden dat het verval omkeerbaar is, of dat de constructie en de maatvoering zich tot 
herbruik lenen.

De locusindicatoren 

LOCUSINDICATOREN

RUIMTELIJKE STRUCTUUR OMGEVING GEBOUW
ONDER-
STEUNT 
STADS-

WEEFSEL

HOEK HOMO-
GEEN 

GEHEEL

HETERO-
GEEN 

GEHEEL

NAAST 
MONU-
MENT

NAAST 
INVENTA-
RISPAND

INTERAC-
TIE MET 

PUBLIEKE 
RUIMTE

SCHAAL-
VERSCHIL 
GROTER

SCHAAL-
VERSCHIL 
KLEINER

STIJL TYPO-
LOGIE

UNI-
CITEIT

GEVEL STAAT INTERIEUR
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VAN LOCUSWAARDE NAAR ACTIEPLAN

In dit onderzoek werd voor elk pand een ontwikkelingsprofiel geschetst en een locuswaarde berekend. 
De locuswaarde en het ontwikkelingsprofiel zijn complementair en beïnvloeden elkaar. Bij twijfel over 
de locuswaarde geeft het ontwikkelingsprofiel van het gebied de doorslag. Voor panden die buiten een 
ontwikkelingsprofiel vallen en dus niet ingebed zijn in een specifieke ruimtelijke context wordt rekening 
gehouden met haar nabije omgeving. Het toekennen van een locuswaarde is nooit een mechanisch, maar 
altijd een afgewogen oordeel, waarin de indicatoren en het ontwikkelingsprofiel de argumenten leveren.

We onderscheiden drie locuswaarden:
1. Een hoge locuswaarde: vertegenwoordigt de gebouwen waarvan de erfgoedwaarde zeer hoog is en 

die behouden moeten worden. Deze gebouwen worden niet gesloopt, behoudens in uitzonderlijke 
omstandigheden. Dit kan enkel het geval zijn bij panden waar de intrinsieke waarde ondergeschikt 
is aan de omgevings- of ruimtelijke structuurwaarden. Vernieuwbouw zal in dergelijke gevallen altijd 
moeten afgestemd zijn op het behoud van het oorspronkelijke gevelbeeld en erfgoedwaarde. Respect 
voor erfgoedwaarde primeert in architectuur, materiaalgebruik. Bij uitbreiding moet het nieuwe 
gedeelte op architecturaal aanvaardbare wijze afgestemd zijn op het erfgoedpand. De erfgoedtoets 
is vereist: de stedenbouwkundig ambtenaar vraagt advies aan de commissie bouwkundig erfgoed bij 
aanvragen voor grondige verbouwingen.

2. Een middelhoge locuswaarde: vertegenwoordigt de gebouwen waarvan de erfgoedwaarde minder 
hoog is en andere factoren meer doorslaggevend zijn. Gebouwen kunnen grondig verbouwd worden 
mits behoud van de erfgoedelementen en met een architectuur die deze respecteert. In principe wordt 
het gebouw niet gesloopt. Sloop kan echter overwogen worden mits een grondige motivatie en een 
beoordeling van de nieuwbouw. Sloop zonder nieuwbouw is uitgesloten. Voor de erfgoedtoets kan het 
advies van de commissie bouwkundig erfgoed worden ingeropen. Men streeft voor deze panden naar 
een behoud van het beeld met inzet van een vrije materiaalkeuze.

3. Een lage locuswaarde: geldt voor gebouwen waarvan de erfgoedwaarde laag is en de andere factoren 
primeren. Deze gebouwen kunnen afgebroken worden. Een renovatie of sloop zijn bij deze panden een 
evenwaardige keuze. De erfgoedtoets voor deze panden is minimaal.

De commissie bouwkundig erfgoed bestaat uit deskundigen erfgoed, architectuur en ruimtelijke ordening, 
aangevuld met politieke vertegenwoordiger(s).
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De herwaardering van de panden gebeurde op basis van wat zichtbaar is van op het openbaar domein. 
Bijkomende informatie omtrent een waardevol interieur, een gewijzigde achtergevel, een snelle 
achteruitgang van de bouwfysische toestand etc. kan effect hebben op de locuswaarde. Wij menen 
daarom dat een herziening van de locuswaarde mogelijk moet blijven, voor zover ze zich beroept op de in 
dit onderzoek gehanteerde motivering. Voorts is een effectieve controle op de onderhoudsplicht van de 
erfgoedpanden essentieel, om voortaan te voorkomen dat verwaarlozing ingezet wordt door wie uit is op 
afbraak.

Tot slot zijn de locuswaarden te raadplegen op het daarvoor aangemaakte geoloket. De ingekleurde 
gebouwvolumes zijn volumes met erfgoedwaarde. Zo zijn bijvoorbeeld nieuwe achterbouwen bij 
geïnventariseerde woningen en nieuw aangebouwde stallen bij een geïnventariseerde hoeve niet 
ingekleurd. Een fragment uit het geoloket ziet u hieronder:
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ONTWIKKELINGSPROFIEL 
HISTORISCHE KERN VAN ZWEVEGEM

De historische kern van Zwevegem valt samen met het wegenprofiel van de gemeente aan het begin van 
de industriële revolutie. Qua breedte is er weinig verschil tussen de straten. De belangrijkste straten zijn 
de Otegemstraat, Avelgemstraat, Harelbeekstraat, Deerlijkstraat en Kortrijkstraat. De belangrijkste as is de 
huidige N8. 

Het centrum van Zwevegem kent een typerende aaneengesloten bebouwing, maar geen plekken die een 
krachtig centrumgevoel markeren. Zo is er weinig ontmoetingsruimte. De locatie op een kleine heuveltop 
zorgt voor een bijzondere beleving van het erfgoed. De centrumstraten zijn smal, en lopen langsheen een 
oplopend reliëf naar de centrumkerk, die door het kronkelen van de straten lange tijd aan het zicht van de 
bezoeker blijft onttrokken.

De druk op het erfgoed is in dit gebied het grootst. Nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe handelszaken die 
brede vitrines vragen, de verdichtingsdruk met appartementisering en een stijgende parkeervraag om de 
nieuwe bewoners en klanten plaats te bieden, bedreigen het erfgoed. 

Winkelen, wonen en werken, brachten in het verleden een bonte en interessante mengeling van individuele 
panden voort, met uitgesproken verschillen in expressie, typologie, hoogte en perceelsbreedte. Er is geen 
duidelijk overheersende bouwstijl, wat voor een rijk straatbeeld zorgt. De belangrijkste centrumstraten 
onderscheiden zich door hun levendig karakter, onder meer dankzij de vele winkelpuien en vitrines. Het 
erfgoedbeleid kan hierop inspelen en dat levendig karakter helpen stimuleren. 
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DIVERSITEIT AAN TYPES
De kwaliteit van het bouwkundig erfgoed in dit gebied wordt vooral gekenmerkt door diversiteit. De panden 
zijn getuigen van de omwenteling die de agrarische gemeente beleefde over de industrialisering tot de 
hedendaagse tijd.

We treffen er statige art decogebouwen, fraaie burgerwoningen uit het interbellum, winkel-woonhuizen,  
modernistische panden en het neogotische kasteel van Bekaert. Elk van deze panden heeft een expressieve 
gevel, rijk aan detaillering.
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ONTWIKKELINGSKANSEN
De centrale wegen hebben een deel van hun glans als openbaar domein verloren, ten voordele van een 
goede autobereikbaarheid en parkeerplaatsen.

Daarom moeten we de historische panden koesteren. Grotere erfgoedpanden, grenzend aan één straat of 
strategisch gelegen op een hoek van twee wegen, betekenen een typologische verrijking van het centrum. 
Deze panden markeren de identiteit van de gemeente en kunnen in aanmerking komen voor hergebruik. 

Dit gebied moet ook in de toekomst een mix blijven van wonen, winkelen, kantoren en werken. De vele 
statige burgerhuizen hebben de perfecte eigenschappen om deze toekomst vorm te geven. Hun expressieve  
en gedetailleerde gevels bieden een rijk straatbeeld en kunnen een variëteit aan functies herbergen. Het 
respecteren van de bestaande gevelritmiek vraagt bijzondere aandacht.

Vernieuwingen moeten hand in hand gaan met een zorgvuldige fysieke stedenbouwkundige benadering: 
bestaande bouwhoogtes, rooilijnen, gevelritmiek en verhoudingen moeten in acht genomen worden. Bij het 
verbouwen van deze panden is een extra kwaliteitsbewaking aangewezen.
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ONTWIKKELINGSPROFIEL
INDUSTRIeel ZWEVEGEM 

De meest beeldbepalende buurt strekt zich uit tussen het kanaal Bossuit-Kortrijk en het centrum van de 
gemeente. Dit gebied herbergt de meest markante panden van industrieel-architectonische aard.  De 
panden vormden ooit de historische motor van Zwevegem. 

Het meest markante en grootschalige erfgoedpand van de gemeente is ongetwijfeld de elektriciteitscentrale 
Transfo. Dit beschermd monument is een product van de 19e-eeuwse industriële revolutie. De 
elektriciteitscentrale was eigendom van energieproducent Electrabel en het domein is negen hectare groot. 
Na de stopzetting van de stoomproductie werd de centrale eigendom van de gemeente en nu worden 
plannen gesmeed om het domein in te zetten voor evenementen, kunst en cultuur, recreatie en avontuur, 
wonen en werken. 

Een gelijkaardig verhaal is dat van staalproducent Bekaert. Het bedrijf deed aanvankelijk beroep op 
thuisarbeid, maar sloot zich in 1907 aan op het spoorwegnet. Mede door een goede bereikbaarheid groeide 
Bekaert in de loop van de 20e eeuw uit tot een wereldspeler. De laatste jaren trekken de bedrijfsactiviteiten 
zich langzaamaan terug en is een deel van de site leeg komen te staan. Het complex is een unieke plek met 
karakter, dat de komende jaren ingericht wordt als de nieuwe woonbuurt van Zwevegem. Zo wordt de site 
opnieuw de motor van de toekomst.

Andere getuigen van het industrieel verleden zijn de arbeidersbuurten met homogene arbeiderswoningen 
zoals in de Deerlijkstraat, Ellestraat, Guido Gezellestraat of Harelbekestraat. Individueel zijn deze panden niet 
uniek, maar hun ensemblewaarde is groot. Hierdoor ontstaat een neutraal, homogeen, op repetitie gericht 
straatbeeld. Renovaties moeten dan ook respect tonen voor dat geheel. De woningen zorgen voor een 
betaalbaar woonaanbod in de gemeente, en kunnen mits energiebesparende ingrepen ook klaargestoomd 
worden voor de toekomst. 
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origineel doorbreken van het dakvolume introduceren van nieuwe ritmiek
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ONTWIKKELINGSPROFIEL 
NAOORLOGS ZWEVEGEM

De uitbreiding van de gemeente in de jaren 50 richtte zich vooral op extra woningen, maar had 
ook een aantal andere functies. De meest voorkomende typologie is de naoorlogse verkaveling. Dit 
ontwikkelingsprofiel herbergt weinig afwisseling. De perceelsmaat is meestal groter dan in het historisch 
centrum, en herbergen individuele woningen met ruime tuinen. Het zijn de rustigste (of minst levendige) 
gebieden.

In dit gebied is weinig waardevol bouwkundig erfgoed aanwezig. Hier en daar vinden we in deze 
hedendaagse wijken wel relicten uit vroegere periodes terug: de Sint-Pauluskerk, villa’s in art deco, 
interbellumwoningen, hoeves of burgerhuizen. Tenzij van uitzonderlijk belang, wordt de erfgoedwaarde van 
deze panden lager ingeschat, aangezien de ruimtelijke context ontbreekt. 

Langs de invalswegen treffen we wel een divers beeld aan. Hier moet erfgoedzorg aandacht besteden aan 
de historisch meest waardevolle of markantste panden, vaak gelegen op hoeklocaties of van een duidelijk 
grotere schaal.
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ONTWIKKELINGSPROFIEL 
Dorpskern sint-denijs

Van de verschillende deelkernen is Sint-Denijs ongetwijfeld het meest gave dorp, met een eigen identiteit en 
erfgoedkwaliteit. Gelegen op een heuveltop heeft het straatdorp een bijzonder rijk verleden.

De menselijke aanwezigheid in de buurt van het Kooigembos en de Zandbeekstraat gaat terug tot het 
neolithicum (zo’n 2000 à 3000 jaar voor Christus). Rond 1200 na Christus werd gestart met de bouw van een 
Romaanse kerk bestaande uit drie traveeën, een koorruimte en de nog bestaande absis. Tijdens de tweede 
helft van de 16e eeuw wordt het dorp getekend door godsdiensttwisten, belegeringen en plunderingen van 
geuzenbenden. De streek wordt regelmatig geplunderd, met teloorgang van landbouw, ziekte en ontvolking 
tot gevolg. Ook in het midden van de 17e eeuw heeft het dorp te lijden onder voorbijtrekkende Franse en 
Spaanse legers. Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) ligt het dorp in de verdedigingslinie van de 
Fransen. Het hoger gelegen dorp wordt beschouwd als een strategische locatie.

Later keert de rust over het dorp terug. De 19e-eeuwse industrialisering heeft weinig invloed op de 
economische ontwikkeling van Sint-Denijs. De landbouw vormt de belangrijkste inkomstenbron, aangevuld 
met huisnijverheid zoals spinnen en weven. Vanaf 1881 doorkruist de spoorlijn Moeskroen-Avelgem het 
dorp, wat de pendelarbeid naar Noord-Frankrijk bevordert. Het station, vandaag verdwenen, bevond zich 
aan de Helkijnstraat. Het oude spoorwegtracé is nu ingericht als wandel- en fietspad.

Het huidige stratenpatroon komt nog grotendeels overeen met het laatmiddeleeuwse weefsel. Het 
voornaamste erfgoed situeert zich in de Helkijnstraat, de Sint-Denijsplaats en de Driesstraat. De parochiekerk 
is een beschermd monument. Langs de centrumstraten vinden we meerdere dorps- en burgerwoningen. 
Het reliëf van het dorp zorgt voor een interessante perspectiefwerking. Andere markante panden zijn het 
voormalige schepenhuis en de historische hoeve De Rode Poort. 

Kansen voor de erfgoedpanden

•	 Streven naar het behoud van de markante panden 
•	 De gebouwen via kwalitatieve verbouwingen van erfgoedpanden klaarstomen voor de toekomst en 

streven naar het behoud van de eigenheid van de kern
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ONTWIKKELINGSPROFIEL 
Dorpskern MOEN

Moen is een straatdorp, doorsneden door kanaal en spoorweg. Tot 1960 doorkruisten twee spoorlijnen 
de gemeente (de lijn Kortrijk-Ronse en de lijn Oudenaarde-Moeskroen). De routes kregen een groene en 
recreatieve bestemming. Een belangrijke landschappelijke drager is het Orveytbos, oorspronkelijk niet meer 
dan een opeenstapeling van klei, uitgegraven bij de aanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk, waarvan een 
deel werd bebost. De oude spoorweg Zwevegem-Moen kreeg gedeeltelijk een nieuwe bestemming als 
natuurreservaat, net zoals de Vaarttaluds.

Tijdens de tweede helft van de 16e eeuw brengen godsdiensttwisten zware schade aan in het dorp, dat 
tot dan feodaal erg versnipperd was en toebehoorde tot zowel de kasselrij van Oudenaarde als de kasselrij 
van Kortrijk. Tussen 1858 en 1860 wordt het kanaal Bossuit-Kortrijk gedolven. Ter hoogte van Moen wordt 
een 610 meter lange tunnel gebouwd. De tunnel (souterrain) is 5,70 meter breed en heeft 4,50 meter vrije 
hoogteom het hoogteverschil gedeeltelijk te overbruggen. Omstreeks 1970 wordt beslist om het kanaal te 
moderniseren tussen Bossuit en het industriegebied in Kortrijk. Het aantal sluizen wordt teruggeschroefd 
van elf naar vier nieuwe sluizen en in Moen wordt een nieuwe sluis geplaatst met een verval van 4,5 meter. 
Een pompstation bij de sluis zorgt voor de voeding van het kanaal. De tunnel in Moen wordt in 1973 
afgebroken en vervangen door open vaarttaluds. Aan de Langestraat-Knokkestraat ontstaan zo diepe 
kanaaltaluds die de basis vormen van een natuurgebied dat onmiddellijk aansluit op het Orveytbos. Sedert 
2001 is het gebied erkend als natuurreservaat. 

De aanleg van de spoorlijn Avelgem/Oudenaarde-Moeskroen in 1868 zorgt voor een nog betere ontsluiting 
van de gemeente. Op 1 juni 1869 wordt een tweede lijn geopend tussen Kortrijk en Avelgem/Ronse. De 
gemeente had drie stopplaatsen. Door de ligging van de gemeente aan het kanaal Bossuit-Kortrijk en de 
goede spoorwegverbindingen kent Moen aan het einde van de 19e eeuw een relatief sterke industriële 
expansie. Vooral de textielindustrie kent een zekere groei. In de gemeente zijn er enkele katoenweverijen en 
-spinnerijen, onder meer de firma Gratry, in 1938 overgenomen door de firma Bekaert.

In deze dorpskern werden een zestigtal panden geïnventariseerd als erfgoed. De voornaamste assen zijn de 
Stationsstraat, de Kerkstraat/Bossuitstraat en de Kapellestraat. Opmerkelijke panden zijn de kerk, de pastorie 
en de historisch waardevolle hoeve Hof Van Moen. De uitdaging in dit dorp ligt in kwaliteitsbegeleiding bij 
de renovatie van erfgoedpanden.
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ONTWIKKELINGSPROFIEL 
Dorpskern otegem

Otegem is een straatdorp gelegen op een heuveltop. Het landbouw- en woondorp heeft een gaaf bewaard 
middeleeuws stratenpatroon.

Een vondst van silexstenen op een veld tussen de Kasselrijbeek en de Diesveldstraat uit het mesolithicum 
(ca. 8000 voor Christus) wijst op prehistorische aanwezigheid. Op de grens tussen Otegem en Heestert wordt 
in 1981 een Romeinse site opgegraven. Het dorp heeft in de tweede helft van de 16e eeuw sterk te lijden 
onder de godsdiensttwisten. In 1572 en 1578 wordt de kerk leeggeroofd. In 1579 wordt de streek regelmatig 
geplunderd. In 1581 is amper 20 % van de akkers bezaaid. In 1584 zijn de godsdiensttroebelen voorbij maar 
er volgt nog een periode van plunderingen door roversbenden, deserteurs en huurlingen van vreemde 
legers. De streek raakt grotendeels verwoest en ontvolkt, en de gronden komen braak te liggen. Vanaf 
1644 begint een nieuwe periode van rampen en oorlogen. Lodewijk XIV zet zijn zinnen op de Nederlanden, 
waardoor er zowel Fransen als Spanjaarden in de regio opereren. Tot het einde van de 17e eeuw blijft de 
streek het toneel van talloze gevechten met wisselende bezetting door Spanjaarden en Fransen als gevolg. 
In 1694 wordt het dorp door de Fransen geplunderd tijdens de Negenjarige Oorlog. In het begin van de 18e 
eeuw breekt een periode van vrede aan. Op 25 oktober 1918 zijn er opnieuw gevechten in Otegem, op 27 
oktober vallen meerdere slachtoffers door een Duitse gasaanval.

De kern van de gemeente wordt gevormd door de Otegemplaats en de vijf uitvalswegen, die van daaruit 
vertrekken naar de omliggende gemeenten. De plaats wordt gedomineerd door de Sint-Amandus- en Sint-
Annakerk. De concentratie van nieuwbouwwijken rond het centrum - met voornamelijk vrijstaande villa’s 
- typeert het uitzicht van de gemeente. 

Conclusie
Er zijn weinig markante erfgoedpanden bewaard in het dorp. De pastorie, het schoolgebouw en enkele 
burgerhuizen langs de Zwevegemstraat zijn de meest opvallende.
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ONTWIKKELINGSPROFIEL 
Dorpskern heestert

Heestert is een landbouwdorp, aan de rand van de Scheldevallei. 

Nabij de Pontstraat, een verbindingsstraat tussen Otegem en Heestert, wordt in 1981 een Romeinse site 
blootgelegd. Een van oorsprong inheemse boerderij uit de tweede helft van de eerste eeuw na Christus. 
Tijdens de 2e eeuw na Christus wordt de site versteend naar Romeins model met badhuis. Daarnaast worden 
restanten van een ingewikkeld grachtensysteem gevonden. Bij het hoofdgebouw werd een Romeins 
villacomplex vrijgelegd en 36 graven van een begraafplaats. Bovenop de Romeinse villa bevond zich een 
vroegmiddeleeuws grafveld.

Tot de Eerste Wereldoorlog is er veel thuisarbeid, in de vorm van vlasverwerking. De vlasverwerking raakt 
vanaf 1934 in een stroomversnelling, een jaar waarin verschillende vlasvezelbereidingsbedrijven opgericht 
worden. Door de grote concurrentie uit het buitenland kunnen de bedrijven zich niet handhaven op de 
markt. In 1936 vestigt sigarenfabriek Vandermarliere - in Moen gesticht - zich in Heestert. 

Heestert is overwegend agrarisch gebleven. Het dorp heeft een goed bewaard stratenpatroon, getekend 
door de Heestertplaats en zijn uitvalswegen: de Gauwelstraat (doorlopend in de Keiberg), de Stijn 
Streuvelsstraat en de Vierkeerstraat. Aaneengesloten bebouwing kenmerkt het centrum, de vroegste 
bebouwing dateert uit de 19e eeuw, op verschillende plaatsen doorbroken door appartementsbouw. In 
de dorpskern zijn er verschillende recente verkavelingen, zoals Kampenhove, de Arteveldestraat en de 
omliggende straten.

De grootste concentratie van erfgoedpanden ligt langs de Gauwelstraat. Speciale aandacht dient uit te gaan 
naar de historisch meest waardevolle of markante panden, vaak gelegen op hoeklocaties of van een duidelijk 
grotere schaal.



HOGE LOCUSWAARDE MIDDELHOGE LOCUSWAARDE LAGE LOCUSWAARDE
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ONTWIKKELINGSPROFIEL 
OPEN RUIMTE

Er is in Zwevegem heel wat open ruimte aanwezig, doorspekt met talrijke erfgoedpanden: vierkants- en 
gesloten hoeves, boerenarbeiderswoningen, kapelletjes, kruisbeelden. 

Zwevegem herbergt enkele historisch belangrijke hoeves aan, met een rijke ensemblewaarde, die er ook 
op regionale schaal bovenuit steken. Vaak is de erfopstelling, met al dan niet de grachten, erftoegangen, en 
typerende landschappelijke inkleding een geheel dat moet gekoesterd worden. 
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uitbreiding van een boerenwoning
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Actieve landbouwbedrijven moeten hedendaagse bedrijfsvoering kunnen koppelen aan de historische 
bebouwing. Bij voorkeur gebeuren uitbreidingen zoveel mogelijk aan de achterzijde van de erfopstelling, 
op een compacte manier met voldoende aandacht voor landschappelijke inkleding, het behoud van de 
traditionele typologie (gesloten / losse bestandsdelen), en de bedrijfslogica. De historische woongebouwen 
kunnen gerenoveerd worden, of uitgebreid met respect voor de erfgoedwaarden. Historische bijgebouwen 
worden geanalyseerd en in de mate van het mogelijke ingezet voor bijvoorbeeld opslag van materiaal of 
rijtuigen.

Bij uitbreidingen worden volgende afwegingsprincipes gehanteerd:  

1. Streven naar een compacte opstelling van de hoevegebouwen (zuinig ruimtegebruik, minimale 
versnippering, minimale loopafstanden voor landbouwer en dieren)

2. Streven naar het behoud van de traditionele hoevetypologie (gesloten type, vierkantsopstelling)
3. De inpassing in de bedrijfslogica (arbeidsefficiëntie, milieuhygiëne)
4. De uitbreiding mag niet het verval / verwaarlozing van de traditionele gebouwen inluiden. Probeer de 

historische gebouwen zoveel mogelijk te hergebruiken. 
5. Een uitbreiding / heroriëntering biedt de kans om het gebouwengeheel uit te zuiveren (onbenutte 

volumes zonder erfgoed- of landbouwwaarde kunnen worden verwijderd)
6. Streven naar uniformiteit in het gebouwengeheel
7. Volg de lijnen en het reliëf van het landschap
8. Vermijd schermwerking: vermijd het plaatsen van nieuwbouw tussen historische kern en openbaar 

domein
9. Optimaliseer de ventilatie: hou rekening met oriëntatie en strategische ligging ten opzichte van de 

dominante zuidwest-windrichting
10. Functionaliteit: onderzoek hoe via kleine ingrepen het bestaande landbouwgebruik in bestaande 

erfgoedruimtes kan worden ondersteund

In de open ruimte treffen we ook gebouwen aan die niet zo makkelijk een nieuwe functie kunnen krijgen: in 
onbruik geraakte kapelletjes, cichorei-asten...

Erfgoedzorg in de open ruimte biedt tenslotte de opportuniteit om in te zetten op landschapsbeleving en 
recreatie. Zo zijn er meer dan voldoende historische parels in het landschap om te integreren in recreatieve 
wandel- of fietsroutes.
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ONTWIKKELINGSPROFIEL 
kanaal en spoorweg

Tijdens de industriële revolutie kende Zwevegem een belangrijke groei. Via de spoorweg en het kanaal werd 
Zwevegem verbonden met het omliggende hinterland, de Leie en de Schelde. Beide infrastructuren zorgden 
voor een vlotte toevoer van grondstoffen en arbeidskrachten.

Dit ontwikkelingsprofiel omvat: 
•	 Het Kanaal Bossuit-Kortrijk met zijn voormalige souterrain
•	 De spoorlijn Brussel-Kortrijk
•	 Het Sint-Pietersbrugje in Moen (beschermd monument)
•	 Het voormalige goederenstation van Zwevegem
•	 Enkele rijwoningen en dorpswoningen

Het ontwikkelingsprofiel heeft een beperkt aantal erfgoedpanden, maar speelt voornamelijk 
landschappelijk een belangrijke rol van regionaal belang. De opportuniteiten voor dit gebied zijn dan ook 
de landschappelijke integratie en erfgoedzorg, en het inzetten op een kwaliteitsvolle landschapsbeleving.
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7 aanbevelingen 
voor een 
bouwkundig-
erfgoedbeleid

zeven 
aanbevelingen 
voor een 
bouwkundig 
erfgoedbeleid
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ZEVEN AANBEVELINGEN VOOR EEN 
BOUWKUNDIG-ERFGOEDBELEID

Het afstemmen van uitvoeringsplannen en vergunningen op de begrippen locuswaarde en 
ontwikkelingsprofiel is een voor de hand liggende aanbeveling voor het actieplan. Maar een transsectoraal 
beleid gaat verder. 

Naast ruimtelijke uitvoeringsplannen, het vergunningenbeleid en het organiseren van kwaliteitsbewaking in 
een adviescommissie, dragen ook een gemeentelijke bouwverordening, het parkeerbeleid, het premiebeleid 
en het cultuurbeleid bij tot een volwaardig beleid rond het bouwkundig erfgoed.



59

a c t i e p l a n
z w e v e g e m

1/ 
STIMULEER 
FUNCTIEMENGING EN 
POLYVALENTIE

Leg hoge minimumhoogtes op voor de begane 
grond zodat deze multifunctioneel kunnen benut 
worden.
Promoot of eis winkels, horeca of kantoren aan de 
straat op relevante plaatsen. 
Zorg ervoor dat inkomhallen van 
appartementsgebouwen van op straat zichtbaar 
zijn en niet verscholen liggen achter een 
parkeerruimte of private haag.

Eis toegankelijkheid van verdiepingen boven 
winkels.
Stimuleer wonen boven winkels.

Bewaar bouwkundig erfgoed met een collectieve 
bestemming, ook al is er vandaag geen geschikte 
(semi-)publieke functie voor. 

Stop nieuwe ideeën in oude gebouwen.

2/ 
ONTWIKKEL EEN 
geïntegreerde visie 
op elk ruimtelijk 
ontwikkelingsprofiel

Promoot de unieke en meervoudige kwaliteiten van 
de erfgoedpanden als alternatief voor wat de markt 
eenzijdig aanbiedt.

Ontmoedig en verbied het slopen van gebouwd 
erfgoed dat een antwoord biedt op de nieuwe en 
oude ruimtevragen.

Ontmoedig gelijkvloerse parkeerzones tussen 
openbaar domein en de entreehal van een 
meergezinswoongebouw.
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3/ 
DIFFERENTIEER 
BOUWHOOGTES PER buurt 
EN PER PLEK

Hou bij het bepalen van bouwhoogtes rekening 
met locuswaarde en ontwikkelingsprofielen.

Stimuleer kleine hoogteverschillen tussen de 
panden en creëer een rijk straatbeeld in het 
historisch centrum van de gemeente en de dorpen.

Stimuleer bij grote hoogteverschillen tussen buren 
creatieve oplossingen, die blinde wachtgevels 
vermijden.

4/ 
STIMULEER TYPOLOGISCHE 
CREATIVITEIT BIJ 
herinvulling van 
erfgoedpanden

Overweeg herinvulling met publieke functies waar 
de buren er geen schade van ondervinden.

Overweeg creatieve invullingen die het 
erfgoedaspect van de gebouwen respecteert.

Siska vandecasteele
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5/  
MOEDIG ERFGOEDZORG 
AAN

Informeer, sensibiliseer, toon goede voorbeelden.

Organiseer ontwerpend onderzoek voor plekken 
waar een evenwicht van behoud en vernieuwing 
niet voor de hand ligt.

Organiseer kwaliteitsbegeleiding voor 
verbouwingen van panden met middelhoge of 
hoge locuswaarde.

Stem het premiebeleid af op de prioriteiten van het 
bouwkundig erfgoedbeleid.

6/ 
BESCHOUW ERFGOED EN 
GOEDE HEDENDAAGSE 
ARCHITECTUUR ALS 
BONDGENOTEN

Stel de hoogste kwaliteitseisen bij 
overheidsopdrachten, zowel bij restauratie, 
renovatie als nieuwbouw.

Organiseer kwaliteitsbegeleiding voor de 
vervangingsbouw van erfgoedpanden.

Hanteer daarbij de aanwijsbare kwaliteiten van het 
bestaande pand als ondergrens.

Creëer een architecturaal veeleisend 
verwachtingspatroon.
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7/ 
HOU VOL

Ga voor de lange termijn.

Bewerk door consistent beleid dat architecten, 
ontwikkelaars en bevolking deze erfgoedzorg 
zelf overnemen en daardoor anticiperen op het 
gewenste beleid.

Schep verwachtingen door transparantie: 
communiceer individuele beslissingen.

Creëer draagvlak voor de bouwkundige identiteit 
van de gemeente.

Maak van de motivering van het erfgoedbeleid 
gemeengoed.
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