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ERFGOEDHALTE WESTVLETEREN: 18 SEPTEMBER om 18u30 

 

Op vrijdag 18 september om 18u30 wordt op vlakbij de Sint-Martinuskerk van 

Westvleteren (Westvleterendorp) een Erfgoedhalte ingehuldigd. De halte is een tijdelijke 

openluchttentoonstelling die via historische afbeeldingen de geschiedenis van het plein 

en haar omringende gebouwen terug tot leven wekt. Sta even stil bij je erfgoed en laat je 

verrassen!  

Wat is een erfgoedhalte? 

De Erfgoedhalte is een tijdelijke minitentoonstelling van Erfgoedcel CO7 die in open lucht 

bij bijzondere locaties (gebouwen, pleinen, landschappen …) geplaatst wordt.  

Erfgoedhaltes willen inwoners van een wijk of dorp letterlijk even doen halt houden en stil 

staan bij het lokale erfgoed. Ze verrassen en prikkelen de voorbijgangers over het verleden 

van hun dorp. Vanaf 18 september 2009 kan je ze zien opduiken voor de kerk van 

Westvleteren. Ze blijft er een tweetal maanden staan.  

De halte vertelt over de evolutie die het plein doormaakte, de vele cafés die het dorp ooit 

rijk was en hoe uitbundig de Westvleterenaars het einde van de Tweede Wereldoorlog 

vierden. Ze doet dit aan de hand van afbeeldingen, archiefmateriaal, kaarten en foto’s. Een 

plek waar je dagelijks langskomt, kan je plots met een verfrissende nieuwe blik bekijken. 

Na de inhuldiging van de halte om 18u30 volgt in de kerk zelf de boekvoorstelling van 

“Westvleteren in de rust van een beek en een abdij”. Het redactieteam van het boek en 

Erfgoedcel CO7 nodigen u daarna uit voor een receptie in de kerk van Westvleteren.  

Op zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 september kan je van 10 tot 12 en van 14 tot 18 

uur de tentoonstelling “Westvleteren, beeld van een dorp” bezoeken. 

De Erfgoedhalte is een project van Erfgoedcel CO7. Deze halte werd gerealiseerd in 

samenwerking met de gemeente Vleteren het redactieteam van het boek “Westvleteren in 

de rust van een beek en een abdij”.  

Erfgoedcel CO7 

De regionale Erfgoedcel van CO7 is een nieuwe speler in het erfgoedveld van de zuidelijke 

Westhoek. De komende 6 jaar (2009-2014) wil Erfgoedcel CO7 alles in het werk stellen om 

het cultureel erfgoed in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, 

Poperinge, Vleteren en Zonnebeke uit de marge en vóór het voetlicht te halen.  Ze heeft 

haar wortels in Erfgoedcel Ieper, die al een traditie had van samenwerking over 

gemeentegrenzen heen.  Een uitbreiding was dus voor iedereen de logische stap. Want wij 

zijn ervan overtuigd: 1 + 1 = 3!  



 

 

De eerste en oudste pastorie lag niet bij de kerk, maar bevond zich vlakbij de 

Hoflandbeek bij de woning in Westvleterendorp 42, tegenover de Jozef Doisestraat. De 

huidige pastorie die links van de Broekdreef ligt, is van uitzicht weinig veranderd en 

was aanvankelijk een boerderij en herberg. De gemeente kocht die in 1832 aan voor de 

som van 2.116,40 frank. De aankoop wordt vermeld op de voorlaatste regel van de 

jaarrekening. De muurankers in de oostgevel van het gebouw vormen het jaartal van 

de restauratie, 1836. De laatste pastoor van Westvleteren, E.H. Gerard Landuyt, nam 

afscheid van het dorp en de pastorie in 2000. 


