
Laat u over het land 

Steden en Streken van kunst en geschiedenis
Au fil du Pays

van Saint-Omer
vertellen



De Audomarois-polder

De Audomarois-polder is 
een beschermd gebied dat 
in 2013 van UNESCO de 
internationale erkenning kreeg 
als biosfeerreservaat. Het gebied 
waar het water uit de Artois 
in uitkomt is zeer afwisselend. 
Langs de sloten op de rand van 
Saint-Omer zijn de huizen 
tegen elkaar aangebouwd. Het 
hogere moeras dat al vanaf 
de middeleeuwen gebruikt 
wordt heeft vooral kronkelige 
kanaaltjes en ongeordend 
aangeplante percelen. De lagere 
polders in het noordwesten 
vormen een open landschap 
met lange rechte percelen waar 
groente geteeld wordt. Aan 
beide kanten liggen sloten en het 
water wordt door stuwen op 
peil gehouden. Zij kregen deze 
vorm in de 19de eeuw door 
geplande inpoldering volgens 
Nederlandse technieken. 

Ten oosten en noorden van 
Saint-Omer liggen vennen die 
ontstaan zijn door turfsteken. In 
het westen stroomt het heldere 
water uit de krijthellingen. Soms 
ontstaat er een opwellende 
bron die ook wel Artesische 
put genoemd wordt. Dit deel 
van de polder is sinds de 
aanleg van het spoor van de 
rest gescheiden. Er staan meer 
bomen en op de weilanden 
wordt vooral vee gehouden. 
Door de polders lopen grote 
kanalen die Saint-Omer met de 
kust verbinden. Het kanaal van 
Neufossé doorkruist de stad en 
loopt verder naar Arques. Aan de 
rand van de polders liggen twee 
bossen: dat van Clairmarais 
in het zuiden en dat van 
Eperlecques in het noorden. 

De bebouwde kom

De bebouwde kom van de 
agglomeratie loopt van Saint-
Omer door naar Arques. Het 
kanaal en het spoor vormen 
de grens In het oosten, de 
D942-weg die van Lille naar de 
kust loopt die in het westen. 
Het oude centrum van Saint-
Omer is heel goed bewaard en 
herkenbaar aan de huizen met 
twee of drie verdiepingen die 
met gele baksteen of witte steen 
gebouwd zijn. Kerken, kapellen 
van scholen of hospitaals en 
kazernes steken erboven uit. 
Buiten de voormalige stadsmuren 
liggen wijken in rode baksteen 
uit het begin van de 20ste eeuw. 
Dit zien we ook langs de wegen 
naar Saint-Martin-au-Laërt 
en Longuenesse. In deze 
laatste plaats liggen ook flats, 
winkelcentra en complexen 
(universiteit, congrescentrum…). 
Longuenesse loopt over in 
Arques waar de glasfabriek staat. 
Deze werkstad met fabrieken en 
woonhuizen wordt nu volledig 
vernieuwd.

De Romelaëre vijver in Clairmarais.De horizon van Arques en Saint-Omer met opmerkelijke bouwwer-
ken: het kasteel en de kerk van Arques en de kathedraal van 
Saint-Omer.
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De ZAC Sainte Catherine is in de jaren ‘70 tussen Arques 
en Saint-Omer ontwikkeld met flats en eengezinswo-
ningen.



De heuvels in het westen

Ten westen van Saint-Omer 
en de polders ligt een golvend 
landschap van Tournehem-sur-
la-Hem tot Thérouanne op 30 
kilometers. Dit zijn de uitlopers 
van de heuvels van de Artois die 
in het noorden in de zeevlakte 
overgaan en in het oosten in 
de Vlaamse vlakte. Door dit 
gebied lopen drie riviertjes van 
west naar oost: de Hem in het 
noorden, de Aa in het midden 
en de Leie in het zuiden. Zij zijn 
door droge valleien en putten 
gescheiden. Rond de dorpen 
liggen heggenlandschappen 
en daarachter grote percelen 
landbouwgrond waar 
suikerbieten of graan op geteeld 
wordt zoals rogge om bier van 
te brouwen. De bossen van 
Tournehem en Eperlecques 
in het noorden vormen de grens 
van het gebied.  

Het dal van de Aa

Langs de Aa zijn papierfabrieken 
gebouwd bij vroegere 
watermolens en uiterwaarden. 
Op de iets hogere noordelijke 
oevers bij Wizernes zijn 
huizen gebouwd terwijl dit in 
Blendecques in het dal tussen 
de vroegere armen van de 
rivier gebeurd is. Op de steilere 
zuidelijke kant van het dal liggen 
bossen. De betonnen koepel van 
de Coupole d’Helfaut steekt 
erboven uit. 

De hoogvlakte van 
Blendecques

Het regionale natuurreservaat van 
de hoogvlakte van Blendecques 
ligt op de rand van het dal van 
de Aa en het bekken van de Leie. 
Het landschap is uniek voor de 
streek en bestaat uit een zure 
bodem waar heide, doornstruiken 
en bomen op groeien. Her en der 
liggen vijvers en vochtige heiden 
waardoor een rijk natuurlijk 
habitat ontstaat. Zo’n dertig 
bedreigde vogelsoorten nestelen 
in het reservaat en verschillende 
amfibieën en kleine reptielen 
vinden er schuilplaats. Er zijn 
meer dan 450 soorten planten 
geïnventariseerd. 

De dalen van de Leie 
en de Hem

De Leie en de Hem doorkruisen 
voor een deel het Land. Zij 
komen van de heuvels van de 
Artois waar ze weinig ruimte 
hadden en lopen verderop 
uit in de laagvlakte van 
Frans-Vlaanderen. Het water 
stroomt hier langzamer en de 
rivieren maakt meer bochten, 
scheiden zich en komen soms 
in watervlaktes terecht. De 
omliggende dalen zijn zeer groen. 
Er zijn veel weilanden die door 
heggen gescheiden worden en 
her en der liggen op de oevers 
bosjes en bomen. Dan komt er 
weer een dorp of gehucht. Ook 
staan er stenen of bakstenen 
watermolens die het water 
gebruiken. 

De kerk, resten van de Sainte-Colombe kerk en de kaste-
len van Blendecques op de oevers van de Aa.

Heide op de hoogvlakte bij Helfaut. Het dal van de Leie in Rebecques.



Een heel 
oude bezetting

Archeologisch vondsten uit 
de19de en 20ste eeuw hebben 
aangetoond dat hier al in de 
prehistorie mensen woonden. 
Op de hellingen langs de Aa zijn 
de belangrijkste vondsten gedaan. 
In Hallines zijn honderden 
bewerkte vuurstenen gevonden 
die een opvallend archeologisch 
geheel vormen waar de 
Prehistorie van Noord-Frankrijk 
mee begrepen kan worden. De 
site is zo’n 16 000 jaar oud en 
werd waarschijnlijk vaak door 
jagers uit het laatpaleolithicum 
bezocht. 

De impact van het christendom 
in de Morini

Tot de 7de eeuw was het christendom in 
de Morini nauwelijks vertegenwoordigd. 
Om de ontwikkeling te bevorderen 
benoemde de koning Dagobert I in 638 
de monnik Audomar aan het hoofd van 
het bisdom van Thérouanne. 
Zijn predikingen en missionaire 
activiteiten wierpen vruchten en 
de dorpen werden beetje bij beetje 
gekerstend. Een rijke bekeerde heer 
Adroald schonk het grondstuk Sithiu in 
Saint-Omer zodat een kerk en rond 649, 
een klooster gebouwd konden worden. 
Thérouanne bleef de bisschoppelijke 
stad maar het klooster van Sithiu werd 
het stralende middelpunt van het geloof. 
Veel pelgrims kwamen om relieken te 
vereren waardoor de stad zich kon 
ontwikkelen en  Saint-Omer vanaf 
eind 9de eeuw vorm kreeg. Het register 
van de Saint-Bertin abdij met de namen 
van de kerken uit diezelfde tijd laat zien 
dat dorpen in het invloedsgebied van 
de abdij grotendeels gekerstend waren. 
In Moringhem is een graf gevonden 
waaruit blijkt dat de bewoners al midden 
9de eeuw een gemeenschap hadden 
gevormd.

Aan het uiteinde van 
de Romeinse wereld: 
Thérouanne

De Keltische naam van 
Thérouanne, Taruanna suggereert 
dat er een Gallisch dorp was 
maar de exacte plaats ervan is 
niet vastgelegd. Na de Romeinse 
overwinning (1ste eeuw voor Chr.) 
werd dit de hoofdplaats ven het 
civitas Morinorum, het grondgebied 
van de Morini, dat grotendeels 
met de huidige Pas-de-Calais 
overeenkomt. In de omgeving van 
Thérouanne zijn er meerdere 
Gallo-Romeinse graven gevonden 
en daarnaast op meerdere plaatsen 
villae, met name in Herbelles 
en Zouafques. In het landschap 
zijn nog steeds sporen van pré-
Romeinse en Gallo-Romeinse 
inrichtingen terug te zien. De oude 
wegen Chaussée Brunehaut en de 
Leulène zijn in de streken Morinie 
en Audomarois terug te zien. 

Skelet van een mammoet gereconstrueerd met beenderen die 
afkomstig zijn van opgravingen in Arques. Privé-collectie.

Détail van de Peutinger kaart. De middeleeuwse kopie van een 
antieke kaart laat goed de strategische positie van Thérouanne 
zien, op het kruispunt van meerdere handelswegen.  ÖNB 
Bildarchiv, Wien, Cod.324.

H
et

 L
an

d 
do

or
 d

e 
ee

uw
en

 h
ee

n 
 

El
k 

tij
dp

er
k 

he
ef

t 
zi

jn
 s

po
re

n 
ac

ht
er

ge
la

te
n.

 D
e 

pl
aa

ts
el

ijk
e 

ge
sc

hi
ed

en
is

 k
om

t 
va

ak
 o

ve
re

en
 m

et
 d

e 
G

es
ch

ie
de

ni
s.

Dagobert overhandigt de bisschopsstaaf aan Omer, een 
monnik van de abdij van Luxeuil die tot bisschop van 
Thérouanne benoemd is. Boekverluchting uit het Leven van 
Saint Omer, 10de eeuw, ms.698, Bibliotheek van de streek 
van Saint-Omer.



De mooie Artesische 
middeleeuwen

De periode van de 11de tot 
de 13dde eeuw was voor heel 
het gebied een bloeiende tijd. 
Het winnen van grondgebied 
eindigde met het ontginnen en 
aanplanten van de polders. De 
bevolking werd bestuurd door 
een hofstelsel. De leenheren 
versterkten hun macht door het 
aanleggen van kasteelmottes zoals 
in Nordausques en Nielles-
les-Thérouanne. Het gebied viel 
onder de graaf van de Artois en de 
bisschop van Thérouanne. Het 
geheel aan goederen en rechten 
werd de Regaal genoemd. Tussen 
het jaar duizend en het begin van 
de 13de eeuw vertienvoudigde de 
oppervlakte van Saint-Omer. In 
het begin van de 12de eeuw werd 
de stad door het kanaliseren van 
de Aa met de zee verbonden. En 
omdat het op het kruispunt van 
Vlaanderen, Frankrijk en Engeland 
ligt groeide de economie sterk. 
De streek kreeg grote bekendheid 
door de lakenproductie en de 
handel van wijn. 

De moeilijkheden van 
de late Middeleeuwen 

In de 14de eeuw begon voor 
de streken Audomarois en 
Morini een lange moeizame 
periode. Naast honger en de 
pest waren er de rampen van 
de Honderdjarige Oorlog. De 
Engelsen hadden zich in Calais 
gevestigd. Dit leidde tot grote 
onzekerheid in het gebied dat 
herhaaldelijk geplunderd werd 
door de strijdende partijen. Om 
zich te beschermen richtte men 
in Wizernes schuilplaatsen in 
groeves in, restaureerde men in 
Eperlecques en Tournehem 
de kastelen en versterkte men 
plattelandsdomeinen zoals in 
Arques en Herbelles. De 
heersers van Thérouanne en 
Saint-Omer gaven steeds meer 
geld uit aan de versterking van 
de stad terwijl de inkomsten 
daalden. 

Tussen verwoestende 
oorlogen en spirituele 
herleving

In het tweede deel van de 
16de eeuw was de geopolitieke 
situatie dusdanig veranderd dat 
Saint-Omer en de rest van het 
graafschap van de Artois onder 
Habsburgse invloed stonden. 
Het stadje Thérouanne was 
nog de enige Franse enclave. 
Dorpen zoals Delettes en 
Clarques waren tijdens militaire 
veldtochten van 1513, 1537 en 
1542 volledig verwoest. Karel 
V liet in 1553 ook Thérouanne 
verwoesten maar dit bracht 
slechts tijdelijk de vrede terug. 
Ondanks de wapenstilstanden 
bleef de oorlog tot het eind van 
de 17de eeuw een terugkerend 
fenomeen. Door de angst op 
nieuwe gevechten legden de 
bewoners van verschillende 
dorpen in de kerken een 
schuilplaats aan. Vaak vormde de 
toren het versterkte deel, zoals 
in Helfaut of Nordausques. 

Parallel aan deze oorlogen 
kreeg de streek te maken met 
de religieuze onrusten van de 
16de en 17de eeuw. Als reactie 
op het protestantisme dat in 
het Noordwesten van Europa 
opkwam werd Saint-Omer 
omgebouwd tot katholiek 
bolwerk. De bisschoppen Gérard 
d’Héricourt en Jacques Blase 
bestreden de ketterij door 
priesters op te leiden. Ze deden 
in Saint-Omer aanspraak op 
de Jezuïeten. Deze richtten in 
1565 en in 1593 een college op 
en in 1604 een bisschoppelijk 
seminarie. Deze katholieke 
hervorming leidde in de dorpen 
tot de komst van nieuwe 
priesters die vanaf dat moment 
parochieregisters bijhielden en 
de Mariaverering ontwikkelden. 
Ecques waar een broederschap 
van de heilige Rozenkrans 
zetelde is hier een voorbeeld 
van. 

Foulque de Saint-Aldegonde, lid van een grote familie 
uit de streek, vereeuwigd op een 13de eeuwse tegel van 
de kathedraal van Saint-Omer.

Denkbeeldige weergave van de bezetting van Thérouanne door de 
troepen van Karel V in 1537. Op de voorgrond het kamp van het 
keizerlijke leger en op de achtergrond de bezette stad. Schilderij 
van Herri met de Bles, 16de eeuw. 

Ingewijd in 1636, de jezuïetenkapel weerspiegelt de invloed 
van deze religieuze orde. 



Opnieuw Frans

Ook al viel het grootste deel van 
de Artois in 1659 weer Frankrijk, 
het baljuwschap van Saint-
Omer bleef onder Habsburgse 
invloed staan. In 1677 namen de 
legers van koning Lodewijk XIV 
Saint-Omer in. De overgave 
werd symbolisch getekend in 
Thérouanne. Na het overlijden 
van de Zonnekoning heerste er 
meerdere eeuwen vrede wat 
leidde tot economisch herstel. 
Dit is o.a. te zien is aan de 
wederopbouw van de kerken 
in Tatinghem en Serques. 
De bouwstijl verfranste en 
de Vlaamse stijl werd door 
Franse invloeden vervangen. 
Saint-Omer kreeg een Frans 
klassiek aangezicht, net als 
de Sainte-Colombe abdij van 
Blendecques en het Saubruit 
kasteel in Salperwick. 

De veranderingen 
van de 19de eeuw

De technische vooruitgangen 
van de 19de eeuw zijn te 
zien in de vestigingen van 
nieuwe industrieën. In Arques 
werd in 1815 een eerste 
glasfabriek opgericht en net 
als in Saint-Omer bloeide 
de levensmiddelenindustrie 
(brouwerij, jeneverstokerij….). 
Het dal van de Aa werd 
het vakgebied voor de 
papierindustrie waar de 
families Dambricourt en Avot 
meerdere fabrieken vestigden. 
De economische ontwikkeling 
werd ondersteund door de 
aanleg van meerdere spoorlijnen 
en bepaalde gebieden werden 
hierdoor beter bereikbaar. 

Dit bevorderde bijvoorbeeld de 
handelspositie van Thérouanne 
en Tournehem-sur-la-Hem. 
Ook werden de natuurlijke 
bronnen van het platte land 
meer gebruikt. Om aan de 
groeiende suikerbehoefte 
van de zich ontwikkelende 
steden tegemoet te komen 
werden suikerbieten verbouwd. 
Het platteland leverde ook 
bouwmateriaal. De krijtgroeven 
van Nort-Leulinghem en 
Delettes leverden bouwstenen 
en kalk. Het materiaal voor 
bakstenen wordt tegenwoordig 
ook nog gewonnen uit de 
kleiputten van Heuringhem. 

Kasteel van de familie Titelouze de Gournay, eind 18de eeuw, 
Clarques. 

Arbeiderswijk van de papierfabriek Avot in Blendecques, 
rond 1900. Privé-collectie.

In het voormalige ziekenhuis, dat de bisschop Louis-Alphonse 
de Valbelle in 1702 oprichtte, huisvest sinds 2007 de adminis-
tratie van Saint-Omer. 
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De crisissen 
van de 20ste eeuw

De twee wereldoorlogen 
hebben het grondgebied 
diepgaand getekend. Vier jaar 
lang hebben de Audomarois en 
de Morini gediend als achterbasis 
voor de geallieerde legers. In 
Saint-Omer huisvestte het 
hoofdkwartier van het Engelse 
leger van 1914 tot 1916. De 
vliegbasis ‘les Bruyères’ en de 
plaats Longuenesse waren het 
centrum van de Royal Air Force. 
Alle gemeentes hebben aan de 
oorlog bijgedragen door troepen 
of militaire infrastructuren onder 
te brengen zoals een ziekenhuis 
in Arques en Herbelles, 
trainingscentra in Mametz en 
Moulle en wapendepots in o.a. 
Wardrecques.

Nieuwe risico’s

De huidige economische 
veranderingen vragen om 
diversificatie van de industriële 
activiteiten en modernisering 
van de infrastructuren van het 
Land. De Audomarois en de 
Morini hebben gekozen voor de 
in-place economie en willen de 
kwaliteit van de landschappen en 
de rijkdom van de geschiedenis 
gebruiken als hefboom voor 
de ontwikkeling. Het behoud 
en de valorisatie van het 
erfgoed  dragen bij om aan de 
economische uitdagingen van de 
21ste eeuw tegemoet te komen 
door het toerisme verder te 
ontwikkelen en de leefomgeving 
aantrekkelijker te maken.

De Tweede Wereldoorlog was 
ingrijpender. Meteen tijdens 
de Slag om Frankrijk (mei-juni 
1940) werd Thérouanne 
door de Duitse luchtmacht 
gebombardeerd. En vanaf 1943 
antwoordden de geallieerden 
met heftige bombardementen op 
de lanceerbasissen van geheime 
Duitse wapens. Het plaatselijke 
verzet ving piloten op die tijdens 
de gevechten neerstortten 
en organiseerde vluchtwegen 
naar Engeland. De streek werd 
uiteindelijk op 5 september 
1944 bevrijd toen het Canadese 
Eerste leger, dat uit Canadezen 
en Polen bestond, de Duitsers 
naar het noorden en oosten 
opjoeg. Helaas waren hiermee de 
moeilijkheden nog niet opgelost 
en duurde de wederopbouw van 
de getroffen gebieden een tiental 
jaren.

De militaire begraafplaats op de hoogvlakte Les Bruyères in 
Saint-Omer herinnert aan de grote Britse aanwezigheid tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. 

Het infocentrum La Maison du Marais in Saint-Martin-
au-Laërt geeft uitleg over de polders.  

De Coupole van Helfaut is een hele grote bunker 
vanwaar V2-raketten op Londen afgevuurd moesten 
worden. In 1943-44 gebouwd door de Organisation 
Todt. 

Herleving in de tweede 
helft van de 20ste eeuw

Toen de wonden van de Tweede 
wereldoorlog eenmaal gelikt 
waren kon men zich op de 
toekomst richten. De glasfabriek 
in Arques werd het boegbeeld 
van een ongekende industriële 
opbloei. Tussen 1950 en 2000 
veranderde er meer dan in 
de twee eeuwen ervoor. In 
eerste instantie trokken de 
bewoners uit de polders en 
van het platteland naar nieuwe 
arbeiderswijken langs de Aa 
maar de fabriek groeide dusdanig 
dat de bevolking van alle 
gemeentes in de streek groeide. 
In 1961 werd een district 
opgericht om de ontwikkeling 
van de stedelijke gebieden 
te coördineren. Hier werden 
ook de plattelandsgemeentes 
bij betrokken. De gehuchten 
groeiden snel en eind 
‘60-er jaren werd met de 
herverkaveling begonnen 
wat de agrarische gewoontes 
en organisatie aanzienlijk 
veranderde. 



Wegen 
en kanalen

Het lijkt erop dat het Land 
van Saint-Omer vanaf de 
Protohistorie doorkruist werd 
door de route van tin die van 
Groot-Brittannië naar Rome 
liep. De route had de naam 
van Leulène en deze as loopt 
nog altijd van Tournehem-
sur-la-Hem tot Thérouanne 
dat later een Gallo-Romeins 
kruispunt werd. Over de Cassel-
Boulogne route verplaatsten 
de Romeinse legers zich tussen 
de oorlogshaven Boulogne en 
Germanië. Deze liep ook door 
Eperlecques en Tournehem. 
Op de grens van Vlaanderen en 
Artois, groeide Saint-Omer 
en werd een nieuwe weg 
aangelegd die liep van Calais in 
het noordwesten naar Arras 
in het zuidoosten. Het waren 
echter de waterwegen die de 
belangrijkste rol speelden. Door 
rond 1100 de Grand Large en 
in 1165 de Grande Rivière te 
graven kreeg Saint-Omer twee 
verbindingswegen met de zee en 
werd het een binnenhaven met 
intramurale grachten. 

Op aanraden van Vauban werd 
vanaf 1695 het kanaal van Calais 
aangelegd en in 1754 begonnen 
met werkzaamheden om de Aa 
met de Leie te verbinden. In de 
18de eeuw werd een koninklijke 
weg aangelegd van Saint-Omer 
naar het zuidwesten. De weg 
doorkruiste Wizernes, liep 
omhoog en bereikte daarna het 
dal van de Aa. Met de industriële 
revolutie werd in 1848 de 
eerste spoorlijn aangelegd die 
van Lille via Saint-Omer naar 
Calais loopt. In 1895 opende de 
lijn Saint-Omer – Boulogne die 
door het dal van de Aa liep en 
langs Arques waar een nieuw 
bouwwerk stond: de scheepslift 
Les Fontinettes. Ook werden 
plaatselijke wegen aangelegd. In 
1882 die van Anvin naar Calais 
welke langs Tournehem loopt. En 
ook die van Aire-sur-la-Lys naar 
Berck-sur-Mer die het dal van 
de Leie doorkruist. Vanaf 1955 
werden ze minder gebruikt.

Aanpassingen van het 
moerasgebied

Al in de Late middeleeuwen 
legden de monniken van 
Saint-Bertin tussen Arques en 
Saint-Omer een kanaal aan 
waardoor het water afvloeide 
en men het moeras beter kon 
gebruiken waardoor de stad 
zich ontwikkelde. Door het 
graven van kanalen daalde het 
waterpeil en werden vanaf 
1215 de hoger gelegen polders 
aangeplant. Turfsteken leidde 
tot het ontstaan van vennen die 
als visvijvers gebruikt werden. 
De poldertechnieken zijn vanaf 
de 14de eeuw ook voor de 
gemeentelijke weilanden ten 
noorden van Saint-Omer 
gebruikt en deze worden sinds 
1786 ook voor tuinbouw 
gebruikt. De rest van het lagere 
gelegen moeras in het oosten 
volgde pas in de 19de eeuw. 
Sinds die tijd onderhouden 
waterschappen de 170 km lange 
rivieren en de eigenaars voor de 
500 km lange watergangen.
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De vroegere arm van het Neufossé-kanaal heeft de 
structuur van de stad bepaald. 

De twee kanten van de polder: op de voorgrond de hoge polder en 
op de achtergrond de laaggelegen polder. 

De hal van het station van Saint-Omer gebouwd 
in 1902-1903. In 1984 geklasseerd als historisch 
monument. 



Percelen van een grote 
middeleeuwse stad

In het stadsplan van Saint-
Omer zijn de verschillende 
fases van ontwikkeling terug 
te zien. De Rue Saint-Bertin 
was de eerste processieroute 
tussen de 7de eeuwse religieuze 
bronnen: de Saint-Bertin abdij 
en de kapittelkerk die later de 
kathedraal werd. Rond deze laatste 
ligt een netwerk van straten die 
gebouwd zijn op het spoor van 
de eerste omwalling waar ook 
de 10de eeuwse kasteelmotte 
lag. Daar in de buurt werd de 
eerste marktplaats aangelegd 
en later iets ten noorden ervan 
een tweede grotere markt. Van 
daaruit vertrekken brede straten 
in de richting van de kades en de 
haven uit de 12de eeuw, parallel 
aan de Rue Saint-Bertin. De stad 
werd meermaals ommuurd en 
aan nauwer wordende straten 
ziet men waar de vroegere 
stadspoorten lagen. De 13de 
eeuwse stadsmuren zijn in de 16de 
eeuw gemoderniseerd. Men ziet 
het spoor ervan aan de boulevards 
die na de ontmanteling van 1895 
aangelegd zijn.

Sporen van 
een verloren stad

De invloed van het vroegere 
Thérouanne is nog altijd te zien 
in het gordijn van aangeplante 
bomen op  het spoor van de 
stadsmuren. Na de verwoesting 
in 1553 hebben de bewoners 
zich gevestigd in de vroegere 
wijk Saint-Martin-outre-l’Eau 
door woningen te bouwen 
langs de huidige Grand’Rue die 
overeenkomt met de antieke 
Chaussée Brunehaut. Het 
laatste uur van de stad heeft 
ook sporen in het landschap 
achtergelaten: Rond de Ferme 
Saint-Jean in Clarques zijn 
de artilleriepleinen te zien 
die aangelegd waren om 
Thérouanne te bombarderen. 

 Eperlecques en 
Tournehem-sur-la-Hem, 
op de grens van het gebied

Eperlecques et Tournehem-
sur-la-Hem hebben 
middeleeuwse sporen behouden 
als grensland. Hun bossen 
vormden lange tijd de horizon 
van het baljuwschap van Saint-
Omer. Ten noorden begon de 
Boulonnais, het Land van Langle 
en van Brédenarde. De gebieden 
hadden een militaire rol zoals 
blijkt uit Tournehem dat als 
kasteelburcht is opgebouwd 
en Eperlecques waar resten 
van mottes en kastelen te zien 
zijn. Tot aan de Franse revolutie 
waren het de hoofdplaatsen 
van een burggraafschap waar 
meerdere dorpen verenigd 
waren die eigen gewoontes 
hadden. 

Isometrisch perspectief, de middeleeuwse wegen 
van Saint-Omer zijn bewaard. Ortelius kaart, 1594. 
Bibliotheek van de streek van Saint-Omer.

Overblijfsel van een middeleeuwse poort van de 
kasteelburcht van Tournehem-sur-la-Hem. 

Thérouanne. Op de voorgrond La Grand’Rue. In de verlenging 
daarvan de Rue Saint-Jean die naar de voormalige kathedraal 
leidt. 

Lange tijd daarna waren in 
Eperlecques en Tournehem 
plaatselijke overheden gevestigd, 
meerdere handwerkers en 
winkels die de bewoners 
van de omliggende dorpen 
bevoorraadden. 
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Het religieuze erfgoed

Tot de Franse revolutie was 
het gebied doorweven met 
machtige abdijen. Meerdere 
overblijfselen zijn hiervan 
bewaard : Saint-Omer, 
Clairmarais, Blendecques, 
Clarques en Longuenesse. 
De kathedraal van Saint-
Omer is de grootste getuige 
van middeleeuwse gotische 
kunst in de Nord-Pas-de-Calais. 
Tegenwoordig zijn de meeste 
parochiekerken herbouwd maar 
de gotische stijl is gebleven. 
Midden in de revolutie periode 
is in Nort-Leulinghem een 
kruismonument gebouwd in 
krijt en hout met pilasters en 
torentjes. 
In de 19de werd de religieuze 
opbloei met name gesteund 
door rijke industriëlen zoals 
de familie Dambicourt die 
in Hallines bouwwerken 
financierde en beroep deed op 
bekende architecten als Clovis 
Normand. 

Het meubilair in de gebouwen 
is uit verschillende tijdperken 
en zowel op technisch als 
op artistiek gebied zeer 
interessant. Ook de bevolking 
was aan het geloof gehecht 
en liet in de 19de eeuw de 
plattelandskerken herbouwen. 
Parochianen en fabrieken 
financierden bijvoorbeeld de 
glas-in-loodramen in Rebecques 
en Delettes, het meubilair in 
Crecques en processievaandels 
in Zouafques. In deze tijd zijn 
ook veel pelgrimskapelletjes 
en -grotten gebouwd die aan 
Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes 
gewijd zijn. Het religieuze 
erfgoed van de tweede helft 
van de 20ste eeuw is o.a. te 
zien in de Saint-Folquin kerk in 
Wizernes en de ramen van 
Saint-Martin in Nordausques. 

Vestingwerken

De geschiedenis en de ligging van 
het gebied verklaren waarom 
er door de eeuwen heen 
vestingwerken zijn gebouwd: 
middeleeuwse kasteeelmottes, 
versterkte kerken en boerderijen 
uit de moderne tijd. 
Stadsversterkingen zijn voor 
een groot deel afgebroken 
maar nog zichtbaar aan de 
landschapsinrichting zoals 
bv het gordijn van bomen 
Thérouanne. In Tournehem-
sur-la-Hem staat nog een van 
de 15de eeuwse poorten van 
de stadsmuren. Saint-Omer 
heeft naast een deel van de 
vestingen ook een kruitmagazijn 
en kazernes uit de 17de en 18de 
eeuw bewaard. 
De Coupole d’Helfaut, de 
Bunker van Eperlecques en 
de gebouwen van het vliegveld 
Les Bruyères in Longuenesse 
horen tot de belangrijkste 
sporen uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
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De Saint-Nicolas kerk van Ecques met de Romaanse toren is 
in de 17de eeuw versterkt.

De kasteelmotte van Saint-Omer is in de stad opgenomen. Op 
de top ligt een 18de eeuwse gevangenis. Het is tegenwoordig een 
expositieruimte en kunstenaarsresidentie. In de buurt ligt de gotische 
kathedraal en de modernere bakstenen vestingen. 

De La Barre kazerne uit de 18de eeuw getuigt ervan 
dat Saint-Omer vroeger een garnizoensstad was.



Grote gebouwen

De kastelen van Arques en 
dat van Ecou in Tilques zijn 
grotendeels in het begin van 
de 20ste eeuw herbouwd op 
middeleeuwse fundamenten. 
De stadselite uit de 18de eeuw 
koos voor een nieuw soort 
bouwwerk; een stadspaleis 
met een binnenplaats en tuin. 
Het prototype van de streek is 
het vroegere bisschopspaleis. 
Marie-Josèphe Sandelin heeft 
waarschijnlijk het plan ervan 
gebruikt voor haar stadspaleis 
dat nu een museum is. De 
aristocratische families lieten 
in die tijd ook herenhuizen en 
villa’s op het platteland bouwen 
volgens het model van de familie 
Titelouze in Clarques.
In de 19de eeuw lieten de 
industriële bedrijfsleiders 
prachtige herenhuizen bouwen 
om hun succes te weerspiegelen. 
Zoals Prudent Avot met zijn 
kasteel in neorenaissance stijl in 
Blendeques. 

Hydraulisch erfgoed

Vanaf de middeleeuwen werden 
riviertjes gekanaliseerd en 
aangelegd om het vervoer te 
vergemakkelijken en het gebied 
meerwaarde te geven. Het 
waterpeil werd door een groot 
aantal waterpoorten en sluizen 
gereguleerd. Toen in de 18de 
eeuw het Neufossé-kanaal werd 
gegraven kon men met de stuw 
van Arques bepalen hoeveel 
water er van de Aa in de polders 
stroomde. Schepen konden het 
hoogteverschil tussen de Aa en 
de Leie afleggen dankzij sluizen. 
Toen deze te klein werden is in 
1888 een scheepslift gebouwd 
die ontworpen was door de 
Engelse architect E. Clark en de 
Franse ingenieur M. Bertin. 

Technisch en industrieel 
erfgoed

Molens speelden altijd een 
grote rol zoals ook te zien is 
aan de krijtstenen windmolen 
van Moringhem of die in gele 
baksteen van Serques. In de 
dalen liggen langs de rivieren 
veel watermolens. De grootste 
fabrieken van de streek vestigden 
zich in de 19de eeuw op de 
oevers van de Aa. Hier omheen 
werden de productie-eenheden, 
het huis van de bedrijfsleider, 
die van de werknemers en 
sociale ruimtes  gebouwd. 
Hierdoor ontstond een nieuw 
stadscentrum zoals in Arques. 
Naast de grote industrie 
ontwikkelde zich ook productie-
eenheden die min of meer 
ambachtelijk bleven m.n. op het 
gebied van levensmiddelen zoals 
de brouwerij van Heuringhem. 

Het Ecou kasteel in Tilques is in 2014 geklasseerd als 
historisch monument.

De molen van Moringhem is in 2015 geklasseerd als 
historisch monument.

De scheepslift Fontinettes in Arques is in 2013 geklasseerd als 
historisch monument.

Men kon de kanalen oversteken 
dankzij hef- of draaibruggen waar 
nog een voorbeeld van te zien is 
in de wijk Haut-Pont in Saint-
Omer. Water was dagelijks van 
groot belang en dat is terug te 
zien in de fonteinen van Saint-
Omer de Saint-Bertin-put in 
Houlle of de Dragor-put in 
Mentque-Nortbécourt. In 
Delettes zijn de resten van een 
oude drinkplaats terug te zien 
wat laat zien dat de landbouw 
ook hier al een grote rol speelde. 



De grond

De bouwstijl van de streek 
wordt vooral gekenmerkt 
door het gebruik van baksteen. 
Vooral de bouw met gele 
baksteen, een mengsel van klei 
en zand, overheerst van de 
middeleeuwen tot de 19de eeuw. 
Met de industrialisering en de 
productieprocessen van de 19de 
eeuw nam de rode baksteen de 
plaats over. In het begin van de 
20ste eeuw werden de gevels 
met grijze cementen bakstenen 
en geglazuurde aardewerken 
motieven versierd die o.a. in 
Campagne-lès-Wardrecques 
gemaakt werden.
Op het platteland werd aarde 
ook gebruikt voor leembouw 
waarbij ongebakken leem met 
stro op een houten skelet werd 
aangebracht. Ter bescherming 
bedekte men het geheel met 
witte krijtverf. Dit is nog te zien 
bij enkele huizen in Nort-
Leulinghem en schuren in 
Rebecques. 

Krijt / kalksteen

Tot de 19de eeuw waren 
krijtgroeves in gebruik, met 
name in Delettes en in het 
dal van de Hem. Opmerkelijke 
bouwwerken werden uit 
krijtsteen gemaakt, vooral in de 
buurt van de groeves zoals in 
Tournehem-sur-la-Hem. Krijt 
werd ook met baksteen gebruikt 
voor de ‘rode-balk’. Bij deze 
techniek wordt voor de basis 
een laag krijt afgewisseld met 
een laag baksteen, ook met gele 
baksteen. De schuine randen van 
sommige geveltoppen zijn met 
doorbakken baksteen versterkt 
wat steviger is dan krijt. 

Vuursteen

In de lagen klei of krijt werd 
vuursteen gevonden dat 
vooral gebruikt werd om de 
fundering waterdicht te maken 
zoals in Helfaut. Maar het 
is ook wel gebruikt als het 
enige bouwmateriaal zoals bij 
het wachthuis van het kasteel 
van Halines. Of samen met 
andere materiaal voor een 
schaakbordpatroon zoals in 
de kerk van Upen d’Aval in 
Delettes. 
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De muur van de kerk van Serques toont de verschillende 
materialen die gebruikt zijn: rode en gele baksteen, 
vuursteen en krijt.

Bijgebouw van een boerderij in krijt en baksteen 
in het gehucht Nielles-lès-Thérouanne.

Tournehem-sur-la-Hem, gevel van een bakstenen huis.



Boerderijen

De verscheidenheid van de 
traditionele boerderijen zijn 
het gevolg van de aanpassingen 
van de mens aan zijn omgeving 
en zijn agrarische activiteiten. 
Naast boerderijtjes met 
ertegenaan de bijgebouwen zijn 
er grotere gebouwen. Grote 
boerenbedrijven hebben vaak 
een vierkante binnenplaats. 
Alle gebouwen liggen rond de 
binnenplaats die op de hoeken 
open of gesloten is. Open 
binnenplaatsen vindt men 
meestal bij veetelers zoals het 
geval is in Guémy (een gehucht 
bij Tournehem). De gesloten 
binnenplaatsen vindt men meer 
in het zuiden van het gebied. 
Deze boerderijen hebben naast 
een woonhuis meestal veel 
bijgebouwen waaronder ook een 
duiventil, wagenstal en daarbij 
een drinkplaats voor het vee.

Woningen uit het eerste 
industriële tijdperk

De industriële groei van de 19de 
eeuw heeft veel invloed gehad 
op de bouwstijl. Rode baksteen 
gaf heel andere mogelijkheden 
voor de bouw en werd voor het 
eerst veel gebruikt. Eenvoudige 
bakstenen huizen hebben een 
sobere gevel. De versieringen 
zijn beperkt tot een gebogen 
lantei of een gekartelde fries. 
Herenhuizen daarentegen 
hebben goed zichtbare 
versieringen om het succes van 
de eigenaars uit te drukken. In de 
19de eeuw werden ook kleine 
arbeiderswijken gebouwd die 
lijken op mijnwerkershuizen. Er 
ontstaan nieuwe stadsdelen met 
rijen identieke huizen. 

Woningen van de tweede 
wederopbouw

Sommige gemeentes die dicht 
bij de gebombardeerde Duitse 
basissen lagen, zoals Wizernes, 
zijn bijna helemaal herbouwd. 
De bouwmeester Joseph Philippe 
(leerling van Dom Bellot) uit 
deze periode gebruikte veelal 
bakstenen en dakpannen. De 
huizen van de wederopbouw 
zijn herkenbaar aan de grote 
ramen met lijsten die vaak uit 
witgeschilderd beton bestaan 
wat tegen de baksteen afsteekt. 
Ze zijn vaak minder gesloten 
en functioneler en gemaakt met 
industrieel bouwmateriaal. De 
stijl wordt vaak overgenomen bij 
de bouw van eigen huizen in de 
30 glorieuze jaren (1945-1975). 
Dit gebeurde m.n. binnen het 
programma ‘ieder een eigen 
huis’ dat de fabriekeigenaars 
van het gebied aanspoorden: de 
glasfabrikant Jaques Durand en 
de Papierproducenten Pierre 
Avot en Michel Bleinart. 

In de wijk Haut-Pont in Saint-Omer, de krappe huisjes 
van landarbeiders staan naast de grotere huizen van 
tuinders. 

Huizen van tuinders

Tussen de huizen van de tuinders 
in de stad oen die van het 
platteland zijn overeenkomsten 
te ontdekken: ze bestaan uit 
een woonhuis en bijgebouwen 
en liggen niet ver van een sloot 
omdat ze vaak niet anders te 
bereiken waren. In de polders 
liggen de huizen ver uit elkaar. 
De gevel van het woonhuis is 
op het zuidoosten gericht en de 
bijgebouwen liggen er dichtbij. 
In de stad liggen de huizen van 
de tuinders tegen elkaar aan. 
Ze liggen op smalle landstroken 
en de bijgebouwen liggen 
achter de huizen. Ze hebben 
vaak een poort om daardoor 
de producten af te voeren. De 
smallere en lagere huizen van de 
boerenknechten liggen er in de 
buurt. 

Arques : voorbeeld van gestandaardiseerde woningen 
van het eind van de 19de eeuw. 

Door de bombardementen van geallieerden moest het gehucht 
Coubronne in Ecques na de Tweede Oorlog helemaal herbouwd 
worden.



Smaken

Het gebied is vooral een 
gebied van landbouw. In het 
zuiden is er vooral teelt van 
graan en suikerbieten, in het 
moerasgebied meer groente. 
Daar beplanten ongeveer 40 
families zo’n 400 ha met vooral 
groente: witloof, wortels en 
bloemkool. Van deze laatste 
oogst men per jaar zo’n 6 
miljoen stuks die op de veiling 
per afslag verkocht worden. 
In het begin van de 20ste 
eeuw had bijna elke gemeente 
van het gebied minstens 
één brouwerij. Die van 
Saint-Omer werd in 1811 
geopend en hoort nu nog tot 
de grootste onafhankelijke 
brouwerijen van Frankrijk. 
Daarnaast wordt hier 
graanjenever gestookt. De 
familie Persyn leidt de stokerij 
uit 1816 die de oudste en 
laatste stokerij van Frankrijk is. 

Vakkennis

De polderbewoners hebben 
vakkennis ontwikkeld die bij 
hun omgeving past. Smalle 
platte boten, de zogenaamde 
bacoves en escutes, maken 
het mogelijk om op de 
watergangen te varen en 
goederen en machines te 
vervoeren. Daarnaast is er 
allerlei gereedschap ontwikkeld 
om de sloten te onderhouden. 
De papierfabrieken in het 
dal van de Aa zijn een erfenis 
van de papiermolens die 
vanaf de 15de eeuw gebouwd 
werden. Deze activiteit 
groeide hard toen er nieuwe 
technische procedures werden 
ontworpen. 
De glasfabriek Arc 
International is de parel van 
de plaatselijke industrie. De 
glas- en kristalfabriek groeide 
aanzienlijk toen in de jaren 
‘30 fabricatietechnieken uit de 
Verenigde Staten ingevoerd 
werden. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in tafelkunst en 
over de hele wereld bekend. 

Tradities

Saint-Omer heeft verschillende 
reuzen gehad. Zij zijn ontworpen door 
verenigingen en doen regelmatig aan 
optochten mee en met name tijdens 
de botenoptocht op de laatste zondag 
van juli in de wijk Haut-Pont in Saint-
Omer. In de dorpen werden tot een 
tiental jaar geleden veel volkssporten 
gespeeld zoals kaatsen in Marthes.
De verenigingen van verticaal 
boogschieten zijn afkomstig van de 
middeleeuwse gildes van boogschutters 
en kruisboogschutters. De vereniging 
Saint-Sébastien in Bayenghem-lès-
Eperlecques is nog heel aktief. De 
schutter moet op pluimen schieten die 
op de top van een 20 à 30 meter hoge 
paal aangebracht zijn. In Inghem wordt 
een andere schutsport uitgeoefend, die 
afkomstig is van middeleeuwse tradities: 
het speerwerpen op een schietschijf. 
Hierbij moet men een korte metalen 
speer met een pluim werpen. 
Maar het hoogtepunt is rolhockey 
wat op rolschaatsen gespeeld wordt. 
De plaatselijke vereniging SCRA werd 
in 1934 opgericht en is sindsdien 
regelmatig Frans kampioen. 
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Verkoop van groenten uit het moeras op het 
Haut-Pont kanaal in Saint-Omer. 

Elk jaar in april sieren de bewoners het dorp 
Moringhem met Epeutnaerts, vogelverschrikkers.

Voorbeeld van de industriële knowhow van de glasfabriek Arc 
International.
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l’Aa

le Marais Audomarois

• ARQUES :  scheepslift / stuw / kasteel
• BAYENGHEM-LÈS-EPERLECQUES :  
Saint-Wandrille kerk / kasteelmotte
• BLENDECQUES :  
watermolens / kasteel van industrieel / 
voormalige Sainte-Colombe abdij
• CAMPAGNE-LÈS-WARDRECQUES : 
Saint-Martin kerk
• CLAIRMARAIS :  voormalige Cister-
ciënzer abdij / Audomarois-polders / 
Grange nature

• CLARQUES : kasteel / resten van de 
Saint-Augustin abdij / oorlogsmonument
• DELETTES : Saint-Maxime kerk en 
Notre-Dame de l’Assomption kerk/ huizen 
in witte steen
• ECQUES : Saint-Nicolas kerk/ versterkte 
boerderij van Le Rons / huizen van de twee 
wederopbouw
• EPERLECQUES : kasteelmottes / kastelen 
/ bunker
• HALLINES : Notre-Dame-de-bon-Se-
cours kerk / kastelen van industriëlen / 
watermolens

• HELFAUT : la Coupole, lanceerba-
sis V2-raketten / heide hoogvlakte / 
sanatorium
• HERBELLES : versterkte boerderij van 
de Saint-Bertin abdij / Saint-Léger kerk
• HEURINGHEM : heide hoogvlakte
• HOULLE :  Audomarois-polders / 
Saint-Jean-Baptiste kerk / jeneverstokerij 
Persyn
• INGHEM : Notre-Dame kerk
• LONGUENESSE : boerderij van de 
kartuizers / stadsdeel uit de 20ste eeuw

• MAMETZ :  drie kerken: Saint-Vaast, 
Saint-Honoré en Saint-Quentin / 
watermolens
• MENTQUE-NORBÉCOURT :  wind-
molens / kasteelmotte / drie kerken : 
Saint-Léger, Saint-Gilles en Saint-Wan-
drille
• MORINGHEM : windmolens/ Saint-An-
dré kerk en Saint-Maxime
• MOULLE :  Audomarois-polders / 
Saint-Nicolas kerk
• NORDAUSQUES : Saint-Martin kerk 
met glas-in-loodramen
• NORT-LEULINGHEM : molen / kruis-
monument
• REBECQUES : boerderijen in leem-
bouw
• SAINT-MARTIN-AU-LAËRT :  Audo-
marois-polders / molen / suikerfabriek / 
infocentrum Maison du marais
• SAINT-OMER : Notre-Dame ka-
thedraal / ruïnes van de Saint-Bertin 
abdij / historisch centrum / stadspark / 
Audomarois-polders
• SALPERWICK :  Audomarois-polders / 
Saubruit kasteel
• SERQUES : windmolen in gele baksteen 
/ Audomarois-polders
• TATINGHEM : Saint-Yves hof / Saint-
Jacques kerk / boerderijen
• THÉROUANNE : archeologische site 
en museum / kapel van Nielle
• TOURNEHEM-SUR-LA-HEM : 
Saint-Médard kerk met orgel / Saint-
Louis kerk in Guémy / watermolen / oud 
centrum / middeleeuwse poort 
• TILQUES : Ecou kasteel / Le Hocquet 
kasteel/ Audomarois-polders
• WARDRECQUES : industrieel geheel uit 
de 19de eeuw / Ave Maria huis
• WIZERNES : papierfabrieken / heren-
huizen / Saint-Folquin kerk / stadsdeel 
uit de twee wederopbouw
• ZOUAFQUES  : Saint-Martin kerk / 
waadplaats

Gemeentes van het Land van kunst en geschiedenis :

Fotokredieten : C. Peterolff : cover, p.2/3 : n°2, 3, 4, 6 ; 
p.6/7 : n°1, 5, 6 ; p.8/9 : n°1, 3, 6; p.10/11 : n°1, 3, 4, 
6; p.12/13 : n°2, 4; p.14 : n°2; p.5 : n°1. Eden 62 : p.3 
: n°2. BASO : p.4 : n°3; p.9 : n°1. F. Legris : p.14 : n°1. 
Altimage : p.5 : n°3. AUDRSO : p.2 : n°1; p.6 : n°2; p.8/9 : 
n°2, 5; p.10/11 : n°2, 5. Pah : p.12/13 : n°1, 3, 5, 6; p.14 
: n°3. Wikicommons : p.4 : n°1. Bibliotheca Augustana : 
p.4 : n°2. Christie’s, Important Old Master Pictures Sale 
December 8th, 2009 : p.5 : n°2.

De brochure is in 2015 gemaakt door de afdeling Land van 
kunst en geschiedenis van het AUD, het agentschap voor 
stadsplanning en ontwikkeling van de streek van Saint-Omer.



Het Land van kunst en geschiedenis van Saint-Omer hoort tot het landelijke 
netwerk van Steden en Landen van kunst en geschiedenis.
Het ministerie voor cultuur en communicatie geeft het label Stad of Land van kunst en 
geschiedenis aan plaatselijke overheden die de architectuur en het erfgoed onderhouden en 
bekend maken. De Steden en Landen doen er alles aan om het afwisselende erfgoed van de 
oudheid tot 21ste eeuwse architectuur in beeld te brengen. 
Het netwerk bestaat nu uit 184 Steden en Landen over heel Frankrijk. 

Het Land van kunst en geschiedenis is een van de activiteiten van het 
agentschap voor ontwikkeling en stadsplanning van de streek van Saint-Omer. 
Deze afdeling werkt aan het valoriseren van het erfgoed en verzorgt het hele jaar activiteiten 
voor bewoners, scholieren en bezoekers. Neem contact op om over uw project te praten. 

In de buurt : 
Ontdek ook Lille, Roubaix, Cambrai, Boulogne-sur-Mer, Lens-Liévin, Amiens, Saint-Quentin, Laon, 

Noyon, Soissons, Beauvais, Senlis à Ermenonville en Chantilly die eveneens dit label hebben. 

Inlichtingen en reserveren :
Afdeling kunst en geschiedenis van de streek van Saint-Omer
Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
Centre administratif Saint-Louis - Rue Saint-Sépulcre 62503 Saint-Omer Cedex
www.patrimoines-saint-omer.fr
pah@aud-stomer.fr - Tel : +33 (0)3.2138.01.62

Toeristische dienst van de streek van Saint-Omer
7, place Victor Hugo 62500 Saint-Omer
www.tourisme-saintomer.com/
contact@tourisme-saintomer.com - Tel : +33 (0)3.21.98.08.51
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Hiervoor werd steun ontvangen van het ministerie van cultuur en 

communicatie en de regionale afdeling van cultuur van de Nord-Pas-de-Calais


