
Wist je dat…de omvang van een archief uitge-
drukt wordt in strekkende meter? Het gemeen-
tearchief van Sint-Pieters-Leeuw meet zo’n 800 
strekkende meter. Als je de archiefdozen op elkaar 
stapelt, bereik je een hoogte die overeenkomt met 
die van de Burj Kalifa, het hoogste gebouw ter 
wereld!

Is je nieuwsgierigheid gewekt en wil je graag iets opzoeken? 
Volg dit stappenplan en duik goed voorbereid in het gemeen-
tearchief!

STAP 1: 
Bereid je bezoek aan het archief goed voor. Formuleer je vragen 
zo concreet mogelijk (wie, wat, waar, wanneer en waarom).

STAP 2: 
Neem contact op met de verantwoordelijke voor het archief van 
je gemeente. Zo kan je meteen navragen of er informatie 
beschikbaar is en kan de archivaris de nodige stukken klaarleg-
gen. Niet elke gemeente heeft een aparte archiefdienst met 
openingsuren. Maak daarom een afspraak met de verant-
woordelijke of controleer de openingsuren van de leeszaal. 
Het archief is altijd gratis toegankelijk. 

STAP 3: 
De sleutels tot elke archiefdienst zijn de inventarissen en andere 
lijsten. Zij functioneren als wegwijzers en bieden een overzicht 
van de inhoud van het archief. Sommige archiefdiensten 
beschikken ook over een gespecialiseerde bibliotheek met 
naslagwerken en historische literatuur voor interessante achter-
grondinformatie.

STAP 4: 
Spring voorzichtig om met archiefdocumenten. Het zijn unieke, 
vaak kwetsbare stukken die je nooit voor onderzoek mag 
meenemen naar huis. Bij de meeste archiefdiensten kan je tegen 
betaling, fotokopieën, scans of foto’s maken.

STAP 5: 
Heb je twijfels? In sommige gemeentes zijn er archief-
medewerkers,  spreek hen aan. Zij maken je graag wegwijs in 
hun archief en geven advies over de beste manier van aanpak. Ze 
geven niet alleen uitleg over de inventarissen, maar kunnen 
soms ook helpen wanneer je een woord in oud schrift niet kan 
lezen. 

Op www.archievenpz.be kan je meer informatie terugvinden 
over de gemeentearchieven in onze regio. Daarnaast vind je er 
ook informatie over andere archieven die je in je zoektocht 
kunnen verder helpen. 

Deze folder is een initiatief van het archievenoverleg in het 
Pajottenland en de Zennevallei. Dit overleg, ondersteund door 
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, bestaat uit de archivarissen 
van de gemeente Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en stad 
Halle.

Met de steun van Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, 
Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-
Leeuw en Ternat

Ontwerp: Joke Luyckx, joke_luyckx@hotmail.com

Bij de plaatselijke archiefdienst vind je informatie over de eigen 
gemeente via historische documenten, maar ook foto’s, prenten, 
kaarten, boeken en zelfs computerbestanden. Ze documenteren 
niet enkel het leven van openbare �guren en instellingen, maar 
vertellen ook iets meer over jouw persoonlijke geschiedenis.

Benieuwd wie allemaal burgemeester was in jouw gemeente? In 
het gemeentearchief zijn  heel wat bronnen te vinden die je meer 
kunnen vertellen over de politieke geschiedenis van de 
gemeente. Dossiers over straatnaamwijzigingen, verkiezingsdos-
siers, verslagen van het schepencollege en de gemeenteraad en 
bevolkingsregisters zijn heel waardevolle bronnen voor lokale 
geschiedenis.

Benieuwd naar de roots van je eigen familie? Wil je graag weten 
waar je voorouders woonden en werkten? In het gemeen-
tearchief kan je aan de slag met bevolkingsregisters, 
parochieregisters en de burgerlijke stand om je stamboom op te 
maken.  

WEGWI J S  I N  HET  ARCH I E F BEZOEK  
WWW.ARCH I EVENPZ .BE  !

colofonKL IM  IN  J E  STAMBOOM

gemeentepol i t i ekHET  GEMEENTEARCH I E F,
E EN  BEZOEK  WAARD

Heb je net een historisch pand gekocht en ben je op zoek naar de 
plannen om te achterhalen wanneer de woning precies 
gebouwd werd en wie de architect was? In het gemeentearchief 
kan je alle bouwdossiers inkijken. Je vind er bouwvergunningen, 
adviezen, plannen en soms ook foto’s van de bouwgrond. 

 

Vaak bestaat er een verband tussen een straatnaam en een lokale 
historische gebeurtenis of persoon. Straatnamen veranderen 
soms doorheen de tijd. Zo werden er na de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog heel wat straten vernoemd naar gesneuvelde 
soldaten. In het gemeentearchief kan je hier de neerslag van 
vinden in de gemeenteraadverslagen.

GEZOCHT: ARCH I E FDOCUMENTEN
HU I S  GEKOCHT ?

HET  ARCH I E F  W I J ST  J E  DE  WEG



Ook in gemeentes waar geen archiefdienst is kan je op afspraak 
het archief bezoeken. Hieronder vind je de gegevens van de 
juiste contactpersoon.

Gemeente Ternat

Contactpersoon. Monique Debaerdemaeker
Gemeentehuisstraat 21, 1740 ternat
T 02 451 45 45 - monique.debaerdemaeker@ternat.be

Gemeente Roosdaal

Contactpersoon: Hendrik Vanhoutem
Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
T 054 89 13 11 - hendrik.vanhoutem@roosdaal.be

Gemeente L iedekerke

Contactpersoon: Marc Mertens
Opperstraat 31, 1770 Liedekerke
T 053 64 55 87 - marc.mertens@liedekerke.be,
archief@liedekerke.be

Gemeente Lennik

Contactpersoon: Freya Walravens
Markt 18, 1750 Lennik
T 02 531 02 00 - freya.walravens@lennik.be

Gemeente Gooik

Contactpersoon: Ludo Dehandschutter
Koekoekstraat 2, 1755 Gooik
T 02 532 14 02 - ludo.dehandschutter@gooik.be

Gemeente G almaarden

Contactpersoon: Mieke Remue
Marktplein 17, 1750 Galmaarden
T 054 59 61 69 - mieke.remue@galmaarden.be

Gemeente Herne

Contactpersoon: dienst bevolking en dienst cultuur
Centrum 17, 1540 Herne
T 02 397 11 50 - bevolking@herne.be, cultuur@herne.be

Gemeente Bever

Contactpersoon: Myriam Vanholder
Plaats 10, 1547 Bever
T 054 58 89 25 - myriam.vanholder@bever-bievene.be

DUIK IN HET
GEMEENTEARCHIEF!

Gemeente Pepingen

Contactpersoon: Johan Sulmon, dienst bevolking
Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen
T 02 383 14 20 - johan.sulmon@pepingen.be

Gemeente S int- Genesius-Rode 

Contactpersoon: Steven Van Camp, informatieambtenaar
Dorpstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode
T 02 609 86 04 - Steven.van.camp@sint-genesius-rode.be

Gemeente L inkebeek

Contactpersoon: Monja Desantoine, dienst bevolking
Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek
T 02 359 93 25 - monja.desantoine@linkebeek.be

Gemeente Drogenbos

Contactpersonen: Nathalie Martens, archivaris welzijnskoepel 
en Belinda Zanattini, dienst burgerzaken (stamboomonderzoek)
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos
T 02 568 09 91 - nmartens@welzijnskoepelwb.be,
belinda.zanattini@drogenbos.be

op  stap  !
In het Pajottenland en de Zennevallei kan je in vier gemeentes 
terecht bij een archiefdienst.

Gemeente- en OCMW-archief Beersel

Contactpersoon: Hans Vanden Bosch
Domein Rondenbos Kasteeltje, Alsembergsteenweg 1046, 
1652 Alsemberg 
T 02 359 17 40 - archief@beersel.be - www.beersel.be
Openingsuren: ma-vrij: 9u-12u en 13u-16u (enkel op afspraak)
Inventarissen: ter plaatse raadpleegbaar.

Archieven en collecties:

• gemeentearchieven
• archieven van de lokale OCMW’s
• genealogische databank met parochieregisters en alle 
geboorte-, huwelijks-, en overlijdensakten tot 1900 
• collecties van kunstenaar Wilchar, van het Herman Teirlinck-
huis, van het studiebureau Clerckx, van het plaatselijke 
jumelagecomité en van het gemeentelijk waterbedrijf. 
• de gemeentelijke kunstcollectie is ontsloten via Erfgoedplus.be 
• een bibliotheek over streekgeschiedenis

Stadsarchief Halle

Contactpersoon: Sara Vande Populiere
den AST, Meiboom 16, 1500 Halle
T 02 365 97 70 - denast@halle.be - www.denasthalle.be
Openingsuren: ma-vrij: 9u-12u en van 14u-17u, 
gesloten op dinsdag (archiefonderzoek enkel op afspraak)
Inventarissen: ter plaatse en online raadpleegbaar op 
www.denasthalle.be

Archieven en collecties:

• gemeente- en stadsarchieven
• archief van verschillende Halse verenigingen 
(Sint-Martinusfanfare, scouts, …)
• archief van de cellist Servais 
• vrij doorzoekbare databank met aktes burgerlijke stand ouder 
dan 100 jaar

Gemeentearchief Sint-Pieters-Leeuw

Contactpersoon: Inge Van Bamis
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 63 22  - inge.vanbamis@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/archief
Openingsuren: ma: 8u-19u, di,do en vrij: 8u-12u; woe: 
8u-15u (enkel op afspraak)
Inventarissen: ter plaatse en online raadpleegbaar op 
www.sint-pieters-leeuw.be/archief

Archieven en collecties:

• gemeentearchieven
• registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters voor 
stamboomonderzoek
• reeksen bouwplannen (1930 – heden) voor onderzoek naar uw 
woning, straat, wijk enz.
• andere documenten die gebruikt kunnen worden voor 
onderzoek naar de politieke, economische, culturele en sociale 
geschiedenis van de gemeente.

Gemeentearchief  Di lbeek

Contactpersoon: Johan De Reu
Ninoofsesteenweg 213, 1700 Dilbeek 
(1ste achtergelegen gebouw)
T 02 451 69 60 - archief@dilbeek.be
www.dilbeek.be/bestuur-
administratie/gemeentediensten/archief
Openingsuren: ma-vrij 9u-12u, in de namiddag op afspraak
Inventaris: ter plaatse en online raadpleegbaar op 
www.dilbeek.be

Archieven en collecties:

• gemeentearchieven
• genealogische bronnen: bevolkingsregisters (tot 1940) en 
registers burgerlijke stand (tot 1940)
• collectie uitgebreide militielijsten, kadastrale leggers en 
kaarten, reeksen verkiezingslijsten en – uitslagen, registers met 
college- en gemeenteraadsverslagen 

Gemeentearchieven 
in  het  
Pajottenland en de Zenneval le i


