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1 Inleiding: een netwerk als toekomst 

 

“Wij stapten over de weide, wij kwamen in het bos. Het was late herfst en onder 
onze voeten ritselden metaalachtig de blaren van de beuken. Wij keken naar onze 

hoeve die daar lag, oud en bouwvallig, en wat moest er niet allemaal gedaan 
worden om ze bewoonbaar te maken! Maar dan keken we elkander aan en wij 

voelden ons sterk en jong, dat is reeds twaalf jaar geleden.” 

– Valère Depauw over zijn aankoop van de 
Kapelhoeve in St.-Job-in-‘t-Goor, Brecht.1 

 

 

Het beeld van het boerenerf, met traditionele hoevegebouwen, bakhuisje en waterput, gelegen in een 
uitgestrekt landbouwareaal, is onlosmakelijk verbonden met de landelijke identiteit van de 
Noorderkempen. Toch staat dit agrarisch erfgoed er sterk onder druk. Door verval, ingrijpende 
renovaties of afbraak verliezen hoevegebouwen steeds vaker hun erfgoedwaarde. Het mag duidelijk 
zijn dat het niet eenvoudig is een hoeve te herstellen, onderhouden, renoveren en/of verbouwen in 
combinatie met respect voor en behoud van haar historische waarde. Ook het beheer van, en de zorg 
voor waardevol erfgoed is complexe materie. Zo vinden particuliere eigenaars onvoldoende de weg 
naar ondersteunende instanties, premies, en gespecialiseerde vaklui. Zij doen in vele gevallen beroep 
op lokale vakmensen, die niet altijd op de hoogte zijn van de specifieke aanpak die vereist is bij een 
gebouw met erfgoedwaarde. Bijgevolg is er nood aan een betere omkadering en begeleiding van 
eigenaars van waardevol erfgoed en van vaklui die werken uitvoeren aan erfgoed. 

Het project Vakwerk/Netwerk van de Projectvereniging Erfgoed Voorkempen streeft naar een betere 
bewaring van het waardevol agrarische erfgoed in de regio en richt zich op de ondersteuning en 
omkadering van eigenaars, lokale vaklui en technische vakscholen. Door in te zetten op de zorg voor 
agrarisch erfgoed, wordt er stelselmatig, van onderuit gewerkt aan de beeldkwaliteit van de open 
ruimte van de Noorderkempen. 

Het project bestaat uit twee luiken. Een eerste luik omvat een screening van de erfgoedwaarden en de 
bouwfysische toestand van waardevol agrarisch Voorkempens erfgoed, gecombineerd met een 
bevraging van hoevebewoners. Bijgevolg werden bestaande noden en aandachtspunten in de 
particuliere en lokale erfgoedzorg in kaart gebracht. 

 
 
1 V. Depauw, Kapelhoeve, laatste haven, Leuven, 1962, p. 10. 
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In een tweede luik wil het project concrete handvatten aanbieden voor onderhoud en herstel van 
historische hoeven in de streek, zowel voor eigenaars, lokale vaklui als leerlingen van technische 
vakscholen in de buurt. Hierbij wil Erfgoed Voorkempen zich richten op het ontwikkelen van 
educatieve instrumenten: een laagdrempelige informatiebrochure, stroomschema of website voor 
eigenaars; organisatie van workshops, studiedagen en restauratiedemo’s of kleinere 
voorbeeldrestauraties bij particulieren voor vaklui en/of lokale technische vakscholen. Tot slot staat 
een ontmoetings- en netwerkbeurs voor eigenaars en lokale vaklui op de planning, waarin beide 
doelgroepen elkaar kunnen vinden en ervaringen en informatie kunnen delen. Deze beurs geeft de 
aanzet voor de vorming van een overkoepelend en lokaal verankerd netwerk. 

1.1 Een rapport 

De uitwerking van het eerste luik van Vakwerk/Netwerk resulteerde in dit rapport. Wetenschappelijk 
onderzoek naar de geschiedenis van Kempische hoeves is schaars. Daarom bevat het ten eerste een 
uitgebreide inventaris van het hoeve-erfgoed in tien gemeenten in de Kempen (zie figuur 1). Dit betreft 
enerzijds Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Kapellen, Brecht, Malle en Zoersel. Het onderzoek naar deze 
zeven gemeenten kon plaatsvinden dankzij ondersteuning van LEADER, een Europees 
subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Anderzijds waren Brasschaat, Schilde en Ranst 
vragende partij om ook in het project meegenomen te worden. Zo zijn deze drie gemeenten bijkomend 
in dit onderzoek meegenomen. Dit gebeurde met middelen vanuit Centrum Agrarische Geschiedenis. 
Naast het opstellen van een exhaustieve inventaris, voerde CAG aan de hand van een literatuurstudie en 
veldwerk een typologisch onderzoek naar de historische hoeve in de tien gemeenten uit. Welke hoeves 
vinden we er terug? Wat zijn typisch regionale kenmerken van Kempische hoevegebouwen?  

  
Figuur 1 De tien betrokken gemeenten.2 

 
 
2 Op basis van: ‘Gemeenten 2019’, op: geopunt.be. 
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Naast het ontbreken van historisch onderzoek naar Kempische hoeves, focust een tweede deel op de 
vastgestelde noden en wensen van hoevebewoners van dit kwetsbare agrarisch erfgoed. Voordat 
Erfgoed Voorkempen antwoorden en handvaten kan aanbieden, moet ze weten welke noden en 
behoeften er bij de hoevebewoners van historische hoeves leven. Waar hebben zij vragen over en 
problemen mee? Geraken zij makkelijk aan correcte informatie? Aan de hand van een enquête en 
interviews werden de probleempunten omtrent het onderhoud en beheer van historische hoeves 
geïdentificeerd – dit rapport vat ze samen.  

1.2 Ter verduidelijking: gelijktijdig hoeveproject 

In vier van de tien gemeenten (Essen, Brecht, Kalmthout en Wuustwezel) coördineert de Provincie 
Antwerpen gelijktijdig het PDPO-project ‘agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur’ 
waarbinnen een erfgoedtoets wordt opgemaakt op landbouwbedrijven en dat in nauw overleg met de 
hoevebewoner. Dat project was enkel gericht op actieve landbouwbedrijven en staat los van 
Vakwerk/Netwerk. Deze erfgoedtoets van Kempische actieve boerderijen wordt uitgevoerd door een 
andere projectmedewerker van CAG, Laura Danckaert. Meer informatie vind je hier. 
 

  

https://cagnet.be/page/erfgoedtoets-kempische-boerderijen
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2 Inventarisatie van waardevolle historische hoeves 

2.1 Methodiek 

In het kader van dit project werd een inventaris opgemaakt van hoeves met erfgoedwaarde in de 10 
gemeenten: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Wuustwezel en 
Zoersel. Maar wat maakt de ene hoeve waardevol en de andere niet? De zogenaamde 
‘erfgoedwaarden’ werden gebaseerd op die van het onroerend-erfgoeddecreet van 12 juli 2013. Een 
exhaustieve lijst van de erfgoedwaarden en selectiecriteria van het agentschap Onroerend Erfgoed kan 
gevonden worden in bijlage (zie 6.1, p. 74). In het kader van Vakwerk/Netwerk werd een selectie van 
historische hoeves gemaakt hoofdzakelijk op basis van volgende waarden: 

• Architecturale waarde: wanneer de hoeve grotendeels getuigt van de bouwkunst in het 
verleden, waarbij typologie, stijl en materiaalgebruik een belangrijke rol spelen. 

• Culturele waarde: wanneer ze getuigt van tijd- en/of regio gebonden menselijk gedrag, zoals 
het typische leven op de boerderij en de landbouwactiviteiten in de Kempen. 

• Volkskundige waarde: wanneer de hoeve getuigt van gebruiken en gewoonten, voorstellingen 
en tradities van de gemeenschap in het verleden.  

• De zeldzaamheid van de hoeve, waarbij de geografische, chronologische en 
architectuurhistorische context (concept, bouwstijl, materiaalgebruik, ...) een belangrijke rol 
spelen. 

• De authenticiteit van de hoeve. Hierbij wordt rekening gehouden met de volledigheid van de 
hoeve en/of het erf. Ingrijpende verbouwingen of storende herstellingen, foutieve restauraties 
of latere toevoegingen die de oorspronkelijke toestand sterk hebben gewijzigd, doen af aan 
deze authenticiteit.  

• De representativiteit van de hoeve binnen de geografische, chronologische en 
architectuurhistorische context (concept, bouwstijl, materiaalgebruik, ...). Kan de hoeve 
dienen als een ‘archetype’ voor de andere hoeves uit dezelfde regio, dezelfde periode en van 
hetzelfde type? 

• De ensemblewaarde van de hoeve. Is er een samenhang tussen de verschillende onderdelen 
van het hoevecomplex (exterieur, afwerking, meubilair)? Of tussen het hoevegebouw en zijn 
cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele context? Onder ensemblewaarde 
begrijpen we ook de ruimtelijke samenhang van hoeves met de objecten in de omgeving, zoals 
bijvoorbeeld de dorpskern of met andere hoeves in de buurt.3 

De inventarisatie van waardevolle historische hoeves gebeurde hoofdzakelijk op basis van de gekende 
Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE). Per gemeente werd er een lijst opgesteld van alle hoeves die op 

 
 
3 I. Debacker, ‘Richtlijn. Beoordelen van sloopaanvragen van gebouwen opgenomen in de vastgestelde Inventaris 
van het Bouwkundig Erfgoed’, 2018, op https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2018-
09/richtlijn_beoordelen_sloopaanvragen.pdf. 
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de IOE stonden. Deze werd doorgestuurd naar lokale heemkringen, gemeenten en andere 
erfgoedactoren, met de vraag om aan te vullen met hoeves die niet op deze inventaris stonden, maar 
die er naar hun mening wel op hoorden te staan. Hier speelden ook andere waarden dan de klassieke 
‘erfgoedwaarden’ een rol, zoals emotionele waarde, bekendheid, betekenis voor het gemeenteleven, 
belang binnen de lokale geschiedenis. De lijsten met aanvullende adressen die zij doorstuurden, zijn 
verwerkt in onze inventaris: hoeves die niet in de Inventaris Onroerend Erfgoed staan, zijn te 
herkennen aan hun ‘juridische status’, hier is namelijk ‘geen’ ingevuld. Verder hebben ze ook geen 
inventarisnummer. 

2.2 De inventaris 

De inventaris is terug te vinden in de bijlagen van dit rapport (zie 6.2, p. 76). Ze is alfabetisch 
geordend op gemeente. De volgorde van de hoeves in de inventaris is willekeurig. 

In totaal bevat de inventaris 219 boerderijen, ongeveer 20 hoeves per gemeente. 146 van deze hoeves 
stonden reeds op de IOE en zijn dus geïnventariseerd, vastgesteld of beschermd erfgoed. Hoeves van 
de IOE die hun erfgoedwaarde verloren hebben of verdwenen zijn, zijn niet opgenomen. 73 hoeves 
stonden niet op de IOE. 

Onze inventaris bevat voor iedere hoeve volgende gegevens: 

- De naam van de hoeve 
- Of het een actief landbouwbedrijf is: ja of nee 
- Straat en huisnummer(s) 
- Juridische status: wanneer een hoeve op de IOE staat, kan ze een juridische status als 

‘geïnventariseerd’, ‘vastgesteld’ of ‘beschermd’ hebben. Wanneer ze niet op de IOE staat, staat 
hier ‘geen’. 

- Vroegste datering: van wanneer stamt het oudste deel van de hoeve?  
- Opstelling hoevegebouwen: hoe de verschillende hoevegebouwen gegroepeerd zijn, 

bijvoorbeeld: 
o Langgevelhoeve: woonhuis en alle hoevegebouwen onder één dak op één lijn 
o L-vormige langgevelhoeve: woonhuis en alle hoevegebouwen onder één dak, 

plattegrond in de vorm van een L 
o Woonstalhuis: woonhuis en stallen onder één dak. Het verschil met een 

langgevelhoeve is dat bij een woonstalhuis niet alle hoevegebouwen onder één dak 
liggen. Vaak bevat een woonstalhuis geen schuur of wagenhuis. 

o Woonstalhuis en langschuur: de ‘en’ houdt hier in dat de langschuur los op het erf 
staat 

o Woonstalhuis en langschuur met wagenhuis: de ‘met’ duidt op het feit dat er 
aansluitend aan de langschuur een wagenhuis ligt 

- Muren: materiaal van de muren van de gebouwen 
- Daken: materiaal en vorm van de daken van de gebouwen 
- Stijl: architecturale stijl van de gebouwen, vrijwel altijd de traditionele baksteenbouw (TBB) 
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- Nr. IOE: Nummer van de hoeve op de Inventaris Onroerend Erfgoed. Achter dit nummer zit 
een klikbare link naar de websitepagina van de IOE. Wanneer een hoeve niet op de IOE staat, 
blijft dit veld leeg. 

3 Van langgevel- tot herenhoeve, een geschiedenis van 

Kempisch hoeve-erfgoed 

3.1 Een beknopte landbouwgeschiedenis 

Vrijwel de helft van de hoeves op de inventaris dateert uit de 19e eeuw, de rest voornamelijk uit de 
18e en 20e eeuw. Dit is de ‘vroegste’ datering, waarbij het dus kan dat de hoeve recenter nog 
gerenoveerd, drastisch veranderd, of zelfs afgebroken en heropgebouwd is geweest. Deze datering 
werd gebaseerd op secundaire literatuur en op basis van historische kaarten, zoals de Ferraris (1771 – 
1778), het Primitieve Kadaster (1830), Atlas der Buurtwegen (1841), Vandermaelen kaarten (1846 – 
1854), Popp kaarten (1842 – 1879) en militaire kaarten (van 1877 t.e.m. de jaren 1960). Vaak kunnen 
jaartallen ook teruggevonden worden op de gevel van de hoeve in de vorm van kleurige bakstenen, 
een gevelsteen of versierde muurankers.  

Er moet echter in het achterhoofd gehouden worden dat een datering van bijvoorbeeld de 18e eeuw 
vaak inhoudt dat de hoeve op de Ferrariskaart staat. Dit betekent echter niet dat de hoeve die vandaag 
terug te vinden is volledig uit de 18e eeuw zou stammen. In de meeste gevallen is de hoeve doorheen 
de jaren gerenoveerd – zoals bijvoorbeeld versteend: van vakwerk naar baksteen en van rieten naar 
pannen daken, waarover later meer. En stamt enkel nog de kern of het fundament uit een vroegere 
periode.  

Binnen welke context kunnen we het ontstaan van de hoeves op de inventaris situeren? Een kadering 
binnen de Kempische landbouwgeschiedenis dringt zich op.4 

  

 
 
4 Onderstaande landbouwgeschiedenis is gebaseerd op onderzoek van collega’s Bert Woestenborghs en Yves 
Segers voor het onuitgegeven artikel ‘Boeren aan de rand van het land. Landbouw(ers) in het Noorden van de 
Turnhoutse Kempen, 1850 – 1980’ (2019). 
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 Arm Vlaanderen, armere Kempen (1750 – 1880) 

“Nergens beter dan in de Kempen kan men zien hoe menschenhanden noodig 
zijn om vruchtbaarheid te geven aan den grond: rond de dorpen, rond de 

pachthoeven, lachend groen; maar één stap verder woeste grond, waar niets 
op wast dan heidekruid en hier en daar een armtierige, ineengekrompen den 
(…). In volle hei ziet men soms een huis met akkers links en rechts regelmatig 
gesneden uit de hei. De wateringen leveren ook een zeer opvallend beeld van 
hetgeen tot stand kan gebracht worden met werk, mest en water. De natuur 

moet hier bedwongen worden; laat men zelfs goedgemaakt land slechts 
eenige jaren liggen zonder er naar om te zien, seffens steekt het heidekruid 

zijn kom omhoog en ’t land wordt weer woest” . 

Emiel Vliebergh in De landelijke bevolking der Kempen, 1906.5 

Tot de jaren 1880 kon de landbouw in het gebied dat we vandaag kennen als België getypeerd worden 
als een landbouw van schaarste. Hoewel gemengd, bestond hij omstreeks 1800 vooral uit akkerbouw. 
Voor die tijd haalde ‘België’ ten opzichte van het buitenland dan wel hoge rendementen, toch maakten 
de grondversnippering en de hoge pachten het alsmaar moeilijker om te voorzien in de behoeften van 
de snel groeiende bevolking. Op de grote kasteel-, abdij- of herenhoeves van welgestelde eigenaars 
na, woonden de meeste boerengezinnen in kleinschalige hoevegebouwen, wroetend met eenvoudig 
gereedschap, met slechts enkele dieren, zelden paarden, en een geringe oogst.6  

De grondversnippering was vooral sterk op de magere zandgronden van de Kempen. In de 19e eeuw 
was de Kempische bevolking een boerenbevolking: vrijwel alle Kempische huishoudens waren direct 
of indirect betrokken bij de landbouw. Meer dan de helft van de boerderijen was echter niet groter 
dan één hectare. De landbouw was dan ook een overlevingslandbouw, die in de betere jaren meer dan 
voldoende opbracht om het huishouden te voeden, maar in de magere jaren daar nauwelijks in 
slaagde. Typisch voor deze regio waren de 'gemene gronden'. Dit waren minder vruchtbare gronden, 
zoals weide of bos, die door de dorpsgemeenschap op een collectieve manier werden gebruikt en 
beheerd (zie figuur 2). De heide was in de Kempen lange tijd een onmisbaar onderdeel van de 
bedrijfsvoering en vervulde meerdere essentiële functies: als weideplaats voor schapen en rundvee, 
als vindplaats van plaggen in functie van de mestvoorziening in de potstal, waarover later meer, als 

 
 
5 E. Vliebergh, De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19e eeuw: bijdrage tot de economische 
geschiedenis, Brussel, 1906, p. 10, uit: B. Woestenborghs en Y. Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’, 
onuitgegeven artikel, 2019. 
6 V. Goedseels en L. Vanhaute, Hoeven op land gebouwd, een verhaal van boerderijen, landschappen en 
mensen, Leuven, 1983., p. 115 – 125 en B. Woestenborghs, ‘Het bruine goud. Mest en bemesting op de 
Vlaamse velden’, op: https://cagnet.be/page/het-bruine-goud en Y. Segers en B. Woestenborghs, ‘Een 
landbouw van schaarste (1750-1880)’, op: https://cagnet.be/page/landbouw-1750-1880. 
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bron van brandstof in de vorm van turf en hout, als leverancier van diverse materialen en tot slot als 
ruimte voor bijvoorbeeld bijenteelt.7  

 
Figuur 2 Het heidelandschap in Kalmthout, ca. 1908 – 1912.8 

Zonder kunstmest was het historische boerenbedrijf noodzakelijk een gemengd bedrijf. Hoewel de 
focus dus op akkerbouw lag, kon die enkel bestaan in verhouding tot de beschikbare hoevemest. Vee 
werd dan weer gehouden in zoverre de boer het kon voeden met de opbrengst van het veld en de 
gemene gronden. Meer nog dan in de vruchtbaardere regio’s, was voor de arme Kempische 
zandbodem bemesting een cruciale factor. Daarom stond het rundvee en zijn stalmest er absoluut 
centraal. Gemiddeld bezat een Kempische boer doorheen de 19e eeuw bijna dubbel zoveel rundvee 
per hectare als zijn collega’s in andere regio’s.9 Midden 19e eeuw werden bovendien nog volop 
schapen gehouden op de heide, weliswaar in hoofdzaak door de grotere bedrijven (die meer dan 5 
hectare land bewerkten). Ook varkens werden bijna alleen gehouden in zelfstandige 
landbouwuitbatingen groter dan 2 hectare, terwijl geiten vrij algemeen over alle huishoudens 
verspreid waren. Paarden en trekossen waren in die tijd onmisbaar als trekkracht. Toch waren paarden 
dan bijna alleen te vinden op de grote bedrijven, met meer dan 5 hectare land. Kleinere boeren hadden 
een trekos tot hun beschikking of spanden zelfs hun rund(eren) voor ploeg of kar (zie figuur 3).10  

 
 
7 C. Van der Heijden en G. Rooijakkers, Kempische boeren en Vlaamse vissers, Eindhoven, p. 48 – 50 en 
Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’. 
8 Uit: Jean Massart, Les aspects de la végétation en Belgique, Brussel, 1912. Collectie Centrale Bibliotheek KU 
Leuven. 
9 E. Vanhaute, Heiboeren; bevolking, arbeid en inkomen in de 19de-eeuwse Kempen, Brussel, p. 103 – 104 en 
Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’.  
10 Vanhaute, p. 106 en Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’. 
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Figuur 3 Tot ver in de twintigste eeuw werden runderen gebruikt als trekdieren. Het 
waren meestal ossen, maar de kleine boer zette ook zijn koe in. Essen, ca. 1890–1914.11 

Halverwege de 19e eeuw bestonden de akkers hoofdzakelijk uit broodgranen. Rogge was veruit het 
belangrijkste broodgraan en ook boekweit was dan nog wijd verspreid. In functie van de rundveeteelt 
mag het niet verbazen dat relatief veel aandacht uitging naar de teelt van veevoeders – knolgewassen 
zoals rapen en wortelen, maar ook klaver en spurrie –, vaak geteeld als nagewas volgend op de 
graanteelt.12 

De wet op de ontginning van de woeste gronden uit 1847 zette echter een golf van ontginningen en 
bebossing in gang. Zo behoorden de typische Kempische gemene gronden langzaamaan definitief tot 
het verleden en werd er een einde gemaakt aan de landbouw zoals die eeuwenlang in de regio was 
gestructureerd. De kleine boer probeerde de eindjes aan elkaar te knopen door meerdere jobs te 
combineren. Dit multiple job-holding avant-la-lettre bestond bijvoorbeeld uit het uitbaten van een 
klein landbouwbedrijf, in combinatie met zogenaamde ‘armoede-industrieën’, die deels thuis te 
beoefenen waren. Kantklossen of mandenvlechten, dienstbode in de stad, seizoensarbeid en zo meer 
konden een aanvulling op de schamele agrarische inkomsten zijn. Zeker landarbeiders en 
keuterboeren haalden een cruciale verdienste uit de thuisnijverheid, en bijvoorbeeld ook uit het 
kweken van kippen voor de eierverkoop of de bijenteelt in functie van honing.13  

 Verandering en vooruitgang (1880 – 1950) 

Wanneer in de jaren 1845-1854 een schimmelziekte de aardappeloogst aantastte, vond de laatste 
periode van hongersnood in België plaats. Omstreeks 1870-1880 werd het West-Europese vasteland 
immers overspoeld door goedkoop buitenlands graan en andere landbouwproducten. Deze 
agricultural invasion liet de voedseltekorten verdwijnen. Vanaf dan behoorde, op de Wereldoorlogen 
na, hongersnood tot het Belgische verleden. Bovendien zorgden de aanleg van verharde steenwegen 

 
 
11 Collectie Karrenmuseum Essen. 
12 Vanhaute, p. 95 en Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’. 
13 Segers en Woestenborghs, ‘Een landbouw van schaarste’; Vanhaute, p.106 en Woestenborghs en Segers, 
‘Boeren aan de rand van het land’. 
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en een dicht netwerk van buurtspoorwegen, de ‘boerentram’, na 1885 voor de verdere ontsluiting van 
de voorheen naar binnen gekeerde dorpsgemeenschappen. Deze evoluties, samen met de sterke 
bevolkingsgroei en de ontginningen van woeste gronden, weerspiegelden zich in de ontwikkeling van 
de landbouw in de Kempen in het begin van de 20e eeuw.14  

Hoewel het areaal heide- en onbebouwde gronden na 1847 verminderde, was het zeker nog niet 
verdwenen. Vooral voor kleinere Kempische bedrijven bleven deze ‘restgronden’ essentieel. In plaats 
van akkerland, breidde vooral het bosareaal door de ontginningen uit: bijna tachtig procent van alle 
ontgonnen gronden in de provincie Antwerpen werd bebost. Toch bleef het gros van de bevolking in 
de landbouw tewerkgesteld en omdat de landbouwontginningen de grote vraag naar gronden door de 
bevolkingsexpansie niet konden volgen, ontstonden er hogere grond- en pachtprijzen. Hierdoor waren 
grotere landbouwbedrijven allerminst vanzelfsprekend en zette de landbouwversnippering zich 
verder. Bijgevolg werd ook de kloof tussen arm en rijk groter, met enerzijds de zelfstandige, 
professionele boeren die ten minste meerdere hectare akkerland, verschillende stuks vee en een 
aantal machines bezaten; en anderzijds de boeren die een lap grond bewerkten, een enkele koe of 
varken hielden, maar zich genoodzaakt zagen om in toenemende mate hun basisinkomen uit arbeid 
buitenshuis te halen.15 

Vanaf 1890, na het einde van de agrarische en industriële crisis, kende België een opvallende opkomst 
van de voedingsindustrie, wat hand in hand ging met de stijging van de algemene welvaart. Zo zette 
de heroriëntering van akkerbouw zich voort. De Belgische landbouw evolueerde in de richting van een 
meer veeteeltgerichte sector. Net zoals voorheen, bleef in de Kempen rundvee essentieel voor het 
leveren van mest, melk en trekkracht. Hoewel ook kunstmeststoffen binnen het handbereik van 
grotere boeren met de nodige financiële middelen kwamen. Verder vond er een opvallend stijging van 
het aantal varkens plaats. Van grootschalige productie met het oog op vermarkting was echter nog 
geen sprake. Waar de schapenteelt, onder meer door het verdwijnen van het open heidelandschap, 
zo goed als verdween, bleef de geit een betaalbaar alternatief voor melkvee voor de keuterboer en 
dus nog steeds op vele boerderijen aanwezig.16 

 
 
14 Y. Segers, B. Woestenborghs en J. Bekaert, ‘In de greep van de vooruitgang (1880-1950)’, op: 
https://cagnet.be/page/landbouw-1880-1950-vooruitgang; Vanhaute, p. 86 – 87; Woestenborghs en Segers, 
‘Boeren aan de rand van het land’ en E. Vanhaute, ‘Structuur en strategie. Twee dorpsgemeenschappen in twee 
momentopnames. De Turnhoutse Kempen, 1850 – 1910’ in: J. Kok, R. Paping, e.a., Levensloop en levenslot: 
arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw, Groningen, 1999, p. 91. 
15 Vanhaute, ‘Structuur en strategie’, p. 166 en Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’. 
16 Segers e.a., ‘In de greep van de vooruitgang (1880-1950)’; Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van 
het land’; Vanhaute, Structuur en strategie, p. 166 en Vanhaute, Heiboeren, p. 107 – 108. 
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Figuur 4 Een jongeman duwt een houten kruiwagen met stalmest naar het veld. Zijn moeder 
helpt een handje door de kruiwagen met een koord voort te trekken. Begin 20e eeuw.17 

De Kempische boer vond aan het begin van de 20e eeuw steeds meer aansluiting bij de algemene 
agrarische en maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwingen. Dit was onder meer te danken aan 
de coöperatieven die in vele gemeenten ontstonden. Daar konden de boeren hun producten aan een 
gegarandeerde prijs afzetten en betrouwbare intermediaire producten, zoals meststoffen of 
veevoeders, aan betere prijzen aankopen. Niet toevallig kende de brede Kempische regio (Antwerpen 
en Limburg) begin 20e eeuw het grootste aantal coöperatieve melkerijen. In diezelfde periode werden 
boerderijen stilaan meer marktgericht, de eerste mechanisering drong door en ook wetenschap en 
onderzoek hadden een positieve invloed op de landbouwopbrengsten. Dankzij voorlichting en 
onderwijsinitiatieven en het ontstaan van samenwerkingsverbanden zoals de Boerenbond leerde een 
steeds grotere groep boeren de innovaties kennen. Toch bleef tegelijkertijd tot na de Tweede 
Wereldoorlog de agrarische structuur, ondanks de vele veranderingen, nog grotendeels behouden en 
sterk zelfvoorzienend van karakter.18 

 Naoorlogse landbouw (1940 – 1980) 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Belgische landbouw steeds meer grootschalig en 
gespecialiseerd. Tegelijkertijd werkten steeds minder mensen binnen de landbouwsector. Waar 
voorheen de landbouw vrijwel verstrengeld was met het dagelijkse beroepsbestaan van bijna alle 
plattelandsbewoners, was dat in 1950 niet langer het geval.19  

Hoewel heide- en onbebouwde gronden halverwege de 20e eeuw nog steeds het Kempische landschap 
typeerden, hadden ze geen bepalende rol meer in de bedrijfsvoering. Die bleef trouwens een gemengd 
karakter bezitten, maar de ruime beschikbaarheid van kunstmeststoffen en de introductie van nieuwe 

 
 
17 Uit: J. Vander Vaeren, Le Livre d’Or de l’Agriculture Belge, Brussel, 1939. Collectie CAG. 
18 Y. Segers, B. Woestenborghs en J. Bekaert, ‘In de greep van de vooruitgang (1880-1950)’ en L’Agriculture Belge 
de 1885 à 1910. Monographies publiées à l’occasion du XXVe anniversaire de l’institution du service des 
agronomes de l’état, Leuven, 1910, p. 10. 
19 Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’ 
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en betere stallen, zorgde ervoor dat het evenwicht tussen akkerbouw en (rund)veeteelt, met mest als 
cruciale factor, veel minder fragiel was. Zo verschoof de focus van de functie van rundvee als 
leverancier van mest en trekkracht, naar de productie van vooral melk en ook vlees. Door de gerichte 
fok- en selectiepolitiek van de veekweeksyndicaten nam de melkproductie bovendien enorm toe. Die 
melk werd overigens bijna volledig bij de ondertussen professionele en expanderende zuivelbedrijven 
verwerkt. Ondanks deze vernieuwingen bleef de modale Kempische hoeve een familiale uitbating met 
dus beperkte manuele kracht. Zo bleef het maximum aantal koeien per bedrijf een tiental.  

 
Figuur 5 Een grote runderstal in de jaren 1970. Onder invloed van mechanisering, 
schaalvergroting en specialisatie wordt de veeteelt na de Tweede Wereldoorlog 
grootschaliger en efficiënter.20  

Hoewel het aantal varkens enorm toenam, was er tot de jaren 1950 nog geen sprake van intensieve 
varkensteelt. Door de groeiende vleesconsumptie was dat echter wel al het geval voor de 
pluimveehouderij. Als niet-grondgebonden uitbating bood die ook voor heel wat kleine boeren een 
interessant inkomen. Na schapen, was er ook geen sprake meer van geiten. De tractor startte aan een 
gestage opmars, maar was zeker nog niet ingeburgerd in de Belgische landbouw. Voor trekkracht werd 
nog altijd bijna uitsluitend beroep gedaan op trekpaarden en in mindere mate rundvee. Elk 
professioneel landbouwbedrijf van meer dan 3 hectare had ten minste één paard. De stationaire 
motor, elektrisch aangedreven, veroverde daarentegen wel zijn plaats op zowat iedere hoeve, en dreef 
kleinere dorsmachines, hakselaars of ontromers, maar evengoed zaagmachines of andere technische 
bewerkingen aan. 

Ondanks de magere zandgronden, waren de (Noorder)Kempen van oudsher een graanregio. In 1950 
werd hiermee voorgoed komaf gemaakt: meer dan de helft van alle beteelde oppervlakte was ingericht 
als weide- of grasland. Slechts een kwart van de gronden was nog bestemd voor de graanteelt 
(voornamelijk rogge). Dat betekende een halvering op een halve eeuw tijd. Nu steeds meer hoeves 
paarden hadden, kende vooral het areaal haver een sterke opmars. Natuurlijk bleven voederbieten of 

 
 
20 Collectie Boerenbond, KADOC KU Leuven. 
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andere groenvoedergewassen als van oudsher een belangrijke, zij het minder prominente, plaats 
innemen. Hiermee volgden de Kempen de algemene evolutie in de Belgische landbouw, zij het dat het 
weideland nog meer uitgesproken belangrijk was.21 

Met groeiend succes werd in de regio de kleinschalige fruit- en groententeelt uitgebouwd, veeleer als 
een aanvullend inkomen. Zo zetten vele eigenaars van een kleine lap grond (tot 1 hectare) in op de 
openluchtteelt van frambozen en aardbeien en vanaf de jaren 1950 ook steeds meer groenten. 
Cruciaal voor deze groei in de regio was de ontwikkeling van de coöperatieve veiling in Hoogstraten 
(ontstaan 1933) die na de Tweede Wereldoorlog een steeds groter bereik kreeg.22  

Tot slot vormden de inrichting van onderwijs en de hoge organisatiegraad van de boeren belangrijke 
ondersteunende maatregelen voor de landbouwsector in de Kempen. De Belgische Boerenbond met 
zijn goed uitgebouwde structuren en verenigingen was er traditioneel een gevestigde waarde. Zo 
kunnen we stellen dat de Kempische boer er begin jaren 1950 beter voorstond dan zijn voorgangers 
een halve eeuw eerder. Maar niets liet uitschijnen welke revolutie – hoewel de eerste voortekenen al 
zichtbaar waren – de sector te wachten stond. Intensivering, specialisering en schaalvergroting waren 
sleutelbegrippen die mee door het Europese landbouwbeleid vanaf het einde van de jaren 1950 
realiteit werden.23  

Vanaf dan zette de evolutie naar een grootschalige en gespecialiseerde landbouw zich exponentieel 
voort. Dit zorgde voor een verregaande productiestijging, maar vormde ook de reden waarom er in 
steeds minder historische boerderijen nog actief landbouw gedreven werd en wordt. De kleinschalige 
hoevegebouwen boden simpelweg niet genoeg ruimte voor de groeiende veestapel en moderne 
bedrijfsvoering en machines.24   

  

 
 
21 Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’ 
22 Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’ en G. Opdekamp, Veiling Hoogstraten. 1933 – 
2008 in woord en beeld, Hoogstraten, 2008, p. 3. 
23 Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’ 
24 Meer weten over de evolutie van de Belgische landbouw vanaf de jaren 1950? Zie B. Woestenborghs, ‘Een 
schakel in de keten (1950 – nu)’, op: https://cagnet.be/page/landbouw-1950-nu.  

https://cagnet.be/page/landbouw-1950-nu
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3.2 Zo bodem, zo hoeve 

De vierkanthoeves in Haspengouw, de polderhoeves in West-Vlaanderen, het woonstalhuis in de 
Kempen,… een hoevekenner kan de kaart van België indelen in verschillende types historische hoeves 
(zie figuur 6 en tabel in de bijlage: 6.3 De hoevekaart van België op p. 93). Waarom kent de 
vooroorlogse hoeve een zodanig streekgebonden uitzicht en grondplan? Dit is vrijwel niet te wijten 
aan smaak of mode, maar aan de lokale omgeving en bodems. Omdat de boer eeuwenlang zijn hoeve 
zelf bouwde, met materialen die hij voornamelijk in de buurt kon vinden, is het uitzicht van een hoeve 
onlosmakelijk verbonden met haar omgeving. De rijkdom van de lokale bodem bepaalde - of in het 
geval van de Kempen misschien beter ‘beperkte’ -, bovendien de gekozen teelten en 
landbouwopbrengsten, die op hun beurt wederom de vorm en omvang van de historische 
boerderijgebouwen beïnvloedden. In arme, zanderige regio’s waren en zijn de hoeves doorgaans klein; 
in vruchtbare gebieden vallen de grote boerderijen op.25 

 

 

Figuur 6 Op deze landkaart maakten hoevespecialisten Vic Goedseels en Luc Vanhaute een verdeling van plattegrondvormen 
van hoeves per regio.26 

  
 

 
25 Goedseels, p. 11 – 19 en Houben C., Fier op de hoeve van hier. Historische hoeves in Zuid-Hageland, Leuven, 
2019, p. 6 13. 
26 Goedseels, p. 12 – 13. 
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In de Kempen is de bodem zandig, arm en bovendien vaak verzuurd als gevolg van beplanting met 
naaldhout. Tot omstreeks 1860 waren de Kempen grotendeels bedekt met heide, eikenbos, vennen 
en veengebieden. Arme gronden – arme boerderijen: voordat chemische bemesting op grote schaal 
verspreid werd in het begin van de 20e eeuw, leverden deze gronden een veel kleinere oogst op dan 
bijvoorbeeld de voedzame bodems van de leemstreek in Haspengouw. De boer bouwde zijn hoeve op 
maat, zodat ze beantwoordde aan zijn specifieke noden en ambities (en inkomen), waarbij hij rekening 
hield met de grootte van de jaarlijkse oogst, de omvang van zijn veestapel en de landbouwtuigen die 
hij in bezit had. Van oudsher was de Kempische boer gedwongen tot een veel kariger bestaan. Dit uitte 
zich in eenvoudigere boerderijvormen met verhoudingsgewijs een kleiner en eenvoudiger 
woongedeelte en een beperkte stalruimte met een paar koeien, een os of paard en een varken. Ook 
bestond zijn hoeve lange tijd uit goedkopere en vergankelijkere materialen, zoals stro, riet, leem en 
hout, in plaats van natuursteen, baksteen en keramiek.27 

 
Figuur 7 De tien gemeenten overlappen verschillende ‘traditionele landschappen’.28 

  

 
 
27 Goedseels, p. 11 – 19 en J. A. Hendrikx, Traditionele boerderijen in Noord-Brabant, Eindhoven, 2003, p. 13 – 
14. 
28 Op basis van ‘Traditionele landschappen’, op: geopunt.be. 
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 Bouwen met de omgeving 

Als bouwmaterialen neemt hij de dingen uit zijn onmiddellijke omgeving. 
Met elzentakken en eiken bandroeden, met leem, trekt hij de muren op; 

balken en berd vormen de zoldering: stroo, riet of vlas gebruikt hij om ’t te 
dekken. Hij houdt zich daarbij aan het ééne grondstelsel: - bouwen van 
binnen naar buiten, niet van buiten naar binnen. Hij weet hoe groot de 

woonkamer moet en de slaapplaats; waar de weefkamer moet aangelegd en 
het waschhuis, het ovenbuur en het stalletje en hij weet, als hij al die dingen 

van binnen naar buiten optrekt, gelijk ze volgens de noodwendigheid 
werden aangelegd, dat dan ook de bouw uitwendig goed zal zijn. 

 

Stijn Streuvels, De landsche woning in Vlaanderen, 1913.29 

 

Het optrekken van een nieuwe hoeve was lange tijd een groepswerk: mannen, vrouwen en kinderen 
uit de familie en buurt hielpen mee. De meest technische zaken gebeurden door lokale 
timmermannen, lemers en andere vaklui. De plaatselijke ondergrond en omgeving voorzagen in de 
bouwmaterialen die ze gebruikten. De grondstoffen die ze in de nabijheid vonden, waren immers 
makkelijk verkrijgbaar en goedkoper te vervoeren. Zo bestaan hoeves uit dezelfde streek uit dezelfde 
grondstoffen, wat bijdraagt aan hun ‘typische’ kenmerken en uitzicht.30  

Hoewel dit streekeigen gebruik vooral noodzakelijk was, zorgde het tevens voor een uitgesproken, 
eigen karakter van de hoeve, dat per regio interessante variaties laat zien. Dit karakter is na verloop 
van tijd bij zowel lokale bevolking als architecten en overheden zeer geliefd. Zelfs wanneer het geen 
noodzaak meer is, zullen velen de traditionele elementen van de historische hoeve nastreven.31 Zo 
getuigt ook volgende aanbeveling van de Boerenbond uit 1924:  

Men dient er voor te zorgen, zooveel mogelijk materialen van de streek te gebruiken: het 
gepaste gebruik dier materialen zal aan de woning een gewestelijk karakter geven, dat in den 
smaak der menschen valt. 32 

  

 
 
29 S. Streuvels, De landsche woning in Vlaanderen, Amsterdam, 1913, p. 18 – 19. 
30 Goedseels, p. 11 – 19 en 127 – 129; J. Weyns, Vlaamse hoeves. Vorm en sfeer, Lier, 1967, p. 22. 
31 Hendrikx, p. 26 – 29. 
32 Boerenbond, Hoe kunnen landbouwers een eigen goedkope hoeve bouwen, Leuven, 1924, p. 20 – 21. 
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 Van vakwerk naar baksteen: de muren 

3.2.2.1 Vitsen en lemen: vakwerk 

De armere boeren bouwden lange tijd met lokale materialen zoals hout, leem, stro en riet. Deze 
kunnen echter geen dragende functie uitoefenen, waardoor bouwen rond een houten skelet 
onvermijdelijk was.33 Bij vakwerk is een houten gebinte het dragende element van het gebouw. De 
benaming komt van de vakken die gevormd worden door de verticale stijlen en horizontale regels van 
het houten skelet. De onderlinge afstand van de vakken verschilde van streek tot streek.  

Het fundament van het traditionele vakwerkhuis is een stoel uit losse veldstenen, keien of gemetselde 
baksteen, waarboven de grondplaat uit hout ligt. Deze is voorzien van de nodige gaten voor de 
staanders en tussenpijlers. Houten nagels en een pen- en gat-systeem verbinden de balken aan elkaar. 
Tussen de vakwerkpanelen stak de boer stokken die een traliewerk vormen, waartussen hij twijgen of 
gekloofde takken kruiselings vlocht of vitste. Vooral licht en soepel hout komen hiervoor in 
aanmerking: wilg, hazelaar, lijsterbes, witte berk, zwarte els en hondshout (zie figuur 8).34  

 
Figuur 8 Op deze inkttekening is de interne structuur van 
vakwerkbouw te zien. De buigzame roeden worden tussen 
harde (verticale) stikstokken, die op hun beurt geklemd zitten 
in het houten frame, gevlochten en besmeerd met een mengsel 
van stro en leem.35 

 

 

 

 

 

Een lemer of plekker zette op dit vlechtwerk een vochtig mengsel van leem vast. Leem werd vaak 
gedolven in leemputten, maar ook oppervlakteleem, dat zo van de akker opgeschept kon worden, 
voldeed. Eerst zette hij een laag grove leem en dan de fijne voor het effen maken van de binnen- en 
buitenzijde (zie figuur 9). Om barsten te voorkomen, voegde hij gehakt stro, gras of koeienharen toe. 
Nadien werd het geheel wit, geel of blauw geschilderd en gekalkt.36  

 
 
33 Hendrikx, p. 63 – 66 en T. Toelen, Vakwerk, Bokrijk, 2005, p. 14 – 16. 
34 T. Toelen, Vitsen en lemen, Bokrijk, 2002, p. 4 – 41. 
35 Collectie Openluchtmuseum Bokrijk. 
36 Toelen, Vitsen en lemen, p. 4 – 41. 
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Figuur 9 Een vakman gooit stroleem 
tegen het vitswerk van een 
vakwerkconstructie. Vervolgens wrijft 
hij alles vlak met een truweel, jaren 
1960-1970.37 

Figuur 10 Toegetakeld vakwerk onder een rieten dak bij de voormalige 
schuur van de Kempenhoeve in Zoersel, jaren 1930 – 1940. Niet veel later 
werd de schuur afgebroken en heropgebouwd met baksteen en 
keramische pannen.38 

Leem, hout en stro zijn erg kwetsbare materialen: ze brokkelen af, verrotten, zijn vocht- en 
brandgevoelig en vereisen een constant onderhoud (zie figuur 10). Zo is vakwerk vandaag zeldzaam. 
Van de 219 hoeves op onze inventaris is er slechts bij 9 hoeves vakwerk terug te vinden. Een uniek 
exemplaar is de schuur die vandaag bij de Kiekenhoeve (Moerkantsebaan 54, Essen) staat en waar het 
Karrenmuseum zich bevindt. Deze schuur is echter een uitzondering, daar ze oorspronkelijk niet op 
deze locatie stond, maar bij een voormalige hoeve in de Essendonckwijk. In 1976 werd ze op haar 
huidige plaats heropgebouwd met als hoofddoel haar behoud. De zogenaamde Boerenkrijgschuur uit 
1501 bij Hoeve Nederhinne in Ranst (Kapelstraat 82) kent een gelijkaardig verhaal (zie figuur 11). De 
muren van de overige 7 hoeves bestaan vrijwel allemaal uit baksteen, waarbij slechts enkele 
vakwerkwanden zijn bewaard en/of versteend. 

 
Figuur 11 Het interieur van de Boerenkrijgschuur uit 
Booischot. Het gereedschap hangt tussen de 
vakken van de vakwerk wanden. In 1977 wordt de 
schuur gedemonteerd en naar Ranst overgebracht 
om ze daar volgens de oude constructietechnieken 
weer op te richten.39 

  

 
 
37 Collectie Openluchtmuseum Bokrijk. 
38 Collectie Julien Mastbooms en Suzy Brauwer, Kievitheide 61, Zoersel. 
39 T. Ceulemans (fotograaf), ‘Hoeve De Nederhinne, Broechem’, 2011, op: 
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/.  

https://www.flickr.com/photos/erfgoed/
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3.2.2.2 Verstening 

Terwijl vakwerk en leembouw reeds vanaf de tweede helft van de 17e eeuw onder invloed van 
wetgeving tegen brandgevaar geleidelijk uit de steden verdwenen, bleven ze nog lang op het 
platteland gangbaar. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw verbeterde ook daar de 
sociaaleconomische situatie en werd vakwerk steeds vaker geassocieerd met armoede. Verder 
verminderde niet alleen de hardhoutvoorraad, maar ook de beschikbaarheid van bekwame timmerlui. 
Als tussenstap naar volledige baksteenbouw, werden aanvankelijk enkel het vlechtwerk en de lemen 
opvullingen van het houtskelet vervangen door bakstenen. Omdat bakstenen echter veel zwaarder 
zijn, verstoort dit het evenwicht tussen de materialen en verzakken en verkrommen deze gevels.  

Door de hogere kostprijs gebeurde de verstening met dragende muren voor het eerst daar waar het 
meeste comfort wenselijk was: het woongedeelte van de hoeve. In de stallen en schuur bleef het 
houten skelet langer in gebruik, vooral omdat daar meestal een veel grotere ruimte moest worden 
overspannen. Zo duurde het tot diep in de 19e eeuw voordat ook de stal- en schuurgebouwen op grote 
schaal versteenden (zie figuur 12).40  

 
Figuur 12 Alleen het woonhuis van de Kraanhoeve in Schilde is versteend. De stallen, schuur en het wagenhuis zijn vakwerk. 
Vandaag wordt de hoeve gerenoveerd.41 

De boer kocht zijn bakstenen bij steenbakkerijen – zo telde Sint-Lenaarts (Brecht) tegen het einde van 
de 19e eeuw wel zes steenbakkerijen – of hij bakte deze zelf in veldovens met lokale klei. Hiervoor 
bevochtigde hij de klei, kneedde haar en legde haar in een baksteenvorm te drogen. Hierna werden de 
gedroogde kneedsels gestapeld tot een veldoven met tussen iedere laag houtskool. Wanneer de 
buitenkant toegestreken was met leem, werd het geheel aangestoken. Bij het bakken steeg de 
temperatuur tot ongeveer 800°C en smolten de kleideeltjes zodat de steen aaneen klitte. De beste 
stenen dienden voor de gevels. De zogenaamde misbaksels – de zwart-gesmolten stenen, gebakken 
langs de vuurgangen – werden gebruikt als fundering en voor kleurschakeringen. Doffe, slecht 
doorbakken stenen werden ten slotte voor de binnenmuren aangewend.42  

 
 
40 Toelen, Vakwerk, p. 18 en Hendrikx, p. 63 – 71. 
41 T. Vereenooghe (fotograaf), ‘Kraanhoeve, Schilde’, 2016, op: https://www.flickr.com/photos/erfgoed/.  
42 Houben, Fier op de hoeve van hier, p. 37 – 46. 

https://www.flickr.com/photos/erfgoed/
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Ook bakstenen dragen streekgebonden kenmerken. Zowel voor de veldovens als steenbakkerijen werd 
de klei uit de plaatselijke bodems ontgonnen. Bijgevolg keert in iedere streek een uniforme tint 
baksteen bij historische gebouwen terug. De klei- of leemsamenstelling bepaalde grotendeels de kleur 
van het uiteindelijke product. Hoe meer kalk er in de klei zat, hoe geler de steen, hoe meer ijzer, hoe 
roder. In de Kempische klei kwamen beide voor, wat resulteerde in de typisch fel oranjerode kleur van 
de baksteen 

Natuursteen is duur en kan enkel teruggevonden worden bij de hoeves van rijke eigenaars, zoals adel, 
geestelijkheid en burgerij (zie figuur 13). Alleen de dragende delen van de hoeve bestaan uit 
natuursteen, vaak arduin. Bij de kleinere, armere hoeves worden de muuropeningen zoals vensters en 
deuren echter simpelweg overbrugd door houten dwarsbalken. 

  

 
Figuur 13 Natuurstenen elementen bij hoeve Drogenbos in Ranst: zowel de kruiskozijnen van de ramen, omlijsting van de 
voordeur als de consoles van de staldeur bestaan uit arduin. Het is een grote hoeve, bestaande uit een woonstalhuis, 
langschuur en bakhuis. Op historische kaarten (Atlas der Buurtwegen (1841), Vandermaelen (1846 – 1854) en Popp (1842 – 
1879) staat ze aangeduid als ‘Gasthuishof’. Dit kan wijzen op haar status als pachthoeve van een gasthuis. Geestelijke 
eigendommen zijn echter veelvuldig geconfisqueerd en verkocht tijdens de Franse overheersing in de late 18e eeuw en vroege 
19e eeuw. Zo staat in de kadastertabellen van Popp als eigenaar niemand minder dan baron Edmond-Ernest-Pepin Maria 
Eugenius Ghislenus uit St-Joost-Ten-Noode opgetekend. Kortom: het is een hoeve met vermogende eigenaars.43 

  

 
 
43 Historische kaarten via geopunt.be. Kadaster Popp, op KBR: https://uurl.kbr.be/1003370/.  

https://uurl.kbr.be/1003370/
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 Het dak 

3.2.3.1 Van weke daken… 

Als dakbedekking gebruikte de boer eeuwenlang (rogge)stro of riet, dat hij aan de deklatten vastbond 
met wilgentwijgen en -takken. De holle binnenkant van stro en riet zorgt ervoor dat ze niet onmiddellijk 
rotten wanneer ze in contact komen met water. Het bundelen van de stengels en de lege ruimte 
ertussen vormen een dak dat zowel prima isoleert als ventileert. Bovendien zijn het lichte materialen, 
zodat een zware – en dus dure – onderconstructie geen noodzaak is. In de Kempen verstevigde de boer 
de nok van het dak door plakzoden en heideplaggen aan te brengen. Een strooien dak kan best na 
vijftien jaar vervangen worden, maar een rieten dak is duurzamer en gaat in ideale omstandigheden 
makkelijk dertig, tot wel tachtig jaar mee. De zuidwestkant zal door de regen en zon eerder aan 
herstelling toe zijn dan de rest van het dak.44 

Riet en stro bleven echter kwetsbare materialen, en ondervinden slijtage van zowel de weergoden en 
de tand des tijds, ook brandgevaar loerde om de hoek. Daarom begonnen stadsbesturen reeds in de 
middeleeuwen keuren uit te vaardigen dat alle versleten rieten of strooien daken, de zogenaamde 
weke daken, alleen nog door stenen daken vervangen mochten worden. Een stenen huis met 
pannendak was echter dubbel zo duur als een lemen huis met strodak. De zware dakpannen vereisten 
bovendien een veel stevigere en dus dure onderconstructie. De hoeves op het platteland lagen veel 
verder uit elkaar dan de stadswoningen, waardoor brandgevaar er een veel minder groot probleem 
was. Zo bleef het weke dak er nog tot in de 20e eeuw populair. Van de 219 hoeves op onze inventaris 
hebben er 25 weke daken.45 

 
Figuur 14 Een rieten dak bij een hoeve in Brecht. Dit is mogelijks de huidige Kapelhoeve, voor de 
verbouwing van de stallen naar een kapel in het begin van de 20e eeuw, maar dat is geen zekerheid.46 

 
 
44 T. Toelen, Stro- en Rietdekken, Bokrijk, 2003, p. 4 – 42 en C. V. Tréfois, Het boerendak, Sint-Niklaas, 1980, p. 
100 – 101. 
45 Hendrikx, p. 66 – 69. 
46 Collectie Ben Depauw, Kapelhoeve, Brecht. 
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3.2.3.2 …naar stenen daken 

Weke daken werden geleidelijk aan omgeruild voor dakpannen. Dit gebeurde aanvankelijk alleen aan 
de onderkant van het dak. Omdat riet en stro ‘dakpansgewijs’ aangebracht werden, lag het voor de 
hand dat de boer van beneden af met de vervanging begon. Het is ook daar dat het vervangen door 
dakpannen enkele expliciete voordelen had: omdat het weke dak aan de onderkant het dikst was, bleef 
regenwater er het langst hangen. Verder kon de onderzijde over het algemeen het makkelijkst 
beschadigd raken of in brand vliegen. Wanneer vee aan de zijkanten van de stal stond, was het de 
onderzijde die het meest door damp bevochtigd werd. Enkel de onderkant met pannen vervangen, 
vergde ook geen extra versterkingen en verstevigingen van het dak.47  

Het proces van het bakken van dakpannen kwam sterk overeen met het hierboven beschreven bakken 
van bakstenen. Het kleimengsel werd in een mal gegoten, in open lucht gedroogd om uiteindelijk 
glashard gebakken te worden in een bakoven. Ook hier is de oranje kleur te danken aan de lokale klei. 
Omdat de klei met de hand gemengd werd, ontstond er echter nooit een homogeen gekleurde pan. 
Elke streek had haar verschillen in kleur, afmeting en glooiing. Waar hedendaagse pannen naadloos 
op elkaar aansluiten en door mechanisering een uniforme vorm hebben, was dat niet het geval met 
de historische dakpan. Het eenvormige, strakke uiterlijk van nieuwe pannen was vreemd aan het 
historische dak. Ook sloten de pannen niet strak op elkaar aan. Om binnendruppelende regen of 
sneeuw te voorkomen, werd de verbinding tussen de pannen gedokt. Hierbij werden de zijvoegen 
gedicht met bosjes roggestro, zogenaamde strodokken.48  

Waar lange tijd de ruimte onder de daken dienst deed als opslag van oogst, verschoof de landbouw 
vanaf de late 19e eeuw steeds meer naar veeteelt. Zo was de hoogte van daken – en dus de 
opslagruimte in de zolders – niet meer het belangrijkste, maar juist de grondoppervlakte van de 
stalgebouwen, zodat er meer vee gehouden kon worden. Daken over grotere oppervlakten hellen 
echter minder fel, en voor een rieten dak is een te kleine helling nefast. Omdat de neerslag dan minder 
snel van het dak afloopt en zo rotting veroorzaakt. Daarom schakelden vele boeren in die periode over 
naar goedkopere golfplaten.49 

 
 
47 Hendrikx, p. 69. 
48 A. Schellingerhout, Dakpannen, 2600 jaar terracotta of keramische dakpan, Leiden, 2009, p. 4 – 88. 
49 Hendrikx, p. 69. 
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3.2.3.3 Dakvormen 

Bij historische hoeves vinden we drie 
prominente dakvormen terug: het schilddak, 
het wolfsdak of het zadeldak (zie figuur 15). 
Grote gebouwen met meerdere beuken, zoals 
het schuurgebouw, kregen aanvankelijk vaak 
een schilddak. Dit was immers de meest 
eenvoudige en voordehand liggende 
constructie.  

 
 
 

Figuur 15 Boven- en zijaanzicht van een schild-, wolfs- en zadeldak. 

 
Figuur 16 Het woonstalhuis (rechts) van de 18e-eeuwse Driepikkelhoeve in Ranst is driebeukig en draagt een schilddak, net 
zoals de langschuur (links).50 

Wanneer er in de korte gevel ruimte nodig was voor een toegangspoort, liet de boer het dak ter plaatse 
opwelven. Dit evolueerde uiteindelijk tot het wolfsdak, waarbij de korte gevel veel hoger oploopt en 
enkel aan de top afgevlakt wordt met een wolfseind. Het wolfsdak is vaker bij middelmatige en kleinere 
schuren terug te vinden.  

Sinds de verstening van hoeves vanaf het einde van de 19e eeuw kregen éénbeukige gebouwen steeds 
vaker een zadeldak. Dit dak was constructief het uitdagendst, want het vereiste een stevige, 
gemetselde topgevel. Wanneer er van een week dak naar een pannendak werd overgeschakeld, lag de 
keuze voor een zadeldak echter voor de hand. Een wolfsdak bouwen met pannen was namelijk moeilijk 
en vroeg om dure gemetselde dakvorsten. De meeste hoeves op onze inventaris stammen uit de 19e 
eeuw en tellen slechts één beuk. De woonstalhuizen en langgevelhoeves dragen dan ook voornamelijk 
pannen zadeldaken. Zo nu en dan kregen grote schuren een wolfs- of schilddak. Bij de 219 hoeves 
dragen 28 gebouwen een wolfs- en 25 een schilddak.51 

 
 
50 T. Vereenooghe (fotograaf), ‘Driepikkelhoeve, Ranst’, 2018, op: https://www.flickr.com/photos/erfgoed/.  
51 Goedseels, p. 86 en Hendrikx, p. 66 – 68. 

https://www.flickr.com/photos/erfgoed/
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3.3 Het Kempische langgevelhoevetje 

 
Twee ramen, een deur, wederom twee ramen, een groene 

staldeur onder een gemetselden toog, een rechte schuurdeur, 
die met de bovenkant haast tegen de pannen van het lange, 

overlangse dak staat. Een gevel van wel twintig meter lang en 
tot den benedenrand van het dak geen vier meter hoog.  

Dat is het Brabantse52 boerenhuis sinds eeuwen. 

 

Uri Nooteboom in Jeugd in de Kempen, jaren 1940.53 

Elke hoeve heeft twee functies: een woonfunctie en een bedrijfsfunctie, waarbij de laatste bij een 
gemengd bedrijf bestaat uit de verwerking en bewaring van de oogst, de opslag van werktuigen en de 
huisvesting van dieren.54 Bij de kleinste hoeves werden deze functies vervat in de vorm van een 
langgevelhoeve, waar mens en dier onder één dak leefden. Alle hoevedelen – het woongedeelte, de 
stallen, de schuur, de opslagruimte, het wagenhuis – lagen opeenvolgend in een lange rechte lijn langs 
elkaar onder het dak. Maar er zat meer achter deze eenvoudige opbouw dan op het eerste zicht lijkt,… 

De oriëntering van de hoeve op het erf was in de meeste gevallen goed doordacht: idealiter lag de 
lange gevel naar het zuiden om warme zonnestralen zoveel mogelijk op te vangen. De korte, blinde 
gevel kon het best naar het westen liggen, zodat de hoeve minder wind en regen te verduren kreeg. 
Bovendien zorgden verticale dakpannen, of een rij met gesnoerde knotbomen of een hoge haag voor 
extra bescherming.  

De vorm van de langgevelhoeve was simpel in opbouw, maar ook plaats- en materiaal besparend en 
bijgevolg dus goedkoop. Bovendien had het samenleven met het vee onder één dak als voordeel dat 
de boer zijn duurste goed, het vee, optimaal kon bewaken en controleren. De warmte die het vee 
afgaf, nam het boerengezin er in de koude winters graag bij. Tot slot beperkte de kleinschaligheid van 
de langgevelhoeve de afstanden die de boer dagelijks moest afleggen: de verschillende hoevedelen 
waren met elkaar verbonden en op die manier vlot toegankelijk wat bijdroeg aan een efficiënte 
bedrijfsvoering.55  

De éénlijnige opvolging van alle hoevegebouwen bleef natuurlijk slechts handig wanneer het heen- en 
weergeloop over het bedrijf niet al te gek werd: als de afstanden te groot werden door bijvoorbeeld 
omvangrijke stallen, dan was het interessanter om de verschillende functies in afzonderlijke gebouwen 

 
 
52 ‘Brabantse’ verwijst in dit citaat naar de Nederlandse provincie Noord-Brabant, waar de historische 
langgevelhoeve ook prominent is op de zandgronden. 
53 Uit: W. Van Leeuwen, ‘Rondom het dorpswoonhuis in de Kempen’, in: Publicaties van het centrum voor de 
studie van land en volk van de Kempen. De landelijke bouwkunst in de Kempen, (1986) nr. 1, p. 50. 
54 Goedseels, p. 19. 
55 H. Sermeus, De Westnederfrankische hoeve in het gewest Mechelen, een veroordeeld monument?, St.-
Katelijne-Waver, 1978, p. 12; Goedseels, p. 98 – 101 en Hendrikx, p. 56. 
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te splitsen of niet meer in één lijn te plaatsen. Dergelijke grotere hoeves, waar meer gebouwen apart 
stonden of die plattegronden in een L-, U- of zelfs vierkante vorm hadden, waren op de arme 
Kempische gronden echter enkel voor the lucky few bestemd.56 

 
Figuur 17 De voor- en achtergevel van een archetype langgevelhoeve, voorgesteld door Heinrich Sermeus. In zijn werk ‘De 
Westnederfrankische hoeve’ beschrijft hij in detail de Kempische langgevelhoeve, vergezeld door zorgvuldige tekeningen.57 

  

 
 
56 Goedseels, p. 96. 
57 Sermeus, p. 106 – 108. 
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 Het woongedeelte 

In de meest eenvoudige hoeves maakte het woongedeelte integraal deel uit van het totale 
hoevegebouw. Hoewel er scheidingswanden stonden tussen woning en stal, huisden mens en dier in 
een nauwe relatie met elkaar. Het mag duidelijk zijn dat het Kempische boerengezin lange tijd geen 
luxueus leven leidde. Het woongedeelte van de boerderij bestond in de kleinste hoeves uit één ruimte, 
centraal rond de open haard, waar zowel de leefruimte, keuken én slaapkamers zich bevonden. 
Kinderen konden op de hooizolder slapen, boer en boerin in een beddenbak of alkoof, die in diezelfde 
leefruimte stond. Van een badkamer of binnenshuis toilet was geen sprake. Dat laatste gebeurde in 
het huuske op het erf of het gemak bij de stal, en ook deze mest werd gebruikt in het bedrijf.58 

Bij iets welvarendere boeren en jongere hoeves kwamen wel aparte slaapvertrekken voor, alsook 
enkele specifieke kamers waarin bedrijfsmatige werkzaamheden konden plaatsvinden, zoals weven, 
karnen, manden vlechten en zo meer. Ook de opkamer, voutekamer of kelderkamer kwam hier veel 
voor. Deze kamer dankt haar naam aan het feit dat ze iets hoger ligt. Ze is te betreden via een klein 
trappetje. Onder de opkamer ligt namelijk een halfverzonken kelder. Zonder de gepaste technieken 
was het lange tijd niet mogelijk om volledig ingezonken kelders te construeren zonder 
vochtproblemen. De oplossing was een halfverzonken kelder: de vochtproblemen bleven beperkt en 
het was een koele ruimte voor de opslag van boter en melk. De opkamer erboven fungeerde als 
slaapkamer, weliswaar met een laag plafond, maar daar lag niemand van wakker.59  

Pas na de Eerste Wereldoorlog werd de volwaardige bovenverdieping met aparte slaapkamers 
gangbaar, alsook de volledig verzonken kelder. Onder invloed van een toegenomen welvaart, en de 
uitgedragen woonnormen van onder meer de Boerinnenbond60, werden extra ruimtes aan de 
leefruimte toegevoegd, zoals een volwaardige keuken met een eetkamer, een aparte leefruimte, 
afgescheiden slaapkamers en de badkamer. Zo leek de klepel zelfs doorgeslagen te zijn: in de 
schoonkamer of beste kamer pronkten de mooiste meubelstukken en het porselein in de kast. Hier 
verbleef het boerengezin zelden. Het vertrek was dan ook alleen bestemd voor speciale gelegenheden, 
bijvoorbeeld bezoek, verblijf van bijzondere gasten, of ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen 
zoals doop, huwelijk of overlijden. Hoewel deze kamer al snel door modernistische hervormers als 
achterhaald gezien werd - naar hun mening moest iedere ruimte in het huis benut worden naar 
functionaliteit en niet uiterlijk vertoon -, zal menigeen vandaag zich de zondagskoffie bij (groot)ouders 
in deze kamer herinneren.61  

 
 
58 Hendrikx, p. 73. 
59 J. Viérin, Over de landelijke woning aan de Vlaamsche kust, Kenteekens der Bouwwijze van de Streek, Brussel, 
1921, p. 29 en Hendrikx, p. 73. 
60 De verschillende uitgaven van De landelijke woning van de Boerinnenbond in de jaren 1950 zijn uitermate 
populair. De tips en aanbevelingen over hoe te bouwen en wonen op het platteland worden door vele 
boerengezinnen ten harte genomen. 
61 Goedseels, p. 98 – 101; C. Houben, De wederopbouw van hoeves in de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog, 
Leuven, 2017, p. 65 – 132 en De Caigny, S., Bouwen aan een nieuwe thuis: Wooncultuur in Vlaanderen tijdens het 
interbellum, Leuven, 2010, p. 13 – 14. 
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Figuur 18 Ferme Neelke in Zoersel is een unieke langgevelhoeve, omdat ze goed bewaard is. De voormalige eigenaars bouwden 
een nieuw, losstaand woonhuis en verlieten zo het woongedeelte van de hoeve in de jaren 1960. Hierna bleef dit 
onaangeraakt. Vandaag de dag bevindt dit zich nog steeds in een vooroorlogse staat en geeft het weer in welke povere 
omstandigheden het vroegere boerengezin leefde. Het woongedeelte bestaat uit 3 ruimten: een centrale ruimte met 
openhaard, met links ervan een aanrecht met gootsteen (rechtse foto), een opkamer en nog een klein slaapkamertje.  

 De stallen 

3.3.2.1 Mest centraal: de potstal 

Mest was lange tijd essentieel voor een gemengd landbouwbedrijf, maar het bruine goud was schaars. 
Zo stond de zorg van het vee op het voorplan. Om het makkelijk te voederen, verzorgen, controleren 
en beschermen, lagen de stallen van de langgevelhoeve daarom vrijwel altijd aansluitend naast het 
leefgedeelte. De afscheidingsmuur tussen woning en stal bevatte vaak een rechtstreekste doorgang, 
zodat de boer niet naar buiten moest om zijn dieren te bereiken.  

Waar tegenwoordig het veevoeder aangekocht wordt bij gespecialiseerde firma’s en vrijwel volledig 
geautomatiseerd het vee bereikt, was het voederen lange tijd een arbeidsintensieve klus. Voor de 
verspreiding van de plattebuiskachel of Leuvense stoof vanaf het einde van de 19e eeuw – en nog langer 
bij arme boerengezinnen – werden zowel de boerenmaaltijd als het veevoer in een ketel boven een 
grote open haard bereid. De traditionele koeketel met een gekookte brij van wortelen, rapen, bieten, 
zacht onkruid, kaf, zemelen en eventueel aardappelen kon een inhoud van wel driehonderd liter 
hebben. Een typisch gegeven in de Kempische hoeve was de draaiboom of ketelgang, hoewel deze 
zelden bewaard is gebleven: de gietijzeren koeketel hing met een vijshaak aan deze draaiboom en kon 
rond een as van boven het vuur rechtstreeks naar de veevoederbakken gedraaid worden (zie figuur 
19).62 

 
 
62 Goedseels, p. 100 – 104. 
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Figuur 19 Wanneer de familie Verschraege het Hof van Lidt in Ranst in de jaren 1970 kocht, vond 
ze nog de authentieke open haard terug, inclusief de ketel met draaiboom (links).63 

Het rundvee werd dus op de eerste plaats gehouden voor zijn mestproductie, omdat die op de relatief 
arme gronden onmisbaar was. Zo was de potstal kenmerkend in de historische Kempische 
langgevelhoeve. De stalvloer lag er tot één meter dieper dan de rest van de vloeren. De koeien 
stonden, aangebonden aan stalstaken, op hun eigen mest, die de boer regelmatig verspreidde over de 
stalvloer en met allerlei organisch materiaal vermengde, zoals heide- of grasplaggen, roggestro en 
bladafval (zie figuur 20). Naarmate de potstal zich vulde, kwam het vee steeds hoger op de mestkoek 
te staan. Om zoveel mogelijk mest te verzamelen, bleef het vee zelfs gedurende het weideseizoen 
grotendeels op stal.64 Boven de stallen kon de zogenaamde schelf liggen, een open zoldering waar hooi 
en stro werd opgeslagen. Vandaaruit kon het vee rechtstreeks gevoerd worden door het hooi naar 
onder te werpen.65  

Wanneer het vee door het vele ophopen van strooisel en mest even hoog als de begane grond stond 
– naargelang het aantal dieren en de grootte van de stal varieerde dat van 4 tot 8 weken – werd de 
mesthoeveelheid uit de potstal gehaald om uiteindelijk op het veld te worden gebruikt. Met een paard 
of os kon de boer een volgeladen, zware mestkar uit de stal trekken. Voor dergelijke mestkar was een 
hoogte van 1,70 tot 1,80 meter meer dan voldoende. Daarom waren de staldeuren van een potstal 
meestal veel lager dan de hoge schuurdeuren, waar volgetaste oogstwagens moesten binnenrijden, 
waarover later meer.66  

 
 
63 Collectie René Verschraege, Hof van Lidt, Ranst. 
64 Van der Heijden en Rooijakkers, Kempische boeren, p. 97; Goedseels, p. 103 en Hendrikx, p. 83 – 85. 
65 Sermeus, p. 15. 
66 Idem en P. Van Wijk, ‘Over mest en boerderijbouw – Het verdwijnen van de potstal’, in: Publicaties van het 
centrum voor de studie van land en volk van de Kempen. De landelijke bouwkunst in de Kempen, (1986) nr. 1, p. 
67. 
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Figuur 20 Een potstal in Retie, circa 1925 – 1950.67 

3.3.2.2 Hygiënische maatregelen 

 
Het is zonder meer duidelijk, dat het vee in zulke stallen voortdurend aan 
ergerlijke vervuiling bloot staat en dat de dampen, die uit den rottenden 

mest opstijgen, een nadeeligen invloed op de gezondheid moeten uitoefenen. 
Doordat het vee voortdurend in dien mest staat en ligt, is het niet mogelijk 
de uiers rein te houden en de melk zindelijk te winnen. Met dikke korsten 

mest en vuil zijn dikwijls de achterbenen en ook de uiers bedekt. 

 

H. Van Houten, De Verbouwing van de Potstallen in Noord-Brabant, 
Vereniging voor stalverbetering in Noord-Brabant, Wageningen, 1926.68 

 

De potstal was vochtig en donker, het vee werd er vuil, de melkwinning in deze onhygiënische 
omstandigheden moeilijk en de kwaliteit van de melk bovendien slecht. Wanneer een ziekte uitbrak, 
was het tevens onmogelijk om de stal te ontsmetten, zodat de boer al zijn koeien kon verliezen. Tot 
slot verspreidt mest kwalijke ammoniakdampen, die niet alleen schadelijk zijn voor mens en dier, maar 
ook slecht waren voor de kwaliteit van het hooi en de oogst op zolder. Vanaf het einde van de 19e 
eeuw maakte nieuwe kennis over hygiëne deze nadelen duidelijk en beschouwden landbouwexperts 
de potstal als achterhaald. Door de toenemende graanimporten uit het buitenland verschoof de 
bedrijfsvoering, ook steeds meer van akkerbouw naar veehouderij. De uit de tijd geraakte, in 

 
 
67 Fotocollectie Boerenbond, KADOC KULeuven, op: cagnet.be/item/00001203. 
68 Uit: Goedseels, p. 104. 



32 

hygiënisch opzicht slecht functionerende potstal viel uit de gratie. De stalvloeren werden opgehoogd 
en met bakstenen geplaveid. Toch zou het nog tot in de jaren 1960 duren voordat de laatste potstallen 
uit de Kempen verdwenen.69 

In 19e- en vroeg-20e-eeuwse hoeves en soms bij grotere landbouwbedrijven kwam meer en meer de 
bind- of grupstal voor. Ook hier stond het vee de hele winter naast elkaar vastgebonden, maar waren 
er grote verbeteringen op het vlak van hygiëne. Zo kon het vee ofwel met de koppen naar de 
buitenzijde van de stal staan, ter weerszijden van een mestgoot, de “grup”, waarin mest en urine 
opgevangen en afgevoerd werden naar de gierkelder. Vaste mest en oud stro werden dagelijks uit de 
grup in een kruiwagen geschept die over de mestgang de stal kon worden uitgereden naar de 
mesthoop op het erf. Ofwel stond het vee omgekeerd, met de koppen naar de centrale voergang. 
Stalstaken en een voergoot begrensden de koestand aan de binnenkant ter weerszijden van de 
voergang. Achter het vee werd de mest oorspronkelijk uit de brede grup door mestluiken in de zijmuur 
weggewerkt, een principe dat later vervangen werd door de mestgang. Deze laatste indeling kwam 
steeds vaker voor in de 20e eeuw. Zo verdwenen in vele hoeves de dubbele staldeuren: in dat geval zie 
je nog vaak dichtgemetselde muuropeningen waar vandaag geen, of slechts een enkele, deur terug te 
vinden is (zie figuur 22).70  

 
Figuur 21 Voorbeeld van stalverbetering – van potstal naar bindstal met 
mestafvoersysteem – door landbouwkundige Herman van Houten, 1926.71 

 
 
69 Goedseels, p. 103 – 104 en Hendrikx, p. 83 – 85. 
70 Hendrikx, p. 82 – 83. 
71 H. J. van Houten, De verbouwing van de potstallen in Noord-Brabant, Wageningen, 1926, p. 26. 
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Figuur 22 Hof van Lidt was een typische langgevelhoeve in Ranst. De lichtgekleurde bakstenen rond de witte staldeur maken 
duidelijk dat er eerder een dubbele staldeur stond, die werd dichtgemetseld.72 

 Het schuurgebouw 

3.3.3.1 Oogstopslag en dorsen 

Lange tijd stond akkerbouw centraal in de Belgische en Kempische landbouw. Na de oogst werd het 
graan in schoven samengebonden op het veld. Wanneer het voldoende gedroogd was, dorste de boer 
het om het daarna te stapelen of tassen in een opslagplaats. Dorsen is het verwijderen van de 
graankorrels uit de aren. Tot na de Eerste Wereldoorlog gebeurde dorsen manueel. De boer sloeg met 
een dorsvlegel op de aren die op een harde ondergrond, de dorsvloer, lagen, waarop de aren de 
graankorrels loslieten (zie figuur 23). Het gedorste graan werd vervolgens geschoond door het met een 
wan in de lucht te gooien. De lege aren waaiden weg en het kaf werd – letterlijk – van het koren 
gescheiden.73 Wanneer het buiten vroor, lossen de graankorrels veel gemakkelijker uit hun aren, 
daarom, en omdat er minder werk op het veld was, was dorsen een typisch winterwerk. Door het 
wisselvallige Belgische klimaat vond het dorsen best overdekt plaats. De grootte van de oogst, de 
manier van dorsen en de breedte van de oogstkarren bepaalden in belangrijke mate het volume en de 
indeling van de ruimte waar deze activiteiten gebeurden.74 

 
 
72 Collectie René Verschraege, Hof van Lidt, Ranst. 
73 Later gebeurt dit wannen met een wanmolen. Vanaf de jaren 1960 maken steeds meer boeren gebruik van de 
dorsmachine, die gelijktijdig oogst, dorst en want.  
74 Houben, Fier op de hoeve van hier, p. 22 – 23. 
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Figuur 23 Graan dorsen met een dorsvlegel in de schuur.75 

 
Figuur 24 Op de voorgrond van deze foto (genomen in een 
vakwerk schuur) ligt de dorsvloer vol graan. Het kleine 
stenen muurtje, in dit geval in betonstenen, dient om 
opspattende graankorrels op de vloer te houden. Op de 
achtergrond liggen gestapelde strobalen.76 

 

Hoevebedrijven die voldoende akkergronden bewerkten, hadden vaak een apart vertrek voor dorsen 
en oogstopslag: de schuur. Die kon in het verlengde van de langgevelhoeve liggen ofwel een apart 
gebouw zijn op het erf. De schuur bestond uit een dorsvloer en tasruimte waar de oogst, zowel voor 
als na het dorsen, opgeslagen werd. Het behoeft geen uitleg dat het zeer efficiënt was dat de nog niet 
gedorste schoven reeds in diezelfde ruimte waren gestapeld, waar er ook overdekt gedorst kon 
worden.  

3.3.3.2 In de langgevelhoeve 

Met karige landbouwopbrengsten hadden de kleinste Kempische boeren relatief weinig opslagruimte 
nodig voor hun oogst of konden ze zich geen extra hoevegebouw veroorloven. De kleine boer had een 
schuur die zich in de langgevelhoeve bevond en op de stal aansloot. Tussen stal en schuur lag in dat 
geval vaak een doorrit voor de wagens en karren die de oogst, het hooi of stro aanvoerden. Die doorrit 
functioneerde tegelijkertijd als dorsvloer. Hierop volgde, meestal achter een halfhoge muur, de 
tasruimte, waarvan dikwijls nog een kleiner gedeelte afgescheiden was voor de aardappelvoorraad (zie 
figuur 24). Het kon ook dat de boer zijn voorraden tot in de nok van de hoge zolderruimte opsloeg.77 

 
 
75 Collectie Openluchtmuseum Bokrijk. 
76 Fotocollectie Boerenbond, KADOC KU Leuven. 
77 Stro bestaat uit stelen van graan en koren. Het is stug en wordt gebruikt als bodembedekking of strooisel in de 
stal om stromest mee te maken. Verder gebruikt de boer het als bouwmateriaal voor het dak of als isolatie en 
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Die was in dat geval vaak bereikbaar via een zolderluik. Verder heeft de korte gevel, net zoals schuren 
dat hebben, vaak uilengaten in de topgevel. Die verluchtten de zolderruimte en gaven toegang aan 
zwaluwen of uilen, met de hoop dat die de oogst van ongedierte, bijvoorbeeld insecten of muizen, 
vrijwaarden. Zijn oogst dorste de boer simpelweg op de stalvloer.78 

 
Figuur 25 De 18e-eeuwse Pelikaanhoeve uit Zoersel is een langgevelhoeve, waarbij dus ook de schuur onder hetzelfde dak als 
het woonhuis en de stallen ligt.79 

 
 
om manden of poppen mee te vlechten. Hooi is gedroogd gras en is veel malser, waardoor het ook makkelijker 
te eten is. Zo is het de ideale voedingsbron voor veel dieren op de boerderij. Zeker in de winter of in periodes 
van droogte, wanneer er geen of weinig vers gras in de wei staat, is de voorraad hooi onmisbaar. 
78 Hendrikx, p. 123 en Sermeus, p. 15. 
79 Collectie Van Vliet, Zoersel. 
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1. Woongedeelte 
1.0. Leefruimte of huis 

1.0.1. Open haard 
1.1. Slaapkamer 
1.2. Achterhuis 

1.2.1. Spoelbak of moosbak 
1.2.2. Kelderval en trap naar  

de opkamer 
1.3. Opkamer, voute of kelderkamer 
1.4. Halfverzonken kelder 
1.5. Toilet of gemak 
1.6. Bezemhok 
1.7. Slaapkamer 

 

2. Landbouwbedrijf 
2.1. Stallen 

2.1.1. Voederbak of kribbe 
2.1.2. Kalverbak 
2.1.3. Trap naar de zoldering 
2.1.4. Trapje voor de kippenpelder 

2.2. Paardenstal 
2.2.1. Voederrek of ruif 

2.3. Varkensstal 
2.3.1. Trog 

2.4. Kleinveestal of werkplaats 
2.5. Doorrit en dorsvloer 
2.6. Tasruimte 

2.6.1. Aardappelkuil 
2.7. Voederkot 

Figuur 26 Het grondplan van een archetype langgevelhoeve, voorgesteld door Heinrich Sermeus. De dorsvloer en doorrit van 
het schuurgebouw (2.5) ligt tegen de stallen (2.1). De tasruimte (2.6) is aan de kleine kant. 
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3.3.3.3 De langschuur 

Het afzonderen van de schuurruimte in een apart gebouw was noodzakelijk zodra er voldoende 
akkerland was. Vrijwel alle historische schuurgebouwen in de Kempen zijn van het type langschuur, 
waarbij de dorsvloer in de lengterichting ligt, met de toegang in het verlengde ervan. Zo zitten de 
ingangspoort (en soms uitgangspoort) in de korte gevels van het gebouw. De boer kon er vlot 
binnenrijden met volgeladen oogstwagens. Bovendien was de lange dorsvloer polyvalent: enerzijds 
konden er verschillende oogstwagens, desnoods nog niet afgeladen, achter elkaar geplaatst worden. 
Dit kon bij een plots opstekend onweer een belangrijke tijdswinst betekenen om de oogst veilig te 
stellen. Anderzijds konden er verschillende ploegen dorsers samen werken, zonder dat dit de andere 
activiteiten op de boerderij hinderde. Hoewel dat laatste natuurlijk enkel bij de rijkere boer of hoeve-
eigenaar een noodzaak was. De langschuur van de kleine boer was qua vormgeving en 
materialencompositie niet vergelijkbaar met de monumentale langschuren van bijvoorbeeld rijke 
abdijen, waarbij de zware toegangspoorten waren ingeplant in prestigieuze topgevels.80 

Wanneer de schuur nog uit vakwerk met een ‘weken’ schilddak bestond, zorgden haar lage wanden 
ervoor dat de inrijpoort dieper in het schuurgebouw moest liggen om op een hoogte te komen zodat 
volle oogstwagens de schuur konden binnenrijden. Hoe dieper de poort in de schuur gezet werd, hoe 
hoger het dak er logischerwijs was. Vaak werd de ingesneden hoek die op die manier gecreëerd werd, 
gebruikt om ook toegang te geven tot een klein wagenkot (zie figuur 27 en 28).81 

 
Figuur 27 Links: plattegrond van een driebeukige langschuur met zadeldak. De dorsvloer en doorrit liggen over de volledige 
lengte van het gebouw. Rechts: plattegrond van een driebeukige langschuur met schilddak. De dorsvloer ligt ook over de 
lengte van het gebouw, maar door het lage dak moet de toegangspoort dieper in de hoeve liggen.  

 
 
80 Goedseels, p. 159 - 163. 
81 Ibidem, p. 109. 
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Figuur 28 De Boerenkrijgschuur van Hoeve De Nederhinne aan de Kapelstraat in Broechem, Ranst, bestaat, zoals eerder 
vermeld, nog uit vakwerk met een rieten dak. Zo heeft ze de duidelijk ingesneden hoek die toegang geeft tot de schuur en een 
extra ruimte (mogelijks een opslagruimte van werktuigen).82   

Een andere schuurvorm is de dwarsschuur, met een dwarse dorsvloer en een inrijpoort in het midden 
van de lange gevel van de schuur. Het graan werd aan weerszijden van de dorsvloer opgetast (zie figuur 
29). Ook hier moeten de toegangspoorten van de schuur vaak hoger zijn dan de lage wand. En hoe 
breder de schuur is, hoe lager de langswanden zijn. Daar waar de poorten zitten, welft het dak op. 
Slechts 9 van de 219 hoeves op onze inventaris hebben een dwarsschuur.83  

 
Figuur 29 Plattegrond van een dwarsschuur onder een 
zadeldak. De dorsvloer en doorrit ligt dwars in het gebouw. 
Links en rechts bevinden zich de tasruimten. 

  

 
 
82 T. Vereenooghe (fotograaf), ‘Hoeve De Nederhinne, Broechem’, 2010, op: 
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/.  
83 Goedseels, p. 85. 

https://www.flickr.com/photos/erfgoed/
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Hoewel vele hoevekenners de langgevelhoeve bestempelen als dé typische hoevevorm van de 
Kempen, komt vooral het woonstalhuis met losstaande langschuur veelvuldig voor op de inventaris, 
opgesteld voor dit project. Dit is enigszins opmerkelijk, aangezien de boer toch een aanzienlijke oogst 
moest hebben voordat hij dergelijk groot schuurgebouw oprichtte. We moeten dan ook zeker in het 
achterhoofd houden dat de inventaris bestaat uit enerzijds hoeves die vandaag nog bestaan. Dit zijn 
dus relatief jonge hoeves (hoofdzakelijk 19e eeuw), gebouwd in een periode gekenmerkt door 
toenemende opbrengsten. Anderzijds hoeft het geen betoog dat vooral de kwalitatievere en grotere 
hoeves de tand des tijds overleven: de echte kleine langgevelhoevetjes van keuterboeren, 
opgetrokken in zwakke materialen, zijn vaak reeds verdwenen. 
 

 
Figuur 30 De Waterhoeve (1758) in Brecht, met links op het erf een langschuur onder een rieten schilddak en rechts het 
woonstalhuis met pannen zadeldak. Deze hoeve is beschermd en wordt reeds in de 13e eeuw vermeld. Toen zou ze bewoond 
zijn door de heren van Brecht. Hoewel de hoeve simpel in opbouw lijkt in vergelijking met de burchtachtige vierkanthoeves 
van bijvoorbeeld Haspengouw, mag het duidelijk zijn dat dit zeker geen kleine hoeve is.84 

 Andere hoevedelen 

Naast het woongedeelte, de stallen en de schuur had de Kempische boer ook onderdak nodig voor 
werktuigen, de verwerking van de landbouwopbrengsten, voor activiteiten zoals smeden of timmeren, 
het huisvesten van kleinvee, en zo meer. Net zoals de voorgaande hoeveonderdelen, werden deze 
ruimtes daar waar wenselijk en mogelijk binnen bestaande gebouwen geïntegreerd, want dit 
bespaarde materialen en dus geld. Dit kon op meerdere manieren gebeuren. Ten eerste kon de boer 
simpelweg het dak van de éénbeukige langgevelhoeve lager laten doorlopen naar de lange buitenzijde 
van de hoeve. Op die manier creëerde hij een extra beuk – een kleine, zijdelingse aanbouw onder het 
onderste gedeelte van het dak. De grootte van deze kamertjes was beperkt. Ze boden bijvoorbeeld 
een opslagruimte voor klein landbouwmateriaal of veevoeders, of onderdak aan varkens- of kalveren 
of kleinvee zoals geiten of konijnen. Ten tweede konden de gebouwen in het verlengde van de hoeve 

 
 
84 T. Vereenooghe (fotograaf), ‘Waterhoeve, Brecht’, op: https://www.flickr.com/photos/erfgoed/.  

https://www.flickr.com/photos/erfgoed/
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liggen en simpelweg de stallen opvolgen. Zo lag het wagenhuis vaak aansluitend op de stallen en/of 
schuur.85  

 
Figuur 31 Historische varkensstallen waren lange tijd kleine, donkere koten, waarin het varken zomin mogelijk kon bewegen 
en bijgevolg minder calorieën en vet verbrandde. Bij de Kempenhoeve (1841) in Zoersel liggen de voormalige varkensstallen 
in de zijbeuk van de hoeve, toegankelijk via kleine, lage deuren. Tussen de twee bevindt zich het voormalige toilet.86 

In het wagenhuis of karrenkot stonden de landbouwvoertuigen, zoals karren, wagens en sleden. De 
wanden van dit gebouw waren idealiter deels open, zodat de wind het natte, modderige hout sneller 
kon droog blazen om verrotting te voorkomen.87 Het mag niet verbazen dat lange tijd ook het 
landbouwalaam in de Kempen bijzonder pover was: een eenscharige ploeg om het land te keren, een 
houten eg om eventuele kluiten te verkruimelen en vooral ook om het zaaizaad onder te werken, in 
sommige gevallen een landrol om het zaaigoed aan te drukken en op de grotere bedrijven een 
wanmolen. Elk bedrijf dat enkele koeien op stal had staan, beschikte over een karnton, in feite weinig 
meer dan een stevig houten vat waarin de boerin handmatig de melk tot boter stampte. Voor het 
overige hadden de boeren alleen handwerktuigen zoals de zeis, de dorsvlegel of de schop om het land 
te bewerken of de oogst te verwerken.88  

Andere gebouwen liggen dan weer om specifieke redenen juist los op het erf. Het boerengezin bakte 
bijvoorbeeld zijn eigen brood in een bakoven. In de eenvoudigste hoeves lag deze naast de schouw 

 
 
85 Goedseels, p. 101 - 106; Hendrikx, p. 56 – 98 en Sermeus , p. 16 – 17. 
86 Kempenhoeve, Kievitheide, Zoersel. 
87 Sermeus, p. 17 – 18. 
88 Van der Heijden en Rooijakkers, Kempische boeren, 1992, p. 97; Vanhaute, Heiboeren, 1992, p.106. en 
Woestenborghs en Segers, ‘Boeren aan de rand van het land’. 
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(zie figuur 32). Omwille van brandgevaar stonden bakovens echter ook vaak in een bakhuisje dat 
afzonderlijk op het erf lag. Zo kon een uitslaande brand de hoeve niet aantasten. Door de prominente 
westenwind genoot een oostelijke ligging de voorkeur. Het bakhuis bestond vaak uit een voorruimte 
en de effectieve oven. De gemetste constructie had als sokkel meestal een dwars tongewelf. Hieronder 
lag een deel van de brandstofvoorraad, hoofdzakelijk hout of turf. Bovenop het tongewelf lag de 
eigenlijke oven, in de vorm van een langs tongewelf met afsluitende bolkap.89 

 
Figuur 32 Bij de Kempenhoeve in Zoersel bevond de bakoven zich links naast de open haard.90 

 

 
Figuur 33 Het bakhuisje van hoeve Drogenhof in Ranst stamt uit 1766. 

  

 
 
89 Goedseels, p. 101 - 106; Hendrikx, p. 56 – 98 en Sermeus , p. 16 – 17. 
90 Kempenhoeve, Kievitheide, Zoersel. 
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 Het traditionele boerenerf 

Van oudsher bestond er een duidelijke tweedeling op het boerenerf, waarbij ‘voor’ onder het beheer 
van de boerin stond en ‘achter’ onder de verantwoordelijkheden van de boer. ‘Voor’ lagen het 
woongedeelte, de moestuin, de boomgaard, de siertuin en in sommige gevallen de bleek, een grasperk 
om het linnen op te bleken. Dit voorste gedeelte van het erf vroeg meer onderhoud: de boerin hield 
de moes-en siertuin onkruidvrij, de haag (voornamelijk beuk en haagdoorn) werd jaarlijks strak geknipt 
en fruitbomen gesnoeid. ‘Achter’ lagen de stallen en de schuur.  

 
Figuur 34 Een boerenerf op het domein Brasschaat-Polygoon. Een vrouw schilt aardappelen terwijl 
de jongens aan de mik of sjadoef, een hefboom om water uit de put te halen, werken. 1880 – 1914.91 

Hout had binnen het boerenbedrijf een belangrijke functie. Geriefhout werd zowel achter op het erf 
als erlangs en in de houtwallen in de omgeving geplant. Eiken, elzen, populieren en wilgen stonden 
volgens de tweedeling echter zelden ‘voor’ op het erf, omdat onder meer het houthakken tot de taak 
van de boer behoorde en niet de boerin. Leilinden stonden er daarentegen wel en zorgden voor 
beschutting en honing voor de bijen, maar hadden toch ook een sierfunctie.92 Bijenteelt was een veel 
voorkomende activiteit. De honing was meer dan welkom in het arme menu van het boerengezin, 
maar werd ook verkocht aan de burgerij. De bijenwas werd gebruikt om te verlichten. Daarnaast 
zorgden de bijen voor de bestuiving van koolzaad en fruit. 

Ook bij de indeling van het erf stond efficiëntie centraal: de meest arbeidsintensieve landerijen lagen 
daarom het dichtst bij de hoeve. Zo waren tuinderijen en fruitboomgaarden dichter bij de hoeve te 
vinden dan akkers, akkers dichterbij dan weilanden, weilanden dichterbij dan hooilanden en 
hooilanden tot slot dichterbij dan bossen.93 

 
 
91 Collectie Belfius Bank Brussel, in Académie Royale de Belgique. 
92 Hendrikx, p. 102 – 103 en Sermeus, p. 18. 
93 Hendrikx, p. 60 en J. Goossenaerts, De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen, 
Gent, 1956, p. 13. 



 Vakwerk / Netwerk 43 

 
Figuur 35 Knotbomen beschermen het voormalige woongedeelte van hoeve Brughmans 
in Kalmthout tegen de warme zomerzon.94 

 

0. Toegangsweg 
0.1. Bomenrij als windscherm 

1. Hoofdgebouw van de hoeve 
2. Bakhuis 
3. Waterput met mik 
4. Wagenhuis of karrenkot 
5. Hondenkot 
6. Bijenkot of biehal 
7. De moestuin 
8. De boomgaard met bleek 
9. Rootput voor het roten van vlas 
 

Figuur 36 Het archetypische inplantingsplan van de Kempische hoeve volgens Heinrich Sermeus. Idealiter hield de boer 
rekening met de weersomstandigheden en dus de verschillende windrichtingen. Verder moest de ligging van de verschillende 
hoevedelen bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. In de realiteit oefenden het oorspronkelijk landschap, de grootte van 
het perceel, (water)wegen,… en zo meer een grote invloed uit. Verder groeiden de meeste hoeves organisch, waardoor nieuwe 
hoevegebouwen noodgedwongen niet altijd op de ‘beste’ plaatsen konden gebouwd worden.95 

 

 
 
94 Hoeve Brughmans, Heikantstraat, Kalmthout. 
95 Sermeus, p. 100. 
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3.4 Kasteel-, heren- en abdijhoeves 

 
Figuur 37 De Klokhoeve in Hemelrijk, Essen. Links ligt een dwarsschuur met meerdere poorten, in het midden 
het woonhuis en rechts de stallen, waarachter nog een wagen- en werkhuis. Tot eind 1790 was het domein 
van de Abdij van Tongerlo, maar het werd geconfisqueerd door de Franse overheid en verkocht. Ooit stond er 
een kasteel - vandaag nog de hoeve met dreven, het rentmeestershuis, het ‘washuis’ en een ijskelder. Het 
domein is ingericht als arboretum, maar er zijn ook akkerland, weides, bos, een muurtuin en vijvers.96 

Hoewel de zandgronden van de Kempen het de kleine boer allesbehalve makkelijk maakten, 
betekende dit niet dat er geen grote, welvarende bedrijven actief waren in de regio. De rijke eigenaars 
konden zich meer en bovendien de beste gronden veroorloven, hadden een betere toegang tot de 
nieuwste landbouwkennis en -technieken en realiseerden dus ook grotere landbouwopbrengsten. In 
de meeste gevallen woonde de eigenaar zelf niet op de hoeve, maar was ze een van zijn vele 
bezittingen en werd ze door pachters uitgebaat.  

Kasteel-, heren- en abdijhoeves waren groter in omvang en bestonden uit betere materialen, zoals 
natuursteen, waarbij expliciete architecturale stijlkenmerken hun status extra in de verf zetten. Verder 
kenden aanzienlijke hoeves meerdere en losstaande hoevegebouwen, die nodig waren om de grotere 
veestapel en landbouwopbrengsten op te vangen, en om in sommige gevallen ruimte te bieden aan 
dienstpersoneel en niet één, maar meerdere pachtergezinnen. Bovendien kon er op de hoeves van de 
meest welgestelde eigenaars een duiventoren of –til teruggevonden worden, een waar symbool van 
aanzien en prestige. Lange tijd bezaten immers enkel vroonhoven, hoeves rechtstreeks onder toezicht 
van de kasteelheer, het recht om duiven te houden. Vanaf de 14e – begin 15e eeuw werd dit recht 
verbonden aan de grootte van het landbouwbedrijf. Om te voorkomen dat de duiven het zaaigoed 
opaten, kon de eigenaar tenminste zijn eigen duiven opsluiten tijdens de zaai- en oogsttijd. Een grote 
duiventil met vele duiven toonde zo in één oogopslag dat de eigenaar vele gronden in zijn bezit had.97  

 

 
 
96 Collectie familie de Belder, Hemelrijk, Essen. 
97 Houben, Fier op de hoeve van hier, p. 26 – 27 en Goedseels, p. 163 – 164. 
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Figuur 38 De Grote Hoeve in Malle is een U-vormig complex met twee omvangrijke woonstalhuizen en een langschuur. In 1853 
werd de hoeve opgetrokken door de gebroeders Bovie, diamanthandelaars en toenmalige bewoners van het Kasteel van 
Westmalle. Jan Bovie was burgemeester van het dorp in de periode 1885-1887.98 

 
Figuur 39 De Bellemondhoeve in ’s Gravenwezel, Schilde, was volgens het Popp-kadaster in de jaren 1860 in handen van baron 
Philippus-Ludovicus-Arnoldus-Joseph Gillès-de Broeckhoven, de toenmalige burgemeester. Het adellijke geslacht (later Gillès 
de Pelichy) speelde een belangrijke rol in ’s Gravenwezel, en bezat er niet alleen de hoeve, maar honderden goederen, 
waaronder het kasteel van ’s Gravenwezel, ‘s Gravenhof en Hof ter Linden. In het kadaster beslaat de lijst van zijn goederen 
wel 3 (!) pagina’s. De gemeente is ca. 1500 ha groot, volgens het kadaster bezat Philippus maar liefst 824 ha, of meer dan de 
helft van de totale oppervlakte.99 

Reeds vanaf de 12e eeuw speelden enkele grote geestelijke instellingen een ingrijpende rol in het 
Kempische landbouwlandschap. In Kalmthout en Essen was het de Norbertijnerabdij van Tongerlo die 
de grootste bedrijven in eigendom had. Ook in Brecht bezat ze een hoeve. In Loenhout had de Sint-
Bernardusabdij van Hemiksem bezittingen, terwijl in Wuustwezel het Antwerpse Sint-
Elisabethgasthuis onder meer haar gasthuishoeve had. Kloosters en abdijen waren niet enkel centra 
van cultuur, maar ook inzake landbouwtechnieken waren ze innovatief. Zo waren zij eeuwenlang de 
grote motor achter de ontginning van de ruwe heidegronden. Na verloop van tijd verdwenen de 
lekenbroeders die hun hoeves in veraf gelegen bezittingen uitbaatten, en werden de hoeves in pacht 
uitgegeven. Tijdens de Franse overheersing werden in de jaren 1790 vrijwel alle kerkelijke goederen 
aangeslagen en verkocht. Zo kwamen abdijhoeves in handen van plaatselijke boeren of rijke heren die 
ze opnieuw verpachtten.100  

 
 
98 K. Lavrijsen (fotograaf), ‘De Grote Hoeve, Westmalle’, 2008, op: https://www.flickr.com/photos/erfgoed/.  
99 Collectie familie Slinkert, Bellemond, Schilde en P. C. Popp, Plan parcellaire de la commune de 's Graven-Wesel 
: avec les mutations, op https://uurl.kbr.be/1003386/. 
100 Landelijke Gilden Wuustwezel, Brecht, Essen en Kalmthout, Landelijk erfgoed, onze trots. Hoevebenamingen 
en hoevehistoriek, Geel, 2010, p. 9 – 10. 

https://www.flickr.com/photos/erfgoed/
https://uurl.kbr.be/1003386/
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Figuur 40 Omstreeks mei 1762 kwam abt Hermans naar Kalmthout en vestigde zich op 
abdijhoeve de Greef, die voortaan zou dienen als bestendige verblijfplaats van de provisor. Het 
was zijn taak om de vervallen abdijhoeves weer rendabel te maken en nieuwe heidegronden in 
cultuur te brengen. In 1797 werd de Greef als zogenaamd ‘zwart goed’ verkocht, en later door 
de abdij terug ingekocht. In 1823 gingen hoeve en gronden over in privébezit.101 

 
Figuur 41 De abdijhoeve De Greef binnen een groot domein op de Ferrariskaart (1771 – 1778).102 

3.5 Decoratieve stijlkenmerken en hoeves 

Het is duidelijk dat efficiëntie bij de bouw van de kleine hoeve centraal stond. Veel opsmuk was voor 
de meeste Kempische boerderijen dan ook niet weggelegd. Wanneer hoeves stijlkenmerken en 
ornamenten droegen, hadden deze veelal een symbolische en religieuze boodschap. De algemene, 
historische stijlontwikkeling die kerken, kastelen, stadshuizen en zo meer doormaakten (ruwweg: van 
romaans, over gotiek, barok, neostijlen naar functionalisme, enzovoort) is grotendeels aan de 
traditionele boerderijbouw voorbijgegaan. Hoeves waren in eerste instantie bedrijfsgebouwen, waar 
weinig plaats was voor de luxe van decoratie en stijlelementen.  

Wanneer stadse stijlen in hoeves terugkwamen, was het in een sterk vereenvoudigde, afgeleide vorm 
en voornamelijk bij het woongedeelte van de hoeve. Natuurlijk was deze luxe ook afhankelijk van de 
hoeve-eigenaar: waar de kleine boer minder belang kon hechten aan stijlkenmerken, deden rijke 

 
 
101 Vlaamse Gemeenschap, ‘Kalmthout De Greef 1-3’, op: https://id.erfgoed.net/afbeeldingen/152443.  
102 Op geopunt.be. 

https://id.erfgoed.net/afbeeldingen/152443
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eigenaars, zoals geestelijken, edellieden of herenboeren, dit wel, temeer om hun status te etaleren. 
Zo hoeven sommige kasteel-, abdij- en herenboerderijen niet onder te doen voor stedelijke 
monumenten.103  

 
Figuur 42 Natuurstenen elementen boven de barokke voordeur van de Cijnshoeve in Ranst. 
Hier int men eeuwenlang de accijnzen van de heerlijkheid Quaetveken. De cijnskamer van 
de hoeve dateert mogelijk nog uit de 16e eeuw. Op het basreliëf staan landbouwers 
afgebeeld die veldvruchten als contributie aanbrengen.104  

 Van noodzakelijk naar geliefd 

Toch zal niemand ontkennen dat hoeves een zeer uitgesproken eigen karakter en uniek regionale 
uitstraling hadden en hebben. De schoonheid is te vinden in enerzijds de eenvoud - less is more - en 
anderzijds in de eeuwenlange tradities.  

Voorgaand betoog maakte duidelijk dat de invloed van de omgeving doorslaggevend was voor de 
uiteindelijke vorm en grootte van de hoeve. Maar bouwtechnische afwegingen waren ook afhankelijk 
van het bouwkundige niveau omtrent essentiële structurele elementen zoals het gebinte, het dak en 
de muren. Waar stalen constructies vandaag de dag de (landbouw)architectuur beheersen, was de 
boer bijvoorbeeld lange tijd genoodzaakt om ontlastingsbogen te metselen bij muuropeningen en 
ijzeren muurankers te plaatsen die de interne balken samenhielden zodat de muren niet uit elkaar 
zakten. Witgekalkte gevels zorgden voor een pittoresk uitzicht van boerengemeenschappen, maar 
dienden eigenlijk vooral tegen vocht en opspattend vuil, net zoals de gepekte plint.  

Zo lijken vele architecturale kenmerken op het eerste zicht decoratief, maar hadden ze quasi altijd een 
functie. Samen met de voor de hand liggende materialen in de omgeving, groeiden deze ‘beperkingen’ 
in de loop van de tijd uit tot een traditie, die een eigen leven ging leiden. Wanneer een bepaald 
boerderijtype in een streek overheerst, zien we dat veranderingen binnen de bedrijfsvoering, zoals de 
omslag naar meer veeteelt, dit basistype niet meer fundamenteel aantastten. Ondanks verschuivingen 

 
 
103 Hendrikx, p. 24 – 29. 
104 T. Ceulemans (fotograaf), ‘Cijnshoeve, Ranst’, op: https://www.flickr.com/photos/erfgoed/.  

https://www.flickr.com/photos/erfgoed/
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bleef de boer met andere woorden trouw aan het aloude bekende en de traditionele vormgeving. De 
liefde voor de landelijke bouwstijl werd dan ook in veel literatuur bezongen.105 

 Expliciete stijlkenmerken 

  
Figuur 43 Dit grote hoevecomplex in het domein van de Oude Gracht in Brasschaat dateert uit 
1916. Zelfs de stallen zijn uitgevoerd in cottagestijl: de deur- en poortopeningen liggen onder 
versierde bakstenen korfbogen, de muren dragen motieven in anders gekleurde bakstenen, de 
overkragende daklijsten hebben houten windborden. Het complex werd gebouwd in opdracht van 
niemand minder dan Edouard Bunge, hoofd van het Antwerpse handelshuis Bunge & CO, een 
wereldwijd vertakt handels-, industrieel en financieel imperium. 106 

Dat er weinig budget was voor decoratieve elementen, betekende zeker niet dat de boer niets trots 
op zijn hoeve was. Op versieringen bovenop de daknok en patronen in het vakwerk na, kende de 
vakwerkhoeve weinig expliciete stijlkenmerken. Maar zoals gezien, versteenden de meeste hoeves 
vanaf de tweede helft van 19e eeuw. Steeds meer wordt baksteen toegepast als stijlelement (zie figuur 
43). Een typisch stijlkenmerk dat vandaag nog bij vele historische hoeves in de Kempen terug te vinden 
is, is bijvoorbeeld de kroonlijst met een zwaar beëindigingsmotief, zoals een baksteenfries (zie figuur 
44).  

 
 
105 Hendrikx, p. 24 – 29. Een bewijs voor deze stelling is te vinden in de wederopbouwhoeves in de Westhoek. 
Vrijwel alle gebouwen zijn er na de Eerste Wereldoorlog van de kaart geveegd. Waar modernisten en 
landbouwtechnici pleiten voor een moderne wederopbouw van hoeves met de nieuwste landbouwsnufjes en 
een hoeveopbouw die beantwoordt aan de nieuwe normen, worden de meeste boerderijen heropgebouwd naar 
vooroorlogse vorm en stijlkenmerken. Uit: C. Houben, De wederopbouw van hoeves in de Westhoek na de Eerste 
Wereldoorlog, Leuven, 2017, p. 82 – 132. 
106 Meer informatie over de hoeve: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12796  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12796
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Figuur 44 Een baksteenfries bij Hof van Lidt, Ranst. De 
dakgoot dateert van later. 

 
 

Ontlastingsbogen dienen om het gewicht boven muuropeningen, zoals deur- en vensterpartijen, op te 
vangen. Dit gewicht kon gedragen worden door een houten balk, maar de boer kon er ook voor kiezen 
om een decoratieve ontlastingsboog zoals een rechte strek of korf- of segmentboog (zie figuur 45). 
Tevens hebben vele hoeves geveltoppen met muurvlechtingen of zwaluwstaarten. Dit is een manier 
om een schuine muur te metselen. In plaats van horizontaal metselwerk, lopen de bakstenen schuin 
naar binnen toe en vormen ze een rij zigzaggende tanden tot in de top van de gevel (zie figuur 47). 

 
Figuur 45 Verschillende types ontlastingsbogen door Armand Golenvaux.  
1: rondboog – 2: korfboog – 3: paanderboog – 4: spitsboog type 1 –  
5: spitsboog type 2 – 6: segmentboog.107 

Een goedkopere manier om gevels te versieren en tegelijkertijd de hoeve in de kijker te zetten, was 
simpelweg het aanbrengen van decoratieve elementen met verf. Dergelijk typische gevelversiering is 
bijvoorbeeld het schilderen van de hoevenaam, een eeuwenoud gebruik (zie figuur 47). Bij sommige 
hoeves vinden we nog een afweerkruis terug. Dit symbool in de vorm van een kruis werd boven 
keldervensters aangebracht om onheil af te wenden van de opgeslagen producten, zoals boter of melk, 
of boven staldeuren om het vee te beschermen van ziektes (zie figuur 46).  

 
 
107 E. Gevaert, Kenmerkende onderdeelen van landelijke gebouwen in België. Een bundel nota’s en platen door de 
Redactie van het BULLETIN DES MÉTIERS D’ART samengesteld en in het licht gegeven tot opleiding der 
ambachtslieden in de bouwbedrijven, Brussel, 1918, p. 59. 
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Figuur 46 Afweerkruizen bij een langgevelhoeve in de Donkereweg 
in Ranst. Ook een van de kelderraampjes had een kruis.108 

Natuurlijk passen kleurrijke kozijnen, deuren en luiken ook in dit rijtje van geverfde sierelementen. Er 
is nog maar weinig onderzoek gebeurd naar de vraag of deze kleur een expliciete betekenis heeft of 
eigen is aan een bepaalde periode. Historicus Dick Buurman onderzocht het gebruik van zogenaamde 
heraldische kleuren bij voornamelijk kastelen in Nederland. Hij bekeek de theorie of bepaalde 
kleurencombinaties gebouwen toewezen aan één bepaalde eigenaar. Dit impliceerde dat wanneer een 
rijke familie meerdere hoeves in pacht gaf, deze allemaal dezelfde kleuren droegen. Hierdoor zou 
iedereen in de streek deze gebouwen herkennen als eigendom van één familie. Deze theorie blijkt 
echter geen grond te hebben. Ten eerste stelt Buurman aan de hand van oude tekeningen, schilderijen, 
beschrijvingen en bewaard schrijnwerk, vast dat Belgisch schrijnwerk nooit heraldische kleuren droeg. 
Ten tweede wijst Buurman op het feit dat luiken, zolang vensters nog niet van glas waren voorzien – 
op het platteland nog tot diep in de 18e eeuw – meestal gesloten waren. Bijgevolg zouden de kleuren 
geverfd moeten worden op de kant van het luik dat zichtbaar is wanneer het gesloten is. Dit is echter 
niet het geval. Het meeste gekleurde schrijnwerk heeft zijn pittoreske kleuren dan ook gekregen onder 
invloed van de romantiek van de 19e eeuw. Het definitieve antwoord op de vraag waarom schrijnwerk 
een bepaalde kleur kreeg, is hoogstwaarschijnlijk wederom te vinden bij efficiëntie. Verfkleuren zijn 
afhankelijk van de beschikbare grondstoffen. Daarbij was verf vrij duur en voor de opkomst van 
synthetische verf in de jaren 1950, waren pigmenten vaak giftig, onstabiel en niet voor alle doeleinden 
geschikt. Vensters, deuren en luiken kregen bijgevolg vooral de kleuren die simpelweg voor handen 
waren.109 

 
 
108 Vlaamse Gemeenschap, ‘Ranst Donkereweg 24’, op: https://id.erfgoed.net/afbeeldingen/154651.  
109 Houben, Fier op de hoeve van hier, p. 56; D. J. G. Buurman, ‘Over de toepassing van heraldische kleuren op 
deuren en luiken, voornamelijk van kastelen’, in: Nederlandse Kastelenstichting, Gelders Mengelwerk, Zutphen, 
p. 19 – 31; M. Verkerk en G. Brouwers, ‘Kleurgebruik Groninger boerderijen en “bloedplamuur”’ en A. Broens, 
‘Niets nieuws onder de kwast. Kleur in en op boerderijen door de eeuwen heen, zo WAS het, zo IS het en de 
TOEKOMST’, in B. Crijns, Kleur in en op Boerderijen. Verslag van het gecombineerde Agrarisch en Kleurhistorisch 
Platform 11 oktober 2013, 2013. 

https://id.erfgoed.net/afbeeldingen/154651
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Figuur 47 De Kiekenhoeve in Essen met bakstenen sierelementen: muurvlechtingen in de topgevel, 
segmentbogen boven de vensters, rechte strek boven de deur en korfboog boven de poort. In sierlijke 
letters is de naam van de hoeve op de gevel geverfd. De zwart gepekte plint diende om de muren te 
vrijwaren van opspattend vuil. Kleurige luiken maken het geheel af. 

3.6 Besluit: meer dan de langgevelhoeve 

Vanaf de jaren 1880 maakte de Belgische landbouw grote veranderingen door. Toch bleven de arme 
zandgronden en woeste heidegebieden in de Kempen lange tijd een bepalende factor voor de streek. 
Historische hoeves zijn onlosmakelijk verbonden met deze streek: zo bodem, zo hoeve – de historische 
hoeve werd gebouwd met materialen uit de nabije omgeving, waardoor vele hoeves lange tijd dezelfde 
kenmerken droegen. Tegelijkertijd bepaalde de lokale bodem de landbouwopbrengsten. De arme 
gronden zorgden ervoor dat de meeste boeren slechts kleine opbrengsten hadden en dat mest (en dus 
het vee), nog meer dan elders, een centrale rol vervulden. Deze beperkingen resulteerden in een 
overheersend hoevetype: de langgevelhoeve. De kleinschalige opbouw waarbij mens en dier samen 
onder één dak leefden, bespaarde materialen en zorgde voor een grotere controle op het eigendom 
van de boer. Ook de stijlkenmerken van de langgevelhoeves waren vrijwel uniform over de gehele 
regio. De arme Kempische boer kon weinig aandacht besteden aan decoratieve elementen, maar 
bouwfysische eisen zorgden voor een pittoresk en uiteindelijk geliefd en herkenbaar karakter . Met 
bakstenen en geverfde sierelementen zette de boer zijn hoeve in de kijker. 

De hoeve is bij uitstek een functioneel gebouw dat doorheen de tijd constant wordt aangepast aan de 
geldende opvattingen omtrent de meest gewenste bedrijfsvoering en het vereiste wooncomfort. 
Iedere boer bouwt naar zijn specifieke wensen en noden. Zo is het vereenvoudigen van de vele 
historische hoeves in de streek tot één hoevetype in zekere zin problematisch. Het zal moeilijk zijn om 
een exacte representatie van het hierboven geschetste archetype langgevelhoeve terug te vinden in 
de Kempen en dat is ook niet meer dan normaal. Er moet in het achterhoofd gehouden worden dat dit 
archetype slechts een referentiepunt is, waarop vele variaties mogelijk zijn. Natuurlijk mogen we de 
aanwezigheid van kasteel-, heren- en abdijhoeves ook niet over het hoofd zien. De hoeves van 
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welvarende en invloedrijke eigenaars bestonden uit grotere en vaak losstaande volumes, betere 
materialen en rijkelijk versierde gevels.110  

Onze inventaris bevestigt dit enigszins, aangezien het woonstalhuis met aparte langschuur – toch een 
hoeve met reeds aanzienlijke afmetingen – het meest aanwezige type hoeve blijkt te zijn. In sommige 
gevallen staan er ook een wagenhuis en bakhuisje losstaand op het erf, hoewel die vaak reeds 
verdwenen zijn. Het valt op dat de hoeves die het statuut ‘beschermd erfgoed’ van het agentschap 
Onroerend Erfgoed kregen, vaak hoeves zijn die niet zodanig typisch zijn voor de streek. Het gaat hier 
meestal om abdij-, pacht-, kasteel- of modelhoeves. Dit zijn inderdaad unieke gebouwen, die groot in 
formaat zijn en versierd zijn met architecturale stijlkenmerken en duurdere materialen, maar ze bieden 
slechts een gedeeltelijk beeld van de historische hoeves in de regio. Het gaat om een kleine groep van 
opvallende gebouwen. In aantal waren de langgevelhoeves, in al hun formaten en dimensies, veel 
belangrijker. Omwille van het feit dat ze alledaagser oogden en waren opgetrokken in minder 
kwalitatieve materialen verdwenen ze eerder of werden ze meer ingrijpend verbouwd. Hierdoor wordt 
de langgevelhoeve vandaag de dag steeds zeldzamer. 

  

 
 
110 Van Wijk, ‘Over mest en boerderijbouw – Het verdwijnen van de potstal’, p. 64 – 65. 
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4 Onderzoek naar de noden, behoeften en knelpunten bij 
hoevebewoners 

En toch, en toch, mijn blikken zoeken u, witte lemen huisjes, waar ik u vroeger 
gezien heb, waar ge zoudt moeten staan, en ik u niet meer vinden zal,… Want 

de ziel, de ziel van Kempen en Hageland, die tussen uw schamele wanden 
leefde is ook heengegaan, die hebben ze ook afgebroken, omdat ze niet wisten 

hoe ze die moesten overbrengen in het nieuwere en gezondere stenen huis. 

Ernest Claes, Jeugd, 1940.111 

 

Want let wel, men kan een landschap – zoals alle historische 
monumenten trouwens  - herwaarderen; het herhalen, herscheppen 
kan men niet. De geschiedenis zelf verspert de weg naar het verleden. 
Restauratie, of liever renovatie blijft een reminiscentie aan, een 
verwijzen naar, maar het wordt nooit meer het origineel.  

Bie Wouters, Hemelrijk Essen, over domein 
Hemelrijk en de Klokhoeve in Essen, 1986.112 
 

Reeds in 1940 klaagde Ernest Claes over het verlies van de historische gebouwen in de landelijke streek 
waarover hij zo graag schreef, namelijk de Kempen en het Hageland. De laatste decennia zagen de 
meeste historische hoeves hun landbouwfunctie in sneltempo verdwijnen. Zo zien we dat de hoeves 
op onze inventaris zelden nog functioneren als actief landbouwbedrijf. De Kempische kleine boer 
behoort voorgoed tot het verleden. De landbouw kwam in de jaren 1960 in een stroomversnelling, 
gekenmerkt door een enorme schaalvergroting en doorgedreven specialisatie. Deze moderne 
landbouw vergde grotere en ruimere gebouwen, waaraan vooral de stal- en schuurgedeelten niet 
konden beantwoorden. De historische woonhuizen voldoen dan weer niet meer aan de huidige 
normen omtrent wooncomfort.  

Door de lage kwaliteit van de constructiematerialen raken de overgebleven lemen hoeves als eerste in 
verval. Vakwerk is echter nog maar zelden terug te vinden. Maar ook bakstenen hoeves verloren hun 
functie en werden afgebroken of tot woonhuis of andere functie getransformeerd en zo vaak 
onherkenbaar verbouwd. Het is niet eenvoudig om een historische hoeve te herstellen, onderhouden, 
renoveren of verbouwen en tegelijkertijd haar historische waarde te respecteren en behouden. Het is 
niet goedkoop en vereist specifieke kennis en vakmanschap. 

Alvorens Erfgoed Voorkempen aan de slag kan gaan om oplossingen aan te bieden en antwoorden te 
geven op de verscheidene noden en wensen van bewoners van dit kwetsbare agrarisch erfgoed, moet 

 
 
111 Uit: Van Leeuwen, ‘Rondom het dorpswoonhuis in de Kempen’, p. 59. 
112 B. Wouters, Hemelrijk Essen, Essen, 1986, p. 2. 
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er eerst in kaart gebracht worden welke noden en behoeften dit exact zijn. Onder meer aan de hand 
van plaatsbezoeken, gesprekken en een enquête werden deze vragen omtrent het onderhoud en 
beheer van historische hoeves geïdentificeerd en samengevat.  

4.1 Methodiek 

 Oproep en brieven 

Het detecteren van noden en behoeften gebeurde via twee wegen. Vooreerst werd een oproep 
uitgeschreven met uitleg over het project en de vraag aan hoevebewoners (eigenaars of huurders) of 
ze graag actief zouden willen meewerken door bijvoorbeeld informatie en historisch materiaal over 
hun hoeve aan te reiken, of ervaringen rond herstel en renovatie te delen. In dat geval konden ze 
contact met CAG opnemen. Erfgoed Voorkempen, CAG en de betrokken 10 gemeenten deelden deze 
oproep via verschillende sociale media. Hierna kregen alle adressen opgenomen op de inventaris een 
brief (zie bijlage, 6.4, p. 94).  

Na de oproep en brief namen bewoners van 25 hoeves contact met ons op (zie onderstaande tabel 1). 
De reacties bestonden uit enerzijds vragen en anderzijds antwoorden. Zo hadden zeven 
hoevebewoners vragen over onderhoud, herstel, renovatie of restauratie van en werkzaamheden aan 
hun hoeve, terwijl drie respondenten vragen hadden over de specifieke geschiedenis. De andere groep 
bood antwoorden aan: vier hoevebewoners hadden hun hoeve reeds gerenoveerd en hadden 
bijgevolg hierover geen vragen meer, maar legden graag hun expertise en ervaringen rond het 
afgelegde traject op tafel. Tot slot wilden elf hoevebewoners graag extra informatie delen omtrent de 
geschiedenis van hun hoeve, zodat deze kon bijdragen aan het historische deel van dit rapport.  

Gemeente Aantal reacties 
Brasschaat 0 
Brecht 3 
Essen 3 
Kalmthout 2 
Kapellen 1 
Malle 1 
Ranst 5 
Schilde 4 
Wuustwezel 1 
Zoersel 5 

Tabel 1 Het aantal reacties op de oproep en 
brief van de verschillende gemeenten. 
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 Het veld op: hoevebezoeken  

Na deze communicatie en reacties stonden plaatselijke hoevebezoeken op de planning. Dergelijk 
hoevebezoek diende ten eerste om lokaal contacten te leggen – nodig voor het toekomstige netwerk 
– en om helder te communiceren over de doelstellingen van het project. Ten tweede legde het de 
focus op het historische gebouw en zijn geschiedenis. Zo konden de bevindingen uit secundaire 
literatuur over de Kempische hoeve getoetst worden aan de realiteit: zien we de theorie terug op het 
veld? Verder bood dit plaatsbezoek ook de mogelijkheid aan hoevebewoners om historische 
informatie over de hoeve te delen, zoals familiegeschiedenis, anekdotes, archief- of beeldmateriaal, 
en zo meer (zie figuur 48). Deze opgedane kennis werd verwerkt in het historische luik van dit rapport. 
Er was natuurlijk ook ruimte om mogelijke vragen van hoevebewoners omtrent de architectuur, 
opbouw en geschiedenis van hun hoeve te beantwoorden en expertise rond historische hoeves te 
delen. Ten derde diende dergelijk hoevebezoek als interviewmoment waarbij de vragen en noden van 
hoevebewoners omtrent onderhoud, herstel, restauratie en renovatie in kaart gebracht werden.  

 
Figuur 48 Historische foto’s van de Kapelhoeve in Brecht. Collectie Ben Depauw. 

Plan was om de 25 hoevebewoners die gereageerd hadden dus persoonlijk een bezoek te brengen. De 
coronacrisis gooide hier echter enigszins roet in het eten: uit voorzorg en gezien de maatregelen werd 
het aantal hoevebezoeken zoveel mogelijk beperkt. Zo werd er noodgedwongen een selectie gemaakt 
die er rekening mee hield dat er in iedere gemeente minstens één hoeve bezocht werd. Verder werd 
er gekeken naar de historische waarde van de hoevegebouwen, de variatie van verschillende 
hoevetypes binnen de selectie en tot slot naar de noden en vragen van de bewoners omtrent 
werkzaamheden aan de hoeve. Zeventien hoeves werden geselecteerd en bezocht (zie onderstaande 
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tabel). Slechts twee hoeves – in onderstaande tabel onderlijnd en in cursief – functioneren nog als 
actief landbouwbedrijf.113  

 Naam hoeve Straat Gemeente 

1 ’t Proefstation Hoogboomsesteenweg 170  Brasschaat 

2  Hoogboomsesteenweg 176 – 178 Brasschaat 

3 Kapelhoeve Kerklei 9 Brecht 

4  Schoordijkweg 2 Brecht 

5 Emeranshoef Hemelrijk 35 Essen 

6 Kiekenhoeve Moerkantsebaan 54 Essen 

7 Klokhoeve Hemelrijk 91 Essen 

8 Hoeve Brughmans Heikantstraat 51 Kalmthout 

9 Vinushoeve Hoogboomsesteenweg 89 Kapellen 

10 Hoeve de Lemberg Leemstraat 45 Malle 

11 Cijnshoeve Herentalsebaan 155 Ranst 

12 Drogenhof Schawijkstraat 107 Ranst 

13 Hof van Lidt Maasweg 2 Ranst 

14 Bellemondhoeve Bellemond 22 Schilde 

15 Op Den Kruisweg Kruisweg 3 Wuustwezel 

16 Kempenhoeve Kievitheide 61 Zoersel 

17 Ferme Neelke Liefkenshoek 56 Zoersel 

 
 
113 Zoals reeds aangehaald in de inleiding, werkte CAG-collega Laura Danckaert, aan een ander hoeveproject in 
vier van de betrokken gemeenten (Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel). Hoewel dit PDPO-project losstaat 
van Vakwerk/Netwerk, legde zij ook hoevebezoeken af, die grotendeels op dezelfde manier verliepen. Ze bekeek 
ook de verschillende hoevedelen en verzamelde historische informatie. De vijftien hoeves die ze bezocht, zijn 
nog steeds actieve boerderijen en op vraag van verschillende hoevebewoners delen we geen specifieke 
adresgegevens. Laura legde vier bezoeken af in Brecht, twee in Essen, nogmaals twee in Kalmthout en zeven in 
Wuustwezel. De informatie die ze er verzamelde, werd meegenomen in de uitwerking van het historische luik. 
Verder lichtte ze er het project Vakwerk/Netwerk toe, zodat ook deze hoevebewoners op de hoogte zijn van de 
doelstellingen van het project. 

https://cagnet.be/page/erfgoedtoets-kempische-boerderijen
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 Online enquête 

Er kon door de coronacrisis dus slechts een selectie van hoeves fysiek bezocht worden. Om die reden 
stelden Erfgoed Voorkempen en CAG een online enquête via Google Formulieren op. Die werd 
verspreid via sociale media. Verder ontwierp Erfgoed Voorkempen een aantrekkelijke postkaart, die 
opnieuw naar de honderden adressen op de opgestelde inventaris gestuurd werd (zie figuur 49).114 Tot 
slot werden de eerder vermeldde bewoners van de 25 hoeves die contact met ons hadden 
opgenomen, maar niet waren geselecteerd voor een bezoek, ook persoonlijk uitgenodigd om aan deze 
enquête deel te nemen.  

 

 
Figuur 49 De voor- en achterzijde van de postkaart die naar de adressen op de inventaris gestuurd werd. De QR-code linkte 
rechtstreeks naar de online enquête op Google Formulieren. 

Via deze verschillende communicatiekanalen namen 41 hoeves deel aan de enquête. Elke gemeente 
is vertegenwoordigd. Twee deelnemers wensten anoniem te blijven en deelden hun locatie niet (zie 
tabel 2). De overgrote meerderheid van de deelnemers woonde al meer dan 20 jaar in hun hoeve (27), 

 
 
114 Ook nam Laura tijdens haar plaatsbezoeken in het kader van het PDPO-project van de Provincie een korte 
brief mee die ook aanmaande om deel te nemen aan de enquête (zie bijlage, 6.5, p. 96). 
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zeven woonden er tussen de 10 en 20 jaar, drie tussen de 5 en 10 jaar en vier minder dan 5 jaar. Op 
de meeste hoeves was er geen actief bedrijf meer. Zes deelnemers gaven aan dat ze een actief 
landbouwbedrijf uitbaatten. Dat is 15% van de deelnemers, wat alvast een hoger percentage is dan 
het aantal actieve bedrijven op onze inventaris. Deze deelnemers zijn dan ook, zoals hier boven 
beschreven, rechtstreeks gecontacteerd door Laura in het kader van het hoeveproject van de Provincie 
Antwerpen. Tot slot gaf 72% van de deelnemers aan dat hun hoeve op de Inventaris Onroerend 
Erfgoed stond, waarover later meer. 

Gemeente Aantal reacties 
Brasschaat 1 
Brecht 8 
Essen 2 
Kalmthout 2 
Kapellen 2 
Malle 2 
Ranst 11 
Schilde 2 
Wuustwezel 4 
Zoersel 5 
Onbekend 2 

Tabel 2 Er reageerden deelnemers uit alle 
betrokken tien gemeenten op de enquête. 
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4.2 Samenvatting resultaten 

Deze resultaten zijn een analyse en samenvatting van enerzijds de interviews afgenomen tijdens de 
plaatsbezoeken en anderzijds de reacties op de online enquête. In totaal werd de input van 45 
verschillende hoeves opgenomen en verwerkt.115 

 Toegankelijkheid historische informatie en ondersteuning 

Ten eerste werd er gepolst naar de mate van toegankelijkheid van informatie over historische hoeves 
en instellingen die omkadering bieden omtrent onroerend erfgoed. We overlopen dit onderdeel aan 
de hand van de gestelde vragen:  

Beschik je over historische informatie over jouw hoeve?  

en  

Ging je actief op zoek naar de geschiedenis van je hoeve?  

Deze twee vragen worden samen geanalyseerd (zie tabel 3). Het grootste deel van de deelnemers – 25 
van de 45 – antwoordde dat ze zowel informatie bezaten over, als op zoek gegaan zijn naar de 
geschiedenis van de hoeve. Dat betekent dat een grote groep interesse heeft in de voorgeschiedenis 
van het gebouw. 7 deelnemers gaven aan dat ze informatie bezaten, maar hier niet naar gezocht 
hadden. Zij kregen deze gegevens waarschijnlijk van de vorige bewoners van de hoeve.  

13 van de 45 hoevebewoners, of bijna 1/3e van het totale aantal, bezat echter geen historische 
informatie over de hoeve. 8 personen uit deze groep gingen ook niet op zoek naar de geschiedenis van 
de hoeve. Dit betekent dat ze weinig interesse hebben in deze materie, of er de tijd niet voor vinden, 
terwijl ze vroeger, vandaag of in de toekomst de stap namen of nemen om werkzaamheden uit te 
voeren. Bovendien gingen 5 deelnemers uit deze groep wel op zoek naar informatie, maar ze vonden 
deze niet. Dit mag evenwel niet verbazen, aangezien het zonder ervaring en begeleiding niet eenvoudig 
is om historische informatie te achterhalen.  

Tabel 3 Samengenomen antwoorden op bovenstaande vragen 

Beschik je over historische informatie over jouw hoeve? 

Ja Nee 

Actief gezocht Niet gezocht Totaal Actief gezocht Niet gezocht Totaal 

25 7 32 8 5 13 

 

 
 
115 Zoals eerder aangehaald, stonden bij sommige plaatsbezoeken de vragen en noden omtrent verbouwingen 
niet op de voorgrond. Deze hoevebewoners waren louter geïnteresseerd in het historische luik. Bijgevolg werd 
er uiteindelijk tijdens de 17 plaatsbezoeken bij 11 hoevebezoeken relevante input over de noden en vragen 
omtrent verbouwingen gevonden. 7 van deze 11 namen ook deel aan de online enquête en maakten dus deel 
uit van de 41 reacties. 
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Het lijkt daarom aangewezen om als eerste stap binnen de uitwerking van Vakwerk/Netwerk 
bovenstaande algemene en regionale hoevegeschiedenis in een toegankelijke vorm te 
publiceren of ter beschikking te stellen van een breed publiek. Ook uit de persoonlijke 
gesprekken met hoevebewoners werd duidelijk dat de vraag naar een dergelijke uitgave groot 
is. 

Naast een toegankelijke algemene geschiedenis over hoeves in de streek, werd het duidelijk 
dat vele hoevebewoners ook zochten naar manieren om zelf de specifieke geschiedenis van hun 
hoeve te onderzoeken, mits deze werkwijze toegankelijk zou zijn en niet te arbeids- en 
tijdsintensief. Deze vraag kwam ook naar boven in voorgaande projecten die CAG uitvoerde. 
Om hieraan tegemoet te komen, publiceerde CAG ‘Achter de poort van de historische hoeve. 
Hoe reconstrueer je de geschiedenis van een hoeve?’.116 Hoewel deze handleiding focust op 
het Hageland, kunnen de voorgestelde tips en tools zeker ook toegepast worden in andere 
Belgische regio’s.  

Ken je Monumentenwacht Provincie Antwerpen? 

Monumentenwacht Vlaanderen werd in 1991 opgericht als initiatief van de Vereniging van Vlaamse 
Provincies, de Koning Boudewijnstichting en de toenmalige stichting Monumenten- en 
Landschapszorg. Hun missie luidt dat regelmatige controle en onderhoud van gerestaureerde 
monumenten nodig zijn om verval op grote schaal te voorkomen. In verschillende provincies kregen 
onderhoudsploegen of architecten de opdracht inspecties en onderhoudswerken aan onroerend 
patrimonium uit te voeren. Van bij de oprichting was de doelstelling van Monumentenwacht gericht 
op preventie. Onder het motto ‘Beter voorkomen dan genezen’ kreeg het bouwkundig erfgoed van de 
aangesloten leden regelmatig controle en onderhoud.  

Wanneer het lidmaatschap aanvaard is, kan beroep worden gedaan op Monumentenwacht voor de 
inspectie van bouwkundig erfgoed. Tijdens een periodieke inspectie wordt de toestand van het 
gebouw in kaart gebracht en worden adviezen geformuleerd naar behoud en beheer. Ook kan 
Monumentenwacht naar aanleiding van specifieke problemen gespecialiseerde metingen of 
monitoring – van bijvoorbeeld scheuren, waterschade of aangetaste materialen – uitvoeren. Tot slot 
biedt de organisatie ook enkele interessante publicaties met tips omtrent onderhoud en beheer aan, 
onder meer te vinden via hun website: https://www.monumentenwacht.be/publicaties.117 

  

 
 
116 C. Houben, Achter de poort van de historische hoeve. Hoe reconstrueer je de geschiedenis van een hoeve? 
Focus Hageland, Leuven, 2019. 
117 Meer weten? Zie: https://www.monumentenwacht.be/.  

https://cagnet.be/files/original/52489/2019-Handleiding_Achter_de_poort_van_de_historische_hoeve.pdf
https://cagnet.be/files/original/52489/2019-Handleiding_Achter_de_poort_van_de_historische_hoeve.pdf
https://www.monumentenwacht.be/publicaties
https://www.monumentenwacht.be/
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Tabel 4 Ken je Monumentenwacht Provincie Antwerpen? 

 

Maar liefst 34 van de 45 hoevebewoners (76%) kende Monumentenwacht niet, slechts 2 zijn lid en de 
overige 9 kennen de instelling, maar zijn geen lid (zie tabel 4). Toch kan dergelijk lidmaatschap 
betekenisvol zijn, zeker wanneer we in het achterhoofd houden dat het merendeel van de 
deelnemende hoeves op de Inventaris Onroerend Erfgoed staat.  

Deze resultaten maken duidelijk dat vele hoevebewoners dergelijke instellingen niet kennen en 
bijgevolg ook geen gebruik zullen maken van hun diensten. 

Staat je hoeve op een Inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed?  

en 

Zo ja, welke status heeft je hoeve op de inventaris? 

Antwoorden op deze eerste vraag konden zijn ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Ik weet het niet’. Deze laatste optie lijkt 
op het eerste zicht vreemd, maar is zeer betekenisvol, omdat zeker niet alle hoevebewoners weten of 
ze al dan niet op de IOE staan. Dit komt ook naar voren uit de enquête en de interviews: 13 
hoevebewoners, bijna 1/3e van het totaal, gaven aan dat ze dit niet weten (zie tabel 5). Van deze 13 
hoevebewoners zijn er bovendien 4 die effectief op de IOE staan als ‘vastgesteld’. 3 hoevebewoners 
meenden te weten dat ze niet op de Inventaris stonden en gaven dus ‘nee’ aan, maar waren 
weldegelijk ‘vastgesteld erfgoed’.  

Tabel 5 Staat je hoeve op een inventaris bij het agentschap Onroerend Erfgoed?  
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Op de tweede vraag konden volgende antwoorden aangeduid worden: ‘beschermd’, ‘vastgesteld’ of 
wederom ‘Ik weet het niet’. Van de 23 hoevebewoners die wisten dat hun hoeve op de Inventaris staat, 
gaven er 3 aan dat ze de exacte status niet weten (zie tabel 6). Bijkomend duidde één hoevebewoner 
aan dat zijn hoeve beschermd was, terwijl ze in feite vastgesteld was. 

Tabel 6 Welke status heeft je hoeve op de inventaris? 

 

Dit alles samengenomen, betekent dat in totaal 20 hoevebewoners niet of foutief op de hoogte 
waren over de status van hun hoeve op de Inventaris Onroerend Erfgoed. Tot slot werd uit de 
interviews duidelijk dat vrijwel alle hoevebewoners niet weten wat het statuut van ‘vastgesteld 
erfgoed’ betekent en welke implicaties dit heeft, hoe ze dit statuut gekregen hebben en 
waarom. Deze vaststellingen kunnen er enerzijds op duiden dat de communicatie van het 
agentschap beter kan. Zo lijkt een samenwerking met het agentschap in het kader van de 
uitwerking van Vakwerk/Netwerk wenselijk. Anderzijds betekent dit dat vele hoevebewoners 
niet weten hoe ze moeten werken met de tools van het agentschap, die nochtans online 
toegankelijk zijn. Handvaten zijn hier met andere woorden meer dan welkom.118 

Logischerwijs zijn de antwoorden op de vragen naar ondersteuning vanuit het agentschap bij de 
effectieve verbouwingen grotendeels negatief. Op de vraag: Heb je werken uitgevoerd in het kader 
van ‘Behoud en herstel’: om authentieke elementen te redden? Zo ja, deed je hiervoor beroep op de 
afwegingskaders van het agentschap Onroerend Erfgoed? antwoordde slechts 2 deelnemers positief.  

Bij de vraag: Heb je werken uitgevoerd in kader van ‘Duurzaamheid en energiebesparende 
maatregelen’? Heb je hierbij beroep gedaan op financiële ondersteuning (bv. via agentschap 
Onroerend Erfgoed)? antwoordde zelfs maar eentje positief.  

Als een groot deel van de hoevebewoners niet op de hoogte is van hun effectieve status op de 
IOE, mag het niet verbazen dat ze ook de weg niet vinden naar de afwegingskaders en 
mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Ook hier is begeleiding en verduidelijking gewenst. 

Dat een brug tussen het agentschap en hoevebewoners aanbevolen is, werd ook duidelijk tijdens onze 
plaatsbezoeken. Zo vertelde eigenares Sarah van hoeve Drogenhof in Ranst over haar samenwerking 

 
 
118 De eerste stappen van werken met de tools van het agentschap zijn wederom terug te vinden in de 
hoevehandleiding van CAG. 

https://cagnet.be/files/original/52489/2019-Handleiding_Achter_de_poort_van_de_historische_hoeve.pdf
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met het agentschap: toen ze de hoeve kocht, was deze erg verouderd en voldeed ze niet meer aan de 
huidige woonnormen. De grootschalige restauratie ervaarde Sarah als een traject dat redelijk complex 
verliep. Via het agentschap vroeg ze een restauratiepremie aan, waarna ze een lijst van erkende 
restauratieaannemers aangeboden kreeg. Zo ging ze er aanvankelijk van uit dat die aannemer met 
kennis van zaken tewerk zou gaan – hij stond immers op de lijst –, maar gaandeweg leek niet alles op 
een goede wijze uitgevoerd te worden. De rol van het agentschap beschreef zij als ‘een instelling die 
vanuit haar ivoren toren zegt hoe het moet’.  

Zocht je al eens informatie over het onderhoud van historische hoeves of over verbouwingswerken 
aan hoeves?  

Het onderhouden, verbouwen, renoveren of restaureren van een historische hoeve en tegelijkertijd 
rekening houden met haar erfgoedelementen is geen sinecure. Een eerste stap naar goed overwogen 
werkzaamheden aan waardevol erfgoed is het zoeken naar en vinden van correcte informatie. Toch 
antwoordde maar liefst 69% van de deelnemers negatief op bovenstaande vraag. Slechts 14 
deelnemers hadden deze stap genomen (zie tabel 7). Zij gingen onder meer op zoek naar informatie 
over traditionele bouwmaterialen (10 deelnemers), over subsidies en premies (12) en over vaklui die 
bekend zijn met de materie (5) (zie tabel 8). Toch voerden maar liefst 43 eigenaars reeds werken uit 
aan hun hoeve.  

Tabel 7 Zocht je al eens informatie over het onderhoud van 
historische hoeves of over verbouwingswerken aan hoeves? 

 

Tabel 8 Welke informatie zocht je?  
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Dit geeft aan dat Vakwerk/Netwerk misschien meer zal moeten realiseren dan het aanbieden 
van informatie, maar ook manieren zal moeten vinden om te sensibiliseren, om eigenaars ertoe 
aan te zetten om naar deze informatie op zoek te gaan en de erfgoedwaarde van hun hoeve te 
leren herkennen en behouden.  

Toch antwoordden op de vraag Hoe belangrijk vind je de erfgoedwaarde van de hoeve bij het 
uitvoeren van werken? 22 deelnemers (49%) ‘erg belangrijk’ en nogmaals 17 (38%) ‘belangrijk’. Slechts 
6 deelnemers (13%) vonden het ‘niet belangrijk’, en geen enkele ‘helemaal niet belangrijk’ (zie tabel 
9).  

Tabel 9 Hoe belangrijk vind je de erfgoedwaarde van de hoeve bij het uitvoeren van werken? 

 

 De werkzaamheden aan een historische hoeve 

Gezien de ouderdom van de historische hoeves mag het niet verbazen dat de meeste delen van de 
hoeve aan vernieuwing toe zijn. Ze zijn immers gebouwd in een periode voordat moderne 
bouwtechnieken voet aan wal kregen, met alle gevolgen van dien. Zo beantwoorden vrijwel alle 
onderdelen van de historische hoeve niet meer aan de hedendaagse normen voor wooncomfort en 
bedrijfsvoering. 

Aan welke delen van de hoeve werden werken uitgevoerd? 

Uit de enquête en hoevebezoeken werd duidelijk dat vrijwel geen enkel hoevedeel gespaard werd van 
werken. De 43 deelnemers die werken uitvoerden, namen met grote getalen het dak, de muren, 
vloeren, het schrijnwerk, interieur en erf onder handen. Een kleiner aantal, 24, voerde werken uit aan 
de bijgebouwen; deze verbouwingen zijn logischerwijs minder dringend dan die aan het hoofdgebouw 
(zie tabel 10). 

Tabel 10 Aan welke delen van de hoeve werden werken uitgevoerd?  
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Voor welke problemen aan je hoeve zocht of zoek je een oplossing? 

Tijdens de plaatsbezoeken kwamen enkele specifieke problemen bij de historische gebouwen naar 
boven. Ze worden hieronder kort besproken. 

Stabiliteit 

Vrijwel alle hoeves kampten met problemen omtrent stabiliteit. Door slechte fundamenten verzakte 
de hoeve of dragende muren bolden onder het gewicht van het dak naar buiten en scheurden. Omdat 
het renoveren van een hoeve geen goedkope zaak is, gaat in de meeste gevallen de aandacht uit naar 
het woongedeelte, waar het meeste wooncomfort vereist is. Het zijn dan ook de bijgebouwen waar 
deze problemen  regelmatig opdoken. Vooral de muren van schuurgebouwen, die grote, zware daken 
moesten dragen, vertoonden verzakkingen en scheuren. Vandaag heeft de schuur echter vaak geen 
belangrijke functie meer en wordt ze meestal gebruikt als opslagruimte. Zo is het begrijpelijk dat 
hoeve-eigenaars dit gebouw niet als prioritair zien en de drempel voor een dure renovatie groot is. Uit 
gesprekken werd duidelijk dat hoevebewoners geen zicht hebben op deze kosten en vaak uit angst 
niet met de renovatie starten. Toch is niet iedere ingreep ter verbetering van de stabiliteit even 
ingrijpend, zo getuigt onderstaand voorbeeld bij de Klokhoeve in Essen (zie figuur 51 en 52). 

 
Figuur 50 Door de droge zomer verzakte de schuur van de Klokhoeve. De eigenaars hielden de scheuren in 
de muren in de gaten en beslisten nieuwe ankers te plaatsen. Zowel in de dwars- als in de lengterichting van 
de schuur monteerden ze metalen trekankers. Deze liggen onopvallend tegen de originele balken en doen 
weinig af aan het originele karakter van de schuur. 

 
Figuur 51 Aan de buitenzijde plaatsten ze een muuranker dat ze van een ander historisch gebouw 
recupereerden. Het gat van het voormalige muuranker (midden) en diens afdruk zijn nog zichtbaar.  
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Vochtproblemen 

Een tweede kwestie die bij vrijwel alle hoeves naar voren kwam, waren vochtproblemen, zowel via 
lekken in het dak, als opstijgend vocht. Tot na de Eerste Wereldoorlog bezat men niet de gepaste 
technieken om kelders te vrijwaren van vocht. De toenmalige oplossing was een halfverzonken kelder: 
hoewel de vochtproblemen enigszins beperkt bleven, is dit allesbehalve een droge ruimte. Ook in de 
voormalige stallen is vocht vaak een probleem, omwille van het urinezuur van het vee. Zo moeten 
hoevebewoners vandaag dus nog steeds de nodige aandacht aan vocht besteden. 

 Figuur 52 Deze hoeve in Brecht 
kampte met een lek in het rieten 
dak. Rieten daken vergen dan 
ook regelmatig onderhoud en 
zouden eigenlijk om de 25 jaar 
vervangen moeten worden.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 53 De eigenaars van de Klokhoeve vermoedden grotere 
problemen door het optrekkend vocht in een van de voormalige 
stallen. Het openbreken van de muur maakte de onderliggende 
balk zichtbaar, die ondertussen weggerot was en zo snel mogelijk 
vervangen moest worden.  
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Energiebesparende maatregelen 

Op de vraag Heb je moeilijkheden ondervonden om erfgoedwaarden te combineren met 
energiebesparende maatregelen? antwoordde de helft van de deelnemers ‘ja’. Dit is voornamelijk een 
kwestie bij eigenaars die recent (of nog moeten) start(t)en met de renovatie van hun hoeve. Met 
steeds strengere energiemaatregelen is deze renovatie geen evidentie. Pasklare antwoorden of 
voorbeelden voor het isoleren van muren (zonder spouw), (rieten) daken, vloeren en plaatsen van 
meervoudige beglazing, met tegelijkertijd respect voor de erfgoedwaarden zijn meer dan welkom. 
Hoevebewoners hadden ook vragen omtrent het isoleren met natuurlijke materialen, zoals leem en 
kalk, temeer omdat deze een geringere impact hebben op het historische karakter van de gebouwen. 

 
Figuur 54 De bewoners van de Kempenhoeve in Zoersel isoleerden de muren via de 
binnenzijde van de hoeve, zo bleven de gevels in de oorspronkelijke staat. De ramen 
vervingen ze met dubbele beglazing, die ze speciaal op maat lieten maken, zodat het 
historische karakter bewaard bleef. 

Weke daken 

Hoewel weke daken lange tijd typisch zijn voor de historische hoeve in de streek, verdwijnen ze steeds 
meer. Toch zien we dat vandaag velen het pittoreske en ecologische karakter van het rieten dak 
appreciëren en graag zouden willen herwaarderen. Zo is er ten eerste verduidelijking gewenst omtrent 
het onderhoud en de isolerende waarde van het rieten dak. Er leeft de idee dat het rieten dak zowel 
goed isoleert als ventileert. Toch wordt het plaatsen of herstellen van een rieten dak niet herkend door 
de Vlaamse Overheid als ‘energiebesparende maatregel’. Wat zijn de effectieve waarden van een 
dergelijk dak? Welke ingrepen moeten hoevebewoners ondernemen om het energiezuinig te maken? 
Zijn hier premies aan verbonden? Een antwoord op bovenstaande vragen is gewenst. 

Bij het verdwijnen van het weke dak, werd de dakbedekking bij de bijgebouwen van de hoeve, zoals 
de stallen, de schuur of het wagenkot, na de Tweede Wereldoorlog vaak vervangen door golfplaten. 
Golfplaten daken worden echter allesbehalve esthetisch gewaardeerd en meerdere eigenaars 
worstelden met het vervangen ervan. De terugkeer naar een rieten dak is in vele gevallen niet evident 
en het vervangen met zware dakpannen riep vragen op omtrent de stevigheid van de dragende delen 
van de gebouwen (zie figuur 56).  
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Figuur 55 Het rieten dak van de langschuur van hoeve 
Brughmans in Kalmthout werd reeds lang geleden 
vervangen door golfplaten. De eigenaar zou echter 
graag de eigenheid van deze unieke schuur – het is 
immers nog een van de weinige schuren met drie 
beuken, een schilddak en dieper gelegen schuurdeur – 
in de verf willen zetten. Helaas ligt de schuur zeer 
dicht bij de straat, waardoor een rieten dak door 
voorbijgangers kan worden aangeraakt. Zo had de 
eigenaar twijfels over de kwetsbaarheid van riet. 
Tegelijkertijd is het een gigantisch dak en vreest hij 
dat het vervangen met pannen de stabiliteit van de 
schuur in gevaar brengt. 

 

 

 

De verschillende historische bouwlagen van een hoeve 

De historische hoeve is een gebouw dat organisch groeit. De boer bouwde en verbouwde zijn hoeve 
naargelang zijn (evoluerende) noden en eisen. Met een lange geschiedenis dragen de meeste hoeves 
dan ook kenmerken en onderdelen van meerdere perioden. Bij een renovatie stoten bewoners al snel 
op de vraag welke elementen ze het best zouden bewaren en welke niet. Een pasklaar antwoord op 
deze vraag is echter moeilijk te formuleren en de meningen verschillen hier ook over. Het vastpinnen 
van de renovatie naar één bepaalde periode stelt enkele problemen: hoe verantwoord je deze keuze? 
Wat maakt deze periode m.a.w. correcter of meer gewenst dan andere? Door voor een bepaalde 
periode te kiezen en alle vroegere en latere elementen van de hoeve te verwijderen, wordt de 
geschiedenis van het gebouw en alle bijhorende evoluties in zekere zin ook miskend.  

 
Figuur 56 De hoeve-eigenaar van deze 
langgevelhoeve in Brecht stootte bij de 
renovatie op een oudere muuropening met 
korfboog in plaats van rechte strek en koos 
ervoor om beide ontlastingsbogen te 
behouden.  
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Pasklare voorbeelden en een netwerk 

Bij de aankoop van een hoeve is het waarschijnlijk dat er tegen bovenstaande problemen 
gebotst wordt. Uit alle gesprekken werd duidelijk dat voorbeelden van oplossingen meer dan 
wenselijk zijn: hoe losten anderen deze problemen op? Wat zijn de voor- en nadelen van de 
verschillende methoden en wat zijn de te verwachten kosten? Op wie deden zij beroep en had 
deze persoon of organisatie kennis van zaken? Logischerwijs kan een overkoepelend netwerk 
helpen waarin zowel hoevebewoners als lokale vaklui elkaar kunnen vinden en zo ervaringen 
en informatie delen en de weg vinden naar professionele instanties.  

 Betrouwbare vakmensen 

 
Mijn grootste vraag is eigenlijk waar ik een architect kan vinden die de 

nodige kennis en voeling heeft met de historische hoeve. Ik liet al meerdere 
architecten naar mijn hoeve kijken en hoewel ze zeker voldoende 

vakkundig waren, miste ik de kennis over de specifieke hoevegebouwen.  

Eigenaar van een historische langgevelhoeve in Kapellen. 
 
 

Voor welke werken deed u beroep op een vakman? 

Onmisbaar bij vrijwel iedere verbouwing zijn vakmensen. Zoals ook de antwoorden op bovenstaande 
vraag aantonen (zie tabel 11).  

Tabel 11 Voor welke werken deed u beroep op een vakman?  

 

 
Het verbouwen van een historische hoeve is een uitdaging. Vakmensen met kennis van zaken en de 
kunde omtrent werken met erfgoed vormen een grote meerwaarde. Dit werd bevestigd door de 
antwoorden op de vraag Vind je het belangrijk dat een vakman rekening houdt met en kennis heeft 
over de erfgoedwaarde en dus traditionele elementen en bouwmethoden van historische 
hoevegebouwen? De meeste deelnemers, 44,4% vonden dit ‘erg belangrijk’, 33.3% vond dit 
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‘belangrijk’, 15.6% antwoordde hier neutraal, 6.7% ‘niet belangrijk’ en niemand ‘helemaal niet 
belangrijk’ (zie tabel 12). 

Tabel 12 Vind je het belangrijk dat een vakman rekening houdt met en kennis heeft over de erfgoedwaarde en dus de 
traditionele elementen en bouwmethoden van historische hoevegebouwen? (1: erg belangrijk, 2: belangrijk, 3: neutraal, 4: 
niet belangrijk, 5: helemaal niet belangrijk).  

 

Uit de interviews werd echter duidelijk dat de zoektocht naar erfgoedgevoelige vakmensen geen 
sinecure is. Sommige eigenaars zochten zelfs hun toevlucht in het buitenland. Ook hier kan een 
netwerk zeer waardevol zijn. Hoevebewoners kunnen hun ervaringen met verschillende vakmensen 
delen en aanbevelingen doen.  

Een grote meerwaarde zou het betrekken van vakmensen in dit netwerk zijn. Stap één is hier op 
zoek gaan naar vakmensen in de regio, hen op de hoogte brengen van dit project en toetsen in 
welke mate zij begaan zijn en kennis hebben over historisch erfgoed. 

 

4.3 Conclusie 

Uit de bevraging van hoevebewoners werd duidelijk dat op dit moment de verbouwing van een 
historische hoeve vaak nog trial and error is. Zonder heldere leidraad en gedegen kennis en kunde 
omtrent de unieke historische gebouwen, zoeken hoevebewoners vaak naar halfslachtige oplossingen 
en moeten er dikwijls grote toegevingen gedaan worden. In zekere zin brengt dit het hoeve-erfgoed in 
gevaar. Grootste slachtoffers zijn de bijgebouwen, die niet prioritair zijn en waarbij de drempel voor 
een dure renovatie groter is. Vaak hebben hoevebewoners geen zicht op de kosten en gevolgen van 
een bepaalde renovatie, waardoor deze uitgesteld wordt, met alle gevolgen van dien.  

Een eerste luik van deze bevraging focuste op de toegankelijkheid van informatie over historische 
hoeves en instellingen die omkadering bieden omtrent onroerend erfgoed. Uit de resultaten bleek dat 
een te groot aantal hoevebewoners zijn weg niet vond tot degelijke informatie. Het lijkt dus meer dan 
aangewezen om als eerste stap binnen Vakwerk/Netwerk het historische luik van dit rapport in een 
toegankelijke vorm te publiceren voor een breed publiek. Hiernaast kan een handleiding over 
historisch onderzoek naar hoeves ervoor zorgen dat hoevebewoners zelf de specifieke geschiedenis 
van hun hoeve kunnen zoeken, wat kan bijdragen tot meer kennis over de traditionele elementen van 
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de hoeve en bijgevolg een kwaliteitsvollere renovatie. Tot slot zal Vakwerk/Netwerk ook manieren 
moeten vinden om te sensibiliseren en om mensen ertoe aan te zetten om naar deze informatie op 
zoek te gaan en de erfgoedwaarde van hun hoeve te leren herkennen en behouden. 

Als volgende stap binnen Vakwerk/Netwerk moeten de verschillende omkaderende instellingen 
worden voorgesteld. De meerderheid van de hoevebewoners kende Monumentenwacht niet en een 
groot deel was niet of onvoldoende correct op de hoogte van de status van hun hoeve op de Inventaris 
Onroerend Erfgoed. Een samenwerking met beide instellingen in het kader van de uitwerking van 
Vakwerk/Netwerk is dan ook wenselijk. Handvaten die hoevebewoners leren hoe gebruik te maken 
van de online tools van het agentschap zijn dit nog meer. Tot slot vinden hoevebewoners niet de weg 
naar de afwegingskaders en de financiële ondersteuning van het agentschap; wederom zijn 
begeleiding en verduidelijking welkom.  

Een tweede luik van de enquête onderzocht de veelvoorkomende werkzaamheden aan de historische 
hoeve en schetste de meest prominente problemen bij historische hoeves: dit ging van problemen met 
de stabiliteit, over vocht, het vereenzelvigen van energiebesparende maatregelen en de 
erfgoedwaarde van het gebouw, weke daken tot hoevedelen uit verschillende periodes. De 
plaatsbezoeken en interviews maakten duidelijk dat de meeste hoevebewoners op zoek zijn naar 
voorbeelden alvorens ze starten met ingrijpende en dure verbouwingen. Zo kunnen ze beter 
inschatten wat ze kunnen verwachten en welke kosten mogelijk zijn. Bovendien kunnen pasklare 
voorbeelden hun vaak lange zoektocht naar oplossingen beperken. Hierbij is een overkoepelend 
netwerk onmisbaar, waarin hoevebewoners elkaar kunnen vinden.  

Tot slot focuste het laatste luik op de onmisbare vakmensen. Het mag duidelijk zijn dat vakmensen 
met kennis van zaken een grote meerwaarde vormen. Ook hier behoeft de waarde van een netwerk 
van zowel hoevebewoners als vakmensen geen uitleg.  
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5 Besluit 
Hoewel de historische hoeve onlosmakelijk verbonden is met de landelijke identiteit van de Kempen, 
verliest ze door verval, ingrijpende renovaties of afbraak steeds vaker haar erfgoedwaarde. Het is dan 
ook niet eenvoudig om werkzaamheden aan een hoeve uit te voeren en tegelijkertijd haar 
erfgoedwaarde te respecteren. Het project Vakwerk/Netwerk van de Projectvereniging Erfgoed 
Voorkempen wenst een antwoord te bieden op deze moeilijkheden. Het project wordt uitgevoerd in 
twee luiken. Dit rapport vormde het eerste luik van de uitwerking van Vakwerk/Netwerk. Het tweede 
luik wil dit van dit project bestaat uit het aanbieden van concrete handvaten en ondersteuning voor 
hoevebewoners én lokale vaklui bij het onderhoud en herstel van historische hoeves. Verder zal de 
opbouw van een overkoepelend netwerk voor hoevebewoners en lokale vaklui ervoor zorgen dat 
beide doelgroepen elkaar vlotter kunnen vinden.  

Omdat wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van Kempische hoeves schaars is, bevat dit 
rapport ten eerste een inventaris van 219 historische hoeves in de gemeenten Brasschaat, Brecht, 
Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst, Schilde, Wuustwezel en Zoersel. 

Hiernaast bevat dit rapport een uitgebreide wetenschappelijke studie van historische hoeves in de 
Kempen. Die werd gebaseerd op de inventaris, literatuurstudie en het plaatselijk veldwerk. Dit 
historische luik maakte duidelijk dat de arme zandgronden van de Kempen lange tijd een bepalende 
factor vormden voor de streek. De onvruchtbare bodems hadden kleinere landbouwopbrengsten als 
gevolg, wat indirect zorgde voor één overheersend hoevetype: de langgevelhoeve. Die beantwoordde 
qua vorm, grootte en opbouw (een opvolging van kleinschalige hoeveonderdelen onder één dak) het 
best aan de noden en de mogelijkheden van de Kempische boer. Omdat de historische hoeve werd 
gebouwd met materialen uit de nabije omgeving, waren ook de stijlkenmerken van dit overheersende 
hoevetype vrijwel uniform over de gehele regio.  

Toch maakte de inventaris onder meer duidelijk dat het vereenvoudigde archetype van de 
‘langgevelhoeve’ slechts als een referentiepunt gezien kan worden, waarop vele variaties mogelijk zijn. 
Verder mogen ook de kasteel-, heren- en abdijhoeves niet vergeten worden. Desalniettemin blijven de 
langgevelhoeves, in al hun formaten en dimensies, de typische hoeve van de Kempen.  

Naast een historisch literatuuronderzoek naar Kempische hoeves, focust een tweede deel van het 
rapport op de vastgestelde noden en wensen van hoevebewoners van dit kwetsbare agrarisch erfgoed. 
Voordat Erfgoed Voorkempen antwoorden en handvaten kan aanbieden, moet ze weten welke noden 
en behoeften er bij de hoevebewoners van historische hoeves leven. Geraken zij makkelijk aan 
correcte informatie? Waar hebben zij vragen over en problemen mee? Aan de hand van een enquête 
en interviews werden de probleempunten omtrent het onderhoud en beheer van historische hoeves 
geïdentificeerd – dit rapport vat ze samen.  

Zonder gedegen kennis en kunde omtrent het bijzondere hoeve-erfgoed, monden veel 
werkzaamheden uit in trial and error. Uit de analyse werd duidelijk dat een groot aantal 
hoevebewoners zijn weg niet vindt tot degelijke informatie en de omkaderende instellingen, zoals 
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Monumentenwacht of het agentschap Onroerend Erfgoed. Publicaties voor een breed publiek en een 
handleiding kunnen hier soelaas bieden.  

Verder maakte de bevraging duidelijk dat de meeste hoevebewoners hoofdzakelijk zoeken naar 
pasklare voorbeelden omtrent werkzaamheden. De meeste hoeves kampten met problemen omtrent 
stabiliteit, vocht, en energiebesparende maatregelen. Het is niet eenvoudig om snel oplossingen te 
vinden voor dergelijke problemen en tegelijkertijd rekening te houden met de erfgoedwaarde van de 
historische hoeve. Pasklare voorbeelden zouden een snel antwoord op hun vragen kunnen bieden. En 
zouden er bovendien voor kunnen zorgen dat hoevebewoners beter kunnen inschatten wat ze mogen 
verwachten van bepaalde verbouwingen, welke kosten er gemaakt moeten worden en waar ze 
gedegen vakmensen kunnen vinden. Onwetendheid zorgt er in sommige gevallen voor dat 
hoevebewoners de stap niet durven zetten om te starten met noodzakelijke renovaties, met alle 
gevolgen van dien. Het mag duidelijk zijn dat een overkoepelend netwerk hierbij onmisbaar is, waarbij 
het van belang is dat zowel hoevebewoners als gedegen vakmensen betrokken zijn.  
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6 Bijlagen 

6.1 Definities erfgoedwaarden en selectiecriteria 

• Archeologische waarde: Een onroerend goed heeft archeologische waarde als het betekenisvol 
kan bijdragen tot de reconstructie van de bestaansgeschiedenis van de mensheid en haar relatie 
tot de omgeving door de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of sporen van de mens en 
zijn omgeving te behouden of ze met archeologische en natuurwetenschappelijke methoden te 
onderzoeken.  

• Architecturale waarde: Een onroerend goed heeft architecturale waarde als het getuigt van een 
fase of aspect van de (landschaps)architectuur of de bouwkunst in het verleden. Het kan gaan om 
typologie, stijl, oeuvre of materiaalgebruik.  

• Artistieke waarde: Een onroerend goed heeft artistieke waarde als het getuigt van het 
kunstzinnige streven van de mens in het verleden.  

• Culturele waarde: Een onroerend goed heeft culturele waarde als het getuigt van tijd- en/of 
regiogebonden menselijk gedrag.  

• Esthetische waarde: Een onroerend goed heeft esthetische waarde als het de waarnemer 
zintuiglijke schoonheid laat ervaren.  

• Historische waarde: Een onroerend goed heeft historische waarde als het getuigt van een 
(maatschappelijke) ontwikkeling, gebeurtenis, figuur, instelling of landgebruik uit het verleden 
van de mens.  

• Industrieel-archeologische waarde: Een onroerend goed heeft industrieel-archeologische waarde 
als het getuigt van een ambachtelijk of industrieel verleden.  

• Technische waarde: Een onroerend goed heeft technische waarde als het de ontwikkeling van de 
(cultuur)techniek in het verleden illustreert. Het gaat om technische toepassingen als illustratie 
van zowel traditionele als innovatieve technieken en materialen.  

• Ruimtelijk-structurerende waarde: Een onroerend goed heeft ruimtelijk-structurerende waarde 
als het de ruimte nu of in het verleden ordent, afbakent, structureert of de blik leidt.  

• Sociale waarde: Een onroerend goed heeft sociale waarde als het in de hedendaagse 
gemeenschap nog een actief, overgeleverd sociaal gebruik kent of gemeenschapsvormend is 
blijven werken.  

• Stedenbouwkundige waarde: Een onroerend goed heeft stedenbouwkundige waarde als het een 
rol speelt in de (planmatige) inrichting van de bebouwde ruimte in het verleden. Deze inrichting 
omvat ook de wisselwerking tussen open en bebouwde ruimte en de samenhang tussen de 
verschillende schaalniveaus.  

• Volkskundige waarde: Een onroerend goed heeft volkskundige waarde als het getuigt van 
gebruiken en gewoonten, voorstellingen en tradities van een specifieke bevolkingsgroep of 
gemeenschap in het verleden.  

• Wetenschappelijke waarde: Een onroerend goed heeft wetenschappelijke waarde als het 
potentie heeft voor kennisontwikkeling en kenniswinst over een bepaald thema, periode of 
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fenomeen, als het een bijzondere bijdrage geleverd heeft op dat vlak of als het een typevoorbeeld 
is.  

• De zeldzaamheid van het object, rekening houdend met de geografische context, de 
chronologische context, de architectuurhistorische context(concept, bouwstijl, materiaalgebruik, 
...), het oeuvre van een architect of ontwerper.  

• De authenticiteit van het object, rekening houdend met de volledigheid van het object of de site, 
de afwezigheid van ingrijpende verbouwingen of storende herstellingen, foutieve restauraties en 
latere toevoegingen die de oorspronkelijke toestand sterk hebben gewijzigd.  

• De representativiteit van het object binnen de geografische context, de chronologische context, 
de architectuurhistorische context (concept, bouwstijl, materiaalgebruik, ...), het oeuvre van een 
architect of ontwerper.  

• De ensemblewaarde van het object rekening houdend met de samenhang tussen de verschillende 
onderdelen van het object op zich (exterieur, afwerking, meubilair), de samenhang tussen het 
gebouw en zijn cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele context, de samenhang 
tussen het gebouw, de bouwheer, de bouwmeesters en de weldoeners. Onder ensemblewaarde 
begrijpen we ook de ruimtelijke samenhang van meerdere objecten, bv. een dorpskern met een 
kerk, pastorie, school en gemeentehuis.  

• De contextwaarde rekening houdend met de stedenbouwkundige impact, de beeldbepalende 
waarde, de aanwezigheid van een bepaalde infrastructuur, het maatschappelijke draagvlak.119 

  

 
 
119 I. Debacker, ‘Richtlijn. Beoordelen van sloopaanvragen van gebouwen opgenomen in de vastgestelde 
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed’, 2018, op onroerenderfgoed.be. 
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6.2 Inventaris van historische hoeves 

 Brasschaat 

 Naam boerderij Actief Straat + nummer Juridische 
status 

Vroegste 
datering 

Opstelling 
hoevegebouwen Muren Daken Stijl Nr. 

IOE 120 

1 Hemelhoeve Nee Azalealaan 3b Vastgesteld 1926 U-vorm  
 

Baksteen 

Hoofdgebouw met pannen 
schilddak 
Bijgebouwen met pannen 
zadeldaken 

Neoclassicisme 12823 

2 Bremdonkhoeve; 
De Melkerij Nee Bredabaan 91-93 Vastgesteld 18de eeuw Woonstalhuis, 

langschuur en bakhuis Baksteen 
Woonstalhuis met pannen 
zadeldak 
Schuur met rieten schilddak 

TBB 121 12775 

3 ’t Proefstation Nee Hoogboomsteenweg 170 Vastgesteld 1916 

Complex: 2 
woonstalhuizen, 2 
schuren, grote 
stallingen 

Baksteen Zowel pannen als rieten zadel- en 
wolfsdaken Cottagestijl 12796 

4   Nee Hoogboomsteenweg 176-
178 Vastgesteld 1906 

Complex: 
boerenburgerhuis, 
remise, stallen en 
berghok 

Baksteen Rieten zadel- en wolfsdaken Cottagestijl 12797 

5 Hoeve 
Vriesedonck Nee Donksesteenweg 162 Vastgesteld 1875 – 1899 Complex: woonhuis, 

stallen en schuren Baksteen Pannen schild- en zadeldaken TBB 12790 

6 Hoeve de Mick Nee Papestraat 28B Vastgesteld 18de eeuw Langgevelhoeve (3-
beukig) Baksteen Pannen wolfsdak TBB 12835 

7 Hoeve Nottebohm ? Sint Jobsesteenweg 62 Geen 1927 

L-vorm (woonhuis, 
koeien- en 
paardenstallen), 
droogloods, 
machinegebouw, 
varkensstal, mestvaalt, 
silo en kippenhok 

Baksteen Kunstleien zadeldaken 
Functionele 
architectuur 
(modelhoeve) 

 

 
 
120 IOE: Inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed. Achter de nummers zit een link naar de bijhorende pagina van de online inventaris van het agentschap.  
121 TBB: Traditionele baksteenbouw 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12823
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12775
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12796
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12797
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12790
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12835
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8 Hoeve en herberg 
De Groene Jager Nee Bredabaan 889 Geen 1854 U-vorm Baksteen Rieten schilddaken TBB  

9 
Den Anker 
Estaminet; 
Boshoeve 

Nee Miksebaan 320-326 Geen 1750 - 1800 Langgevelhoeve 
(3-beukig) Baksteen Pannen zadeldak met zuidelijk 

wolfseinde TBB  

10  Nee Oude Gracht 182 Geen 1870 Langgevelhoeve 
Baksteen met 
knoestige 
boomstronken 

Strooien wolfsdaken Engelse 
landschapsstijl  

11 Mikhof Nee Mikhof 25 Geen Ca. 1850 Woonstalhuis en 
schuurtje Baksteen Pannen zadeldak TBB  

12 Schuur ‘Grasdries’  Grasdries 4 Geen 1875 - 1899 Langschuur Baksteen Pannen zadeldak TBB  
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 Brecht 

 Naam boerderij Actief Straat + nummer Juridische 
status 

Vroegste 
datering 

Opstelling 
hoevegebouwen Muren Daken Stijl Nr. IOE 

1 Grote 
Vraaghoeve Ja De Vraagstraat 8 Vastgesteld 1168 / 1835 Woonstalhuis, schuur, 

recente stalling Gele baksteen Rieten zadeldaken 
Schuur met rieten schilddak TBB 12845 

2  Ja Hoekstraat 7  Vastgesteld 1905 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 12848 

3  Ja Hoekstraat 29 Vastgesteld 1867 Woonstalhuis en 2 
langschuren Baksteen Pannen zadeldaken TBB 12849 

4 Den Hoenakker Nee Hoekstraat 36 Vastgesteld 1825 – 1850 Woonstalhuis en 
langschuur Baksteen 

Kunstleien zadeldak en 
zuidelijk wolfseinde 
Schuur met pannen en 
golfplaten wolfsdak 

TBB 12850 

5 Hoeve De Vos Nee Krekelbergstraat 25 Vastgesteld 19de eeuw 
Woonstalhuis, 
langschuur, stallen en 
werkhuis 

Baksteen Pannen zadeldaken 
Schuur met pannen wolfsdak TBB 12851 

6 Waterhoeve Nee Lessiusstraat 29 Beschermd 1758 Woonstalhuis, langschuur 
en bakhuis Baksteen 

Pannen zadeldaken 
Schuur met pannen en rieten 
schilddak 

TBB 12854 

7  Nee Schoordijkweg 2 Vastgesteld 1800  Langgevelhoeve Baksteen Rieten zadeldak TBB 12859 

8 Starrenborg Nee Schotensteenweg 14 Vastgesteld 1875 – 1899 Woonstalhuis, langschuur 
en bergplaats Baksteen Pannen zadeldaken Laat-19e-eeuwse 

baksteenbouw 12860 

9  Nee Lochtsebaan 2 Vastgesteld 1852  Woonstalhuis en 
langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 12864 

10 De Broeigans Nee Tilburgbaan 52 Beschermd 1875 – 1899  
L-vorm (Woonhuis, 
stallen, langschuur) en 
wagenhuis 

Baksteen Pannen zadeldaken 
TBB met 
Romaanse 
stijlkenmerken 

12865 

11  Nee Van Pulstraat 1 Vastgesteld 1825 - 1850 Langgevelhoeve (parallel 
recentere stalling) Baksteen Pannen zadeldaken TBB 12866 

12 Kapelhoeve Nee Kerklei 9 Vastgesteld 18de eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak 
TBB met West-
Vlaamse 
stijlkenmerken 

12874 

13  Nee Kerklei 12 Vastgesteld 19de eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 12875 

14 Ringenhoeve Ja Ringven 1 Vastgesteld Ca. 1900 Woonstalhuis, langschuur 
en bergplaats Baksteen Pannen zadeldaken TBB 12880 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12845
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12848
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12849
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12850
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12851
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12854
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12859
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12860
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12864
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12865
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12866
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12874
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12875
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12880
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15  Nee Groot Veerle 43 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis, stalling, 
bakhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 12891 

16 ’t Leemakkerke Nee Abdijlaan 2 Geen 1800 – 1850 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak en 
golfplaten over stallingen TBB  

17 De Hoge Schouw Nee Abdijlaan 31 Geen 1900 – 1950 

Complex: tweelagig 
woonstalhuis, langschuur 
en diverse hoeve-
gebouwen 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

18 Den hoekakker Nee Hoekstraat 36 Geen 1775 – 1825 Langgevelhoeve, 
langschuur en wagenhuis Baksteen 

Pannen zadeldaken 
Schuur met golfplaten 
wolfsdak 

Gerenoveerd 
(1980’s fermette)  

19 ’t Grijs Peerd Nee Lege weg 6 Geen 1800 – 1850  
Woonstalhuis,  
langschuur met 
wagenhuis en bakhuisje 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

20 Lindehoeve Ja Molenheiken 32 Geen 1900 – 1950 Woonstalhuis met 
langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

21 De Kleihoeve Nee Molenheiken 74 Geen 1850 – 1930 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

22 Koobenhoeve Nee Kloosterstraat 14 Geen 1938 
L-vorm (woonhuis met 
stallen), langschuur en 
stalling 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

23 ’t Groot Vel Nee Groot Veerle 36 Geen 1900 – 1950 
Woonstalhuis en 
langschuur met stallingen 
in zijbeuk 

Baksteen Pannen zadeldaken Baksteenbouw  

24 Stoppelhoeve Ja Klein Veerle 64 Geen 1900 – 1950 Woonstalhuis, langschuur 
en stalgebouw Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

25 Capelleveldhoeve Ja Overbroekstraat 24 Geen 1887 Woonstalhuis met 
langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

26 Broeckhoven Nee Broeckhovenstraat 6 Geen 1880 – 1940 
Woonhuis met 
achterliggende stallen en 
wagenhuis 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

27 Stapelheide 
hoeve Ja Oudaenstraat 6 Geen 1930 – 1950 Langgestrekt 

hoevegebouw Baksteen Pannen zadeldak Baksteenbouw  

 
  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12891
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 Essen 

 Naam boerderij Actief Straat + nummer Juridische 
status Vroegste datering Opstelling hoevegebouwen Muren Daken Stijl Nr. 

IOE 

1  Nee Beliestraat 66 Vastgesteld 1905 Woonstalhuis, langschuur en 
stallingen Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13003 

2 Verscheyveld Nee Bergsebaan 14 Vastgesteld Ca. 1850 Woonstalhuis en langschuur  Baksteen Pannen zadeldak en schuur met 
kunstleien zadeldak TBB 13004 

3  Nee Bergsebaan 16 Vastgesteld Ca. 1850 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldak en schuur met 
golfplaten, geknikt zadeldak TBB 13005 

4  Nee Bergsebaan 30 Vastgesteld Ca. 1850 Woonstalhuis, langschuur, 
dienstgebouw en recente stallingen Baksteen Kunstleien zadeldak en schuur met 

pannen zadeldak  13007 

5  Nee Essendonkbos 5 Vastgesteld 1898 Woonstalhuis met herenwoonst en 
langschuur Baksteen Kunstleien zadeldak en schuur met 

golfplaten wolfsdak  13013 

6 Klokhoeve Nee Hemelrijk 91 Vastgesteld 1870 – 1880  U-vorm (woonhuis, stallen, 
schuren, werkhuizen) Baksteen 

Woonhuis met pannen zadeldak, 
hoevedelen met pannen 
wolfsdaken 

TBB 13017 

7 Emerans hoef Nee Hemelrijk 35 Vastgesteld 1827 Woonstalhuis, karrenkot en 
verdwenen langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13020 

8 Kiekenhoeve Nee Moerkantsebaan 
54 Vastgesteld 1767 Woonstalhuis, bakhuis en 

voormalige langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13038 

9 Schuur voormalige hoeve 
Essendonck Nee Moerkantsebaan 

54 Vastgesteld Heropgebouwd in 
1976 Langschuur Vakwerk Rieten schilddak  13038 

10 Moerkantheide Nee Moerkantsebaan 
139 Vastgesteld 1900 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 13041 

11 Kapelhoeveschuur Nee Moerkantsebaan 
175 Vastgesteld 1888 Langschuur Baksteen Golfplaten zadeldak TBB 13042 

12  Nee Noordeneind 2 Vastgesteld 19e eeuw Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13070 

13 Kapellehoeve Nee Schanker 13 Vastgesteld 1858 Woonstalhuis, bakhuis en 
verdwenen langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13074 

14 Rommeshoef Ja Rouwmoer 6 Geen 1800 - 1850 Woonstalhuis, stallen, dwarsschuur 
en wagenhuis rond koer Baksteen Pannen zadel- en schilddaken TBB  

15  Nee Leemstraat 55 Geen       

16 De Grenshoeve Nee Moerkantsebaan 
342 Geen 1931 Woonstalhuis, langschuur en 

stalling Baksteen Pannen zadeldaken   

 
  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13003
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13004
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13005
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13007
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13013
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13017
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13020
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13038
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13038
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13041
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13042
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13070
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13074
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 Kalmthout 

 Naam boerderij Actief Straat + nummer Juridische 
status 

Vroegste 
datering Opstelling hoevegebouwen Muren Daken Stijl Nr. IOE 

1 De Oude Heihoef Ja Blikstraat 82 Vastgesteld 1850 – 1899 Langgevelhoeve Baksteen Rieten zadeldak TBB 13241 

2 Abdijhoeve De Greef Nee De Greef 1 - 3 Vastgesteld Ca. 1775 Gesloten vierkanthoeve 
(woonhuis, stallen, dwarsschuur)  Baksteen Pannen zadel- en schilddaken TBB 13246 

3 Abdijhoeve Het Hof Nee Driehoekstraat 27 Vastgesteld 1860 Woonstalhuis, dwarsschuur, 
wagenhuis en bakhuisjes Baksteen 

Woonstalhuis met rieten wolfsdak, 
schuur en bakhuisjes met pannen 
zadeldak, wagenhuis met pannen 
wolfsdak 

TBB 13248 

4  Ja Driehoekstraat 29 Vastgesteld 1841 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13249 

5 Hoeve Brughmans Nee Heikantstraat 51 – 
55  Vastgesteld 1836 Woonstalhuis, langschuur en 

bakhuis Baksteen 
Woonstalhuis en bakhuis met 
pannen zadeldak, schuur met 
golfplaten wolfsdak 

TBB 
13255 
en 
13256 

6  Nee Kijkuitstraat 51 – 52 Vastgesteld 1841 Langgevelhoeve Baksteen Pannen wolfsdak TBB 13282 

7 Laerhoeve Ja Roosendaalsebaan 
140 Vastgesteld 1864 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldak TBB 13295 

8 Hoeve de Handelaer Nee Handelaar 6 Vastgesteld 1850 – 1899  Woonstalhuis, langschuur, 
wagenhuis en bakhuis Baksteen Pannen zadeldaken en wagenhuis 

met rieten wolfsdak TBB 84261 

9  Nee Holleweg 29 Geen 1880 – 1940  Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

10   Maatjesstraat 37 Geen 18e eeuw Langgevelhoeve Baksteen Rieten zadeldak met wolfseinde TBB  

11 De boshoeve  Handelaar 5 Geen 18e eeuw Woonstalhuis, langschuur en 
wagenhuis Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

12 Handelaerhoeve Ja Handelaar 10 Geen 18e eeuw Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldak en schuur met 
golfplaten zadeldak TBB  

13 Franciscushoeve Nee Roosendaalsebaan 
85 Geen 1906 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB  

 
  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13241
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13246
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13248
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13249
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13255
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13256
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13282
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13295
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84261
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 Kapellen 

 Naam boerderij Actief Straat + nummer Juridische status Vroegste 
datering Opstelling hoevegebouwen Muren Daken Stijl Nr. 

IOE 

1 Koude Heyde Nee Bosdreef 121 Vastgesteld 17e eeuw L-vorm (woonhuis, stallen en 
dwarsschuur) Baksteen Rieten schilddaken TBB 13306 

2  Nee Ertbrandstraat 46 Vastgesteld Ca. 1850 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13315 

3 Vinushoeve Nee Hoogboomsteenweg 
87 - 89 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis met bakhuis Baksteen Leien en rieten zadeldak  13338 

4 Franse Heidehoeve Nee Hoogboomsteenweg 
278 Vastgesteld Ca. 1870  Woonhuis en stallen Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13343 

5  Nee Kapelsestraat 113 Vastgesteld 1886 Langschuur Baksteen Strooien en golfplaten zadeldak TBB 13358 

6  Nee Kapelsestraat 174 Vastgesteld 19e eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13360 

7 Lindenhoeve Nee Kapelsestraat 252 Vastgesteld Ca. 1850 Woonstalhuis, langschuur, 
koetshuis en bakhuis Baksteen Rieten zadeldaken, koets- en 

bakhuis met pannen zadeldaken TBB 13364 

8  Nee Kapelsestraat 274 Vastgesteld 19e eeuw Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13367 

9  Nee Oude Gracht 14 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis, langschuur met 
stallen, paardenstal,  Baksteen 

Rieten zadeldak, stallen, schuur en 
paardenstallen met pannen 
zadeldaken 

 13396 

  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13306
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13315
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13338
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13343
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13358
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13360
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13364
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13367
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13396
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 Malle 

 Naam boerderij Actief Straat + nummer Juridische 
status 

Vroegste 
datering 

Opstelling 
hoevegebouwen Muren Daken Stijl Nr. IOE 

1  Nee Oude Molenstraat 22 Vastgesteld 18e eeuw 
Woonstalhuis, 
langschuur, stallen en 
bakhuis 

Baksteen 
Rieten en pannen schilddak, schuur met pannen 
schilddak en stallen en bakhuis onder pannen 
zadeldaken 

TBB 13533 

2 Hooiberghoeve Nee Antwerpsesteenweg 51 Vastgesteld 19e eeuw Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 13542 

3  Nee Antwerpsesteenweg 64 Vastgesteld 19e eeuw Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 13544 

4  Nee Antwerpsesteenweg 93 Vastgesteld 19e eeuw L-vorm (woonstalhuis) en 
langschuur Baksteen Pannen zadel- en tentdak en schuur met pannen 

wolfsdak TBB 13545 

5 De Daadhoeve Nee De Daad 2 Vastgesteld 19e eeuw Woonstalhuis en 
langschuur 

Baksteen en 
houten schuur 

Pannen zadeldak en schuur met pannen 
wolfsdak  13553 

6  Nee Sint-Lenaartsebaan 128 Vastgesteld Ca. 1850 Woonstalhuis, langschuur 
en stalling 

Baksteen en 
houten schuur 

Pannen zadeldak en schuur met pannen 
wolfsdak TBB 13565 

7  Nee Salphen 1 Vastgesteld Ca. 1850 Woonstalhuis en 
langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13567 

8  Nee Salphen 2 Vastgesteld Ca. 1850 Woonstalhuis, stalling en 
langschuur 

Baksteen en 
houten schuur 

Pannen zadeldak en schuur met pannen 
wolfsdak TBB 13568 

9  Nee Salphen 3 Vastgesteld 19e eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13569 

10  Nee Salphen 5 Vastgesteld 19e eeuw Woonstalhuis en 
langschuur 

Baksteen en 
houten schuur 

Pannen zadeldak en schuur met pannen 
wolfsdak TBB 13569 

11 De Grote Hoeve Nee De Hoeve 1 Beschermd 1853 2 woonstalhuizen en 
langschuur rond koer Baksteen Pannen wolfsdaken TBB 13750 

12  Nee Heikantstraat 14 Vastgesteld 1836 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 13752 

13 Kasteelhoeve Nee Kasteellaan 81 Vastgesteld 19e eeuw Woonstalhuis, karrenkot 
en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13759 

14  Nee Sint Laurentiuslaan 30  Vastgesteld 19e eeuw Woonstalhuis en 
wagenhuis  Baksteen Pannen zadeldaken TBB 206862 

15 Hoeve de 
Lemberg Nee Leemstraat 45 Geen Ca. 1877 Woonstalhuis, langschuur 

met wagenhuis Baksteen Pannen zadeldaken   

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13533
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13542
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13544
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13545
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13553
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13565
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13567
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13568
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13569
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13569
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13750
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13752
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13759
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206862
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16 Den Boom Tuyn Ja Kapselstraat 3 Geen 1851 2 langschuren Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

 Ranst 

 Naam boerderij Actief Straat Juridische 
status 

Vroegste 
datering 

Opstelling 
hoevegebouwen  Muren Daken Stijl Nr. IOE 

1 
Grote 
Spaendervoorthoeve; 
De drie Boerkens 

Nee Beeldekensstraat 1 Vastgesteld 18e eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13946 

2  Het Visbeen Nee Bistweg 9 Vastgesteld Ca. 1870 Woonstalhuis en 
langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13861 

3 Driepikkel-hoeve Nee  Driepikkelhoeveweg 2 Beschermd Ca. 1770 
Woonstalhuis, 
wagenhuis en 
langschuur 

Baksteen Pannen schilddaken TBB 13814 

4 Gasthuishoeve Nee Schawijkstraat 109 Beschermd 17e eeuw Woonhuis en 
langschuur 

Baksteen met 
vakwerk en 
houten schuur 

Pannen zadeldaken TBB 13848 

5 Hoeve Drogenhof Nee Schawijkstraat 107 Beschermd 1753 Woonstalhuis, 
langschuur en bakhuis 

Baksteen en 
houten schuur 

Pannen zadeldaken en 
schuur met pannen 
schilddak 

TBB 13847 

6 Hoeve van het 
Broechemhof Nee Broechemhof 6 Vastgesteld 19e eeuw U-vorm Baksteen Pannen en golfplaten 

zadeldak TBB 13863 

7   Nee Donkereweg 24 Vastgesteld 1720 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13813 

8   Nee Heidstraat 72 Vastgesteld Ca. 1770 
Woonstalhuis, 
dwarsschuur en 
bakhuis 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13924 

9 Cijnshoeve Nee Herentalsebaan 155 Beschermd 17e eeuw Woonstalhuis met 
cijnskamer 

Bak- en 
zandsteen 

Pannen zadeldak met 
wolfseinde 

Traditionele 
bak- en 
zandsteenstijl 

13818 

10  Hoogaerdse hoeve   Hogenaardseweg 8 Vastgesteld 1748 
L-vormig 
woonstalhuis, 
stallingen en bakhuis 

Baksteen 
Pannen zadeldaken, 
stalgedeelte met 
wolfsdak 

TBB 13821 

11   Nee Hogenaardseweg 9 Vastgesteld 18e eeuw Langgevelhoeve (3-
beukig) en langschuur Baksteen Pannen zadeldak met 

wolfseinde TBB 13820 

12 Hoeve Nederhinne 
Boerenkrijgschuur Nee Kapelstraat 82 Beschermd 1501 L-vormig woonstalhuis 

en langschuur 
Baksteen en 
vakwerk schuur 

Pannen zadeldak en 
schuur met rieten 
schilddak 

TBB 13871 

13 Hinnepikhoeve Nee Kapelstraat 99 Vastgesteld 1857 
Woonstalhuis en 
stalling met 
wagenhuis 

Baksteen Pannen wolfsdak TBB 13872 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13946
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13861
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13814
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13848
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13847
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13863
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13813
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13924
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13818
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13821
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13820
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13871
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13872
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14   Nee Knodbaan 128 Vastgesteld Ca. 1850 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 13961 

15 Lentberghoeve Nee Knodbaan 9 Vastgesteld 17e eeuw Langgevelhoeve  
(3-beukig) Baksteen Pannen wolfsdak TBB 13958 

16   Nee Kreupelstraat 47 Vastgesteld 18e eeuw Langgevelhoeve  
(3-beukig) Baksteen Pannen wolfsdak TBB 13929 

17 Hoeve Het Witte Ven Nee Kreupelstraat 5 Vastgesteld 1846 
Woonstalhuis, 
langschuur met 
wagenhuis en stalling 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13928 

18 Hof van Ranst Nee Kromstraat 67 Beschermd Ca. 1770 Woonstalhuis en 
bakhuis Baksteen Pannen zadeldaken 

Traditionele 
bak- en 
zandsteenstijl 

13825 

19   Nee Laarstraat 24 Beschermd 1788 
Woonstalhuis, 
langschuur met 
wagenhuis 

Baksteen en 
vakwerkwand 

Pannen schilddaken en 
bakhuis met zadeldak TBB 13826 

20   Nee Liersesteenweg 131 Vastgesteld 18e eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13934 

21   Nee Massenhovensesteenweg 
17 Vastgesteld Ca. 1870 

Woonstalhuis, 
langschuur en 
wagenhuis 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13883 

22   Nee Moorstraat Vastgesteld 1775 – 1799 Woonstalhuis en 
bakhuis Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13887 

23 Hoeve Bossenstein Nee Moorstraat Vastgesteld 1775 – 1799  L-vormige 
langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13888 

24  Bisthoeve Nee Oelegemsesteenweg 22 Vastgesteld 1775 – 1799  
L-vormige 
langgevelhoeve  
(3-beukig) 

Baksteen Pannen zadeldak TBB 13891 

25   Nee Oelegemsesteenweg 25 Vastgesteld 1907 Woonhuis, U-vormige 
hoevegebouwen Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13892 

26   Nee Oelegemsesteenweg 37 Vastgesteld 18e eeuw 
Woonstalhuis, 
dwarsschuur met 
wagenhuis 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13893 

27   Nee Ranstsesteenweg 183 Vastgesteld 1775 – 1799 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13845 

28 Runtvoorthoeve Nee Rundvoortstraat 105 Beschermd 17e eeuw Woonstalhuis, stalling 
en langschuur 

Baksteen en 
vakwerk 

Leien zadeldak, schuur 
met rieten schilddak TBB 13973 

29 Vriesele hoeve Nee Schildesteenweg 90 Vastgesteld 1775 – 1799 
Woonstalhuis, 
dwarsschuur en 
bakhuis 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13980 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13961
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13958
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13929
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13928
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13825
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13826
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13934
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13883
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13887
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13888
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13891
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13892
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13893
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13845
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13973
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13980
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30   Nee Sint Gummarusstraat 7 Vastgesteld Ca. 1840 Langgevelhoeve, 
wagen- en bakhuis Baksteen Pannen zadeldaken TBB 13937 

31   Nee Sint Jozef 5 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis, 
langschuur en bakhuis Baksteen Pannen zadeldaken en 

schuur met schilddak TBB 13902 

32  Torrekenshoef Nee Torekenshoefstraat 25 Vastgesteld 1800 – 1825 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13941 

33   Nee  Venweg 12 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 13943 

34 Hoeve Het Schranske Nee Vincent Goossenslaan 25 Vastgesteld 1718 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 13948 

35 De Bietgroeve Nee Zandhovensteenweg 104 Geen 1775 – 1799 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

36 Hof van Lidt Nee Maasweg 2 Geen 1775 – 1799  
Woonstalhuis, 
langschuur en 
wagenhuis 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

 
  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13937
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13902
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13941
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13943
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13948
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 Schilde 

  Naam boerderij Actief Straat + nummer Juridische 
status 

Vroegste 
datering Opstelling hoevegebouwen Muren Daken Stijl Nr. IOE 

1 Hoeve 
Spreeuwenborg Nee Renier Sniederspad  

3A-B Beschermd 1750 – 1799 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 14147 

2 Grote Hoeve Nee Bellevuedreef 40 Vastgesteld 1754 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Rieten zadeldaken TBB 14105 

3 Dobbelhoeve Nee Goorstraat 41-43 Beschermd 1775 – 1799 
L-vormig woonstalhuis met 2 
woningen, stallingen, 2 
langschuren en bakhuis 

Baksteen en 
houten schuur 

Pannen zadel-, wolfs- 
en schilddaken 

Traditionele 
bak- en 
zandsteenstijl 

14122 

4 Couwenberghhoeve Nee Bethaniëlei 81 Beschermd 18e eeuw Langgevelhoeve en 
langschuur 

Baksteen en 
arduin 

Pannen zadeldak met 
wolfseinde TBB 14108 

5  Kraanhoeve Nee Lindenstraat 54 Beschermd 17e eeuw Langgevelhoeve Baksteen en 
vakwerk Pannen schilddak TBB 14131 

6   Nee De Rest 10-12 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis, langschuur en 
bakhuis Baksteen Pannen zadeldaken TBB 14114 

7   Nee Puttenhoflaan 7 Vastgesteld 1850 – 1899 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 14140 

8   Nee Wijnegemsteenweg  
69-71 Vastgesteld Ca. 1850 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 14386 

9 Kattenberghoeve Nee Sint Jobsteenweg 34-36 Beschermd 18e eeuw Woonstalhuis, langschuur en 
bakhuis Baksteen 

Pannen zadeldaken en 
schuur met kunstleien 
schilddak 

Traditionele 
bak- en 
zandsteenstijl 

14375 

10 Hoeve Marijnissen Nee Moerstraat 55 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis en langschuur 
met bergplaats 

Baksteen en 
houten 
bergplaats 

Pannen zadeldaken en 
schuur met schilddak TBB 14362 

11 

Schranshoeve, 
Kloosterhoeve,  
’t Nieuwhof,  
’t Oudhof, De Schrans 

Nee Moerstraat 26 Beschermd 17e eeuw Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak 
Traditionele 
bak- en 
zandsteenstijl 

14175 

12 Molenhoeve Nee Molenakker 34 Beschermd Ca. 1770 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 14364 

13 Bellemondhoeve Nee Bellemond 22 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis en langschuur 
Baksteen en 
versteend 
vakwerk 

Pannen zadeldak en 
schuur met schilddak Neotraditioneel 14161 

 

  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14147
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14105
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14122
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14108
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14131
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14114
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14140
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14386
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14375
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14362
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14175
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14364
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14161
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 Wuustwezel 

 Naam boerderij Actief Straat + nummer Juridische 
status 

Vroegste 
datering Opstelling hoevegebouwen Muren Daken Stijl Nr. 

IOE 

1 Hoeve 
Nuytemans Nee Achterstraatje 5 Beschermd 1797 Woonstalhuis, langschuur en 

wagenhuis Baksteen Rieten wolfsdaken TBB 14455 

2 Hoeve De 
Ruysscher Nee Achterstraatje 10 Vastgesteld 1841 Woonstalhuis, dwarsschuur Baksteen Pannen zadeldak met wolfseinde en 

schuur met schilddak TBB 14456 

3 Gasthuishoeve Nee Dorpsstraat 36 Vastgesteld 1775 – 1799 Woonstalhuis Baksteen Pannen schilddak TBB 14465 

4 Hoeve Lilly Ja Gasthuisdreef 5 Vastgesteld 1904 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak  14470 

5 Hoeve Annie Nee Gasthuisdreef 6 Vastgesteld Ca. 1904 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak  14470 

6 
Napoleonhoeve, 
Den Dobbelen 
Arendt 

Nee Kruisweg 12 Beschermd 1775 – 1799 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 14479 

7 D’Uylenburgh Nee Noordheuvel 50 Vastgesteld Ca. 1877 
Woonstalhuis, U-vormige 
stallen, wagenhuis en 
langschuur met duiventoren 

Baksteen Pannen zadeldaken, schuur met 
wolfsdak en toren met leien naaldspits TBB 14482 

8 Vloeikenshoeve Ja Vloeikensstraat 27 Beschermd 1825 
Woonhuis met duiventoren, 
koetshuis, paardenstal, 
langschuur en bakhuis 

Baksteen Pannen zadeldak, rieten tent- en 
zadeldak Laatclassicisme 14490 

9 Hoeve 
Rysevennen  Baan 20 Geen 1900 – 1940 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB  

10 Grootvaders Hof  Baan 27 Geen Ca. 1850 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

11 Sint-
Sebastiaanhoeve  Baan 32 Geen Ca. 1850 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

12   Baan 40 Geen 19e eeuw 
Woonstalhuis, langschuur, 
paardenstallen, wagenkot en 
bakhuis 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

13 Hoeve de 
Zandberg  Kalmthoutse Steenweg 

140 Geen Ca. 1900 Woonstalhuis met parallel 
aansluitende langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

14   Brekelen 56 Geen 1941 L-vormige langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

15   Sint Willebrordusstraat 
41 Geen 1900 – 1950  Woonstalhuis Baksteen Pannen mansardedak TBB  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14455
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14456
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14465
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14470
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14470
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14479
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14482
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14490
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16 Bremhoeve  Bremstraat 4 Geen 1875 – 1899  Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB  

17   Bremstraat 6 Geen 1883 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

18 Doornhof  Westdoorn 11 Geen 1928 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

19 Wolfshoeve Ja Nieuwmoersesteenweg 
115 Geen Ca. 1850 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

20   Veldvoort 20 Geen 1901 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

21   Veldvoort 24 Geen 1900 – 1950 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

22   Heistraat 35 Geen Ca. 1900 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB  

23   Kleinenberg 23 Geen 1935 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB  

24   Tolberg 15 Geen Ca. 1900 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen en golfplaten zadeldak TBB  

25   Heivelden 7 Geen 1900 – 1950 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

26   Heivelden 11 Geen 1900 – 1950 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

27 Mariahoeve Ja Polderstraat 71 Geen 1928 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

28 ’t Hollegoor Nee Heistraat 29 Geen 1870 – 1910 L-vormig woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB  

29 ’t Gruesveld Ja Molenstraat 4 Geen 18e eeuw Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB  

30  Ja Hoogstraatseweg 195 Geen 1939 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

31 Op den Kruisweg Ja Kruisweg 3 Geen 1930 – 1940 
Woonstalhuis, langschuur, 
wagenhuis en moderne 
stallen 

Baksteen Pannen zadeldaken TBB  
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 Zoersel 

 Naam boerderij Actief Straat + nummer Juridische 
status 

Vroegste 
datering Opstelling hoevegebouwen Muren Daken Stijl Nr. IOE 

1 ‘t Schildershuizeke Nee Bieshoeve 3 Vastgesteld 1850 – 1899 Woonstalhuis en varkensstal Baksteen Pannen zadeldaken Pseudo-stijl- 
en regelwerk 14613 

2 Boshuisje Nee Boshuisweg 1 Vastgesteld Ca. 1808 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 14614 

3  Nee Doelen 35 Vastgesteld 1850 – 1899  Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 14617 

4 Hoeve Van Hove Nee Einhoven 8 Vastgesteld 1758 Woonstalhuis, langschuur en 
bakhuis 

Baksteen en 
versteend 
vakwerk 

Pannen zadeldaken TBB 14621 

5 Ruiters- of 
Draaiboomhoeve Nee Jagersdreef 3 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis en stalling Baksteen Pannen zadeldak TBB 14626 

6  Nee Jagersdreef 7 Vastgesteld 1775 – 1799 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 14628 

7 Lindehoeve Nee Kerkstraat 2 Vastgesteld 1889 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 14630 

8  Nee Kerkstraat 39 Vastgesteld 1935 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 14632 

9 Kempenhoeve Nee Kievitheide 61 Vastgesteld 1841 Woonstalhuis en 
dwarsschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB 14635 

10 Herberg in 't 
Moleken Nee Oostmallebaan 

44 Vastgesteld 18e eeuw Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 14640 

11 Matthias 
Joostenshoeve Nee Kluisbaan 1 Geïnventaris

eerd 18e eeuw Langevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 14636 

12 Nieuwe Pelikaan Nee Voorne 70 Vastgesteld 18e eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 14644 

13 Hoeve Jeanne Nee Kapellei 157 Vastgesteld 1913 L-vormige hoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 14682 

14 Kleine hoeve van 
Hooidonk Nee Voorste Hoeven 

12 Beschermd 1751 Woonstalhuis en langschuur 
Baksteen en 
houten 
schuur 

Pannen zadeldak en schuur met 
schilddak TBB 14645 

15 Voorste Hoeve Nee Voorste Hoeven 
16 Beschermd 1775 – 1799 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 14646 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14613
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14614
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14617
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14621
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14626
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14628
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14630
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14632
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14635
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14640
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14636
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14644
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14682
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14645
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14646
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16 Hoeve Molenhuis Nee Westmallebaan 
62 Vastgesteld 1790 Woonstalhuis, bakhuis en 

langschuur met wagenhuis Baksteen Pannen zadeldak 
Traditionele 
bak- en 
zandsteenstijl 

14647 

17 Hoeve De 
Vrachtwagen Nee Zandstraat 48 Vastgesteld 1906 Langgevelhoeve en 

wagenhuis Baksteen Pannen zadeldaken TBB 14648 

18 

Hoeve Groot 
Boshuis, 
Boshof, 
Villa Zoerselbos 

Nee Zoerselbosdreef 
47 Vastgesteld 1828 Woonstalhuis, langschuur en 

bakhuis Baksteen Pannen en golfplaten zadeldaken TBB 14649 

19  Nee Zoerselbosdreef 
53 Vastgesteld 19e eeuw Langgevelhoeve 

Baksteen en 
versteend 
vakwerk 

Pannen zadeldak TBB 14650 

20 Gasthuishoeve Nee Heideweg 57 Vastgesteld 1887 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldak en schuur met 
pannen wolfsdak TBB 215041 

21  Nee Berkemei 65 Vastgesteld 1875 – 1899 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 14652 

22 ‘t Heihoeveke Nee Heidehoeven 12 Vastgesteld 1875 – 1899 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB 14663 

23  Nee Heidehoeven Vastgesteld 1800 – 1850 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen en golfplaten zadeldaken TBB 14664 

24 Hoeve bij Hallerhof Nee Kasteeldreef 52 Vastgesteld 1875 – 1899 Woonstalhuis en langschuur 
met wagenhuizen Baksteen Pannen schilddak en schuur met 

pannen zadeldak TBB 14666 

25 De Hoge Cudse Nee Liefkenshoek 91 Vastgesteld 1775 – 1799 Langgevelhoeve Baksteen Rieten wolfsdak TBB 14669 

26 Liefkenshoeve Nee Liefkenshoek 
102 Vastgesteld 1782 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB 14670 

27 Hoeve Neelke Nee Liefkenshoek 56 Geen 18e eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

28 De Smoutmolen Nee Kerkstraat 54 Geen 18e eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

29 Hoeve van 
Brannekes Nee Voorne 106 Geen 1907 Woonstalhuis Baksteen  Pannen zadeldak TBB  

30 Het Farlabroek Nee St. Antoniusbaan 
18 Geen Ca. 1900 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

31 Het Schriekhuis Nee St. Antoniusbaan 
21 Geen 19e eeuw  Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

32  Nee Veldstraat 120 Geen Ca. 1910 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14647
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14648
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14649
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14650
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215041
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14652
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14663
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14664
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14666
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14669
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14670
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33 De Schaddehoeve Nee Veldstraat 133 Geen 1911 Woonstalhuis Baksteen Pannen zadeldak TBB  

34  Nee Westmallebaan 
53 Geen 1900 – 1920 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

35  Nee Westmallebaan 
140 Geen 1939 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak met wolfseinde TBB  

36  Nee Salphensebaan 
56 Geen 18e eeuw Woonstalhuis en langschuur Baksteen  Pannen zadeldaken TBB  

37  Nee Graffendonk 32 Geen 18e eeuw Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

38  Nee Graffendonk 33 Geen 18e eeuw Langgevelhoeve Baksteen  Pannen zadeldak TBB  

39  Nee Graffendonk 49-
51 Geen 18e eeuw Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

40  Ja Graffendonk 122 Geen 1894 Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

41  Ja Herentalsebaan 
125 Geen 1914 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

42 Den Haveraert Ja Herentalsebaan 
127 Geen 1928 Langgestrekte hoeve Baksteen Leien zadeldak TBB  

43 Den Tisselaer Nee De Maey 10 Geen 1830 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

44  Nee Einhoven 38 Geen 18e eeuw Woonstalhuis en langschuur Baksteen Pannen zadeldaken TBB  

45 De Drengelse 
Akkers Nee Drengel 45 Geen Ca. 1800 Langgevelhoeve Baksteen Pannen zadeldak TBB  

46 Schuur Den Haan, 
’t Lopend Vuurtje Nee Rodendijk 70 Geen 19e eeuw Langschuur met wagenhuis Baksteen Pannen zadeldak met aansluitend 

lessenaarsdak TBB  
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6.3 De hoevekaart van België 

Tabel 1: Hoevekenners verdelen de kaart van België onder naargelang hoevetypes 122 

Streek: Bestaande uit: Prominente hoeves: 

Vlaamse Laagland 

Het grootste deel van West- en Oost-
Vlaanderen 

Abdijhoeves, bergschuren, 
polderboerderijen, vissershoeves 
en rosmolens van de duinen 

De Vlaamse Zandstreek met het 
Meetjesland en het Land van Waas 

Langgestrekte boerderijen 

Het Westelijke deel van de 
Zandleemstreek 

Het open méérbouwig hoevetype 

Arme 
heidelandschap 

De Antwerpse, Limburgse en Noord-
Brabantse Kempen en het Brabantse 
Hageland 

De armere, langgestrekte, één- en 
driebeukige hoeve 

Vruchtbare 
heuvelstreken van 
Midden-België 

Heuvelland van Doornik tot de streek 
van Samber en Maas, Midden- en 
Waals-Brabant, Namen en de hele 
Condroz tot Haspengouw, 
verderlopend langsheen de Maasvallei 

Imponerende, gesloten, 
méérbouwige hoevetypes 

Waalse Hoogland 

Land van Herve en de Oostkantons Méérbouwige hoeves 

Ardennen en de Veenstreek Eénbouwige boerderijen 

Lotharingen in het zuiden van de 
provincie Luxemburg 

Typische hoevedorpen 

 

 
 
122 Goedseels, p. 18 – 19, Tréfois, p. 121 en Weyns, p. 15 – 17. 
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6.4 Brief aan adressen op de inventaris 
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6.5 Brief hoevebezoeken  
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