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1 Inleiding 

Als we op zoek gaan naar de identiteit en geschiedenis van een streek, belanden we onmiskenbaar bij 

het boerderijgebouw. Het uitzicht van een hoeve is dan ook onlosmakelijk verbonden met de 

omgeving. De boer bouwde zijn hoeve veelal met materialen uit de regio. De vruchtbaarheid van de 

bodem bepaalde niet alleen de gekozen teelten en landbouwopbrengsten, maar ook de vorm en 

omvang van de boerderijgebouwen. In arme, zanderige regio’s zijn de hoeves doorgaans klein; in 

vruchtbare gebieden vallen de grote boerderijen op.1   

Ook in de publieke opinie leeft de opvatting dat hoeves in sterke mate een streekidentiteit bepalen. 

Vele bewoners achten het behoud en de geschiedenis van de hoeve belangrijk. Toch is tot op heden 

relatief weinig historisch onderzoek verricht naar de geschiedenis van boerderijen in Vlaanderen. 

Publieksactiviteiten zien ze vaak over het hoofd. Verder neemt jaarlijks het aantal actieve landbouwers 

af, waardoor het behoud van de historische hoeve niet evident is en ze dreigt verloren te gaan als 

erfgoed. Dit is eens te meer het geval omdat de nieuwe bedrijfsopvattingen en technologische 

ontwikkelingen binnen de landbouw ervoor zorgen dat de historische hoeves moeten worden 

aangepast aan de realiteit van de moderne landbouwbedrijfsvoering. Het Regionaal Landschap Zuid-

Hageland (RLZH), de Intergemeentelijke Bouwkundig erfgoeddienst (IOED) Zuid-Hageland (gemeenten 

Kortenaken, Zoutleeuw, Landen en Geetbets) (zie hun werkingsgebied op figuur 1), en het Centrum 

Agrarische Geschiedenis (CAG) willen deze leemte alvast deels opvullen en dit erfgoed in de kijker 

zetten via het project Fier op de hoeve van hier.  

 
Figuur 1 De negen gemeenten die deel uitmaken van RLZH. De vier 
gemeenten omlijnd met oranje vormen het werkingsgebied van IOED.2 

                                                           
 
1 V. Goedseels en L. Vanhaute, Hoeven op land gebouwd, een verhaal van boerderijen, landschappen en mensen, 

Leuven, 1983, p. 11 – 19. 
2 ‘Regionaal Landschap Zuid-Hageland’, op: http://www.rlzh.be/rlzh/streek/werkingsgebied/758, geraadpleegd 
in februari 2018. 
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Dit rapport vormt een eerste realisatie van dit project. Ten eerste wil het een globaal beeld schetsen 

van de historische hoeves in vier van de negen gemeenten van het RLZH. Zoals te zien op figuur 1, zijn 

dit de vier gemeenten van de IOED: Kortenaken, Zoutleeuw, Landen en Geetbets. Welke verschillende 

hoevetypes komen hier voor en hoe kunnen we dit verklaren? Wat zijn de kenmerken van deze 

verschillende types? Wat is de invloed van “Zuid-Hageland” als overgangsgebied tussen Hageland en 

Haspengouw op de vorm en kenmerken van deze types?3 Hoe bouwde de boer ten slotte zijn hoeve 

en met welke materialen? Een overzicht van waardevolle hoeves in de vier gemeenten is te vinden in 

de bijlage van dit rapport. 

Ten tweede worden negen hoeves als voorbeeldcase diepgaander onderzocht en gedocumenteerd. 

Omdat de meeste hoeves vanaf hun ontstaan van generatie op generatie doorgegeven werden en 

bijgevolg een centrale plek vorm(d)en voor de familie, zal iedere case een korte geschiedenis bevatten 

van de opeenvolgende eigenaars. Hierbij zal hun persoonlijke verhaal een rode draad vormen. Verder 

wordt de architectuur en indeling van de hoeve geanalyseerd. Vormt de hoeve een architecturaal 

geheel? Welke architecturale kenmerken zijn bijzonder? Welke zijn typisch voor de streek? De selectie 

van deze cases gaat breder dan de grootse, prachtige vierkantshoeves die alom gekend en onderzocht 

zijn. Zo belicht dit deel ook de minder grootse hoeves, die bijgevolg een frisse invalshoek bieden op de 

boerderijgeschiedenis. Ten slotte mag het duidelijk zijn dat het voortbestaan van de historische hoeves 

geen sinecure is. Zo zitten vele hoeve-eigenaars vaak met verschillende vragen: hoe kan een 

hedendaags landbouwbedrijf in een historische hoeve uitgebaat worden? Hoe kan een eigenaar die 

niet meer actief is in de landbouw alle hoevegebouwen een herbestemming geven en bijgevolg 

behouden? Welke typisch streekeigen kenmerken kan ik als voorbeeld nemen om mijn hoeve te 

restaureren? De uiteenlopende eigenschappen en verhalen van iedere case study zorgen ervoor dat 

ze als voorbeeld dienen voor deze eigenaars en een antwoord bieden op hun problemen. Daarom 

wordt bij iedere case ook gekeken naar hun huidige functie en gegeven herbestemming.  

 

 

 

 

  

                                                           
 
3 Bart Minnen voegde hier een historische noot aan toe: Het ‘Hageland’ slaat vandaag op een regio die zowel het 
eigenlijke historische Hageland omvat, als een deel van de Brabantse Leemstreek, tot aan de taalgrens. Deze hele 
regio kan ook ‘Oost-Brabant’ genoemd worden, het historische Hageland, als historisch-geografisch landschap, 
omvatte immers enkel de zandige tot zandlemige regio tussen Demer, Dijle en Grote Gete. Dit rapport bespreekt 
het hedendaagse ‘Hageland’ en dus ook de zuidelijke, vruchtbare gebieden. Het verschil tussen noorden en 
zuiden zal dan ook duidelijk gemaakt worden. 
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2 Historische hoeves in Zuid-Hageland 

Zowel Jozef Weyns, Clemens Trefois, als Vic Goedseels en Luc Vanhaute verdelen de kaart van België 

in verschillende streken met elk hun hoevetypes.4 Hun werk samengebracht, zorgt voor een 

onderverdeling in de volgende gebieden: het Vlaamse Laagland, het arme heidelandschap, de 

vruchtbare heuvelstreken van Midden-België en het Waalse Hoogland. Onderstaande kaart (figuur 2) 

visualiseert deze gebieden in een oogopslag. Onder het Vlaamse Laagland behoort ten eerste het 

grootste deel van West- en Oost-Vlaanderen, met de typische abdijhoeves, bergschuren, 

polderboerderijen, vissershoeves en rosmolens van de duinen, Zeepolders en Scheldepolders. Ten 

tweede hoort hier de Vlaamse Zandstreek bij met het Meetjesland en het Land van Waas met hun 

langgestrekte boerderijen. Ook het westelijke deel van de Zandleemstreek, waar het open 

méérbouwig hoevetype primeert, valt hieronder. De arme zandstreek bestaat uit de Antwerpse, 

Limburgse en Noord-Brabantse Kempen en het Brabantse Hageland. Het wordt gekenmerkt door de 

armere, langgestrekte, één- en driebeukige hoeve. Het vruchtbaar heuvelland van het Doornikse tot 

de streek van Samber en Maas, Midden- en Waals-Brabant, het Naamse en de hele Condroz tot 

Haspengouw en verder lopend langsheen de Maasvallei kent daarentegen imponerende, gesloten, 

méérbouwige hoevetypes. Het Waalse Hoogland telt ten slotte zowel de méérbouwige hoeves van het 

Land van Herve en de Oostkantons als de Ardeense éénbouwige boerderijen en de Veenstreek. Ook 

de typische hoevedorpen van Lotharingen in het zuiden van de provincie Luxemburg horen hierbij.5 

 
Figuur 2 De algemene indeling van België op basis van plattegrondvormen van hoeves van Vic 
Goedseels en Luc Vanhaute in het overzichtswerk ‘Hoeven op land gebouwd’.6 

                                                           
 
4 J. Weyns, Vlaamse hoeves. Vorm en sfeer, Lier, 1967, C. Tréfois, Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke 
architectuur, Sint-Niklaas, 1978 en V. Goedseels en L. Vanhaute, Hoeven op het land gebouwd, een verhaal van 
boerderijen, landschappen en mensen, Leuven, 1983. 
5 Goedseels, p. 18 – 19, Tréfois, p. 121 en Weyns, p. 15 – 17. 
6 Goedseels, p. 12 – 13. 
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2.1 Hoe plaats en tijd de hoevebouw beïnvloedden 

2.1.1 De hoeves in de Zandleem- en Leemstreek 

 
Zonder vakmannen of bouwmeesters hebben de Vlaamsche landlieden 

verkregen ’t geen de stadsmenschen nog altijd missen – den stijl die zich 

aanpast bij de omgeving, die in harmonie blijft met het geheel/ Met alle 

gegroeide dingen hebben de landsche woning ook de goede eigenschappen 

gemeen. Het zuivere streven naar eenvoud – de beperking om enkel te 

voldoen aan de uiterste noodwendigheid, brengt in de uiterlijke en innerlijke 

vormen van die huizen noodzakelijk schoonheid te weeg; eene schoonheid 

die eeuwig en onvergankelijk is, evenals alle natuurschoon – die nooit 

mishaagt of verveelt en die niet veroudert omdat ze van alle tijden is. 

Stijn Streuvels in De landsche woning in Vlaanderen in 1913. 

 

De hoeve uit de vorige eeuwen was geen massaproduct. De boer bouwde zijn hoeve op die manier dat 

ze beantwoordde aan zijn specifieke noden en ambities. Hij maakte ieder hoevedeel op maat van de 

grootte van de jaarlijkse oogst en het aantal dieren en de landbouwtuigen die hij bezat. Die aantallen 

werden op hun beurt bepaald door de plaatselijke bodem. Dit was een eerste factor die ervoor zorgde 

dat hoeves vaak dezelfde vorm aangemeten kregen in een bepaalde ‘geologische’ streek. Zolang 

chemische bemesting niet voorhanden was, leverden de laaggelegen, vruchtbare Polders bijvoorbeeld 

de beste opbrengst wanneer ze voor veeteelt gebruikt werden. Terwijl tarwe het best gedijde in de 

leemstreek van Haspengouw. Hoeves, gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog, verschilden bijgevolg 

in vorm en grootte naargelang hun fysisch milieu.7  

Zuid-Hageland, waar de vier gemeenten deel van uitmaken, kan getypeerd worden als een 

overgangsgebied in meerdere opzichten. Geografisch liggen de gemeenten volledig in het oosten van 

de provincie Vlaams-Brabant en vormen ze de grens met Limburg (zie figuur 1). Geologisch bevinden 

ze zich ondanks hun naam “Zuid-Hageland” eigenlijk zowel in het Hageland als in Haspengouw (zie 

figuur 3). De weidse plateaus en glooiende hellingen van Haspengouw in het zuiden gaan 

geleidelijk over in de kleinschalige landschappen en heuvels van het Hageland in het noorden. Zo 

liggen Landen en de zuidelijke helft van Zoutleeuw in de leemstreek en Kortenaken, Geetbets en de 

noordelijke helft van Zoutleeuw in de Zandleemstreek (zie figuur 4). De stad Zoutleeuw ligt daarbij pal 

op de denkbeeldige grens tussen het noordelijke Vochtig Haspengouw en het zuidelijke Droog 

Haspengouw.8 

Het noordelijke deel van Zuid-Hageland, het Hageland, is een heuvelland met parallelle heuvelruggen 

in een zuidwest-noordoostelijke oriëntering. Naast deze heuvels zorgt de perceelsbegrenzing van vele 

kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen voor een duidelijke 

                                                           
 
7 S. Streuvels, De landsche woning in Vlaanderen, Amsterdam, 1913, p. 17 en Goedseels, p. 11 – 19. 
8 ‘Landbouwstreken in België’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd op 15 februari 2018 en T. Staquet, 

Inventarisatie van het agrarisch bouwkundig patrimonium te Zoutleeuw, Leuven, 1993, p. 10. 
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verdeling van het landschap in compartimenten: een bocagelandschap (zie figuur 5). Het landgebruik 

bestaat vooral uit land- en tuinbouw en bossen op de heuvelkammen. Dicht bij de rivieren laat de 

vochtige bodem vrijwel alleen grasland toe. De Getevallei kenmerkt zich door de vele weiden en 

populierenrijen. 

Vochtig Haspengouw heeft een gelijkaardig uitzicht als het Hageland. In het zacht glooiende landschap 

wisselen akkers en weilanden af met schaarse bosjes. Bovendien is het een fruitstreek. De fruitteelt 

was aanvankelijk een nevenbedrijvigheid, maar is na de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een 

volwaardige hoofdactiviteit die door de talrijke laagstamboomgaarden in sterke mate bepalend is voor 

het landschap. Door het toenemende belang van de veeteelt, zien we vandaag naast deze 

boomgaarden, weiland, maïs en graangewassen als belangrijke teelten. 

Het zuiden van Zuid-Hageland, Droog Haspengouw, staat hiermee in schril contrast. De hoger gelegen 

golvende streek kent weinig compartimentering, maar heeft uitgestrekte akkerlanden en 

suikerbietvelden. De uitstekende leembodems worden ten volle voor de akkerbouw benut. Het is een 

open field landschap, met weidse panorama’s, waarin bossen of perceelsbegrenzing vrijwel afwezig 

zijn. De bewoning is geconcentreerd in zogenaamde hoopdorpen, die in de vochtige dalen liggen om 

een maximaal rendement uit de leemgronden te halen (zie figuur 6).9  

 
Figuur 3 Zuid-Hageland is een overgangsgebied tussen Hageland en 

Haspengouw. De kleuren op de achtergrond representeren de verschillende 

landstreken.10 

                                                           
 
9 W. Billiau, Inventarisatie van het agrarisch bouwkundig patrimonium te Zoutleeuw, deel II, Leuven, 1993, p. 32 

– 34. 
10 K. Justaert, Fier op de hoeve van hier. Over historische hoeves in Zuid-Hageland, Tienen, 2019, 3. 
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Figuur 4 Kortenaken, Geetbets en het noorden van Zoutleeuw behoren tot 
de Zandleemstreek, het zuiden van Zoutleeuw en Landen tot de 
Leemstreek.11 

 
Figuur 5 Hageland: een luchtfoto van Kortenaken. De 
compartimenten van een bocagelandschap zijn duidelijk 
zichtbaar.12 

 
Figuur 6 Droog Haspengouw: een open field landschap in Walshoutem, Landen. 
Enkel de tumulus met bijhorende bomen steekt boven de uitgestrekte horizon uit.13 

                                                           
 
11 ‘Landbouwstreken België’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in februari 2018. 
12 ‘Kortenaken, landelijk en groen’, op: https://www.kortenaken.be/beleid---bestuur/over-kortenaken, 
geraadpleegd in maart 2018. 
13 L Desager (fotograaf), Waasmontse Tom, Walshoutem, Landen, 1 augustus 2006, op: 
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/204060157/in/album-72157600189627808/, geraadpleegd in januari 
2019. 

Landbouwstreken België 
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Henegouwse Kempen 
Hoge Ardennen 
Jurastreek 
Kempen 
Leemstreek 
Polders 
Weidestreek (Fagne) 
Weidestreek (Luik) 
Zandleemstreek 
Zandstreek 
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Het ligt voor de hand dat de plaatselijke bodemgesteldheid steeds samenhing met het teeltpatroon. 

De Zandleemstreek is een overgangsgebied tussen de armere zandgronden en de rijke leemgronden. 

Hoe zuidelijker we gaan, des te fijnkorreliger de gronden zijn. De lage leemplateaus bevatten de 

vruchtbaarste grond van België. Omdat leem meer water en voedingsstoffen vasthoudt dan 

zandbodems, waar de belangrijke mineralen sneller doorsijpelen naar diepere grondlagen, zijn dit 

vruchtbare streken met uitgestrekte akkers. Zo konden er gemakkelijker teelten zoals tarwe gewonnen 

worden. Dit betekende niet dat hier enkel tarwe geteeld werd. Ten eerste had tarwe een zeer 

speculatief karakter. Ten tweede gaf rogge meer stro, belangrijk voor stromest. Mest was een kostbaar 

en schaars goed. Tot in de jaren 1960 was stromest een belangrijke aanvulling. Ook streken die 

vanouds typische akkerbouwstreken waren, konden dus geen exclusieve graanproducenten zijn. De 

boer was daarbij altijd verplicht om op het landbouwbedrijf een min of meer gesloten cyclus na te 

streven. Voor de bemesting van de granen moest de boer koeien, paarden, varkens en schapen 

houden. Om de dieren te voederen waren weiland, hooiland en voedergewassen nodig. De 

vooroorlogse landbouw was altijd een gemengde landbouw.14 

Het is dit onderscheid in ondergrond en vruchtbaarheid dat onder meer zorgde voor verschillende 

hoevetypes per streek. Een kleine boer met weinig akkers had een kleine boerderij nodig, een grote 

boer een grotere.15 Kan deze theorie gestaafd worden aan de hand van de landbouwtellingen? De 

tellingen van 1910 bevatten geen cijfers over de omvang van landbouwuitbatingen en die van 1929 

zijn opgesteld per kanton, waardoor er geen onderscheid tussen de gemeenten gemaakt kan worden. 

Die van 1895 tonen daarentegen een zeer groot aandeel van kleine landbouwuitbatingen in de vier 

gemeenten. Dit waren bedrijven die slechts 50 are of minder bewerkten. Volgende grafiek (figuur 7) 

geeft het procentueel aandeel van de verschillende groottes landbouwbedrijven in de verschillende 

gemeenten weer in 1895.16 

                                                           
 
14 N. Ceunen, Het landschap vertelt. Haspengouw & Voeren, de mens vormt zijn land, Peer, 2011, p. 9, Goedseels, 

p. 115 – 125 en B. Woestenborghs, ‘Het bruine goud. Mest en bemesting op de Vlaamse velden’, op: 
https://www.hetvirtueleland.be/exhibits/show/mest_en_bemesting, geraadpleegd in april 2018. 
15 Ceunen, p. 41. 
16 LEUVEN, Universiteitsbibliotheek, Ministre de l’Agriculture et des Travaux Publics, Statistique de la Belgique – 
Agriculture – Recensement général de 1895, Partie documentaire, Tome III, Brussel, 1899. 
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Figuur 7 Aandeel van de verschillende groottes landbouwuitbatingen in Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen, in 
vergelijking met het totale arrondissement Leuven. Algemene landbouwtelling, 1895.17 

In de vier gemeenten behoorde meer dan 94% van alle landbouwuitbatingen tot de groep die minder 

dan 20 ha uitbaatte.18 Het gemiddelde landbouwbedrijf baatte in Kortenaken 4,26 hectare uit, in 

Geetbets 4,67, in Zoutleeuw 3,84 en in Landen 3,02. Deze lage cijfers zijn niet vreemd: “iedereen was 

boer”, aangezien ook loonarbeiders hun inkomen aanvulden met landbouw in bijberoep. Op het einde 

van de 18e eeuw leefde nog 80% van de bevolking geheel of gedeeltelijk van de landbouw. Daarnaast 

nam de grondversnippering toe door de combinatie van de traditie van gelijke erfdeling, waarbij elk 

kind een even groot deel van de erfenis ontving. Ook de stijging van de schuldenlast onder de boeren, 

de hoge bevolkingsdruk en de introductie van de aardappel speelden een rol. In de 19e eeuw zette 

deze evolutie zich voort en was bijna twee derde van het aantal boerderijen kleiner dan 1 hectare. Als 

2 hectare de grens vormde voor een zelfstandig landbouwbedrijf, dan was slechts 30% van de Belgische 

boerderijen in 1846 levensvatbaar en in 1895 was dat aandeel gezakt tot 24%.19  

  

                                                           
 
17 LEUVEN, Universiteitsbibliotheek, Ministre de l’Agriculture et des Travaux Publics, Statistique de la Belgique – 
Agriculture – Recensement général de 1895, Partie documentaire, Tome III, Brussel, 1899. 
18 In Landen 98,07%, in Kortenaken 97,96%, in Zoutleeuw 97,56% en in Geetbets 94,54%. 
19 Y. Segers en L. van Molle, Leven van het land. Boeren in België. 1750 – 2000, Leuven, 2004, p. 18 – 27. 
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Omdat het procentuele aandeel van bedrijven boven de 20 hectare zodanig klein is, schetsen absolute 

aantallen een beter beeld: 

 
Figuur 8 Aantal landbouwuitbatingen groter dan 20 ha in Zoutleeuw, Geetbets, Kortenaken en 
Landen. Algemene landbouwtelling van de Belgische staat in 1895.20 

Geetbets kende 37 landbouwuitbatingen groter dan 20 ha, gevolgd door Landen met 32 boerderijen 

boven de 20 ha. Landen had vele kleine boerderijtjes, zowel absoluut als procentueel, maar telde 

tegelijkertijd meerdere grote boerderijen. Zo lagen er 10 boerderijen met 50 ha land en meer, ten 

opzichte van 8 in Zoutleeuw, 5 in Kortenaken en slechts 3 in Geetbets. Een verklaring voor deze kloof 

tussen enerzijds vele kleine boerderijtjes en anderzijds grote hoeves kan gevonden worden in het feit 

dat een betere grond minder risico’s met zich meebracht, waardoor iets meer boeren zelfstandig 

durfden en konden werken; zij het in kleine boerderijtjes, aangezien ze nooit zoveel middelen en 

gronden bezaten als de grootgrondbezitters. In Landen lag het aandeel van pachters bijgevolg 

merkwaardig lager dan in de andere gemeenten, met 67,84%. Het aandeel pachters nam toe naarmate 

de gronden armer werden: 75,94% in Zoutleeuw, 76,84% in Geetbets en 78,77% in Kortenaken.21 

Hiernaast zien we wel de invloed van de rijkere gronden op de verschillende teelten. De grootste 

graanproducent was Landen, waar de gezamenlijke graanteelt – zijnde: winter- en zomertarwe, 

mengkoren, rogge, gerst en steur, haver, spelt en boekweit – in 1895 49,43% van het landbouwareaal 

innam. Kortenaken volgde met 49,40%, Geetbets met 40,27% en Zoutleeuw met 40,15%. Een tweede 

grote groep teelten waren de veevoeders (zie figuur 9). In Geetbets nam de teelt van veevoeders met 

41,77% van het areaal zelfs een groter aandeel in dan de graanteelt. Hierna volgden wortelgewassen, 

zoals wortels, pastinaak, koolrapen en aardappelen. Industriële gewassen bestonden in het geval van 

                                                           
 
20 LEUVEN, Universiteitsbibliotheek, Ministre de l’Agriculture et des Travaux Publics, Statistique de la Belgique – 
Agriculture – Recensement général de 1895, Partie documentaire, Tome III, Brussel, 1899. 
21 Idem. 
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Zuid-Hageland quasi uitsluitend uit suikerbieten. Landen was hierbij koploper met 16,60% ten opzichte 

van Zoutleeuw met 7,69%, Geetbets met 3,57% en Kortenaken met slechts 0,87%. De peulvruchten, 

namelijk bonen en erwten, vielen te verwaarlozen in alle vier gemeenten. De groep ‘Anderen’ slaat op 

groente- en moestuinen, boomkwekerijen en wilgen.22 

 

Figuur 9 Aandeel van de verschillende teelten in Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen. Landbouwstatistieken van 
1895.23 

Rogge werd inderdaad het meest in de vier gemeenten geteeld. De landbouwtellingen maken ook het 

verschil duidelijk tussen Landen en Zoutleeuw, die grotendeels op leemgronden liggen, en Kortenaken 

en Geetbets, met zandleemgronden. Waar in Landen 15,43% van de uitgebate landbouwgronden naar 

zomer- en wintertarwe is en in Zoutleeuw 10,98%, is dit slechts 6,83% in Geetbets en 8,04% in 

Kortenaken. Dit was een gevolg van de betere gronden in de Leemstreek waarop de kwetsbare en 

bijgevolg duurdere teelten beter gedijden.24 

 

                                                           
 
22 LEUVEN, Universiteitsbibliotheek, Ministre de l’Agriculture et des Travaux Publics, Statistique de la Belgique – 
Agriculture – Recensement général de 1895, Partie documentaire, Tome I, Brussel, 1899. 
23 Idem. 
24 Idem. 
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Figuur 10 Aandeel van winter- en zomergraan, rogge, haver en alle granen samen van het landbouwareaal in 
Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen. Landbouwtelling van 1895.25 

 

2.1.2 De kloof tussen arm en rijk 

Naast plaatsgebonden factoren, had de tijd waarin een hoeve gebouwd werd een belangrijke invloed 

op haar uitzicht. De omvang van hoeves verschilde bijgevolg naarmate de economische conjunctuur. 

In tijden van crisis ontstaan veel meer kleinere hoeves. Tijdens de gunstige periode van de 18e eeuw 

werden meer grote vierkantshoeves gebouwd of vernieuwd.26  

Ongeacht de economische conjunctuur, drukte de kloof tussen arm en rijk haar finale stempel op de 

verschillende hoeves. Zelfs in crisistijden zag het er voor diegenen die geheel of grotendeels als 

eigenaar konden boeren, rooskleuriger uit en kon deze groep nog steeds grote hoeves neerzetten. 

Hoewel er goede landbouwgronden aanwezig waren in Zuid-Hageland, betekende dit bovendien niet 

dat iedereen gelijke toegang had tot deze gronden. De vruchtbaarste gronden waren in handen van de 

rijkste instellingen. De monumentale groottes van abdij-, kasteel- en herenhoeves, steken schril af 

tegen de hoeve van de gewone boer.27 

Oorspronkelijk waren bijna alle gronden in het bezit van de wereldlijke of geestelijke overheid, met 

name de hertog van Brabant of de graven van Loon (en later de prinsbisschop van Luik). Gedurende 

vele eeuwen beleefde iedere deelgemeente in Zuid-Hageland een eigen geschiedenis, verdeeld over 

en gescheiden door deze twee staten. Het grondgebied van sommige huidige deelgemeenten 

                                                           
 
25 LEUVEN, Universiteitsbibliotheek, Ministre de l’Agriculture et des Travaux Publics, Statistique de la Belgique – 
Agriculture – Recensement général de 1895, Partie documentaire, Tome I, Brussel, 1899. 
26 Staquet, p. 82 – 85 en Segers en Van Molle, p. 13 – 19. 
27 Segers en Van Molle, p. 38. 
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behoorde aanvankelijk tot de graven van Loon en daarna tot het prinsbisdom van Luik: in de gemeente 

Geetbets waren dit Rummen en Grazen, in Landen waren dit Walsbets, Walshoutem en Wezeren, en 

in Zoutleeuw: Halle-Booienhoven en een deel van Dormaal. De rest van Zuid-Hageland behoorde tot 

het hertogdom Brabant: Geetbets en haar deelgemeente Hogen; Landen en Eliksem, Ezemaal, Laar, 

Neerwinden, Overwinden, Wange, Neerlanden, Rumsdorp en Waasmont. Het dorp Attenhoven was 

een vrijheerlijkheid en zou gedurende vele jaren een twistgebied vormen tussen Brabant en Luik. In 

Zoutleeuw behoorden de stad zelf en Budingen, Helen-Bos en het andere deel van Dormaal bij Brabant. 

Zo ook het volledige Kortenaken – met Hoeleden, Kersbeek-Miskom, Ransberg, Waanrode en Stok (zie 

figuur 11).28 

 
Figuur 11 De grens tussen het hertogdom Brabant (de groene zijde) en het Prinsbisdom Luik (de gele) op de Fricx kaarten van 
1712.29 

Doorheen de tijd kwamen de gronden toch in andermans handen, mede door de feodaliteit, waarbij 

de leenheer en leenman elkaar trouw zwoeren, en de leenheer gronden aan de leenman schonk als 

beloning voor zijn bewezen diensten. Zij schonken op hun beurt gronden aan de Kerk ter 

ondersteuning en in ruil voor gebeden voor hun zielenheil. De plaatselijke heren en kerkelijke 

overheden inden tienden op de opbrengsten van de gronden. Boeren stonden een deel van hun oogst 

of diensten af aan een kasteelheer in ruil voor bescherming of hulp, of aan een abdij voor onderhoud 

van de geestelijken. Dit innen gebeurde vaak vanuit een plaatselijke ’voorpost’ van de abdij. De 

                                                           
 
28 Een vrijheerlijkheid was het territorium van een vrijheer, waaraan bepaalde heerlijke rechten waren 
verbonden. In de middeleeuwen kwam het als bestuursvorm voort uit een feodale onderverdeling van het 
overheidsgezag. Het verschil tussen een vrijheerlijkheid en andere heerlijkheden was dat de heer er niet alleen 
de heerlijke rechten bezat, maar ook eigenaar van alle bezittingen was. Uit: C. Van de Kieft, 'De feodale 
maatschappij der middeleeuwen' in: Bijdrage en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 
1974, p. 193 - 211. 
29 ‘Atlas des Pays-Bas : sur la copie de Bruxelles par E.H. Fricx 1730 – 1740’, op: http://uurl.kbr.be/1464296, 
geraadpleegd in maart 2018. 
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grootste monumentale schuren zijn bijgevolg vaak tiendeschuren, waarin een tiende van de oogst van 

de parochianen opgeslagen werd ten voordele van de Kerk.30 Slechts drie grote groepen bleven 

eigenaars van de pachtgronden: de landadel, de kerkelijke en wereldlijke instellingen, zoals abdijen, 

kloosters en armbesturen en ten slotte in toenemende mate de burgerij.31 

2.2 Van langgevel- naar vierkantshoeve 

Ondanks de rijkere gronden in Zuid-Hageland, bleef de kloof tussen arm en rijk haar stempel op de 

hoevebouw drukken. Grote hoeves waren (en zijn) hierdoor inderdaad talrijk aanwezig in deze streek, 

terwijl ze de uitzondering vorm(d)en in armere gebieden zoals de Kempen of Noord-Hageland. Toch 

stonden er tegelijkertijd zeer veel kleine hoevetjes, hoewel deze vaak uit het oog verloren worden. Tot 

de jaren 1960 doet quasi iedere boerderij aan gemengde landbouw. De schikking van de verschillende 

hoevedelen, nodig voor deze gemengde landbouw, was niet alleen afhankelijk van de persoonlijke 

smaak van een boer, maar voornamelijk van efficiëntie en functionaliteit. Daarom zullen de kleine 

hoeves in Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen voornamelijk de langgestrekte vorm aannemen 

en de middelgrote en grote die van een gesloten (vierkant)hoeve hebben.32  

2.2.1 Boer en vee onder één dak: de langgevelhoeve 

In de langgevelhoeve leefden mens en dier onder één dak. Alle hoevedelen lagen in een rechte lijn 

langs elkaar. De stal bevond zich meestal tussen het woonhuis en de schuur en opslagplaats. De 

oriëntering van de hoeve op het erf was doordacht: de lange gevel lag idealiter naar het zuiden om de 

warme zonnestralen zoveel mogelijk op te vangen. Meestal gaven de vensters, deur en staldeur ook 

op deze zijde uit. De smalle, blinde gevel lag naar het westen, zodat het gebouw zo min mogelijk wind 

en regen opving (zie figuur 12). Deze zijde was vaak beschermd met gesnoerde knotbomen of een hoge 

haag. Het woongedeelte bestond meestal uit één ruimte die tegelijkertijd fungeerde als leefruimte, 

keuken en slaapkamer. Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam de bovenverdieping met aparte 

slaapkamers op. Eerder lag het slaapvertrek gelijkvloers. Dit was vaak zelfs geen vertrek, maar een 

beddenbak of alkoof die simpelweg in de woonkamer stond. Ook de andere hoevedelen bleven simpel. 

Omdat de armere boer kleinere opbrengsten binnenhaalde, had hij weinig opslagruimte nodig voor 

oogst en werktuigen. Zo sloeg hij zijn hooi of stro meestal op zolder. Hoewel de iets grotere hoeves 

een afzonderlijke schuur konden hebben. Wanneer de varkensteelt na de Tweede Wereldoorlog 

interessanter werd dan graanteelt, bouwde de buur deze ruimte vaak om tot varkensstalletjes.  

                                                           
 
30 Goedseels, p. 11 – 19, Billiau, p. 59 – 65, S. Van Lani, Abdij van’t Park: Pachthoeves en landbouwdomein, 

Brussel, 1999, p. 75 – 85, G. Leus, Evolutie van het grondbezit, het grondgebruik en het landschap te Geetbets, 

PowerPoint presentatie in het Monnikenhof van Vlierbeek op 22 januari 2015, Geetbets,  2015, slide 17, P. 

Kempeneers, Zoutleeuw. Nomina Geographica Flandrica: Monografieën, Leuven, 2003, p. 98 - 102 en Segers en 
Van Molle, p. 15. 
31 Aanvankelijk zorgden kerkelijke instellingen, waaronder kloosters en abdijen, de adel en andere particulieren, 
voor behoeftigen en armen als vorm van liefdadigheid. Na de Franse Revolutie werden alle bestaande publieke 
en private instellingen samengevoegd in één publieke organisatie van Burgerlijke Godshuizen en Burelen van 
Weldadigheid. Deze vormden de voorloper van de huidige O.C.M.W.'s. Armbesturen hadden de taak tot bedeling 
van behoeftige personen, hiervoor kregen ze middelen zoals eigendom. Uit: B. Cantillon e.a. (eds.), 40 jaar 
OCMW en bijstand, Leuven, 2016. 
32 Goedseels, p. 159 - 163. 
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Figuur 12 Een grondplan van een typische langgevelhoeve.  

Omdat mest essentieel was voor een gemengd landbouwbedrijf, stond de zorg van het vee op het 

voorplan. De stallen lagen daarom meestal naast de keuken, zodat het vee makkelijk gevoed, verzorgd, 

gecontroleerd en beschermd kon worden. Vaak zat in de afscheidingsmuur tussen woning en stal een 

luik of deur, zo hoefde de boer niet naar buiten om zijn dieren te bereiken. Het voederen van het vee 

was een hele klus: de traditionele koeketel met het veevoeder – een gekookte brij van wortelen, rapen, 

bieten, zacht onkruid, kaf, zemelen en eventueel aardappelen – kon al snel een inhoud van 

driehonderd liter hebben. Sommige hoeves hadden daarom een draaiboom of ketelgang: de 

gietijzeren koeketel werd met een vijshaak aan deze draaiboom bevestigd en rond een as kon de ketel 

van boven het vuur naar de veevoederbakken gedraaid worden. Een potstal zou typisch voor de 

langgevelhoeve zijn. Hierin lag de stalvloer één meter dieper dan de rest van de vloeren. De boer 

stampte deze stalvloer aan met leem en gooide er om de zoveel tijd nieuw strooisel op. Hierop stonden 

de koeien, zodat het vermengen van stro en koemest direct in stal gebeurde. Slechts wanneer de koe 

door het vele ophopen van strooisel en mest even hoog als de begane grond stond, mestte de boer de 

stal uit. Deze potstal is echter een meer Kempisch gebruik. De langgevelhoeves in het Hageland hadden 

daarentegen gewoonweg de mesthoop buiten op het erf. Voornamelijk omdat dit enkele hygiënische 

voordelen met zich meebracht ten opzichte van de potstal waarin de koeien lange tijd in hun eigen 

mest stonden. Naast de stal kon ten slotte een open schuurdeel liggen, met in het verlengde het 

wagenhuis.33 

Wanneer in het begin van de twintigste eeuw de welvaart toenam, kwam de ‘tweelagige 

langgevelhoeve’ op. Haar grondplan verschilt niet van dat van een éénlagige, maar ze heeft een 

volwaardige verdieping, meestal boven het woonhuis. Hierin lagen de slaapkamers. Verder had deze 

hoeve een grotere schuur met meer opslagruimte. Ten slotte zijn gevels meer versierd: tekenen van 

een gunstigere landbouwperiode.34 

                                                           
 
33 Goedseels, p. 98 – 101 en R. Jacquemyn, Een greep uit de landelijke bouwkunst uit het Hageland, Brussel, 1975, 

p. 16 – 23. 
34 Segers en Van Molle, p. 27 – 35, Staquet, p. 82 – 85 en Billiau, p. 48. 
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Figuur 13 Snapshots uit de Asbroekstraat in Zoutleeuw. Het volledige straatbeeld wordt bepaald door de 
aaneensluiting van tweelagige langgestrekte hoeves.35 

Onderstaande foto (figuur 14) toont één van de resterende langgevelhoeves in Zuid-Hageland, op de 

Leedsevroente 10 in Kortenaken. De as van de hoeve ligt van het noordoosten naar het zuidwesten. 

De Primitieve kadasterkaart uit de jaren 1830 is de oudste kaart die de hoeve afbeeldt, dus moet ze 

zeker gebouwd zijn na de jaren 1770 (de periode van de Ferraris kaarten waarop ze niet staat) en voor 

de jaren 1830. Vandaag bestaat het hoevetje uit een rechthoekig grondplan met in het zuidwesten nog 

een kleine aanbouw. Op de Vandermaelen kaarten omstreeks 1850 heeft ze echter een schuur, die 

verdwijnt op de Popp kaarten, die slechts iets later getekend zijn (zie figuur 16 en 17) Afgaande op de 

buitenzijde van de hoeve, was ze onderverdeeld in drie delen. Links lag het woonhuis boven een 

halfingezonken kelder. Deze werd gebruikt als koele opslagplaats voor voeding. In het midden lag de 

stal en rechts twee varkensstalletjes. Boven hun zeer laag plafond bood de zolder voldoende ruimte 

om oogst op te slaan via een luik boven één van de deurtjes. Links vooraan op het erf staat volledig los 

van de hoeve het bakhuisje (figuur 15). Meestal stonden deze afzonderlijk op het erf, zodat een 

uitslaande brand de hoeve niet aantastte.36  

 
Figuur 14 Een langgevelhoeve op de Leedsevroente 10 in Kortenaken.37 

                                                           
 
35 ‘Asbroekstraat, google Streetview’, op:  
https://www.google.be/maps/@50.8070199,5.1088397,3a,75y,83.15h,94.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEBLpw9
GGlWTpr3KIOW84wg!2e0!7i13312!8i6656, geraadpleegd in maart 2018. 
36 ‘Primitieve kadasterkaart’, op: www.cartesius.be, geraadpleegd in februari 2018 en ‘Ferraris kaarten (1771 - 
1778)’, ‘Vandermaelen kaarten (1846 - 1854)’ en ‘Popp kaarten (1842 - 1879)’, op: www.geopunt.be, 
geraadpleegd in februari 2018. 
37 K. Daenen (fotograaf), Historische hoeves in Zuid-Hageland, fotoreeks, 2018.  
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Figuur 15 Het losstaande bakhuisje.38 

 
Figuur 16 De hoeve op de Vandermaelen kaart (1846 – 1854). 
De blauwe pijl wijst op de schuur die in het zuidwesten 
uitsteekt. In het noorden ligt losstaand in het verlengde van de 
hoeve het bakhuisje.39  

 
Figuur 17 De hoeve op de Popp kaart (1858). De schuur 
is verdwenen.40 

De meeste langgevelboerderijtjes zijn hun landbouwfunctie al decennia kwijt. Nadat de landbouw in 

de jaren 1960 in een stroomversnelling kwam met een enorme schaalvergroting en specialisatie, 

konden de hoevetjes hun aanvankelijke doel niet meer vervullen. Doordat de gebruikte 

bouwmaterialen vaak van mindere kwaliteit waren, vergingen ze in een relatief korte periode. Was dit 

niet het geval, werden ze zonder functie alsnog afgebroken of tot woonhuis omgebouwd. Veel van 

deze historische hoeves zijn dan ook vandaag de dag niet meer herkenbaar. Bijgevolg is het niet 

makkelijk ze te onderzoeken. In de literatuur worden ze vrijwel altijd over het hoofd gezien. Als 

bouwkundig erfgoed is hun waarde nooit zo hoog ingeschat als rijkere panden, waardoor ze genegeerd 

zijn. Wanneer we echter simpelweg door de straten wandelen, zullen we nog enkele exemplaren 

kunnen ontdekken aan de hand van hun typerend langgerekt grondplan. 

  

                                                           
 
38 ‘Google Streetview Leedsevroente 10’, op:  
https://www.google.be/maps/@50.9032206,5.0123793,3a,75y,108.29h,85.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1owjAY
GGaZNUg78kgPcZcQ!2e0!7i13312!8i6656, geraadpleegd in februari 2018. 
39 ‘De Primitieve Kadasterkaart’, op: www.cartesius.be, geraadpleegd in februari 2018. 
40 ‘De Popp kaarten (1842 – 1879)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in februari 2018. 



 Fier op de hoeve van hier 19 

2.2.2 De gesloten vierkantshoeve 

2.2.2.1 De voor- en nadelen 

 

1. Gang 

2. Badkamer 

3. Woonkamer 

4. Eetkamer 

5. Inkomhal/Gang 

6. Leefruimte 

7. Keuken 

8. Paardenstallen 

9. Opslagruimte 

10. Schuur 

11. Koestallen 

12. Varkensstallen 

13. Poortgebouw 

14. Berging 

Figuur 18 Het grondplan van de gesloten vierkantshoeve Vandevelde in de Wezerenstraat 369,Walshoutem, Landen.41 

In het geval van een klein landbouwbedrijf, met slechts enkele kleine hoevedelen, was de 

langgestrekte bouwvorm onder één dak de goedkoopste en meest efficiënte opstelling. Middelgrote 

tot grote hoeves hadden echter meerdere en grotere gebouwen, zoals bijvoorbeeld paardenstallen, 

een voederkeuken, een wagenhuis en de verblijfplaats van het dienstpersoneel. Hierdoor moest er 

meer doordacht omgegaan worden met hun locatie. Wanneer de gebouwen op één lijn zouden staan, 

zou de hoeve immers veel te lang worden. Daarom bouwde de boer of eigenaar de verschillende 

hoevedelen rond een koer (zie figuur 18).  

Wederom wogen efficiëntie en functionaliteit bij deze beslissing door. Door alles zo dicht mogelijk bij 

elkaar te plaatsen, kon de boer beter toezicht houden op zijn bezit. Vooral ’s nachts was het een 

voordeel dat hij mens en dier op de boerderij en mogelijks ongewenste bezoekers makkelijker in het 

oog kon houden. Ten tweede was een gesloten hoeve veel beter verdedigbaar dan een open 

bebouwing. Tijdens de woelige 17e en 18e eeuw was dit zeker van groot belang. Van binnenuit kon de 

boer alle deuren en poorten vergrendelen en zijn eigendom beschermen tegen bijvoorbeeld dieven, 

rovers of muitende soldatentroepen. Bijgevolg was de oorspronkelijke vierkantshoeve, op enkele 

hooggeplaatste tochtgaten en poorten na, volledig dicht aan haar buitenzijde. Zelfs het woonhuis was 

enkel aan de erfzijde van ramen en deuren voorzien. Pas vanaf de 19e eeuw ontstond de tendens tot 

het vergroten van de raamopeningen en werden ook in de buitengevels ramen en deuren geplaatst.42 

 Zo was het Kasteel van Hoen in Rummen vroeger volledig gesloten en omwald, bovendien was het 

enkel toegankelijk via de toegangspoort met ophaalbrug. Een nog bewaarde hoeve van het volledig 

afgeschermde type, zonder de adellijke allures, is hoeve Lecocq in Waasmont, Landen, uit 1788. Op 

enkele ramen met tralies aan de zijkant van het woonhuis na, is de volledige gevel van de buitenwereld 

afgesloten zodra de poort sluit (zie figuur 19). Naast een beter toezicht en meer veiligheid, bespaarde 

                                                           
 
41 K. Nagels, Hoeves in Groot-Walshoutem, Hasselt, 2007, p. 106 - 107.  
42 Goedseels, p. 129 en P. Diriken, Het Haspengouws landschap in evolutie, Kortessem, 2013, p. 155 – 156. 
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het aan elkaar bouwen van verschillende volumes ook bouwmaterialen door het gebruik van 

gemeenschappelijke muren, dakgedeelten en timmerwerk voor de aansluitende hoevedelen.43 

 
Figuur 19 Een foto van de buitenzijde van hoeve Lecocq in Waasmont, Landen.44 

Toch zijn er ook nadelen verbonden aan de gesloten bouwwijze. Waar bij een open bebouwing een 

uitslaande brand meestal slechts één gebouw verwoestte, zat de kans erin dat een gesloten hof 

volledig in vlammen opging. Vooral de traditionele vakwerkhuizen waren kwetsbaar: de lemen wand 

kon slechts tien centimeter dik zijn en was doorweven met roeden en vitslatten. Ook het hele 

timmerwerk van het skelet was uitermate brandbaar. Verder was stro tot in de 19e eeuw het meest 

gangbare materiaal voor het dak.45  

Zo moesten in Rummen zowel het Kasteel van Hoen in 1657, als het eeuwenoude Kasteel van 

Kleynenberg in 1860, na een brand heropgebouwd worden.46 In Kortenaken brandden de soldaten van 

de hertog van Alva in 1567 de Panishoeve van de heren van Hoeleden plat. De Panishoeve werd 

heropgebouwd en de 15e-eeuwse Watermolen Van Wilder op de Velpe in Ransberg werd na een brand 

in 1938 nog gebruikt als hoeve. De Oude Molen bij de hoeve in de Lapstraat in Kortenaken zal 

daarentegen na een brand in 1865 niet meer uit haar as herrijzen.47  

Ook in Landen brandde boerderijdelen meermaals af. Zo brandde Hoeve Janshoven, het domein in 

Walshoutem van de Hospitaalridders van Sint-Jan, op 13 juli 1723 volledig af. In 1728 werd het 

                                                           
 
43 Goedseels, p. 129 en ‘Gesloten hoeve met woonhuis uit 1788’ op: 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43462, geraadpleegd in november 2017.  
44  Daenen, Historische hoeves in Zuid-Hageland, Fotoreeks, 2019. 
45 Goedseels, p. 129. 
46 ‘Kasteelhoeve’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41829, geraadpleegd in 
november 2017, A. Wauters, La Belgique ancienne et moderne: géographie et histoire des communes belges. 

Arrondissement de Louvain. Canton de Léau, Brussel, 1963, p. 196 – 198 en ‘Landgoed Kleine Berg’, op: 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134180, geraadpleegd in december 2017.  
47 W. Bas, Geschiedenis van Kortenaken, Kortenaken, 1990, p. 148 – 151, L. Denewet en H. Holemans, ‘De Oude 

Molen van Kortenaken’, op: http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?nummer=4621 en L. Denewet 
en H. Holemans, ‘Molen Van Wilder’, op: http://www.molenechos.org/molen.php?nummer=1363, geraadpleegd 
in januari 2018.  
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gedeeltelijk heropgebouwd. Zowel Hoeve Persoons, die afbrandde in 1828, als de Herenboerderij van 

het Kasteel van Neerwinden, afgebrand in 1895, werden één jaar later volledig heropgebouwd.48 

In Zoutleeuw eisten de wereldoorlogen hun slachtoffers: de Duitse bezetter brandde in de Eerste 

Wereldoorlog de schuur van Het Pachthof in de Groenstraat 5, Budingen af. Deze werd heropgebouwd 

in 1921. In de Tweede Wereldoorlog brandde de koeienstal van de Hoeve Boswinning in Helen-Bos 

helemaal en de schuur gedeeltelijk af. Deze werden opnieuw heropgebouwd en daarbij aangepast aan 

de noden van die tijd. De eeuwenoude Scholierenhoeve in het centrum van Zoutleeuw verloor, op de 

westvleugel en haar poortgebouw na, haar gebouwen uit de kloostertijd tijdens een grote brand in 

1724. Ten slotte brandde op 15 september 1765 het Hof ten Rode of ’t Hof ter Weyde, in Budingen, 

Zoutleeuw, af. Naast de stallen, gingen de schuur, brouwerij en duiventil van dit twaalfde-eeuwse 

‘ontginningscentrum’ van de Abdij van Park uit Heverlee in vlammen op. Het laatste pachtcontract van 

de toenmalige pachteres, weduwe Barbera Abbeloos, insinueerde dat een onvoorzichtig iemand van 

het personeel de brand veroorzaakt had. Voortaan moest de pachteres namelijk “beletten dat haar 

dienstboden, werklieden of andere personen smoorden in stallingen, schuur of andere plaatsen 

onderhevig aan brand”. Verder verbood het contract ’s morgens of ’s avonds met licht in die plaatsen 

te gaan.49 

De beperkte mogelijkheid tot uitbreiding eenmaal het volledige grondplan vastgelegd was, vormde 

een tweede nadeel van de gesloten hoeve. Een extra schuur of een supplementaire stal in het vierkante 

complex betrekken, was niet evident. De koer was meestal te klein om naar deze kant uit te breiden 

en wanneer de boer de vierkante vorm niet wilde verstoren, moest hij de bijgebouwen achter de hoeve 

zetten. Enerzijds kon hij vanuit de gesloten hoeve onmogelijk toezicht houden op deze achterzijde. 

Anderzijds moest hij een hele omweg maken om van de oude hoevegebouwen naar de nieuwe te gaan: 

over de koer – uit de inrijpoort aan de voorzijde van de hoeve – rond een buitenzijde van de hoeve – 

naar de achterkant waar het bijgebouw lag. Terwijl juist het beperken van de looptijd aanvankelijk de 

aanleiding gaf tot het bouwen van een vierkantshoeve.50 

Naargelang het landbouwbedrijf grotere oogsten en meer vee had te herbergen, moest de boer des te 

meer de ligging van grotere gebouwen zorgvuldig plannen: de onderlinge bereikbaarheid van de 

verschillende lokalen moest het tijdrovende geloop tussen het woonhuis, de schuur en stallingen zo 

veel mogelijk beperken. De ligging van alle gebouwen rond één koer was ideaal en één van de redenen 

waarom, ondanks het brandgevaar en de uitbreidingsmoeilijkheden, toch zovele vierkantshoeves 

ontstaan. Ongetwijfeld speelden ten slotte ook prestige-overwegingen mee in de populariteit van de 

indrukwekkende gesloten hoeve. Om zich de allures van de machtige kasteelboer aan te meten, vinden 

we soms relatief kleine bedrijven, waarbij de loopafstand van woonhuis naar dienstgebouwen nog niet 

direct een gesloten bouwplan vereiste, die toch een gesloten vorm aannamen,…51 

                                                           
 
48 G. Wemans, Archiefbeelden, Wiltshire, 2002, p. 114, Nagels, Hoeves in Groot-Walshoutem, p. 24 – 32, ‘Hoeve 
Janshoven’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200244 en ‘Herenboerenpark’, op: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134198, geraadpleegd in november 2017. 
49 Staquet, p. 101 – 133 en Billiau, p. 78 – 80.  
50 Goedseels, p. 127 – 129. 
51 Idem. 
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De gesloten vierkantshoeve 

Voordelen Nadelen 

Makkelijk toezicht op de boerderij en het erf 
Een uitslaande brand kan alle hoevedelen 

aantasten 

Geslotenheid garandeert veiligheid voor gevaar 

van buitenaf 
Niet evident om uit te breiden 

Besparen in bouwmaterialen door gedeelde 

elementen 
 

Beperken van de loopafstand tussen de 

gebouwen 
 

Aanzien en prestige   

Tabel 1 De voor- en nadelen van een gesloten vierkantshoeve 

2.2.2.2 Een akkerbouwstreek vraagt om monumentale schuren 

Twee kenmerken van de gesloten hoeve in Zuid-Hageland vallen op: de monumentale toegangspoort 

en de grote schuur. Bij de grotere hoeves in Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen de Brabantse 

langschuur terug. Nadat de geoogste graanschoven voldoende gedroogd waren om een goede 

bewaring te verzekeren, werden ze gedorst en opgeslagen in de schuur. Dorsen is het scheiden van de 

graankorrels van de aren. Nadat het graan in schoven was gedroogd op het veld werd het bij de 

boerderij opgestapeld in mijten ofwel in de schuur. Tot na de Eerste Wereldoorlog was het manueel 

dorsen winterwerk dat plaatsvond in een overdekte plaats en op de dorsvloer. Wanneer het buiten 

vroor losten de graankorrels veel gemakkelijker uit hun aren. Juist door ons wisselvallige klimaat was 

de schuur de aangewezen plaats, ook al omdat de ongedorste schoven vaak in diezelfde schuur waren 

gestapeld. In de schuur lag daarom een dorsvloer, met daaraan grenzend een ruimte waar de boer de 

schoven stapelde. Zo bepaalde de grootte van de oogst, de manier van dorsen, de breedte van de 

oogstkarren en het makkelijk afladen ervan, het gehele volume en de indeling van de schuur.52  

De Brabantse schuur is een asymmetrische langschuur, met de dorsvloer in de lengterichting en de 

toegang in het verlengde ervan. Zo zitten de ingangspoorten in de dwarse wanden van de schuur. Bij 

de rijkere hoeves zat de doorrit in een zijbeuk, waardoor de langsgevel van de schuur 

noodzakelijkerwijs even hoog moest zijn als een volgeladen oogstwagen. Zo ontstonden enorme 

schuurvolumes. De grotere afmetingen boden de mogelijkheid zeer vlot binnen te rijden met 

volgeladen oogstwagens en aanzienlijke oogsten van zowel winter- als zomergraan in één schuur op 

te slaan. Verder creëerde de lange dorsvloer meer ruimte en dus een polyvalent gebruik: er konden 

verschillende oogstwagens, desnoods nog niet afgeladen, achter elkaar geplaatst worden. Dit kon bij 

                                                           
 
52 Goedseels, p. 115 – 125. 
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een plots opstekend onweer een belangrijke tijdswinst betekenen om de oogst veilig te stellen. Ten 

slotte kon de boer er verschillende ploegen dorsers samen aan het werk zetten, zonder dat dit de 

andere activiteiten op de boerderij hinderde.53 

  
Figuur 20 De schets links toont het grondplan van een Brabantse langschuur. De schets rechts 
toont het zijaanzicht van een langschuur.  

Een monumentaal voorbeeld van dergelijke Brabantse langschuur is die van de Abdijhoeve van 

Neerlanden. Reeds in 1136 was de Leuvense Abdij van Park patronus en tiendheffer in Neerlanden. In 

de 17e eeuw gaf Filips II echter de opdracht aan de hertog van Brabant het tiendrecht te schenken aan 

de abdij van Sint-Geertrui uit Leuven. Rond 1643 bouwde abt Winandus de la Marguelle de huidige 

abdijwinning in Neerlanden. Voor de opslag van de tienden uit de streek was een reusachtige 

tiendeschuur nodig. De typische asymmetrische toegangspoort ligt onder een korfboog. Massieve 

steunberen vangen de buitenwaartse druk van het gigantische gebouw op. De puntgevel is versierd 

met muurvlechtingen in het baksteenwerk en uilengaten, zodat uilen het ongedierte, zoals muizen die 

de oogst aantasten, konden vangen.54 

 
Figuur 21 De Abdijhoeve van Neerlanden: rechts zien we de gevel van de schuur met inrijpoort en massieve 
steunbeer.55 

                                                           
 
53 Ibidem, p. 121 en p. 159 - 163. 
54 Muurvlechtingen zijn schuin gelegde bakstenen versieringen aan de dakraam van een gevel, 
waardoor trapsgewijze tandjes ontstaan. L. Coart, Abdijhoeve Neerlanden, s.l., 1986, p. 1 – 8 en p. 29 – 56 en 

G. Coart, ‘Abdijhoeve’, in: Open Monumentendag Vlaanderen, Neerlanden – Landen – Wezeren, Landen, 2002, 
p. 10 en Abdijhoeve’ op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43423, geraadpleegd in 
november 2017. 
55 PLUS Office Architects BV BVBA, LANDenSTAD, masterplan en beeldkwaliteitsplan voor de stad Landen en haar 
dertien dorpen, Landen, 2014, p. 88. 



24 

Nog enkele alom bekende hoeves in Zuid-Hageland waar we een imposante Brabantse schuur terug 

vinden, zijn het Hof Ter Lenen en het Kasteel van Bets in Geetbets, de hoeve van het Kasteel van 

Vroenhoven in Kortenaken, ‘t Hof ’t Vinne in Zoutleeuw en Hoeve Persoons en de hoeve bij de 

Pitsaermolen in Landen. 

 
Figuur 22 Zicht op de Brabantse langschuur van de Pitsaerhoeve in Landen.56 

Tegelijkertijd staan in de streek van Haspengouw vele dwarsschuren. Dit type schuur heeft een dwarse 

dorsvloer en inrijpoort in het midden van de langgevel. De winkels – de tasruimten voor het bergen 

van de schoven, die aan elke kant van de dorsvloer voorkomen – werden echter snel te diep om een 

groter wordende oogst efficiënt te bergen. Daarom kregen de grootste van deze dwarsschuren 

verschillende, parallelle dorsvloeren met meerdere toegangspoorten langs elkaar in de dwarsgevel.57 

Zoals reeds gezegd, waren de meeste hoeves echter kleiner. Het is dan ook de dwarsschuur met slechts 

één dorsvloer die we het vaakst bij de kleine tot middelgrote vierkantshoeves in Zuid-Hageland 

terugvinden. Een bekende schuur is bijvoorbeeld de Tiendschuur van Laar, Landen, uit 1781.58  

 
Figuur 23 De schets links toont het grondplan van een dwarsschuur met slechts één dorsvloer; de schets rechts eentje met 
twee dorsvloeren. 

                                                           
 
56 L. Desager (fotograaf), Pitsaermolen, fotoreeks, 22 juni 2006, op: 
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/172558292/in/album-72157600189627808/, geraadpleegd in 
november 2017.  
57 Goedseels, p. 159 - 163. 
58 L.G., ‘Pastorie en tiendenschuur’, in Ons Landens Erfdeel, Speciaal nummer Laar, 14 (1982), p. 27.  
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Figuur 24 Een veelvoorkomend beeld bij Hoeve 
de Bleuke in Kersbeek-Miskom: een dwarsschuur 
die de koer van een hoeve afsluit, gelegen 
tegenover de inrijpoort.59  

Figuur 25 Het vroegere Kasteel van Hoen: de linkse zijde vormde een 
gigantische schuur met minstens vier inrijpoorten.60 

 
Bij de zeer grote hoeves vinden we de dwarsschuur met meerdere inrijpoorten terug. Zo zien we op 

een oude tekening dat de vroegere schuur uit 1626 van het Kasteel van Hoen in Rummen, Geetbets, 

ten minste vier inrijpoorten had (zie figuur 25). Vandaag resteren slechts de voorgevel, toegangspoort 

en deels de dwarsschuur van het hoevedeel. Het kasteel is, op één ruïnetoren na, verdwenen. De 

schuur is gehalveerd, maar heeft nog steeds twee inrijpoorten (zie figuur 26).61  

 
Figuur 26 Foto van het Kasteel van Hoen vandaag. De schuur staat er nog, maar is gehalveerd met 
slechts twee poorten.62 

De Brabantse langschuur en de dwarsschuur lijken ongeveer evenveel voor te komen. Het is niet 

meteen duidelijk welk aspect de doorslag kan zijn voor een boer om een bepaald type te kiezen. Zo 

kan de keuze een kwestie van toegankelijkheid zijn. De dwarsschuur biedt een goede toegang tot de 

koer, de langschuur juist tot de omliggende velden. De keuze is dan afhankelijk van de voorkeur van 

iedere afzonderlijke boer. Ook de historische evolutie van hoevegebouwen kan invloed uitoefenen. 

                                                           
 
59 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Ongedateerde foto’s. 
60 Leus, Evolutie van het grondbezit, slide 20. 
61 ‘Kasteelhoeve’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41829, geraadpleegd in 
november 2017 en Wauters, Arrondissement de Louvain. Canton de Léau, p. 196 – 197.  
62 J. Ringoir (fotograaf), Kasteel van Hoen, Geetbets, september 2017. 



26 

Wanneer een schuur later gebouwd is tegen een ander hoevedeel, kan er al geen poort gezet worden 

in de gedeelde muur. Een dieper onderzoek zou een antwoord op deze vragen kunnen bieden. 

2.2.2.3 De toegangspoort als prestigeobject 

Het verschil tussen de langgevelhoeve en de vierkantshoeve mag nu wel duidelijk zijn. Een 

vierkantshoeve kende veel meer gebouwen, in een groter formaat, allen strategisch gelegen rond het 

erf. De grote schuur nam een dominante plaats in, alleen al omdat ze letterlijk het hoogste gebouw 

van de hoeve was. Ze lag meestal tegenover de ingang van de hoeve. Deze ingang varieerde van een 

uiterst sober en functionele poort tot een heus poortgebouw met decoratieve aankleding en eigen 

dak. Samen met de imponerende schuur vormen deze gebouwen de juweeltjes van de landelijke 

bouwkunst en de meest typische kenmerken van rijkere hoeves, meestal in het Haspengouwse 

gedeelte van Zuid-Hageland. 

 
Figuur 27 De toegangspoort van de Abdijhoeve in Neerlanden, Landen. De poort heeft een eigen mansardedak en 
telt meerdere verdiepingen.63 

De poort lag meestal onder een rond- of korfboogvormige doorgang, al dan niet omrand door een 

natuurstenen lijstwerk. In de ruimte boven de poort bevond zich bij de meest welgestelde boeren een 

duiventoren (zie figuur 29). Tijdens de 16e en eerste helft van de 17e eeuw stond de duiventil nog op 

het midden van het erf. Het was een losstaand hok uit hout en leem en een strodak. Naarmate de 

gesloten hoevebouw zijn ingang vond, werd de duiventil in het dak gebouwd om ten slotte uit te 

groeien tot een heus torentje boven de poort; een waar symbool van aanzien en prestige. Tijdens de 

feodaliteit en de middeleeuwen bezaten immers alleen vroonhoven, hoeves rechtstreeks onder 

toezicht van de kasteelheer, het recht om duiven te houden. De duiven konden neerstrijken op de 

nabije akkers die door de lijfeigenen bewerkt werden. Arme boeren hebben eeuwenlang machteloos 

moeten toezien hoe de duiven van hun heer hun levensnoodzakelijke broodgraan pikten, terwijl het 

zachte vlees en de zeer gewaardeerde duivenmest volledig ten bate van de heer bleven. Vanaf de 14e 

– begin 15e eeuw werd het recht om duiven te houden verbonden aan de grootte van het 

landbouwbedrijf. Vanaf een bepaalde oppervlakte aan bewerkte grond, mocht de pachter voor eigen 

                                                           
 
63 L. Desager (fotograaf), Abdijhoeve, Neerlanden, Landen, 5 juni 2006, op: 
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/161075620/in/album-72157600189627808/, geraadpleegd in januari 
2019. 
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gebruik duiven bezitten. Zo kon hij zijn eigen duiven opsluiten tijdens de zaai- en oogsttijd. Toch bleef 

het houden van duiven lange tijd een voorrecht voor de rijkeren. Het hebben van een duiventil werd 

hierdoor nog meer een prestigezaak: een grote hoeveelheid duiven toonde in één oogopslag dat je 

vele gronden in je bezit had. Naast de duiventil, kon de ingangspoort ook versierd zijn met een 

wapenschild, verwijzend naar de eigenaars, of met een nis voor Maria of een beschermheilige (zie 

figuur 30).64  

 

De poorttoren van de hoeve bij het Kasteel van Hogemeyer in Kersbeek-Miskom, Kortenaken, straalt 

reeds eeuwenlang monumentaliteit uit. Opvallend is de leien spits op het tentdak van het 

poortgebouw. Bovendien telt de toren wel vier bouwlagen: een laag met de poort, met daarboven 

eentje met venster onder een rondboog, hoger nog eentje met rechthoekig venster en ten slotte 

eentje met smalle rechthoekige openingen (zie figuur 30). Tussen de vensters staat het wapenschild 

van de familie de Turck de Kersbeek. Baron Ambroise-Jean de Turck startte met de verbouwing van 

het kasteelcomplex in 1859 (zie figuur 31).67 

                                                           
 
64 Staquet, p. 84 – 86, Diriken, p. 153 – 156, Vliebergh en Ulens, p. 131 en Goedseels, p. 163 – 164. 
65 H. Kennes, ‘Landen Spikkaertstraat 44’, 2014, op: 
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200137/beelden, geraadpleegd in november 2017. 
66 T. Vereenooghe (fotograaf), Poortgebouw Scholierenhoeve, Zoutleeuw, Zoutleeuw, 22 augustus 2012, op: 
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/7913372644/in/album-72157600189641729/, geraadpleegd in januari 
2019. 
67 ‘Kasteel domein Hogemeyer’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200103, 
geraadpleegd in november 2017. 

 
Figuur 28 Duiventoren boven de toegangspoort van de 
Pitsaershoeve in Landen. De poort ligt onder een 
korfboog in natuursteen. 65 

 

Figuur 29 In het toegangsgebouw van de 
eeuwenoude Scholierenhoeve in Zoutleeuw 
staat een nis met de beeltenis van Maria.66 



28 

  
Figuur 30 Het poortgebouw van de hoeve bij het 
Kasteel van Hogemeyer in Kersbeek-Miskom, 
Kortenaken.68 

 
 

  
Figuur 31 Een close-up van het wapenschild op het 
poortgebouw van de hoeve. Dit is van de familie de Turck 
de Kersbeek, waaruit een telg het kasteelcomplex in 1859 
vernieuwde.69 

2.2.2.4 Het woonhuis: een boerenburgerhuis 

 Figuur 32 Een foto uit de jaren 1940 van een hoekje van 
de “schoon plaats” van Hoeve Keukses in Geetbets. De 
mooie meubelen in uitgesneden houtwerk en stoffen 
bekleding en het koperwerk getuigen van enig aanzien.70 

Vaak sluiten het woonhuis en eventueel de 

huisvesting van het dienstpersoneel bij de 

toegangspoort van de vierkantshoeve aan. Zoals 

eerder vermeld, kon het woongedeelte van de 

kleine, langgestrekte hoeve louter uit één 

leefruimte bestaan. De grote vierkantshoeve had 

daarentegen meestal op de benedenverdieping 

een aparte keuken, eetplaats, washok en 

meerdere slaapkamers. In de “schoon plaats” 

stonden de beste meubelen en het servies 

tentoongesteld in een kast. Alleen op zondag, na 

de mis, werd er koffie gedronken. Ook deed ze 

dienst bij feesten en het ontvangen van 

vooraanstaande gasten (zie figuur 32). De kelders 

werden als bewaarruimten voor aardappelen en 

andere voedingsmiddelen gebruikt;  

                                                           
 
68 Daenen (fotograaf), Historische hoeves in Zuid-Hageland, fotoreeks, 2018. 
69 Idem. 
70 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Foto’s uit de jaren 1940. 
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de zolder voor de opslag van graan en soms nog slaapkamers of het verblijf van de dienstmeid. De 

knecht sliep daarentegen gewoonlijk – op ‘veilige’ afstand van de meid – boven de paarden, zodat hij 

deze altijd kon bewaken. 

Naast de hoeveelheid aan ruimtes en de mooie inkleding ervan, kan iets kleins zoals het opstapje naar 

de voor- en achterdeur – vaak een trapje met bordes – van een statusverschil getuigen. Enerzijds was 

deze trap nodig, aangezien het woonhuis vaak als enige gebouw van de hoeve boven de kelder lag. 

Zonder adequate technieken om vocht te bestrijden, waren kelders slechts half ingezonken, waardoor 

de benedenverdieping boven de kelder iets hoger lag. Anderzijds werd er van deze verhoging gebruik 

gemaakt om al het werkvolk op de hoeve samen te roepen. Vaak hing daarom vlak langs de deur een 

bel. Bij het bellen verzamelde iedereen rond de trap en werden nieuwe taken of mededelingen 

afgeroepen. De kasteelheer, herenboer of hofmeier stond dankzij deze trap letterlijk hoger dan de rest, 

een weerspiegeling van zijn stand.71  

2.2.2.5 De overige gebouwen van een vierkantshoeve 

De stallen stonden bij de meeste vierkantshoeves haaks op het woonhuis en verbonden de zijde van 

het woonhuis en de toegangspoort met de schuur. Vanuit de koer vallen de vele toegangspoortjes tot 

de stallen op, vaak onder dezelfde ontlastingsbogen, waardoor ze een mooi, uniform geheel vormen. 

De koeienstallen waren vaak naar het zuidoosten georiënteerd en lagen meestal pal naast het 

woonhuis zodat ze goed onder toezicht gehouden werden. Binnen zijn het in tegenstelling tot de 

kleine, muffe stal in een langgevelhoeve, ruime, meestal goed verzorgde lokalen, met ontsmettende 

kalk gewit. Jongvee, mest- en melkvee hadden bij de rijkste boeren afzonderlijke ruimtes. De paarden, 

schapen en het slachtvee stonden in minder goed georiënteerde stallen, omdat ze beter tegen de 

koude bestand waren. Paarden hadden als duurste goed dikwijls de meest luxueuze stallen en stonden 

goed in het zicht. De hoeve had vaak een aparte quarantainestal om zieke dieren af te zonderen. Het 

wagenhuis en de opslagplaats lagen dicht bij de schuur en de paardenstallen. Maar ook bij de 

poortingang, zodat er makkelijk met landbouwtuigen in of uit de hoeve gereden kon worden. Ten 

slotte lag de mesthoop in het midden van het erf tussen de verschillende stallen. Door de 

mechanisering van het uitmesten en de toenemende hygiënemaatregelen, werd deze steeds meer 

buiten het erf verlegd en dikwijls vervangen door een bloemperk of gazon.72 

2.2.2.6 De abdij- en kasteelhoeve 

De grootste en rijkste vierkantshoeves waren de abdij- en kasteelhoeves. Het zijn deze hoeves die 

vandaag de dag nog altijd het meest bekend zijn. Naast de functie van abdijhoeve als ‘voorpost’, 

richtten kloostergemeenschappen ze in de 12e en 13e eeuw op als ontginningscentra voor het rooien 

van woeste gronden en beemden en het droogleggen van moerassen en meren. Deze 

gemeenschappen waren in die periode namelijk één van de weinigen die deze technieken beheersten. 

Zo bezaten ze naast kapitaal, dus ook kennis.73  

                                                           
 
71 R. Beelen, Persoonlijk interview, Geetbets, 4 januari 2018. 
72 Goedseels, p. 163 – 164. 
73 Goedseels, p. 11 – 19 en p. 97 en F. Maes, De pachthoven van de Abdij van Park in Vlaams-Brabant, s.l., 1973, 
p. 290 – 291. 
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Onder abdijhoeves horen enerzijds abdijsites met een hoeve binnen hun muren, onderhouden door 

de zogenaamde lekenbroeders, en anderzijds hoeves die aan een abdij toebehoorden maar elders 

gelegen waren. In dat geval woonde er ten minste één lekenbroeder, die als hofmeester of meier 

verantwoordelijk was voor de uitbating van de hoeve. Verschillende keren per jaar moest hij 

rekenschap afleggen aan de provisor van de abdij. Voor de vele taken op de boerderij, zoals het 

onderhoud van het vee en de stallingen, het verzorgen van de paarden, het maken van kaas, boter, 

brood en kaarsen, en het brouwen van bier, had hij enkele knechten in dienst die in de hoeve zelf 

verbleven. Naargelang het seizoen kon de hofmeester ook beroep doen op werkvolk en vaklieden uit 

de streek voor een lijst aan taken: ploegen, mesten en mergelen van de landerijen, zaaien, wieden, 

maaien, inhalen van de oogst, het dorsen en het wannen van het graan, het onderhoud van grachten 

en omheiningen en het planten van wilgenpoten en andere bomen, het proper houden van de 

beemden en riolen, hout zagen en timmeren, herstellen van karren en raderen en rijgetuig, beslaan 

van paarden, repareren van lemen muren en strodaken, spinnen van wol en weven van lijnwaad, 

ketellappen, scheren van schapen, enzovoort,…74 

Abdijhoeves konden al snel een grote oppervlakte aan gronden bezitten. Een belangrijke gemeenschap 

in Geetbets vormden de cisterciënzerinnen van oriënten. Waarschijnlijk stichtte Arnold VII, graaf van 

Loon en heer van Rummen, deze abdij rond 1234. Ze ontving royale giften van lokale heren, waaronder 

hoeve Terlenen in 1240 en de Grazenmolen in 1269. De inlijving in 1275 van zusterabdijen in Sint-

Truiden en Maaseik, zorgde voor een aanzienlijke domeinuitbreiding. De kleine congregatie van slechts 

een twaalf- à twintigtal religieuzen was in de loop van de 16e eeuw uitgegroeid tot één van de grootste 

vrouwencongregaties in de Nederlanden, met bezittingen verspreid over een dertigtal locaties in het 

land van Loon, het hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luik. In Rummen zelf beschikte de abdij 

over een uitgebreid areaal dat in één blok rond de abdijhoeve lag (zie figuur 33). Verder bezat ze de 

Grazenmolen (figuur 36) en de hoeves Terlenen, Schoonbeek (figuur 34), Ter Borg (figuur 35) en het 

vandaag verdwenen Ter Vreundt. Tijdens de godsdienstoorlogen werd de abdij grotendeels verlaten 

en liepen de gebouwen zware schade op; deze werden in de loop van 17e en 18e eeuw grondig 

vernieuwd. Onder de Franse overheersing in 1798 werden ze als nationaal goed verkocht, en wederom 

grotendeels afgebroken. Naast Ter Vreundt – dat reeds in 1302 als lijfrente aan Cunekin, neefje van de 

Heer van Grazen, gegeven was – werden alle andere hoeves openbaar aangeslagen en als ‘zwart goed’ 

verkocht aan particulieren. Zwart goed was kerkelijk bezit dat tijdens de Franse Revolutie verbeurd 

verklaard en openbaar verkocht werd.75  

 

                                                           
 
74 Idem. 
75 G. Paesmans e.a., ‘Herenwoning en distilleerderij op cisterciënzerinnendomein’, op: 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41828, geraadpleegd in juni 2018, Wauters, p. 184 – 
198, M. J. Wolters, Notice historique sur la commune de Rummen et sur les anciens fiefs de Grazen, Wilre, 
Bindervelt et Weyer en Hesbaye, Gent, 1846, p. 155 – 162 en p. 346 – 348, L. Denewet e.a., ‘Grazen (Geetbets)’, 

op: http://www.molenechos.org/molen.php?nummer=1422, geraadpleegd in december 2017, ‘Kasteelsite Ter 

Lenen’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200039, geraadpleegd juni 2018 en P. 
Lindemans, ‘De pachthoven van de Abdij Oriënte (Rummen)’, in Eigen Schoon en de Brabander, 1939, p. 344 – 
348,  
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Figuur 33 Een Ansichtkaart van het klooster van oriënten met 
zicht op het residentiële gedeelte en een deeltje van het 
tuinpaviljoen links.76 

 
Figuur 34 Hoeve Schoonbeek.77 

 

 
Figuur 35 Een ansichtkaart van hoeve Ter Borg.78 

 
Figuur 36 Bij de Grazenmolen hoorde ook een hoeve.79 

Waar de abdij van de oriënten zelf in Rummen lag, is dit bij de moederabdij van vele andere 

abdijhoeves niet het geval. Zo bezat de Abdij van Vlierbeek uit Leuven goederen in wel zestig dorpen, 

waaronder het Monnikenhof van Vlierbeek in Geetbets en de Vlierbeekwinning in Kortenaken. Beiden 

opgericht als ontginningscentrum van gronden en beemden, ontgon de abdij de drassige gronden langs 

de Graasbeek en de Gete. In de 15e eeuw bezat het Monnikenhof wel 212 hectare aan grond in 

Geetbets. In 1663 bezat het zelfs 340 hectare op een totale oppervlakte van 1593 hectare in de 

gemeente: 21% van haar grondgebied behoorde met andere woorden tot de Abdij van Vlierbeek.80 

Tegelijkertijd begon de Abdij van Park – ook uit Leuven – vanuit het nabijgelegen Vinnehof in 

Zoutleeuw met turfwinning, waardoor een groot kunstmatig meer ontstond (zie figuur 38). Deze abdij 

bezat ook het Hof ten Rhode in Budingen, Zoutleeuw, en als tiendheffer en patronus de Abdijhoeve 

van Neerlanden. Zoals gezien, gaf Filips II in de 17e eeuw echter de opdracht aan de hertog van Brabant 

                                                           
 
76 Leus, Evolutie van het grondbezit, slide 12. 
77 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
78 Leus, Evolutie van het grondbezit, slide 14. 
79 T. Ceulemans (fotograaf), Lutzemolen, Grazen, Geetbets, 27 september 2009, op: 

https://www.flickr.com/photos/erfgoed/3974518359/in/album-72157622377593571/, geraadpleegd in januari 
2019.  
80 Leus, De evolutie van het grondbezit, slide 16. 
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het tiendrecht van deze laatste te schenken aan de abdij van Sint-Geertrui, ook uit Leuven. De Abdij 

van Heylissem bezat het pachthof Terhagen en de Hoeve van het kasteel in Budingen, Zoutleeuw.  

Het mag duidelijk zijn dat deze hoeves veel rijkelijker aangekleed en grootser gebouwd werden dan 

die van de zelfstandige boer. De grootte, schikking, materiaalkeuze en architectuur van de gebouwen 

waren dus ook afhankelijk van de plaats van ‘de boer’ in de maatschappij. Het Hageland was 

grotendeels arm, maar de bodemtypes meer gediversifieerd. De vruchtbare leemachtige zones in het 

zuiden en zuidoosten waren bijgevolg vaak in handen van deze abdijhoeves of van kasteelhoeves.81  

Een kasteelhoeve was onderdeel van het grootgrondbezit van een kasteelheer, die de hoeve meestal 

verpachtte aan lokale landbouwers. Vaak was de opbrengst van de pacht belangrijk voor het in stand 

houden van het kasteel en aanhorigheden. Zoals de abdijhoeve, kon een kasteelhoeve op het erf van 

het kasteel liggen of juist apart, gerund door een pachter. De eerste werd een vroonhof genoemd, de 

laatste een pachthof, waarbij de kasteelheer vaak niet eens in dezelfde gemeente woonde. In sommige 

gevallen hebben dergelijke pachthoven evengoed een monumentaal residentieel gedeelte, omdat de 

heren soms voor korte tijd op het hof verbleven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Pachthof van 

Compenrode in Kortenaken. Nadat het vroegere kasteel vervallen was, trok de heer namelijk in de 

heerdij, gelegen in de zijde rechts van het poorthuis. Hierdoor kreeg de hoeve de naam “Het Kasteel”. 

De hoeve was altijd bewoond door pachters, terwijl de eigenaars slechts tijdelijk verbleven op de 

heerdij. Wanneer de hoeve op het erf van het kasteel lag, zien we alsnog een expliciete scheiding 

tussen beiden. Enerzijds door vaak de aparte ligging op het erf en anderzijds door een expliciet verschil 

in architecturale aankleding.82 

Net zoals de geestelijke instellingen, bezat de adel – en vanaf de 19e eeuw de burgerij – veel grond en 

goederen. Ter illustratie: eind 18e eeuw kochten Jean-Théodore Balthazar de Pitteurs (1755 - 1807) en 

zijn broer Henri Bonaventure Trudo Pitteurs Hiégaerts (1762 - 1853) massaal kerkelijke bezittingen op 

als ‘zwart goed’ tijdens de Franse overheersing. De eerste broer was burgemeester van Sint-Truiden 

en lid van de Algemene Raad van het Beneden-Maasdepartement, de andere was ook burgemeester 

van Sint-Truiden geweest en raadgever voor financiën bij de prinsbisschop van Luik en bij 

het Hooggerechtshof in Luik. Hun nakomelingen erfden de vele goederen die zij opgekocht hadden, 

onder meer in Sint-Truiden: Het Speelhof, een site van de Sint-Trudo Abdij, het Kasteel van Ordingen, 

het Kasteel van Brustem, van de abdij van Averbode, het Gravenhuis en Bogaardenklooster in 

Zepperen.  

Ook in Zuid-Hageland vinden we sporen van deze familie terug. Na analyse van de leggers van de Popp 

kaarten van alle deelgemeenten in Zuid-Hageland ontstaat een lange lijst van het bezit van de familie 

op het einde van de 19e eeuw. Zo werd Jean-Theodore Balthazar de Pitteurs in 1843 vernoemd als 

eigenaar van hoeve Liefkensrode in Kortenaken (zie figuur 37). Een zekere Hendrik Liefkint, schepen 

van Diest, stichtte het hof rond de jaren 1284 en rooide er de toenmalige bossen. Jean-Théodores 

zoon, baron Edmond de Pitteurs Hiégaerts, volgde hem op. Diens zoon, Théodore de Pitteurs 

Hiégaerts, erfde het op 26 augustus 1892. Zijn vrouw, Barones Caroline de Bonhome bleef eigenares 

tot 1956. Ten tweede bezaten de kinderen de Pitteurs – Hiégaerts het Vinne in Zoutleeuw. Dit hof was, 

                                                           
 
81 Goedseels, p. 11 – 19 en p. 97. 
82 De hoeve ligt vandaag op de Lapstraat 21, 3470 Kortenaken en Bas, p. 148 – 151.  
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zoals gezien, vroeger van de Abdij van Park. Reeds in 1844 kreeg de familie de toestemming om het 

kunstmatig uitgegraven meer terug droog te leggen. In 1859 verbouwden ze de oude boerderij daarom 

tot het imposante “Vinnehof”, dat meer bij hun stand zou passen. Via zijn huwelijk met Joséphiné 

Léonie de Pitteurs de Hiégaerts, achterkleinkind van Jean-Théodore, woonde baron Jozef de Bonhome 

in 1877 in het woonhuis waaruit hij de stokerij en de hoeve beheerde. Verder bezaten ze de Hoeve van 

het Kasteel en de Bungensemolen in Budingen.83  

 
Figuur 37 De ingangspoort van Hoeve Liefkensrode, Kortenaken.84 

 
Figuur 38 Ansichtkaart van het Vinnehof voor de restauratie tot bezoekerscentrum van 
het provinciedomein.85 

Ook in Budingen bezat een tak van de familie vele gronden en vastgoed. Gustave Marie Louis Joseph 

de Pitteurs de Budingen (1809 – 1881), een achterneef van Théodore, was de kleinzoon van de derde 

broer van Jean-Théodore Balthazar en Henri Bonaventure Trudo: Lambert Trudon Antoine de Pitteurs 

de Budingen (1753 - 1828). Gustave was baron en kasteelheer van het Kasteel van Jennevaux in Saint-

Germain, Namen. Verder was hij burgemeester van Warisoulx en beheerde hij de mijnenindustrie in 

                                                           
 
83 Bas, p. 140 – 143, Billiau, p. 99 – 101. En Kempeneers, ‘Zoutleeuw’, p. 68 – 71.  
84 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018.  
85 ‘Zoutleeuw (Léau) Het pachthof van het Ven’, op: http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/1459-
zoutleeuw-lau-het-pachthof-van-het-ven, geraadpleegd in november 2017. 
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het Land van Herve. Hij bezat in Budingen de Hoeve van het Kasteel. Gebouwd in 1200 door Mathilde 

en Robert van Thienen, was ze vanaf 1229 lange tijd van de Abdij van Heylissem geweest. Begin 17e 

eeuw geraakte ze echter weer in particuliere handen. Via het huwelijk met Marie-Josèphe-Caroline 

Van Velpe in 1776 erfde Lambert-Trudon de Pitteurs van Liefkensrode de hoeve en kwam ze 

uiteindelijk in het bezit van zijn kleinzoon Gustave. Ook de Bungensemolen en haar vierkantshoeve, 

vandaag in de Molenstraat 9 in Budingen, was in hun bezit. Deze maakte sinds begin 15e eeuw deel 

uit van de plaatselijke heerlijkheid en werd in 1529 overgenomen door de stad Tienen, waarna ze in 

de 18e eeuw overging naar familie de Pitteurs.86 

2.3 Bouwen met het landschap 

2.3.1 Wederom onder het mom van efficiëntie 

Naast de omvang van de hoeve, en bijgevolg het hoevetype, bepaalde de ondergrond en omgeving de 

bouwmaterialen die de boer gebruikte. De grondstoffen die hij in de nabijheid vond, kon hij immers 

makkelijker verkrijgen en goedkoper vervoeren. Uit de plaatselijke bodems haalde hij leem en 

natuursteen, op de velden vond hij stro voor de daken. Omwille van de duurzaamheid werd later op 

riet overgeschakeld, dat hij bij de rivieroevers kon winnen. Uit het bos sprokkelde of kapte hij hout. Al 

sinds de 14e eeuw was in heel Brabant geen streek te vinden waar het bos zo het landschap 

domineerde dan in het Hageland. De naam Hageland is dan ook afgeleid van het Middelnederlandse 

hage: “bosje van dicht kreupelhout”. Waar eertijds hardhouten balken van eik voor het vakwerk in de 

muren en het gebinte van het dak gebruikt werden, zorgde schaarste ervoor dat het gewone 

timmerwerk, en soms zelfs de spanten, in gewaterde den werden vervaardigd. De eerste dennen 

werden in 1663 in België geplant. Pas een eeuw later werd de den courant.87 

De basis van het het traditionele vakwerkhuis was een stoel: een soort fundament uit losse veldstenen, 

keien of gemetselde baksteen. Bovenop deze stoel lag de grondplaat uit hout, voorzien van de nodige 

gaten voor de staanders en tussenpijlers. De onderlinge afstand van de vakken verschilde van streek 

tot streek: meer naar het oosten van Brabant werden deze steeds breder. Houten nagels en een pen- 

en gat-systeem verbonden de balken aan elkaar. Tussen de vakwerkpanelen werden stokken gestoken 

die een traliewerk vormden, waartussen twijgen of gekloofde takken kruiselings gevlochten werden. 

Wilgenhout was hier het meest geschikt voor (zie figuur 40). Een lemer zette op dit vlechtwerk een 

vochtig mengsel van leem vast. Eerst zette hij een laag grove leem en dan de fijne voor het effen maken 

van de binnen- en buitenzijde. Om barsten te voorkomen voegde hij gehakt stro, gras of koeienharen 

toe. Nadien werd het geheel wit, geel of blauw geschilderd en gekalkt (zie figuur 39).88  

                                                           
 
86 Staquet, p. 121 – 122 en L. Denewet en H. Holemans, ‘Bungensemolen’, op:  
http://www.molenechos.org/molen.php?nummer=2832, geraadpleegd in maart 2018. 
87 Goedseels, p. 11 – 19 en 127 – 129, Diriken, p. 160, Weyns, p. 22, B. Minnen, Het Hageland. De verleiding is 

nooit ver weg, Leuven, 1994, p. 6 en Jacquemyn, p. 14 – 23. 
88 Jacquemyn, p. 21 – 23. 
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Figuur 39 Witgekalkt vakwerk op een bakstenen plint bij een hoeve op de 
Retsbaan in Zoutleeuw, hoewel niet volledig origineel. De hoeve bestaat nog 
voor een gedeelte uit een originele lemen schuur, heeft één muur van vakwerk 
en baksteenbouw en één wand van bepleisterd leem.89 

  

Figuur 40 Achter afgebrokkeld leem in een vervallen schuur bij hoeve Liefkensrode komt 
het gevlochten houtwerk tevoorschijn.90 

Vandaag zijn er nog maar weinig van deze hoeves in vakwerk in Zuid-Hageland, aangezien leem, hout 

en stro erg kwetsbare materialen zijn: ze brokkelden af, verrotten, waren vochtgevoelig en vereisten 

constant onderhoud. De wind kon de nok of hoeken van een strooien of rieten dak makkelijk 

losrukken.91  

                                                           
 
89 ‘Deel lemen schuur’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43167, geraadpleegd in 
november 2017. 
90 Daenen (fotograaf), De historische hoeves in Zuid-Hageland, fotoreeks, 2018. 
91 Diriken, p. 158 – 159. 
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Figuur 41 De Sint-Petrushoeve in 
2006.92  

Zo was de Sint-Petrus het oudste bouwwerk in het centrum 

van Attenhoven, Landen. De 17e-eeuwse hoeve had muren 

met verborgen lemen vakwerk op een bakstenen stoel (zie 

figuur 41). Hoewel ze sinds 1976 op de lijst van beschermde 

monumenten stond, stortte in mei 2008 na lang verval de 

hoeve definitief in. De verplichte heropbouw bleef uit, 

waarop het stadsbestuur het monument aankocht in 2010. 

De ingestorte delen werden gedemonteerd, genummerd 

en elders opgeslagen. Het houten geraamte werd 

behandeld tegen ongedierte en heropgebouwd. Op de 

historische site zelf werd een overkapping geplaatst om de 

nog aanwezige vloer en kelder te beschermen tegen de 

weersomstandigheden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 

het gebouw zal herrijzen als kangoeroewoning.93 

Ondanks de kwetsbaarheid door de tand des tijds, maar zeker ook door brand, bleef leembouw tot in 

de 19e eeuw in voege, terwijl vakwerkbouw vanaf de tweede helft van de 17e eeuw geleidelijk uit de 

steden verdween, aangezien de wetgeving tegen brandgevaar dit verplichtte. Op het platteland 

kwamen deze maatregelen pas na 1850 op gang. Vanaf het midden van de 19e eeuw vond baksteen 

ingang als alternatief. Naast de wetgeving, waren er ten eerste steeds minder gedegen timmerlui. Ten 

tweede ‘werkt’ hout met krimpen en uitzetten en is leem, zoals eerder vermeld, broos. Ten slotte werd 

vakwerk vaak geassocieerd met armoede. Als vorm van tussenstap naar volledige baksteenbouw, 

werden aanvankelijk enkel de lemen opvullingen van het houtskelet vervangen door bakstenen. Dit 

verstoorde echter het evenwicht tussen de materialen. Omdat bakstenen zwaarder waren dan leem, 

verzakten en verkromden deze gevels.94 

De historische hoeves die vandaag resteren, hebben voornamelijk muren volledig uit baksteen, die 

soms versierd zijn met natuursteen. Ook deze bouwmaterialen zijn streekgebonden. Ofwel maakte de 

boer bakstenen in zelfgemaakte veldovens met de kleiige leem uit plaatselijke grond of kocht hij ze bij 

steenbakkerijen, die hun grondstoffen ook uit de plaatselijke bodems ontgonnen. Zo keerde in iedere 

streek een uniforme tint baksteen terug. De klei- of leemsamenstelling bepaalde grotendeels de kleur 

van het uiteindelijke product en samen met het bakproces bepaalde het verder de eigenschappen van 

de stenen. In Zuid-Hageland was de bovenste donkerbruine laag van de bodems, brikaarde genoemd, 

rijk aan kleideeltjes en geoxideerd ijzer. Deze brikaarde was plastisch genoeg om een vorm aan te 

nemen en te behouden. Ze werd bevochtigd en gekneed en in een baksteenvorm te drogen gelegd. 

Hierna werden de gedroogde kneedsels gestapeld tot een veldoven met tussen iedere laag een laag 

houtskool. De buitenkant werd toegestreken met leem en het geheel werd aangestoken. Bij het 

                                                           
 
92 L. Desager (fotograaf), Sint-Petrushoeve, Attenhoven, Landen, 8 juni 2006, op:  
https://www.flickr.com/photos/erfgoed/163152097/in/album-72157600189627808/, geraadpleegd in januari 
2019. 
93 G. Wemans, Archiefbeelden Landen. Deel II, Wiltshire, 2005, p. 9 en V. Dekeyzer, ‘Sint-Petrushoeve krijgt nieuw 

leven als kangoeroewoning’, in: Het Laatste Nieuws, 5 augustus 2017, https://www.hln.be/regio/landen/sint-
petrushoeve-krijgt-nieuw-leven-als-kangoeroewoning~a9b2f32f/, geraadpleegd in november 2017. 
94 Diriken, p. 158 – 159. 
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bakken steeg de temperatuur tot ongeveer 800°C en smolten de kleideeltjes en klit de steen aaneen, 

terwijl het ijzeroxide zorgde dat de stenen de typische streekeigen bloedrode kleur kregen. De 

bloedrode, volmaakt gebakken, helklinkende steen diende voor de gevels. De stenen die gebakken 

waren langs de vuurgangen, konden zwart gesmolten zijn. Deze zogenaamde misbaksels waren ideaal 

voor de funderingen en voor kleurschakeringen. De lichtkleurige, doffe steen werd ten slotte voor de 

binnenmuren gebruikt. Het uitgraven van de lokale brikaarde zorgde er vaak voor dat de hoeves in hun 

omgeving een poel kregen. Zo is het mogelijk dat de grote rechthoekige vijver van het Kasteel van Bets 

of Heerlijckyt van Elsmeren ontstaan is door het uitgraven van de brikaarde voor de vele bakstenen 

nodig voor het immense complex (zie figuren 42 en 43).95  

Figuur 42 Een oude kastanjelaar voor de rechthoekige vijver van het 
kasteel van Bets.96  

Figuur 43 Het kasteel van Bets op de Villaret kaart 
van 1745-’48.97 

De dragende delen van de hoeve bestonden uit natuursteen, zoals de sokkels van boerderijen. Om de 

vensters en deuren in de zware bakstenen muren te ontlasten, zijn de stijlen, dorpels en lateien ook 

meestal in natuursteen. In de meer aanzienlijke hoeves, die de stedelijke stijlkenmerken volgden, werd 

natuursteen ook gebruikt als versiering: de bakstenen gevels kregen natuurstenen hoekkettingen, 

steigergaten, speklagen, posten rond deuren en vensters, enzovoort (zie figuur 44). Welke soort 

natuursteen gebruikt werd, was wederom streekgebonden. De steen die dichtbij te vinden was, was 

het goedkoopst en dus het interessantst. Zo kende iedere streek van België haar typische 

natuurstenen.98 

                                                           
 
95 G. Wemans, Kasteelhoeve Wange. Natuursteen in Landen, Landen, 2013, p. 8 en G. Wemans, Open 

Monumentendag Vlaanderen. Wange – Walsbets – Landen. Steen, Landen, 2003, p. 4. 
96 ‘Kasteeldomein van Bets’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134170/beelden, 
geraadpleegd in augustus 2018. 
97 ‘Villaretkaarten (1745 - 1748)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in augustus 2018. 
98 Goedseels, p. 140 – 147, Jacquemyn, p. 30 – 31 en A.L.J. Van de Walle, Het Bouwbedrijf in de Lage Landen 

tijdens de Middeleeuwen, Gent, 1959, p. 54 – 55. 
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Figuur 44 Verschillende natuurstenen elementen bij het woonhuis van hoeve Bilsen 
in Kortenaken.99 

1. Speklaag 

2. Steigergaten 

3. Latei 

4. Sokkel 

5. Deurpost 

In Zuid-Hageland komen drie soorten natuursteen het meest voor: de Gobertangesteen, Tiens kwarsiet 

en de Licentsteen. De Gobertangesteen is een witte kalkzandsteen, genoemd naar het Waals-

Brabantse dorp Gobertange, de kern van de ontginningszone. Hoewel de steen van ver uniform wit 

lijkt, heeft hij een veelheid aan kleuren en fijne patronen. Fijne, witte kalkadertjes met grillige 

verstoringen wisselen af met grovere lichtgrijze meer zandige bandjes en vlekken. Dit rijke patroon is 

typisch en onderscheidt de steen van andere witte kalkzandstenen (zie figuur 45).100  

Kwarsiet van Tienen is een bijzonder hard, grijs tot vosbruin gesteente. Omdat hij zo hard en dus 

ondoordringbaar is, diende hij voornamelijk voor de onderste gedeelten van historische gebouwen en 

de kasseien van het erf. Een volledige muur uit dit kwarsiet zou echter zorgen voor een klam interieur 

(zie figuur 46).101 

De Licentsteen – ook tuffeau de Lincent – is genoemd naar het Luikse dorp Lincent, net over de 

taalgrens. Het is een zachte, poreuze, kiezelrijke kalksteen met opvallend warme lichtgele, grijsgele tot 

groengele of roestvormige tinten. Ze komt in Zuid-Hageland veelvuldig voor als koepel van de bakoven 

en in de hoevebouw voornamelijk in Landen. In tegenstelling tot de Gobertange is ze homogeen van 

structuur. De steen is echter sterk vorstgevoelig en kan ook niet zo goed tegen druk. Daarbij is hij sterk 

onderhevig aan temperatuurschommelingen. Muren uit Licentsteen bevinden zich dan ook meestal in 

een slechte toestand met afbladderingen, doorzakkingen en barsten. Meerdere gebouwen zijn 

preventief afgebroken wegens instortingsgevaar na verwering (zie figuur 47).102 

                                                           
 
99 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
100 J. Lambrechts en R. Stassen, Kwarsiet en gobertange, natuurstenen uit Zuid-Hageland, Overijse, 2013, p. 1 – 
3 en Wemans, Kasteelhoeve Wange, p. 10 – 13. 
101 Idem. 
102 Idem. 
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Figuur 45 Gobertange-steen 

 
Figuur 46 Tiens kwarsiet 103 

 
Figuur 47 Licentsteen 

De drie natuurstenen komen duidelijk terug in de Kasteelhoeve van Wange in Landen. Het erf bestond 

grotendeels uit het oersterke Tiense kwarsiet. De rechthoekige inrijpoort is afgewerkt met een 

hardstenen omlijsting van ruwe negblokken onder een houten latei.104 Ook de vensterbanken zijn in 

deze blauwe hardsteen of arduin. Alle omlijstingen van vensters en deuren van de hoeve zijn 

daarentegen in Gobertangesteen. Net zoals de hoekblokken, steigergaten, gordellijst en plint, alsook 

de basis van het woonhuis en de pilasters naast de deuren (zie figuur 48). De gevel links van de 

inrijpoort getuigt van de verschillende bouwfasen die de hoeve doorheen de eeuwen doormaakte. 

Naast Gobertange, vinden we er massieve blokken Lincentsteen en kwarsiet van Tienen. De huidige 

eigenaar voegde daar nog bakstenen aan toe.105 

 
Figuur 48 Stallen van de Kasteelhoeve van Wange: Gobertange als 
sokkel en omlijsting van vensters en deuren. Op het erf liggen kasseien 
van Tiense Kwarsiet.106 

 

 

 

  

                                                           
 
103 A.-M. Somers, ‘Authentieke Tiense kwartsiet? Ja, die is er nog!’, op: https://tienentroef.be/authentieke-
tiense-kwartsiet-ja-die-is-er-nog/, geraadpleegd in juni 2018. 
104 Een negblok is een iets verder uitstekende steen in het midden van kortere stenen in een omlijsting van een 
muuropening. Deze grotere steen zorgt voor een breder verbindingsoppervlak waardoor de omlijsting van de 
opening steviger verbonden is met de omringende muur. Vaak worden negblokken sierlijk op regelmatige 
afstanden van elkaar geplaatst, zo krijgt de omlijsting als het ware ‘tanden’.  
105 Wemans, Open Monumentendag Vlaanderen, p. 3 – 4 en Wemans, Kasteelhoeve Wange, p. 7 – 15. 
106 ‘De Kasteelhoeve van Wange’, op: http://www.kasteelhoevewange.be/familie-vrienden/photos/, 
geraadpleegd in november 2017. 
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Ondanks de aanwezigheid van natuursteengroeven, werd er spaarzaam omgegaan met natuursteen 

en veelvuldig gebruik gemaakt van afbraakmateriaal. Verder zien we naast het gebruik van de ‘lokale’ 

natuurstenen, vanaf het einde van de 19e eeuw steeds meer Blauwe hardsteen of Arduin. De steen, 

afkomstig van het iets verdere Henegouwen, werd via de nieuwe spoorwegen makkelijker te vervoeren 

en was daarbij duurzamer dan Gobertange en Licentsteen.107   

Hoe jonger de gebouwen, hoe spaarzamer er met natuursteen werd omgegaan, alleen de dragende 

delen van de hoeve bestonden uit natuursteen, vaak arduin. Baksteen begon meer en meer op te 

komen als stijlelement. De kroonlijst werd steeds meer bekroond met een zwaar beëindigingsmotief 

zoals een baksteenfries en dikwijls werd de geveltop in muurvlechtingen gelegd in plaats van 

natuursteen (zie figuur 49). Toch bleven deur- en vensterpartijen vaak versierd met natuursteen (zie 

figuur 50). De speklagen en hoekkettingen verdwenen daarentegen wel grotendeels en jongere hoeves 

hebben vaker ontlastingsbogen uit baksteen, zonder al te veel versiering. Soms komen we ook 

zogenaamde ‘pseudo-natuurstenen’ versieringen tegen. Zo heeft het herenhuis van het Hof Ter Lenen 

in Rummen, Geetbets, uit de tweede helft van de 19e eeuw negblokken rond haar vensters en 

speklagen die op zandstenen wijzen, maar die eigenlijk simpelweg gepleisterd zijn. Haar dragende 

sokkel is daarentegen werkelijk Gobertange (zie figuur 51).108 

 
Figuur 49 De hoevegebouwen van het Hof van Elsmeren in Geetbets zijn in een later 
stadium opgesmukt met natuurstenen tierlantijntjes. Het tandjespatroon van de 
voormalige dakrand met vlechtingen is echter nog duidelijk zichtbaar.109 

                                                           
 
107 Goedseels, p. 140 – 147. 
108 Jacquemyn, p. 44 en ‘Kasteelsite Ter Lenen’, op:  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200039, geraadpleegd in november 2017.  
109 C. Houben (fotograaf), ‘Hof van Elsmeren, Geetbets’, Fotoreeks Fier op de hoeve van hier, 21 oktober 2018. 
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Figuur 50 Hoeve Ingebos in Attenhoven, Landen, gebouwd in 
1722. Naast blauwe hardstenen sierelementen zoals de 
hoekkettingen, negblokken en schamppalen rond de inrijpoort, 
zien we ook bakstenen decoraties: De gevel heeft 
muurvlechtingen en schouderstukken en het dak rust op een 
rechte baksteenfries.110 

 

 
Figuur 51 Het herenhuis van hof Terlenen uit ca. 1850 
bestaat uit baksteen op een hoge sokkel in Gobertange. 
De gevelafwerking wil natuursteen nabootsen: deze 
bestaat uit een rood-wit geschilderde 
cementbepleistering met ingetrokken voegen en 
pseudo-negblokomlijstingen en -speklagen. Een breed, 
hardstenen bordes met trappartijen zorgt voor een 
zekere monumentaliteit.111 

 

Hoe de boer zijn hoeve bouwde of de heren of abdijen hun hoeves lieten bouwen, was naast de 

aanwezige bouwmaterialen, natuurlijk afhankelijk van de technologische kennis in een periode. Waar 

stalen constructies vandaag de dag de (landbouw)architectuur beheersen, bouwde de boer tot eind 

19e eeuw met een oude, streekeigen techniek dakconstructies uit hout en was hij genoodzaakt 

ontlastingsbogen te metselen bij grote muuropeningen. Zo lijken vele architecturale kenmerken op het 

eerste zicht decoratief, maar hadden ze quasi altijd een functie.112  

Een voorbeeld: het poortgebouw van hoeve Coppejans uit ca. 1800 in Walshoutem, Landen, ziet er 

monumentaal uit met op het eerste zicht vele decoratieve tierlantijntjes. Deze elementen hebben 

echter wel degelijk een architecturale functie: de poort moest hoog genoeg zijn, opdat volgeladen 

karren er zonder probleem onderdoor konden rijden. De arduinen hoekkettingen geven de constructie 

een extra versteviging in die hoogte. De langere stenen boden voldoende ondersteuning, zo konden 

de tussenliggende stenen korter zijn en kon zuinig omgegaan worden met dit dure materiaal. Om in 

dergelijk zwaar muurvlak toch een opening te behouden, heeft deze noodzakelijk een ontlastingsboog: 

een rondboog, ook in arduin, die steunt op een stevige arduinen omlijsting. Onderaan staan arduinen 

lomperikken, opdat karrenwielen het poortgebouw niet zouden beschadigen. De ijzeren muurankers 

houden de interne balken samen zodat de muren niet uit elkaar zakken en hebben een decoratieve 

krul gekregen. De sokkel in Gobertangesteen geeft de muren een stevige basis en weert vocht en 

opspattend vuil. Het mansardedak bood een esthetische manier om geen al te groot dak op het 

                                                           
 
110 Delmeire, ‘Hoeve, Dorpsstraat 13’, Open Monumentendag Vlaanderen, Attenhoven, [s.d.], p. 4 en Daenen 
(fotograaf), Historische hoeves, fotoreeks, 2018. 
111 ‘Kasteelsite Ter Lenen’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200039, geraadpleegd 
in november 2017.  
112 Goedseels, p. 11 – 19 en C. Trefois, Oude hoeves in Vlaanderen, Brussel, 1977, p. 5 – 9. 
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poortgebouw te moeten zetten. Tevens creëert deze dakvorm meer verticale ruimte onder het dak, 

ideaal voor de duiventil. 

 
Figuur 52 Het poortgebouw van hoeve Coppejans.113 

2.3.2 Bouwstijlen en –modes? 

Hoewel bij de selectie van bouwmaterialen efficiëntie voorop stond en de verworven technologische 

kennis de bouwkunde bepaalde, gaven modes van een bepaalde tijd ook de bouwstijl van hoeves vorm. 

Deze modes werden op hun beurt vaak beïnvloed door de politieke ontwikkelingen. Zo kende 

Vlaanderen onder de Spaanse Nederlanden een woelige periode, was het onmogelijk een handel van 

internationale betekenis te ontwikkelen en zorgde het wegvallen van een groot gedeelte van de elite 

tijdens de godsdienstoorlogen voor culturele verarming. Bijgevolg kenden de nieuwe ‘officiële’ stijlen 

slechts weinig succes op het platteland en overleefde de gotische bouwtraditie nog eeuwen in de bak- 

en zandsteenstijl.114 De meeste historische hoeves in Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen 

volgden deze mode. Hun gevels bestaan uit baksteen steunend op een natuurstenen sokkel met 

vensters en deuren versierd met de Gobertange zandsteen. Pas na 1750 begon de Lodewijk-XV-stijl 

door te dringen in de vorm van versiering rond vensters en deuren en de gevelindelingen. Zo heeft 

hoeve Luyten uit 1777 in het centrum van Zoutleeuw de typische steekboogramen, dit zijn vensters 

met een platte boog en een trapeziumvormige sluitsteen in het midden (zie figuur 53). Het 

Wouterlingenhof in Kersbeek-Miskom, Kortenaken, en Hoeve Keukses in Geetbets vormen een typisch 

voorbeeld van de Franse invloed op de architectuur met hun vereenvoudiging en verstrakking van de 

vormen. De gevels zijn symmetrisch ingedeeld door de regelmatige verdeling van de ramen en 

voordeur. Ze zijn rechthoekig met een vlakke zandstenen omlijsting. De zeer hoge deur met een 

                                                           
 
113 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
114 Goedseels, p. 137 en Trefois, p. 5. 
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bovenvenster is typisch voor de Franse stijl. Vanaf het begin van de 19e eeuw werd de omlijsting van 

ramen en deuren eenvoudiger, namelijk rechtlijnig. Naast de hogere prijs van natuursteen, was dit ook 

een modeverschijnsel (zie figuur 54).115 

 

 
Figuur 53 De gevel van hoeve Luyten in het centrum van 
Zoutleeuw.116 

 
Figuur 54 Hoeve Keukses in Geetbets.117 

 

De meeste historische hoeves bleven dus trouw aan de traditionele bak- en zandsteenstijl, hoewel 

wederom de kloof tussen arm en rijk duidelijk wordt: kasteel- en abdijhoeves vormden vaak de 

uitzondering op deze regel. Aangezien ze getuigden van grote rijkdom, waren hun gevels 

monumentaler en sierlijker aangekleed. Desondanks bleef er een duidelijk verschil tussen het 

residentiële gedeelte en de effectieve boerderij. De woonhuizen volgen de mode van de adellijke en/of 

burgerlijke cultuur, terwijl het hoevegedeelte voornamelijk de typologie van de gewone hoeve in de 

streek volgt. Zoals gezien, lagen de hoeves soms zelfs volledig apart. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 

het kasteel van Vroenhoven in Kortenaken. De afgezonderde vierkantshoeve, oorspronkelijk uit 1865, 

ligt verder op het grondgebied en had een apart woonhuis voor de pachter. Het kasteel, origineel uit 

1757, ligt verderop, aan het einde van een lange toegangsdreef, omgeven door hoffelijke tuinen, 

vijvers en bos. Beiden zijn ook van een totaal verschillende architecturale orde.118 

Ook de hoeves van het Kasteel van Waanrode in Kortenaken, van het Kasteel van Jadoul en het Kasteel 

van Neerwinden in Landen, en van Villa Pardon in Zoutleeuw, staan volledig afzonderlijk op het 

domein. Deze hoeves hun architectuur verschilt enorm. Maar ook bij hoeves die samen met het 

herenhuis één complex vormen, kan de bouwstijl tussen beiden fel contrasteren. Dit is bijvoorbeeld 

                                                           
 
115 Jaquemyn, p. 48 – 50, Billiau, p. 51 en ‘Boerenburgerhuis’, op:  
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41823, geraadpleegd in november 2017.  
116 T. Vereenooghe (fotograaf), Bogaerdenstraat 2-4, Zoutleeuw, Zoutleeuw, 22 augustus 2012, op:  
 op: https://www.flickr.com/photos/erfgoed/7907376308/in/album-72157600189641729/, geraadpleegd in 
december 2017. 
117 ‘Boerenburgerhuis’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41823, geraadpleegd in 
november 2017. 
118 ‘Domein Vroenhoven’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134193, geraadpleegd 
in november 2017. 
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het geval bij Hof Terlenen in Rummen. Zoals reeds eerder vermeld, is het woonhuis zeer mooi 

aangekleed. De boerderijvleugels kennen daarentegen geen enkele vorm van versiering: ze zijn 

opgetrokken in witgeschilderde baksteen op een gepekte plint. De vensters en deuren hebben geen 

omlijstingen, maar liggen onder bakstenen ontlastingsbogen. De muren dragen zonder decoratie de 

zadel- of schilddaken met zwarte en rode pannen (zie figuur 55).119  

 
Figuur 55 Op een ansichtkaart van de kasteelsite van Hof Terlenen in Geetbets is het contrast tussen herenhuis en 
boerderij duidelijk.120 

Het Kasteel van Bets in Geetbets vormt een uitzondering in deze streek. De hoeve is namelijk eveneens 

monumentaal aangekleed. Het eeuwenoude complex kende doorheen de geschiedenis vele 

veranderingen. De gracht die het kasteel nog gedeeltelijk omringt, wijst op de feodale motte uit de 

13e eeuw die er ooit stond. Rond 1667 liet Jacques van de Ven, heer van Bets en rentmeester-generaal 

van de Staten van Brabant, deze afbreken en een kasteel bouwen, ongeveer volgens het huidige bijna 

gesloten grondplan. Enkele aspecten van de motte liet hij hergebruiken, onder meer funderingen en 

een gotische schouw. In het begin van de 19e eeuw is het kasteel verruimd en grondig verbouwd onder 

de invloedrijke Luikse familie de Rijckman. Bij verbouwingen in het begin van de jaren 1880 kreeg 

onder meer het hoektorentje in de zuidgevel vorm. De huidige pittoreske en symmetrische gevel is 

vooral het resultaat van restauratiewerken uit 1922-1927, waarbij baron Fernand de Rijckman een 

terugkeer naar traditionele vormelementen nastreefde. Zo vallen vooral de neobarokke rolwerkgevels 

op, die ook terug te vinden zijn bij de stallen en de langschuur. Hiernaast was de tuin ongetwijfeld 

geïnspireerd op de regelmatige, geometrische ‘Franse’ stijl. Deze historische gelaagdheid zien we 

tevens in het interieur. Zo vinden we een aaneenschakeling van Louis XV, Luikse Louis XVI en 

neoclassicistisch geïnspireerde salons terug (zie figuur 56).121 

                                                           
 
119 ‘Kasteelsite Ter Lenen’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200039, geraadpleegd 
in november 2017.  
120 Leus, Evolutie van het grondbezit, slide 13.  
121 Leus, ‘Geetbets. Historisch overzicht van de gemeente Geetbets’, op: https://www.geetbets.be/website/3-
www/7-www.html), geraadpleegd in december 2017, Wauters, Arrondissement de Louvain. Canton de Léau, p. 
172 – 175 en ‘Kasteel van Bets, Geetbets’, op: https://www.flickr.com/photos/erfgoed/4016710517/in/album-
72157622377593571/, geraadpleegd in januari 2018.  
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Figuur 56 Een ansichtkaart uit de jaren 1940 toont een zicht op het boerderijgedeelte van Het Kasteel 
van Bets. Ook hier zien we een barokke in- en uitgezwenkte topgevel. Bemerk ook de lusttuin, een 
schril contrast met de normale gang van zaken waar boerenkarren en een mesthoop de koer 
‘sierden’.122 

  

                                                           
 
122 Leus, Evolutie van het grondbezit, slide 19. 
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3 De case studies 

Na een schets van de historische hoeve in Zuid-Hageland, worden enkele specifieke hoeves nader 

beschreven. De selectie van de hoeves is gebeurd op basis van een oproep aan geïnteresseerde hoeve-

eigenaars. De vele enthousiaste reacties op deze oproep bewezen hoe belangrijk de historische hoeve 

voor deze streek is. Negen geselecteerde hoeves, verspreid over de vier gemeenten, zijn diepgaander 

onderzocht en gedocumenteerd.  

Omdat de hoeve vaak centraal staat in de familie en meestal van generatie op generatie doorgegeven 

wordt, zal iedere case een korte geschiedenis bevatten van haar eigenaars. Daarnaast staat de 

architectuur van de hoeve centraal. De selectie wilde bovendien een breder gamma aan hoeves 

omvatten dan enkel de grootse, prachtige vierkantshoeves die alom gekend zijn. Zo belichten de cases 

hoeves die enerzijds een frisse invalshoek bieden op de boerderijgeschiedenis, met bijvoorbeeld 

aandacht voor de relatie van de hoeve met de omgeving. Niet alleen het erf, maar ook de connectie 

van de hoeve met de omgeving en met de dorpsgeschiedenis, wordt belicht. Verder wil dit project 

enkele voorbeeldoplossingen bieden op de uitdagingen voor het voortbestaan van de historische 

hoeves: hoe kan een hedendaags landbouwbedrijf in een historische hoeve uitgebaat worden? Hoe 

kan een eigenaar die niet meer actief is in de landbouw alle hoevegebouwen een herbestemming 

geven en bijgevolg behouden? Hierbij staat de erfgoedwaarde van het hoevegebouw centraal.  
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Figuur 57 De onderzochte hoeves op een kaart 

 

❶ Hoeve de Bleuke 

Heerbaan 2 

Kersbeek-Miskom 

Kortenaken 

❷ Hoeve Bilsen 

Hoekstraat 5 

Kortenaken 
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Kerkstraat 3 

Kersbeek-Miskom 

Kortenaken 

❹ Hoeve Keukses 

Glabbeekstraat 25 

Geetbets 

❺ Monnikenhof van Vlierbeek 

Kasteellaan 5 

Geetbets 

❻ Hof ter Hoeven 

Pottekaasstraat 7 

Zoutleeuw 

❼ Hoeve Koninckx 

Panisbornestraat 14 

Zoutleeuw 

❽ Hoeve Lecocq 

Burg. J. Dumontstraat 19 
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Landen 

❾ Hoeve Persoons 

Grote Steenweg 44 
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Landen 

Figuur 58 Een tijdlijn met de geschatte ontstaansjaren van de onderzochte hoeves: 
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3.1 De hoeve van generatie op generatie in Kortenaken 

In Kortenaken werd de geschiedenis van Hoeve de Bleuke en Hoeve Bilsen nader bekeken. Beide 

hoeves zijn generatie op generatie door dezelfde families bewoond. In het ene geval altijd als eigenaar, 

in het andere aanvankelijk als pachter. Dat is niet zo heel vreemd, aangezien bestaansmogelijkheden 

buiten het landbouwbedrijf tot in het begin van de 20e eeuw niet evident waren en de kinderen ook 

op de hoeve bleven werken. Zo vielen bedrijfs- en gezinshuishouding samen en vormden zij één 

productie-eenheid. De huwelijksleeftijd lag daarbij vrij hoog, kinderen bleven lang op de boerderij van 

hun ouders wonen en werken. Pas wanneer de vader stierf, werd de hoeve doorgegeven. Bijgevolg 

waren de woonhuizen van de hoeves vaak van een aanzienlijke grootte. 

 

3.1.1 Hoeve de Bleuke 

 
Figuur 59 Een foto van Hoeve de Bleuke uit de jaren 1970.123 

 

 

  

                                                           
 
123 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Foto van de hoeve uit de jaren 1970. 

Deze laat-19e-eeuwse, semi-gesloten vierkantshoeve is altijd in 
handen van dezelfde familie gebleven. Het is niet zeker of de 6e 
generatie, nazaat Joris Arnauts en zijn echtgenote Anneleen 
Schoeters, de huidige landbouwactiviteit, schapenteelt, zal 
verderzetten.  

Momenteel wordt de hoeve danig verbouwd tot twee 
moderne wooneenheden: een gezins- en een zorgwoning. Toch willen 
Joris en Anneleen voldoende aandacht besteden aan de historische 
waarde van het pand. 
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3.1.1.1 De naam: Bleuke? 

Hoe Hoeve de Bleuke in Kersbeek-Miskom aan haar naam kwam, is niet geweten. Het is geen 

achternaam die in de familiestamboom van de eigenaars voorkomt. Meerdere verklaringen dienen 

zich aan. Blok is ten eerste de naam voor een afgesloten of ingesloten perceel: in Vlaanderen als 

weiland, in Brabant als akkerland gebruikt. In Oost-Brabant komt het woord meestal in de vorm block 

of blocke voor, soms ook met een umlautsvorm als bleuk.124 Het zou dus kunnen dat de naam verwijst 

naar het akkerland waarop de hoeve gebouwd is. De Atlas der Buurtwegen (1841) toont dat de 

bouwgrond inderdaad afgesloten werd door de Heerbaan in het noorden, een voetweg in het oosten 

en de Hoefstraat in het zuiden en westen. Ten tweede kan bleuke het verkleinwoord van bleu zijn. Dit 

betekent beginneling, nieuwkomer. Aangezien de familie reeds vele generaties lang in deze streek 

verbleef, lijkt dit echter geen evidente verklaring.125 Ten derde was de Bleuken een wijk in Kersbeek, 

die in het westen aan de Nieuwstraat grensde; een straat ongeveer parallel aan de Heerbaan. Deze 

benaming komt terug op de Primitieve kadasterkaart van de jaren 1830. Misschien is dit wel de meest 

aannemelijke verklaring.126 

3.1.1.2 Leentjebuur? 

Volgens Joris, de huidige eigenaar, is Hoeve de Bleuke in 1882 gebouwd door zijn betovergrootvader 

Joannes Alphonsius Lenaerts (1864 - 1897). Dit zou echter betekenen dat Joannes slechts achttien was 

toen hij de hoeve bouwde. Het lijkt daarom logischer dat diens ouders, Josephus Lenaerts (1840 - 1894) 

en Anna Maria Sneyders (1832 - 1906) de hoeve hebben gebouwd. In de kadastrale legger van de Popp 

kaart van Kersbeek, daterend rond 1858, is de grond nog onbebouwd, maar staat ze reeds op naam 

van Anna Maria’s vader, Joannes Sneyders (1788 - na 1863) (zie figuren 60 en 62). In de kadastrale 

legger van Glabbeek-Zuurbemde staat diezelfde Joannes Sneyders als eigenaar opgetekend van een 

huis met hof op het huidige adres Zuurbemde 80-82, iets verder in de straat van Hoeve de Bleuke (zie 

figuren 61 en 63).127 

                                                           
 
124 F. Claes, ‘Inleiding tot de Oostbrabantse Toponymie’, in: Naamkunde, 19 (1987), p. 69. 
125 G. Grootjans, ‘bleuke’, op: Het Vlaams Woordenboek, 
 http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/bleuke, geraadpleegd in april 2018. 
126 ‘Primitieve kadasterkaart Kersbeek’, op: www.cartesius.be, geraadpleegd in april 2018. 
127 P. C. Popp, ‘Plan parcellaire de la commune Kersbeek: avec les mutations’ en ‘Plan parcellaire de la commune 
Glabbeek: avec les mutations’, op: http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpPopp_nl.html, geraadpleegd in maart 
2018. 
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Figuur 60 Op de Popp kaart van Kersbeek staat Hoeve de 

Bleuke nog niet op sectienummer D 108a.  

 

 

  

De hoeve die vandaag in Zuurbemde ligt, heeft een merkwaardige eigenschap: haar gevel is vrijwel 

identiek aan die van Hoeve de Bleuke (zie figuur 64 en 65). Is hier een verklaring voor? De hoeve op 

Zuurbemde, Hoeve De Coster, staat reeds op de Primitieve kadasterkaarten van de jaren 1830. Een 

datum gegraveerd in één van de gebinten in het dak geeft echter 1884 weer. In dat jaar werd de hoeve 

uitgebreid naar een vierkantshoeve en misschien werd de rest van de hoeve vernieuwd. Volgens Wim 

De Coster, de huidige eigenaar en ook een verre afstammeling van Joannes Sneyders, bouwde Joannes 

beide hoeves voor zijn twee dochters: Hoeve de Bleuke voor Anna Maria (1832 - 1906) in 1882 en 

Hoeve De Coster in 1884 voor Maria Juliana (1825). Hoeve de Bleuke komt inderdaad via Anna Maria 

uiteindelijk in handen van Joris Arnauts en Anneleen Schoeters. Hoeve De Coster was daarentegen in 

die periode van Anna Maria’s broer, Judokus Sneyders (1829 - 1900). Daarenboven is Joannes geboren 

in 1788. Het is niet geweten wanneer hij gestorven is, maar in 1884 zou hij 96 jaar oud zijn geweest. 

Het is daarom aannemelijker dat de bezittingen van Joannes na zijn overlijden verdeeld zijn. Zo erfde 

Anna Maria de grond in Kersbeek-Miskom en bouwde samen met haar echtgenoot Josephus Lenaerts 

(1840 - 1894) een hoeve. Judokus erfde waarschijnlijk Hoeve De Coster in Zuurbemde en bouwde er 

een nieuwe zijde aan.128 

                                                           
 
128 ‘Huwelijksakte 17-02-1848 Glabbeek-Zuurbemde’, op: Algemeen Rijksarchief, 
https://search.arch.be/en/zoeken-naar-
personen/zoekresultaat/q/zoekwijze/s?text=joannes%20sneyders&M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_geen
=0&plaatsnaam=zuurbemde&sort=akte_datum&direction=asc, geraadpleegd in april 2018. 

Figuur 61 De Popp kaart van Glabbeek-Zuurbemde. De 
hoeve op sectie C 96a bestaat uit 3 gebouwen rond een 
koer. Dit is hoeve De Coster. 

Figuur 62 Fragment uit de kadastrale legger van de Popp 
kaart van Kersbeek. Sectienummer D 108a behoorde toe 
aan Joannes Sneyders en bestond nog uit onbebouwd land.  

 

Figuur 63 Fragment uit de legger van de Popp kaart van 
Glabbeek. Sectienummer D 96a is de hoeve op Zuurbemde 80 
van Joannes Sneyders, vandaag hoeve De Coster genoemd. 
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Figuur 64 Zicht op de gevel van Hoeve De Coster in Zuurbemde 80, Glabbeek.129 

 
Figuur 65 Zicht op de gevel van Hoeve de Bleuke in Heerbaan 2, Kersbeek-Miskom (Kortenaken).130 

                                                           
 
129 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
130 ‘Google Streetview’, https://www.google.be/maps/, geraadpleegd in april 2018. 
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Figuur 66 Op de topografische kaart opgetekend in 1883 staat Hoeve de Bleuke voor het eerst afgebeeld (in de blauwe kader). 
Iets verder ligt Hoeve De Coster (in de rode kader), ze bestaat uit 3 zijden.131 

 
Figuur 67 Op de topografische kaart van 1892 heeft de hoeve in Glabbeek 4 zijden. Hoogstwaarschijnlijk is deze 4e zijde 
gebouwd in 1884, zoals een jaartal in het gebinte weergeeft.132 

                                                           
 
131 ‘Glabbeek XXXII / 4’, op:  
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?basemapUrl=http://www.ngi.be/tiles/arcgis/rest
/services/20k__{A8E86672-C758-41A9-817D-1EA8F986F7B1}__default__404000/MapServer&lang=nl, 
geraadpleegd in augustus 2018. 
132 ‘Glabbeek – Suerbempde XXXII / 4’, op:  
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Figuur 68 Een lijst van afstammelingen van Joannes Sneyders en Maria Agnes Luyten, eigenaars van enerzijds de grond van 
Hoeve de Bleuke in Kersbeek-Miskom en anderzijds Hoeve De Coster in Glabbeek. Dochter Anna Maria erfde de grond en 
bouwde samen met Josephus Lenaerts in 1882 Hoeve de Bleuke. Judokus Sneyders erfde hoogstwaarschijnlijk Hoeve De Coster 
en bouwde er in 1884 een nieuwe zijde aan. De linkse afsplitsing toont hoe Hoeve de Bleuke uiteindelijk in handen van Joris 
en Anneleen komt, de rechter hoe Hoeve De Coster de eigendom wordt van Wim en Greta.133 

  

                                                           
 
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?basemapUrl=http://www.ngi.be/tiles/arcgis/rest
/services/20k__{A8E86672-C758-41A9-817D-1EA8F986F7B1}__default__404000/MapServer&lang=nl, 
geraadpleegd in augustus 2018. 
133 Stamboom op basis van het archief van de familie Arnauts en van de familie de Coster, zoals o.a. bidprentjes. 
Aanvullingen aan de hand van huwelijksaktes van het Rijksarchief via search.arch.be. 
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3.1.1.3 De regionalistische gevels 

Vooral de woonhuizen van beide hoeves dragen dezelfde eigenschappen en zijn rijkelijk aangekleed 

met architecturale versieringen. Historische foto’s maken de gelijkenissen tussen de twee hoeves nog 

duidelijker (zie figuur 69 en 70). 

 
Figuur 69 Foto uit de jaren 1970 van Hoeve de Bleuke.134 

 
Figuur 70 Foto uit de jaren 2000 van Hoeve De Coster.135 

Beide woonhuizen zijn typische voorbeelden van de regionalistische stijl die eind 19e eeuw opkwam. 

De stijl inspireert zich op de regionale bouwstijl, met lokale, regio-gebonden materialen, technieken 

en vormkenmerken. Zo hebben regionalistische gebouwen meestal een symmetrische, bakstenen 

gevel en twee bouwlagen. Beide hoeves hebben vijf traveeën met hierin de typische verticale 

continuïteit: boven ieder venster bevindt zich op dezelfde lijn een tweede venster.136 Ook de voordeur, 

symmetrisch in het midden van de gevel, wordt bekroond met een venster. De bakstenen gevel ligt bij 

beide hoeves op een half ingezonken kelder met kleine rechthoekige kelderraampjes. Hoeve de Bleuke 

heeft hierbij een plint uit natuurstenen (zie figuur 72). Het zadeldak van het woonhuis van Hoeve de 

Bleuke had net zoals Hoeve De Coster een witte dakrand op een kroonlijst met consoles met daaronder 

                                                           
 
134 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Foto’s uit de jaren 1970. 
135 ZUURBEMDE, Persoonlijke documentatie van de familie De Coster, Foto’s uit de jaren 2000. 
136 Een travee is een vlakverdeling van een gevel. Het is de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting 
begint te herhalen. Dit komt min of meer overeen met de breedtes van deuren en vensters. 
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een rechte bakstenen muizentandfries (zie figuur 71). Vandaag heeft ze dit witte accent niet meer. Dit 

vinden Joris en Anneleen zeer jammer, maar dergelijke fries laten reconstrueren door een specialist is 

zeer prijzig.  

De vensters hebben natuurstenen dorpels en een typisch regionalistische ontlastingsboog: de 

segmentboog, waarbij verticale bakstenen een licht boogje maken over de vensteropening. Deze 

bakstenen hebben bovendien een lichtere kleur dan die van het muurvlak. Boven de segmentbogen 

ligt een extra versiering die de gevels een speciaal cachet geeft, gelegd in zwarte bakstenen. Bij de 

Bleuke vormen deze geblakerde bakstenen een soort hoekige accolade boven ieder venster, bij De 

Coster lopen deze bakstenen als een lijn van links naar rechts over de gevel en volgen ze bij de vensters 

de kromming van de segmentbogen (zie figuur 71 en 72). Zo verwijzen ze naar de traditionele 

natuurstenen speklagen. Waar de onderste vensters van de laatste hoeve nog steeds luiken dragen, is 

dit niet het geval bij de Bleuke, aangezien het hout te verweerd was.137  

 
Figuur 71 De witte kroonlijst van Hoeve De Coster rust met verticale consoles op een bakstenen fries. Een fries is een 
uitstekende band aan de bovenkant van een gevel. Een extra accent dat de gevel siert, zijn de geblakerde, zwarte bakstenen 
die als een lijn van links naar rechts over de gevel lopen en bij de vensters de kromming van de segmentbogen volgen.138 

 
Figuur 72 Bij Hoeve de Bleuke valt de andere kleur 
van bakstenen op, die de segmentboog boven de 
vensters vormen. Bovendien rust deze 
segmentboog op een natuurstenen sluitsteentje. 
Boven de segmentboog heeft ook Hoeve de Bleuke 
een versiering in zwarte bakstenen. Ten slotte heeft 
de hoeve een natuurstenen plint.139 

                                                           
 
137 L. Meganck, ‘Bijdrage tot de methodologie van het onderzoek van Interbellumarchitectuur’, in: Gentse 
bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, 1996, p. 174 – 175.  
138 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
139 C. Houben (fotograaf), ‘Hoeve de Bleuke, Kersbeek-Miskom (Kortenaken)’, Fotoreeks Fier op de hoeve van 
hier, 2018 - 2019. 
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Joris en Anneleen hebben lang getwijfeld over de kleur die ze de vensters en deuren van de hoeve 

wilden geven. Er gaan verschillende verhalen de ronde over de historische betekenis van de kleur van 

luiken, vensters en deuren. Secundaire literatuur biedt echter geen antwoord. Zo onderzocht Dick 

Buurman de toepassing van de zogenaamde heraldische kleuren op deuren en luiken van voornamelijk 

kastelen in Nederland. Bepaalde kleurencombinaties zouden gebouwen toewijzen aan één bepaalde 

eigenaar. Wanneer een rijke familie meerdere hoeves in pacht gaf, droegen deze bijgevolg allemaal 

dezelfde kleuren, vaak overeenstemmend met het wapenschild. Zo zou iedereen in de streek deze 

gebouwen herkennen als eigendom van één familie. Ten eerste wijst Buurman op het feit dat luiken, 

zolang vensters nog niet van glas waren voorzien, meestal gesloten waren. Zeker op het platteland was 

dit nog tot diep in de 18e eeuw het geval. Bijgevolg zouden de kleuren geverfd moeten worden op de 

kant van het luik dat zichtbaar is wanneer het gesloten is. Dit is vandaag meestal niet het geval. De 

meeste gekleurde luiken hebben hun pittoreske kleuren dan ook gekregen onder invloed van de 

romantiek van de 19e eeuw. Aan de hand van oude tekeningen, schilderijen, beschrijvingen en 

bewaard schrijnwerk, stelt Buurman vast dat in Nederland vanaf de 16e eeuw luiken en deuren slechts 

sporadisch heraldische kleuren droegen, maar dat het in België simpelweg niet gebeurde. Deze theorie 

kan bijgevolg grotendeels verworpen worden.140 Een andere theorie stelt dat kleur wees op het al dan 

niet in eigendom zijn van de hoeve. Wanneer een hoeve gepacht werd, zouden de vensters en deuren 

rood moeten zijn, wanneer de bewoners ze zelf in bezit hadden, werden ze groen geverfd. Dit gebruik 

kan echter niet gestaafd worden aan de hand van literatuur.  

Het definitieve antwoord kan waarschijnlijk wederom gevonden worden in efficiëntie. Verfkleuren zijn 

afhankelijk van de beschikbare grondstoffen. Daarbij was verf vrij duur, waardoor het schrijnwerk 

zeker bij minder rijke gebouwen tot in de 19e eeuw ongeverfd bleef. Voor de opkomst van synthetische 

verf in de jaren 1950, waren pigmenten daarenboven vaak giftig, onstabiel en niet voor alle doeleinden 

geschikt. Vensters, deuren en luiken kregen bijgevolg vooral de kleuren die simpelweg voor handen 

waren. Daarbij zien we vaak een verschil tussen de voor- en achtergevel van een hoeve. Het 

schrijnwerk op de voorgevel kreeg vaker een verfbeurt, waarbij de oude verflaag zorgvuldiger 

geschuurd werd met een netter resultaat als gevolg. De achtergevel werd in dit opzicht meer 

verwaarloosd.141 Zo zien we dat de luiken van Hoeve De Coster, net zoals de vensters en kroonlijst, wit 

zijn. De voormalige vensters en deuren van de Bleuke waren vroeger ook wit. De poorten en staldeuren 

waren groen. Volgens Joris was tijdens de Tweede Wereldoorlog deze verf echter niet meer voorradig 

omdat ze als bestanddeel in munitie gebruikt werd. Mogelijks werd groene verf opgeëist als 

camouflageverf. Bijgevolg zijn ze daarna grijs geverfd. Later werd dit grijs met bordeaux, om 

uiteindelijk allemaal groen geverfd te worden. Joris en Anneleen willen de vensters en deuren alleszins 

terug de witte kleur geven, omdat dit de kleur was die ze lange tijd gehad hebben. 

  

                                                           
 
140 D. J. G. Buurman, ‘Over de toepassing van heraldische kleuren op deuren en luiken, voornamelijk van 
kastelen’, in: Gelders Mengelwerk, Nederlandse Kastelenstichting, Zutphen, p. 19 - 31. 
141 M. Verkerk en G. Brouwers, ‘Kleurgebruik Groninger boerderijen en “bloedplamuur”’, in B. Crijns, Kleur in en 
op Boerderijen. Verslag van het gecombineerde Agrarisch en Kleurhistorisch Platform 11 oktober 2013, 2013 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, idem.  
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3.1.1.4 Vier zijden aan ruimte…  

 
Figuur 73 Het hedendaagse grondplan van de hoeve waarop de 
historische hoevedelen zijn aangeduid. 

1. Toegangspoort 

2. Woonhuis 

3. Bakhuis 

4. Voederkeuken 

5. Koeienstallen 

6. Paardenstallen 

7. Kippenstal 

8. Dwarsschuur 

9. Varkensstallen 

10. Wagenkot 

11. Koer met mesthoop 

 

Hoeve de Bleuke bestaat aan de voorzijde (noorden) van het erf uit het woonhuis met links ervan het 

voormalige bakhuis en rechts de toegangspoort. Deze voorzijde wordt momenteel verbouwd tot twee 

gescheiden wooneenheden. Het linkerdeel wordt de woning van het gezin van Joris en Anneleen. Het 

rechterdeel van de hoeve zal een zorgwoning voor Joris’ ouders worden. Al eerder werd het bakhuis 

met bakoven omgebouwd tot keuken en badkamertje. 

 
Figuur 74 Gevelaanzicht van de bouwplannen van Hoeve de Bleuke.142 

In de verdere toekomst wordt het misschien wettelijk mogelijk om er een apart huisnummer onder te 

brengen en de woning te verkopen of te verhuren aan derden. De huidige toegangspoort zal haar 

functie dus verliezen. De originele toegangspoort lag echter sowieso meer naar achteren, zoals nog 

het geval is bij Hoeve De Coster. De kwaliteit van deze nieuwere ingang is bovendien slecht. De 

buitendruk en het ontbreken van trekijzers zorgt voor gebogen muren. Desalniettemin willen Joris en 

Anneleen de voorzijde van de hoeve zo authentiek mogelijk bewaren. Zo zoeken ze naar een manier 

om de poort in de gevel te behouden, hoogstwaarschijnlijk zonder effectieve functie. 

                                                           
 
142 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Gevelplan, 2018. 
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De rechterzijde van Hoeve de Bleuke (westen) bestond uit het wagenhuis en de voormalige 

varkensstallen. Het wagenhuis had open muren naar het erf toe. Deze openheid zorgde ervoor dat het 

materiaal goed kon luchten. Zo was het hout minder kwetsbaar voor houtworm. De inventaris die 

opgemaakt werd na het overlijden van Joannes Alphonsius Lenaerts in 1897 biedt een unieke inkijk op 

de inboedel van een 19e-eeuwse hoeve. Zo staat er onder remisie, het wagenhuis, het volgende 

materiaal beschreven: 

 Twee ploegen geschat vijf en zeventig franken 

 Een boomwagen geschat vijftien franken 

 Vier eggen geschat dertig franken 

 Een ploeg geschat vijf franken 

 Kruiwagen en schaafbank geschat acht franken 

Zijkvat geschat vijftien franken 

Gezaagd eiken hout en planken geschat vijf en vijftig franken […]143 

Door deze openheid was het wagenhuis extreem wankel geworden. In de muren zaten bijvoorbeeld 

geen ankers en de steun van het dak lag naast bakstenen grotendeels op houten balken. Zo was het 

gehele gebouw verzakt en de muren gescheurd. Bijgevolg hebben Joris en Anneleen het afgebroken 

en zullen ze het vervangen door een iets korter afdak.  

De voormalige varkensstallen lagen achter dit wagenhuis en worden vandaag als tijdelijke woning 

gebruikt, aangezien het oude woonhuis momenteel verbouwd wordt. Voor 1971 bestonden ze uit de 

klassieke kleine varkenskoten met elk een deur die uitgaf op de koer. Varkens werden lange tijd in 

dergelijke kleine koten ondergebracht dit omdat de kleine ruimte ervoor zorgde dat het varken zo 

weinig mogelijk beweegruimte had. Zo kon het zo snel mogelijk vetgemest worden. De inventaris uit 

1897 tekent 3 varkens op en 10 biggetjes.144  

Ten slotte lag er in deze zijde een wc en het hondenhok, deze verdwenen toen de nieuwe varkensstal 

gebouwd werd in 1971. Toen is de stal vernieuwd en verbreed richting de koer (zie figuur 76). Het 

hogere pannendak maakte plaats voor een minder steil zadeldak van golfplaten. Omdat de kleine, 

donkere, afzonderlijke varkenskoten als onhygiënisch gezien werden, bestonden de moderne 

varkensstallen uit één ruimte met daarin lage muurtjes die de varkens van elkaar scheidden. De gevel 

van deze nieuwe varkensstal had bijgevolg minder deuren. Waar de vroegere deurtjes onder een 

rondboog lagen, hebben die van na 1971 een rechte rollaag.145 Ook de eerdere gestreepte kleur van 

                                                           
 
143 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnatus, Mtr. P. De Hertoghe (notaris), Acte de 30 
Avril 1897 N°4428, Inventaris ten Sterfhuizen van d’heeren Alfons en Ferdinand Joseph Lenaerts te Kersbeek, 
Glabbeek, 1897. 
144 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnatus, Mtr. P. De Hertoghe (notaris), Acte de 30 
Avril 1897 N°4428, Inventaris ten Sterfhuizen van d’heeren Alfons en Ferdinand Joseph Lenaerts te Kersbeek, 
Glabbeek, 1897. 
145 Een rollaag is een rij op hun kant gemetselde bakstenen, die als latei dient voor de overspanning van ramen 
en deuren. Bij een grotere overspanning zijn echter sterkere constructies nodig. J. de Vries, ‘Overspanningen’, 
op: https://www.euroblok.nl/downloads/bouwtechniek/17_overspanningen.html, geraadpleegd in januari 
2019. 
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de deuren verdween: eerst werden ze volledig groen geverfd, naderhand donkergroen (zie figuur 76 

en 77). De toekomst van deze stallen is onzeker.  

 
Figuur 75 Foto uit de jaren 1970: de toegangspoort. Een hergebruikte houten eg 

met bloemetjes sierde de zijde van de nieuwe varkensstallen. Deze zijn veel 

breder dan de oude en komen een stuk naar voren op de koer ten opzichte van 

het voorliggende wagenhuis.146 

 
Figuur 76 Een foto op de binnenkoer uit de jaren 1930. Op de achterzijde liggen de 

voormalige varkensstallen met de verschillende deuren per kot. Dit aantal komt 

overeen met het aantal varkens in de inventaris van 1897: drie. De achterste deur 

was het voormalige toilet, de ijzeren kooi voor de stal het hondenhok. Bemerk ook 

de mesthoop: deze lag traditioneel in het midden van de koer.147 

                                                           
 
146 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Foto’s uit de jaren 1970. 
147 Ibidem, Fotoreeks bij het bezoek van een kleuter uit de jaren 1930. 
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Figuur 77 In 1971 werden de varkensstallen gemoderniseerd. De mesthoop is 

vervangen door kasseien en een bloemenperk. Ondanks dat de stallen hun oude 

karakteristieken verloren, zorgde de aankleding met bloemetjes en het verdwijnen van 

de mesthoop voor een aangenaam en verzorgd uitzicht.148 

Tegenover het woonhuis ligt een monumentale dwarsschuur (zuiden) die de koer in de rechterhoek 

afsluit, maar links openlaat. In een kort verslagje, Mijn Bedrijf, schrijft Carolus Paulus Arnauts, Joris’ 

grootvader, in de jaren 1960 dat een ‘varkensvetstal’ ondergebracht was in deze schuur. Voorzien van 

ijzeren leggers en houten bruggen, bleef toch nog voldoende plaats over om het gedorste stro te 

bergen. De schuur verving vrij vroeg een oudere schuur die de koer links afsloot in plaats van rechts. 

Dit was een kleinere, witgekalkte schuur (zie figuur 80). Het verdwijnen van deze schuur zorgde ervoor 

dat de hoevegebouwen van de Bleuke afwijken van die van Hoeve De Coster. Zo verschilt het huidige 

grondplan van de twee hoeves. Zowel bij de Bleuke als De Coster, liggen de gebouwen rond een koer, 

maar sluiten ze deze niet volledig af. Bij De Coster wordt de hoek tussen de varkensstallen en de schuur 

opengelaten. Dit was vroeger ook het geval bij de Bleuke. De nieuwe schuur sluit deze hoek echter af 

en laat juist de linkerhoek met de paardenstallen open (zie figuur 78 en 79). 

 
Figuur 78 Het huidige grondplan van Hoeve de Bleuke. De 
gearceerde delen wijzen op gebouwen met open 
muurvlakken. De hoeve ligt in tegenstelling tot de 
gesloten vierkantshoeve, langgerekt rond een koer en 
haar kanten zijn niet volledig gesloten.149 

 
Figuur 79 Grondplan van de hoeve op Zuurbemde 80. Deze 
hoeve ligt iets minder langgerekt rond een koer, maar is ook 
niet volledig gesloten.150 

 

                                                           
 
148 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Foto’s uit de jaren 1970. 
149 ‘Gebouw aan de grond’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in april 2018. 
150 Idem. 
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Figuur 80 Een familiefoto (matrozenkragen wijzen op eind 19e eeuw) 

vanuit de toegangspoort. Linksachter is nog een stukje van de oude 

lemen schuur zichtbaar. Deze was kleiner dan de huidige schuur en wit 

gekalkt. Zij sloot de koer niet rechts, maar links af.151 

De huidige schuur is een monumentaal gebouw met zeer symmetrische muurvlakken. Uitstekende 

lisenen in baksteenwerk verdelen de gevel in vijf vlakken.152 Iedere liseen heeft op dezelfde hoogte een 

muuranker in de vorm van een kruisje. Waar in het middelste vlak een poort ligt, hebben de twee 

linkse en rechtse vlakken telkens een luchtgat op dezelfde hoogte. Ook deze poort is vandaag haar 

strepen kwijt (zie figuur 81). De korte zijde van de schuur is in twee muurvlakken verdeeld door lisenen, 

die de helling van het dak trapsgewijs volgen, dit noemen we een trapfries (zie figuur 82).153 

 

 
Figuur 81 Foto uit de jaren 1930 van de huidige schuur, toen nog 
met gestreepte poort.154 

 

 
Figuur 82 Baksteenwerk verdeelt de korte zijde van 

de schuur in tweeën. De trapsgewijze, bakstenen 

versiering wordt een trapfries genoemd. Rechts ligt 

schroot waar het voormalige kippenhok lag. 

                                                           
 
151 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Foto’s met ongekende datum. 
152 Lisenen zijn iets uit de muur springende, verticale stroken. Hierdoor wordt een muur in verschillende vlakken 
verdeeld. Zo hebben lisenen louter een decoratieve functie. 
153 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Carolus Paulus Arnauts (auteur), Mijn 
bedrijf, Kortenaken, [jaren 1960]. 
154 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Foto’s uit de jaren 1930. 
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Links op het erf (oosten) liggen het voormalige voederkot en de oude koeien- en paardenstallen. In 

1897 had de familie in totaal 8 koeien, 1 stier en 2 kalveren. Ze had daarentegen slechts 1 paard. De 

duurste koe werd 320 Belgische frank geschat, het paard 800 frank. Paarden waren duur en enkel 

welvarende boeren konden er houden. Vroeger lag achter de paardenstal nog een kippenhok. De 

ramen en poorten van de stallen lagen aanvankelijk onder rondbogen, maar deze zijn sinds lange tijd 

dichtgemetseld, zoals reeds te zien is op een foto uit de jaren 1930 (zie figuur 84 en 85). Ook de 

‘nieuwere’ ingangen leden onder de tand des tijds. Zo is één deur uitgebroken omdat dit muurdeel op 

instorten stond. De opening is vervangen door een poort. Vooral het interieur van deze zijde is 

veranderd. De voederbakken van de koeien zijn verwijderd, alsook de afscheiding tussen de beesten. 

Vandaag dient het voorste gedeelte als tijdelijke opslagruimte en het achterste als schapenstal. Verder 

is achter deze zijde een nieuwe paardenstal aangebouwd uit betonblokken en golfplaten. Eerder deed 

deze aanbouw dienst als varkensstal. De oude kippenstal die de stallen in het verlengde aanvulde, is 

volledig afgebroken op een deeltje van één muur na. De betonnen fundamenten dienen nog als 

ijzerhoop. Ten slotte heeft Joris’ vader in de jaren 1980 een afdak en aanbouw tegen de schuur gezet 

met wagenruimte. Achter het complex ligt volledig losstaand een nieuwe loods die ook eerder dienst 

deed als koeienstal en vandaag dient als loopstal voor schapen. 

 

 
Figuur 83 Foto van de linkerzijde van de hoeve. De linkse toegang tot het voederkot heeft vroeger 

waarschijnlijk onder de kromme segmentboog gelegen. Deze is nu opgevuld met bakstenen 

ondersteund door een houten latei.155 

 

                                                           
 
155 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Arnauts, Foto’s met onbekende datum. 
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Figuur 84 Een foto uit de jaren 
1930 toont duidelijk de verkleurde 
bakstenen als opvulling van de 
voormalige rondbogen.156 

 
Figuur 85 De zijde met voormalige stallen vandaag. Een poortopening vervangt 
de deur die we op de linkse foto nog zien. Het volledige muurvlak waar deze 
opening zich in bevindt, bestaat uit nieuwe bakstenen.  

3.1.1.5 … of vier zijden aan kosten? 

Hoewel Joris en Anneleen hoogstwaarschijnlijk de schapenteelt van Joris’ vader zullen verderzetten, 

verliezen de historische hoevegebouwen grotendeels hun voormalige functie. Zij zullen voor de 

schapenteelt namelijk de nieuwe stallen achter de historische hoeve blijven gebruiken. Het historische 

woonhuis zal enerzijds hun gezinswoning worden en anderzijds een zorgwoning voor Joris’ ouders. 

Wat er met de andere drie zijden moet gebeuren, staat nog niet volledig vast. De voormalige koeien- 

en paardenstallen zullen voor opslag en als garage dienen. De varkensstallen en schuur hebben nog 

geen functie. Verzakkingen in de daken en muren vragen om renovaties, maar zolang de gebouwen 

geen invulling krijgen, is dit geen al te interessante investering. Joris twijfelde eerst over de afbraak 

van de voormalige koeien- en paardenstallen. Dit zou er namelijk voor zorgen dat de hoeve een open 

zicht krijgt op het erf erachter. De geslotenheid die eerder zo gewenst was, vormt vandaag een 

probleem: de blik op de tuin en omgeving wordt nu meer gewaardeerd. Toch hebben velen hem dit 

idee afgeraden, omdat dit het karakter van de hoeve teveel teniet zou doen. Een glazen wand over de 

volledige hoogte van de linkse korte zijde van het woonhuis, moet dit probleem oplossen. 

Verschillende ideeën passeerden de revue voor de overgebleven hoevegebouwen: een sanitair blok 

waarbij de weiden van de hoeve als camping gebruikt worden, een huurruimte voor het verblijf van 

seizoenarbeiders voor de fruitpluk, paardenstallen, … 

Eén doel van de renovatie is het in ere houden van een boerderij die centraal stond en staat in het 

leven van de familie Arnauts. Joris en Anneleen willen de hoeve een hedendaagse look geven maar 

haar karakteristieke kenmerken zeker behouden. Zo blijft de voorgevel zo authentiek mogelijk. De 

daken van de hoeve moesten vernieuwd worden en de hoeve krijgt nieuwe ramen. Desalniettemin 

kiezen Joris en Anneleen er bijvoorbeeld voor om het schrijnwerk terug wit te maken, om de 

historische gevel terug te brengen. Ook qua interieur willen ze enkele kenmerkende elementen 

behouden zoals de vloer in de gang – een typische cementtegel met patroontjes – de rondgewelfde 

kelder, de originele trap, houten balken in het plafond en enkele inbouwkasten. Het feit dat het 

                                                           
 
156 Ibidem, Foto’s uit de jaren 1930. 
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woonhuis samen met de toegangspoort in twee wooneenheden verdeeld zal worden, betekent 

natuurlijk dat veel aan het interieur en de indeling zal veranderen. Toch zal de hoeve dankzij deze 

kleine aandachtspunten haar karakter niet verliezen.  

Ook de omgeving vinden Joris en Anneleen belangrijk. Zo hebben ze de vroegere hoogstamboomgaard 

samen met het Regionaal Landschap hersteld. Zeven appel-, drie peren-, vijf pruimen- en twee 

kersenbomen met oude fruitrassen sieren het erf. Vlakbij de hoeve staan bijzondere knoteiken en -

essen, terwijl de straatzijde nog door oude meidoornhagen afgescheiden wordt. De boerderij ligt op 

de grens met de Velpevallei, met weilanden in de Velpevallei en akkers in het open akkergebied 

‘Kersbeekveld’ aan de noordzijde van de hoeve. Dergelijk open akkergebied is uitzonderlijk binnen het 

Hageland.  

Hoe heeft familie De Coster in Glabbeek de herbestemming aangepakt? Deze hoeve is geen actief 

landbouwbedrijf meer. Nog één koe en één varken worden als ‘huisdieren’ gehouden, maar de zijden 

van de hoeve verloren verder hun landbouwfunctie. De verbouwingen zijn in se klaar, met uitzondering 

van enkele plannen die op de lange baan geschoven zijn. De familie De Coster heeft Joris’ idee al 

uitgevoerd: zowel vader als zoon bewonen de hoeve. Waar Joris het woonhuis van de Bleuke ongeveer 

in tweeën wil delen, bezitten zij elk één zijde. Wims ouders wonen in het voorste gedeelte van de 

hoeve, het historische woonhuis, nu een zogenaamde zorgwoning. 

Wim woont met zijn gezin in de linkerzijde, de voormalige stallen. Als interieurarchitect heeft Wim zijn 

artistiek talent losgelaten op de grote ruimte die de stallen te bieden hadden. Na de nodige 

verstevigingswerken, waarbij vooral de renovatie van het dak ingrijpend was, heeft hij de tussenmuren 

van de stallen vrijwel geheel verwijderd en aan de hand van steunbalken en -pilaren een open ruimte 

gecreëerd. De ruimte is een combinatie van authentieke materialen, zoals de balken van het dak en de 

baksteen, en nieuwe materialen, zoals de gepolierde betonvloer en grote ramen. Een uniek accent is 

een gietijzeren pilaar, die Wim gerecupereerd heeft van een oud schoolgebouw (zie figuur 86). De 

middelste traveeën van de voormalige stallen hebben een open plafond, waardoor het dakgebinte 

zichtbaar is en een grote, open ruimte ontstaat. De zoldering van de andere traveeën worden wel als 

woonruimte gebruikt. Deze worden met elkaar verbonden door een passerelle. 

 
Figuur 86 De woonkamer van Wim en 
Greta bevindt zich in de voormalige stallen 
van Hoeve De Coster. Weinig tussenmuren, 
grote vensters en een vensterlijn onder de 
dakrand zorgen voor een grote openheid 
en veel licht. Een oude gietijzeren pilaar 
ondersteunt de constructie. Deze heeft 
Wim gerecupereerd van een voormalig 
schoolgebouw.157 

  

                                                           
 
157 ZUURBEMDE, Persoonlijke documentatie van de familie De Coster, Foto’s Fier op de hoeve van hier, 2019. 
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De helft van de hoeve wordt dus gebruikt als woonruimte. De oude schuur is in de eerste plaats een 

opslagplaats, temeer omdat de familie nog enkele dieren houdt. Verder gebruikten de kinderen de 

schuur aanvankelijk als speelruimte en op oudere leeftijd als ontmoetingsplaats voor hun vrienden. 

Ten derde heeft Wim een bureau op de zolder van de schuur. Ook deze ruimte is te bereiken via een 

passerelle. De voormalige varkensstallen in de rechterzijde van de hoeve hebben geen functie 

gekregen. Ze staan leeg, het enige overgebleven varken heeft een onderkomen aan de achterzijde van 

de hoeve. 

 
Figuur 87 Een foto van 1911 toont de koer van Hoeve De Coster met 
mesthoop, rechtsachter de varkensstallen en links de schuur met 
hondenhok.158 

3.1.1.6 Een gemeenschappelijke gevel én geschiedenis 

Naast het feit dat Joris Arnauts en Wim De Coster beiden afstammelingen van dezelfde voorvader zijn 

– Joris zeven generaties en Wim zes generaties na Joannes Sneyders (1858) – delen beide hoeves een 

lange geschiedenis. Zowel Joris als Wim wisten te vertellen dat de families elkaar jarenlang hielpen bij 

het boeren op hun hoeves. Wim vertelde over het samen binnenhalen van de oogst en hun gedeelde 

investeringen in tractoren en andere moderniseringen. Zo gingen de boeren ook samen naar de veiling. 

Joris herinnerde zich nog levendig hoe hij als jonge knaap hielp bij het opslaan van balen stro in de 

schuur en meende zich net zoals bij de Bleuke te herinneren dat deze schuur ooit varkens herbergde. 

Ten slotte willen beide hoeve-eigenaars graag hun ideeën rond de herbestemming van hun hoeves 

uitwisselen.   

                                                           
 
158 ZUURBEMDE, Persoonlijke documentatie van de familie De Coster, Foto uit 1911. 
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3.1.2 Hoeve Bilsen, een hoeve als knooppunt van een familie 

 
Figuur 88 Een foto van de huidige koer met voormalige stallen van Hoeve Bilsen. 

 

Ik ben geboren in de ruimte waarin we nu zitten! […] Wat in me opkomt 
wanneer ik terug denk aan de vele jaren op de hoeve? Geluk. Het terrasje in 

de hoek voor het bakhuis: in de zon, uit de wind – de goei plaats. Ik denk 
ook aan de buxus en de laurierboom. Ik denk aan trouwfeesten: alle 

familieleden verzameld voor de groepsfoto’s voor het huis. 

De 94-jarige Simone Bilsen over haar mooiste herinneringen 
aan haar jeugd op Hoeve Bilsen. Vandaag is de hoeve 

eigendom van de kleinzoon van haar zus Hélène. 

 

Iedereen ging graag op vakantie op de boerderij. Kortenaken kermis, de 
processie waarvoor we bloemblaadjes mochten strooien, het leven op de 
boerderij… het zijn mooie herinneringen! We wisten niet wat we zagen als de 
kippen geslacht werden en ze nog even zonder kop rondliepen. We mochten 
kijken hoe de pensen van het bloed van het pas geslachte varken gemaakt 
werden, en soms mochten we ook helpen. En als tante Hélène taarten 
gebakken had, zij deed dat elke week, was het altijd een beetje feest! 

 

Bernadette De Bruyn over de vakantie- en feestdagen op 
Hoeve Bilsen, de plek waar de hele familie samenkwam. Ze is 
de tante van de huidige eigenaar. 

 

Hoeve Bilsen dankt haar naam aan de stamvader van de familie die de hoeve reeds eeuwen 
bewoonde, Hubrecht Bilsen. Zes generaties lang werd ze doorgegeven van vader op zoon. 
Vandaag is de vierkantshoeve met open hoeken niet meer actief. De tiende generatie, 
nazaat Bert Vanstraelen en echtgenote Tine Laisnez, verbouwde de hoeve, met veel 
aandacht voor het verleden, tot woning met paardenstal.  
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3.1.2.1 Zeven generaties lang Bilsen 

Hoeve Bilsen ligt op de Hoekstraat, recht in het centrum van Kortenaken, op een steenworp afstand 

van de kerk. Het is vandaag een vierkantshoeve met open hoeken en is dus niet volledig gesloten. Zoals 

vele vierkantshoeves is ze doorheen de tijd langzaamaan tot deze vorm gegroeid. Op de Villaret kaart 

uit de periode 1745 – 1748, de oudste kaart waarop individuele gebouwen in Kortenaken afgebeeld 

zijn, staan twee losse gebouwen op de plaats van de hoeve afgebeeld (zie figuur 89). Het gebouw in 

het noorden ligt op dezelfde plaats als het huidige woonhuis. Op de plaats van het gebouw in het 

zuiden staat vandaag de schuur (vergelijk figuur 89 met figuur 90).159  

  
Figuur 89 De hoeve op de Villaret kaart: de 
blauwe pijlen duiden de twee losse gebouwen 
waaruit de hoeve bestond.160 

 
Figuur 90 Hoeve Bilsen heeft vandaag een 
vierkante opstelling rond een koer met open 
hoeken.161 

Wanneer deze gebouwen zijn opgetrokken, is niet exact geweten. In een akte uit 1709 staat Hubrecht 

(Huybrecht of Hubertus) Bilsen (1660) – stamvader van de familie Bilsen – als één van de achttien 

eigenaars van de hoeves in Kortenaken opgetekend. Hij had een jaarlijkse graanopbrengst van zeven 

halsters koren.162 De kans dat het om deze hoeve gaat, is vrij groot. De volgende tien generaties bleef 

de hoeve al zeker bewoond door dezelfde familie, hoewel niet altijd als eigenaar. In de leggers van de 

Popp kaart van ongeveer 1858 staat ridder Adolphus-Augustus-Josephus de Vroenhoven opgetekend 

als eigenaar van de hoeve. Diens adellijke familie bezat vele gronden en onroerende goederen in 

meerdere dorpen. De ridder woonde niet ver van de hoeve, in het kasteel van Vroenhoven. Het 

domein, bestaande uit het kasteel, een hoeve, een kasteeltuin, vijvers en vele gronden, is in 2009 

gerenoveerd. Daarvoor had de hoeve van het kasteel, gebouwd in 1862, dezelfde vensters als de 

bovenlichten van de stallen van Hoeve Bilsen (zie figuur 91 en 92). 

 

                                                           
 
159 ‘Villaret kaarten (1745 – 1748), op: www.geopunt.be, geraadpleegd in maart 2018. 
160 Idem. 
161 ‘GRB - GBG - gebouw aan de grond’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in maart 2018. 
162 In de Oude Meierij van Halen en Zichem, waartoe Kortenaken behoorde, was 1 halster 29, 99 liter. 
Omgerekend had Hubrecht dus een opbrengst van 209,93 liter koren. Uit: ‘Oude maten en gewichten’, op: 
https://familiegeschiedenis.be/toolsenhulp/oude-maten-en-gewichten, geraadpleegd in maart 2018. 



68 

 
Figuur 91 Foto uit de jaren 1940. Hélène 
en Simone Bilsen poseren samen met een 
vriendin in een staldeur van Hoeve 
Bilsen.163 

 
Figuur 92 Een foto van de hoeve van het Kasteel van Vroenhoven in de jaren 
1970 en dus voor de renovatie van 2009. Haar stalramen waren identiek aan 
de bovenlichten van de staldeuren van Hoeve Bilsen.164 

Het is niet zeker wanneer de hoeve van pachthof naar eigen goed gegaan is. De pachters zijn 

hoogstwaarschijnlijk altijd de familie Bilsen geweest. Simone Bilsen, zus van de grootmoeder van de 

huidige eigenaar en opgegroeid op de hoeve, dacht te weten dat er een ruil gebeurd was om de pacht 

af te kopen. De familie Bilsen zou haar gronden rond het kasteel van Vroenhoven geruild hebben voor 

de hoeve, waardoor de kasteelheer zijn domein rond het kasteel kon uitbreiden. In de leggers van de 

Popp kaart staat de familie Bilsen vaak opgetekend, met meerdere eigendommen in Kortenaken, maar 

geen gronden in de buurt van het kasteel. Baron Pierre de Wouters d’Oplinter verkocht alleszins op 6 

augustus 1971 al zijn bezittingen in Kortenaken.165  

Hoe dan ook, als pachter of als eigenaar, zes generaties lang ging de hoeve over van vader op zoon: 

van Hubrecht Bilsen ging ze naar Jean Josse (1708 - 1775), waarschijnlijk in de jaren 1730, na diens 

overlijden in 1775 ging ze naar Henri (1738 - 1796), naar Franciscus (1783 - 1874) in 1796, naar Henricus 

(1812 - 1890) in 1874 en naar Frans (1848 - 1917) in 1890. Hij was de oudste zoon van Henricus en 

bleef ongehuwd. Frans was burgemeester van Kortenaken van 1896 tot zijn dood in 1917, en woonde 

op de hoeve die hij in 1890 erfde.166  

Omdat Frans vrijgezel bleef, ging de hoeve na zijn dood over naar het gezin van zijn broer Louis (1854 

- 1904). Aangezien Louis een andere hoeve naast de kerk had geërfd van vader Henricus, heeft zijn 

gezin echter nooit in Hoeve Bilsen gewoond. Zijn oudste dochter Maria (1892 - 1958) verbleef met haar 

man Theodoor Costermans daarentegen wel een tijd op Hoeve Bilsen. De eerste zeven van haar 

                                                           
 
163 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Bilsen, Foto’s uit de jaren 1940. 
164 ‘Domein Vroenhoven’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134193/beelden, 
geraadpleegd in januari 2018.  
165 Bas, geschiedenis van Kortenaken, p. 125 en Popp, ‘Plan parcellaire de la commune Cortenaeken: avec les 
mutations’, op: 
http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpPopp_nl.html, geraadpleegd in april 2018. 
166 B. De Bruyn, De familie Bilsen, s.l., 2016, s.f. 
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achttien kinderen zijn er geboren, daarna trok ze naar de Peynwinning in het nabije Molenbeek-

Wersbeek. Na een tijd te huren in het centrum van Kortenaken, trok Louis’ zoon, Jozef (1897 - 1974), 

in 1926 samen met zijn vrouw Eugenie (1896 - 1956) en drie dochters, Simone (1924), Hélène (1925 - 

2017) en Romaine (1933) in de hoeve. Aangezien hun zoontje Louis na 18 maanden stierf en er geen 

andere mannelijke erfgenamen waren, ging Hélène samen met haar man Albert Vanstraelen (1920 - 

2012) op de hoeve wonen.167  

Zeven generaties lang bleef de hoeve van de naam Bilsen, maar ook hierna bleef deze naam aanwezig. 

Hélène Bilsen woonde namelijk samen met haar man in één deel van de hoeve. Een ander deel was 

bewoond door hun zoon Marc Vanstraelen en ten slotte door haar kleinzoon Bert Vanstraelen. Hij 

woont er nu met zijn vrouw Tine Laisnez en dochtertje Charlotte.  

3.1.2.2 Gerenoveerd met oog voor detail 

 
Figuur 93 Een plattegrond van de hedendaagse hoeve met haar 
voormalige, historische functies. 

1. Oprit 
2. Dwarsschuur 
3. Wagenkot en opslagruimte 
4. Kippenhok 
5. Woonhuis 
6. Opslagruimte 
7. Bakhuis met bakoven 
8. Varkensstallen 
9. Paardenstal 
10. Koeienstallen 
11. Koer met mesthoop 

 
Bert en Tine hebben vandaag geen actief landbouwbedrijf meer, maar houden wel enkele paarden. Zij 

hebben sinds kort samen met Berts vader Marc de hoeve gerenoveerd. De voorste zijde van de hoeve 

(oosten) bestaat uit de voormalige koeien- en paardenstallen (zie figuur 94). De deuren van de stallen 

liggen onder prachtige rondbogen met daarin een bovenlicht met glaswerk. Zoals eerder vermeld, 

waren dit dezelfde als die van de hoeve van het kasteel van Vroenhoven. De stallen van Hoeve Bilsen 

worden vandaag gebruikt als paardenstal. Naast het plaatsen van paardenboxen, is het interieur van 

de stallen vrijwel intact gebleven. Het dak is gerenoveerd. Hierbij heeft Bert, naar historisch voorbeeld, 

in iedere zijde een plaatje gehangen met de datum van de renovatie.168 

                                                           
 
167  De Bruyn, De familie Bilsen, s.f. 
168 R. Deneef, ‘Domein Vroenhoven’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134193, 
geraadpleegd in april 2018. 
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Figuur 94 De huidige paardenstallen van Hoeve Bilsen.169 

 
Figuur 95 De oude voederbakken uit de stallen werden gerecupereerd als 
bloembakken. Deze staan, omgeven door groen, midden op de koer van de 
hoeve: de plaats waar de vroegere mesthoop lag. 

De linkerzijde van de hoeve (zuiden) bestaat uit een dwarsschuur met aansluitend het wagenhuis en 

voormalige kippenhok. In één van de gebinten vond Bert het jaartal 1770 terug en een groot deel van 

de spanten waren nog gevuld met leemlatjes. De poort ligt onder een houten latei en was bruin en wit 

gestreept (zie figuur 96). Vandaag ligt hier onder meer het hooi voor de paarden. Hoewel deze extra 

ruimte in theorie overbodig geworden is, heeft Bert de schuur bewaard om het karakter van de hoeve 

te vrijwaren. Om de kosten van de renovatie binnen de perken te houden, heeft hij het originele 

gebinte niet behouden. In de plaats daarvan heeft hij een goedkopere, moderne, houten constructie 

toegepast. De oude, verzakte muren zijn rechtgetrokken door aan de binnenzijde van de schuur een 

muur van betonblokken te zetten waartegen de oude muur als het ware ‘getrokken’ is. Beide 

oplossingen doen niet af aan het externe uitzicht van de schuur. 

 

                                                           
 
169 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
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Figuur 96 De schuur in de jaren 1960.170 

De achterste zijde van de hoeve (westen) is het woonhuis, waar een tijdlang ook een winkeltje en 

cafeetje was. Vandaag is het huis onderverdeeld in twee wooneenheden, waarin Berts gezin en, tot 

voor kort, zijn grootmoeder woonden. Het woonhuis heeft een Franse stijl, die Bert en Marc bij de 

renovatie van de nieuwe gevel vrijwel volledig hebben overgenomen. De ramen liggen nog steeds 

onder rechte natuursteen, hoewel ze vroeger een sluitsteen in het midden droegen. De voordeur had 

bovendien een prachtig bovenlicht versierd met ijzeren smeedwerk. Verder had de gevel ook 

natuurstenen speklagen, deze zijn vandaag enkel aan de zijkant van het woonhuis terug te vinden. De 

typische, bloedrode baksteen steekt mooi tegenover de gecementeerde plint en de natuurstenen 

elementen af (zie figuur 97 en 98). 

 
Figuur 97 Op de achtergrond van deze foto uit de jaren 1940 
zien we de voordeur en een venster van het woonhuis. De 
omlijstingen waren versierd met sleutels en de gevel droeg 
speklagen.171 

                                                           
 
170 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Bilsen, Foto’s uit de jaren 1960. 
171 Ibidem, Foto’s uit de jaren 1960. 
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Figuur 98 Het woonhuis vandaag. Bert en Marc hebben het een nieuwe gevel gegeven. 
Ze hebben de natuurstenen omlijstingen, plint en speklagen aan de zijkant behouden. De 
sleutels en speklagen aan de voorzijde hebben ze niet gereconstrueerd.172 

Ten slotte bestond de rechterzijde van de hoeve (noorden) uit varkensstallen en een bakhuis. 

Aanvankelijk had ieder varken een afzonderlijk hok met een deur dat op de koer uitgaf (zie figuur 99). 

In de jaren 1960 zijn deze stallen echter vernieuwd. Het nieuwe dak volgde de oorspronkelijke ribben 

van de vierkantshoeve niet meer. Zo lag het haaks ten opzichte van de andere bouwvolumes (zie figuur 

100). De oude stallen zijn vandaag herbouwd. Het nieuwe dak hebben de huidige eigenaars hierbij 

terug in de oorspronkelijke richting geplaatst. De ruimte doet vandaag dienst als werkruimte, berging 

en garage. Het bakhuis is behouden, ook de ovenmond staat er nog ter herinnering van de voormalige 

bakoven. De bakoven erachter is niet heropgebouwd, omdat deze teveel plaats innam (zie figuur 101). 

 
Figuur 99 Een foto uit de jaren 1940 voor de vroegere 
varkensstallen.173 

 
Figuur 100 Op een foto uit de jaren 2000 volgen de 
varkensstallen uit de jaren 1960 de daklijnen van de hoeve 
niet. 

 

 

                                                           
 
172 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
173 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Bilsen, Foto’s uit de jaren 1940. 
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Figuur 101 Een foto van de voormalige varkensstallen en bakhuis na de renovatie. De daklijnen 
volgen weer de vierkante vorm.174 

3.1.2.3 Een hoeve centraal in het dorp 

Niet alleen haar ligging in het centrum, maar ook de aanwezigheid van het café en winkeltje, zorgde 

ervoor dat de hoeve een knooppunt was voor de dorpelingen van Kortenaken. Vele dorpelingen 

kwamen ‘s zomers op de hoeve helpen als dagloner. In het bevolkingsregister van Kortenaken van 1881 

tot 1890 staan er wel negen mensen aan dienstpersoneel op de hoeve van Henricus Bilsen en Regina 

Hendrikx genoteerd. Er zijn tussen 1881 en 1890 vijf dienstmeiden tewerkgesteld en gehuisvest: Marie 

Virgina Janssens (1856 in Kortenaken) was een nicht van Henricus. Zij vertrok na haar huwelijk in 1889 

naar Loksbergen. Maria Agnes Raymaekers (1860 in Kortenaken) verbleef er ook als meid, net zoals 

Maria Anastasia Sybels (1865 in Halen), zij kwam aan in 1882. Desiré Vanwinkelen (1872 in Kersbeek-

Miskom) verhuisde naar de hoeve in 1886. Julia Keyen (1868 in Kersbeek-Miskom) kwam op de hoeve 

wonen in 1887 en ging terug naar Kersbeek-Miskom in 1890. Hiernaast waren in die periode vier 

dienstknechten aangenomen: Eduard Beelen (1867 in Kortenaken), Ludovicus Verbael (1864 in Halen), 

die in 1883 verhuisde naar Kaggevinne, Ferdinand Knops (1864 in Budingen) kwam aan in 1883 en 

vertrok weer terug naar Budingen in 1884, en ten slotte Dolph Pans (1861 in Halen). Hij kwam in 1887 

in de hoeve wonen. Zo woonden er in 1883, 1886 en 1887, samen met de gezinsleden, telkens elf 

personen op de hoeve.175  

Niet alleen personeel kreeg een plekje op de hoeve. Zo vingen Jozef Bilsen en zijn vrouw Eugenie 

Gysenbergh in het interbellum meerdere malen een Spaans jongetje op. Na de Tweede Wereldoorlog 

woonde Gabor Jablonksy van zijn vijf tot en met zeven jaar op de hoeve. Hij kwam uit een arme familie 

in Hongarije. Angèle Suttels was het tiende kind uit een groot gezin. Zij bracht haar kinderjaren ook 

door op Hoeve Bilsen. Ook Renate, een jong meisje uit Oostenrijk, vond een tijdelijke thuis bij Jozef en 

Eugenie. Magda Vanstraelen, de tante van Bert Vanstraelen, werkte bij de opvoedingshulp ’t 

Hummelhuis in Hasselt. Eén van de kinderen uit het tehuis, Gerard, kreeg via haar een nieuwe thuis op 

de hoeve bij Hélène en Albert tot hij volwassen was.176 

                                                           
 
174 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
175 LEUVEN, Rijksarchief, Bevolkingsregister van de gemeente Kortenaken, 1881, inv. nr. 351/18 – 21. 
176 De Bruyn, De familie Bilsen, s.f. 
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Naam

• Hoeve Gooris 

Waar?

• Kerkstraat 3
Kersbeek-Miskom
Kortenaken

Huidige eigenaar

• Jeanne Paenhuysen

Bouwjaar

• 1747 - 1751

3.1.3 Hoeve Gooris: grote schatten in een kleine langgevelhoeve 

 
Figuur 102 Hoeve Gooris of de hoeve van Teske 

 

3.1.3.1 Hoeve Gooris of de hoeve van Teske 

Hoeve Gooris is een typische langgevelhoeve die al eeuwen langs de kerk in Miskom ligt. Gekrulde 

muurankers sieren de gevel van de hoeve met het jaartal 1925 (zie figuur 103). Dit jaartal slaat echter 

op het jaar dat de hoeve een bakstenen buitenschil kreeg, haar basisstructuur bestaat daarentegen uit 

vakwerk. Wanneer werden deze fundamenten gelegd? Het is vaak niet makkelijk om de geschiedenis 

van een kleine hoeve te reconstrueren. Waar clerus, adel en burgerij dikwijls een archief bijhielden, is 

dit niet zo vaak het geval bij kleinere hoeves. De geschiedenis reconstrueren van dergelijke hoeve 

hangt af van hoe goed een familie documenten en foto’s generatie op generatie heeft doorgegeven. 

Gelukkig was dit het geval bij de familie Gooris, waar de kleindochter van de huidige bewoonster 

verschillende aktes bewaard had, waarvan de oudste uit 1747 stamde. Het is aan de hand van deze 

akte dat het bouwjaar van de hoeve achterhaald kan worden. In de transportakte schrijft notaris 

Vranckx uit Tienen volgende woorden: 

  

De fundamenten van Hoeve Gooris of de hoeve van Teske dateren uit de 
vroege 18e eeuw. De huidige hoeve kreeg haar bakstenen muren in 1925 
en is een opmerkelijk goed bewaarde langgevelhoeve: zowel de witte 
luiken, als de kleine opkamers tot de bakelieten lichtknopjes getuigen van 
haar rijke verleden. De hoeve verloor haar landbouwfunctie in 1982 en is 
bewoond door de 96-jarige Jeanne Paenhuysen, weduwe van François 
Gooris. 
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 Op heden desen tweeentwintigsten augusti 1747 […] Sidur Joannes a Speculo bekent ende 

verclaert ten erfne uijt gegeven te hebben aen Jan van de Bon ende Ermeline Ackermans […] 

een halft boinder landts geleghen onder Miscom regts het kerkhoft. […] voor de somme van 

twee hondert guldens [… ] op denselfden grondt sullen gehouden sijn te bouwen een loffelijck 

huijs binnen den tijde van vier jaeren […] ende richten een backhuijs op.177 

Jan van de Bon(ne) en Ermeline Ackermans kochten het stukje grond van Sidur Joannes a Speculo, telg 

uit een rijke notarisfamilie in Tienen. In 1747 had het koppel vier jaar de tijd om daarop een ‘huis met 

bakhuis’ te bouwen. Aangenomen dat ze deze bouwverplichting gevolgd hebben, moet de hoeve 

gebouwd zijn tussen 1747 en 1751. Historische kaarten lijken dit te bevestigen: zo staat de hoeve nog 

niet op de Villaret kaart uit 1745 - 1748, maar wel op de Ferraris kaart van 1771-1778 (zie figuur 104). 

 

 
Figuur 103 Gekrulde muurankers vormen het jaartal 1925 op de gevel van de hoeve. Dit is het jaar 
dat ze een bakstenen schil kreeg. 

                                                           
 
177 Een transportakte is een notariële authentieke akte, nodig voor een eigendomsoverdracht van onroerende 
zaken en registergoederen. Hierin staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt overgedragen, op: 
‘Transportakte’, op: https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/transportakte/, geraadpleegd in januari 2019 en 
KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Gooris – Janssens, Extract uit Schepenen Goedenisse 
Register der Heerlijckhijdt Miscom, 1747. 
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Figuur 104 Hoeve Gooris staat voor het eerst afgebeeld 
op de Ferraris kaart (1771 - 1778), tegenover de kerk 
van Miskom.178 

De eerstvolgende bewaarde bron dateert van bijna honderd jaar later: op 30 juni 1838 eiste de pastoor 

van de kerk van Miskom namelijk via notaris Delvaux schulden op aan Joseph Peetermans (1817 - 

1892), Philippina Peetermans (1813 - 1896) en Jan Mathijs Gooris (1806 - 1884). Zij woonden in de 

hoeve. Joseph en Philippina waren hoogstwaarschijnlijk broer en zus. In de akte staat te lezen dat de 

hoeve eerder toebehoorde aan hun ouders, Sebastianus Peetermans (1757 - 1834) en Anna Elisabeth 

Pans (1781 - 1819), dan reeds beiden overleden. Sebastianus was geboren in Halle-Booienhoven. 

Vermoedelijk was de hoeve in zijn handen gekomen via zijn eerste echtgenote Anna Theresia van Laer 

(1763 - 1799), die wel in Miskom geboren was. Door na haar overlijden te hertrouwen met de dochter 

van Anna Theresia’s zus, bleef de hoeve in dezelfde familie. De moeder van Anna Theresia van Laer 

heette Emerentia Ackermans. Over haar kan enkel gevonden worden dat ze in 1758 trouwde met 

Guillelmus van Laer. Het is mogelijk dat zij familie was van Ermeline Ackermans. Op welke manier de 

hoeve in haar handen kwam, is niet achterhaald.179  

Een tweede akte van dezelfde 30 juni 1830 is een verkoopakte. Joseph Peetermans verkocht de hoeve 

aan zijn zus Philippina en haar echtgenoot Jan Mathijs Gooris. Het is mogelijk dat hij dit moest doen 

omdat hij de geëiste schulden van de pastoor niet tegemoet kon komen. Vanaf dan kwam de hoeve in 

handen van de familie Gooris. Jan Mathijs Gooris, waarnaar afwisselend verwezen wordt als 

‘landbouwer’, ‘metser’ en/of ‘herbergier’, gaf de hoeve haar courante namen: Hoeve Gooris en “de 

hoeve van Teske” (zie figuur 106). Mathijs overleed in 1884. In het bevolkingsregister van 1891 van 

Miskom staat Philippina bijgevolg opgetekend als weduwe. Haar beroep was herbergierster. Ze 

woonde op de hoeve met de kinderen die nog vrijgezel waren: een zoon Franciscus Dionijsius (1842 - 

1902) en twee dochters Maria Paulina (1850 - ? ) en Maria Hortensia (1852 - 1921). Zij bleven na haar 

overlijden in 1896 op de hoeve wonen. Blijkbaar hadden de kinderen hun handen vol met de hoeve en 

de herberg. Na het overlijden van Philippina wordt er namelijk een knecht in het huishouden 

opgenomen: in 1896 kwam Edmond Karel Vanthienen op de hoeve wonen als dienstbode, een jaar 

later nam Joannes Alphons Debrie zijn plaats in. Deze werd een jaar later vervangen door Petrus Frans 

Devroe, die weer een jaar later opgevolgd werd door Dominicus Desaer (zie figuur 107). Op een 

                                                           
 
178 ‘Ferraris kaarten (1771 - 1778)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in november 2018. 
179 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Gooris – Janssens, Delvaux (notaris), 
Schuldvereffening van pastoor Audons, Tienen, 1838 en ‘Sebastianus Peetermans’, op:  
https://gw.geneanet.org/gleckie1?lang=nl&iz=1049&p=sebastianus&n=peetermans, geraadpleegd in december 
2018. 



 Fier op de hoeve van hier 77 

steenworp van de hoeve woonde tevens een andere vrijgezelle zus, Maria Hermania Gooris (1847 - 

1921). Zij verbleef als dienstmeid in de pastorie.180  

 
Figuur 105 De hoeve op de Popp kaart. De boomgaard 
ligt rechts van de hoeve, hof en akkerland liggen 
erachter.181 

 
Figuur 106 In de jaren 1860 staat Jan Mathijs in de leggers van 
de Popp kaart opgetekend als eigenaar van een huis met hof, 
land en boomgaard. Dit is Hoeve Gooris.182 

 

 
Figuur 107 In het bevolkingsregister van Miskom uit 1891 woont weduwe Gooris met haar vrijgezelle 
kinderen in de Dorpsstraat 10.183 

De ongehuwde broer en zussen stierven allen zonder kinderen. Toch bleef de hoeve in de familie. Eén 

van hun broers, Joannes Josephus (1856 - 1899), woonde als bakkersgast in Anderlecht en was daar in 

1884 getrouwd met Maria Theresia Vandenhoeck (1862 - ? ). In 1887 kregen zij een zoon Victorianus 

Gooris (1887 - 1962). Zowel Joannes Josephus, als Maria Theresia overleden vroegtijdig en Victor bleef 

als wees achter. Hij werd opgevangen door zijn tantes en oom en kwam zo te wonen in de hoeve in 

Miskom. In 1920 liet Marie Hortense haar testament optekenen. Wanneer ze stierf zou de hoeve naar 

haar zus Maria Hermania gaan, moest deze nog niet overleden zijn. Was dit wel het geval, kwam de 

hoeve toe aan haar neefje Victorianus. Hiervoor moest hij wel geld vereffenen aan zijn broers en 

zussen en aan de kinderen van zijn oom Cornelius (zie figuur 108).184 

                                                           
 
180 ‘Teske’ is een typisch Vlaams-Brabantse naamvariant van ‘Mathijs’, KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie 
van de familie Gooris – Janssens, Delvaux (notaris), Verkoopakte, Tienen, 1838 en LEUVEN, Rijksarchief, 
Bevolkingsregister Kersbeek – Miskom, 1891. 
181 ‘Popp kaarten (1842 - 1879)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in december 2018. 
182 Popp, ‘Plan parcellaire de la commune Miscom: avec les mutations’, op: 
http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpPopp_nl.html , geraadpleegd in december 2018. 
183 LEUVEN, Rijksarchief, Bevolkingsregister Kersbeek-Miskom, 1891. 
184 ‘Burgelijke stand Huwelijksakten – Vlaams-Brabant, Akte nr. 950‘ en ‘Anderlecht Bevolkingsregister: 
geboorten’, op: www.search.arch.be, geraadpleegd in december 2018 en KORTENAKEN, Persoonlijke 
documentatie van de familie Gooris – Janssens, Maria Hortensia Gooris (auteur), Holografisch testament, 
Kortenaken, 6 december 1921. 
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In 1921 stierven zowel Marie Hortense als Maria Hermania, waardoor Victorianus de langgevelhoeve 

erfde. Hij was getrouwd met Florentina Pastyns (1884 - 1955) (zie figuur 122). Eén jaar nadat het koppel 

de hoeve erfde, werd François Gooris (1922 - 2008) geboren. Hij erfde de hoeve na het overlijden van 

zijn vader in 1962. Zijn weduwe Jeanne Paenhuysen (1926) woont vandaag nog in de eeuwenoude 

langgevelhoeve.185  

 
Figuur 108 Een stukje uit het testament van Maria Hortensia Gooris.186 

 
Figuur 109 De familie Gooris poseert in 
1961 voor het café in de hoeve. Rechts 
staan François Gooris en Jeanne 
Paenhuysen.187 

                                                           
 
185 ‘Burgelijke stand Huwelijksakten – Vlaams-Brabant, Akte nr. 950‘ en ‘Anderlecht Bevolkingsregister: 
geboorten’, op: www.search.arch.be, geraadpleegd in december 2018 en KORTENAKEN, Persoonlijke 
documentatie van de familie Gooris – Janssens, Maria Hortensia Gooris (auteur), Holografisch testament, 
Kortenaken, 6 december 1921. 
186 Idem. 
187 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie van de familie Gooris – Janssens, Foto’s uit de jaren 1960. 
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3.1.3.2 Een typische langgevelhoeve, bewaard en onaangeraakt 

 
Figuur 110 Doordat Hoeve Gooris sinds 1925 geen grondige verbouwingen heeft doorgemaakt, is haar langgevelstructuur 
vanuit het straatbeeld reeds duidelijk. 

 
Figuur 111 De verschillende historische hoevedelen op een 
hedendaagse plattegrond. 

1. Schoonkamer met opkamers 

2. Café en keuken 

3. Koeienstal 

4. Wagenhuis en opslagruimte 

5. Varkensstal 

6. Bakhuis 

7. Schuur 

Zoals reeds eerder vermeld, is het niet eenvoudig om onderzoek te doen naar een langgevelhoeve. 

Door haar minder kwalitatieve materialen en kleine schaal is ze vaak verdwenen of fel verbouwd. 

Hoeve Gooris is echter sinds 1925 quasi onaangeraakt gebleven. De familie Gooris behield de originele 

delen van de hoeve en restaureerde daar waar nodig. Haar typische langgerekte grondplan waarin alle 

essentiële hoevedelen lagen, wordt louter aangevuld met enkele kleine bijgebouwen (zie figuur 111). 

Rechts ligt het woongedeelte van de hoeve. Dit bestaat uiterst rechts uit een schoonkamer, met 

toegang tot twee bewaarde, originele opkamers. Deze opkamers dienden als slaapkamers, waar onder 

een halfingezonken opslagkelder ligt (zie figuur 113 en 114). De kamer links van de schoonkamer was 

de algemene leefruimte. De opkamer is hier afgebroken en verbouwd tot keuken in de jaren 1960. 

Lange tijd was hier een café (zie figuur 112). 
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Figuur 112 François’ en Jeannes dochter Anny Gooris voor 
de deur van hoeve en café Gooris in 1961.188 

 
Figuur 113 Een trapje in de schoonkamer leidt naar 
twee opkamers die dienden als slaapkamers. 
Eronder ligt een halfingezonken opslagkelder.189 

 
Figuur 114 Aan de achterzijde van de hoeve duiden hoger 
gelegen vensters de opkamers aan, eronder liggen 
kelderraampjes. De vensters dragen nog steeds het originele 
traliewerk.190 

Typisch aan de langgevelhoeve was het wonen van boer en vee onder één dak. Waar links in de hoeve 

het woongedeelte en café lag, kan rechts de voormalige stal teruggevonden worden. François stopte 

echter met boeren in 1982, daarom doet de stal nu dienst als opslagruimte. Ook werd het 

woongedeelte uitgebreid met een badkamer, die een deel van de voormalige stal inneemt. Verder zijn 

er in de jaren 1960 ook onderverdelingen voor varkens in de stallen gebouwd, omdat varkens 

lucratiever waren dan koeien (zie figuur 115). Naast de stal is een wagenkot gebouwd. Op de zolder 

                                                           
 
188 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie Gooris – Janssens, Foto’s uit de jaren 1960. 
189 C. Houben (fotograaf), ‘Hoeve Gooris, Kersbeek-Miskom (Kortenaken)’, Fotoreeks Fier op de hoeve van hier, 
2018 - 2019. 
190 Idem. 
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werd het hooi opgeslagen. Naast het antieke gebinte, kunnen hier nog sporen van het originele 

vakwerk teruggevonden worden (zie figuur 116).  

 
Figuur 115 De voormalige koeienstal. De muren uit betonblokken links vormen de 
bijgebouwde badkamer. Rechts werden in de jaren 1960 indelingen voor varkens 
toegevoegd. De bakstenen vloer, kleine stalraampjes en het gewelfd plafond bleven 
bewaard. 

 
Figuur 116 De toegang tot de koeienstal via de buitenzijde van de hoeve met erboven een 
opening voor hooi op zolder te op te slaan. Naast de stal staat een wagenkot. 
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Figuur 117 Op zolder werd via een venster hooi en stro opgeslagen. 

Eind 19e eeuw werd iets verder in straat een schuur in vakwerk gezet (zie figuur 118). In 1880 was deze 

grond nog onbebouwd van de familie Mertens, op een kaart van 1896 lijkt de schuur er voor het eerst 

opgetekend te staan. Ze moet dus gebouwd zijn tussen 1880 en 1896. Deze schuur is afgebroken in 

1965. Het gebinte lijkt hergebruikt te zijn in een nieuwe schuur en opslagruimte die achter de hoeve 

gezet werd. Op de grond van de voormalige schuur heeft de kleindochter van François en Jeanne 

enkele jaren geleden haar gezinswoning gebouwd. Naast een nieuwe schuur werd de langgevelhoeve 

uitgebreid met een extra stal, die haaks achter de koeienstal kwam te staan (zie figuur 119 en 120).191 

 
Figuur 118 François Gooris en zijn paard voor de oude 
schuur in vakwerk in 1961.192 

                                                           
 
191 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie Gooris – Janssens, Delvaux (notaris), Akte van gift van Maria 
Ludovica Tutenel aan Adolphe Mertens, Tienen, 1880 en ‘ZOUTLEEUW, Topografische kaart van het Militair 
Geografisch Instituut, 1896’, op: www.cartesius.be, geraadpleegd in december 2018. 
192 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie Gooris – Janssens, Foto’s uit de jaren 1960. 
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Figuur 119 Het gebinte van de schuur uit de 
jaren 1960 lijkt afkomstig te zijn van de 
voormalige 19e-eeuwse schuur. 

 
Figuur 120 De bijgebouwde stal uit de jaren 1960, rechts staan 
de varkensstallen. 

Naast een ‘huis’, moesten Jan van de Bon(ne) en Ermeline Ackermans volgens de 18e-eeuwse akte ook 

een ‘bakhuijs’ oprichten. Dit bakhuis staat nergens opgetekend op historische kaarten, 

hoogstwaarschijnlijk omdat het slechts een bijgebouw is. Maar de overeenkomsten tussen het bakhuis 

dat vandaag los achter de hoeve staat en de hoeve zelf, wijzen op eenzelfde bouwjaar. Het bakhuis 

staat daar op veilige afstand voor een uitslaande brand. De oven is nog gedeeltelijk bewaard. Naast de 

bakoven staan drie voormalige varkenskoten (zie figuur 121, 122 en 123). 

 
Figuur 121 In het oude bakhuis is de originele 
ovenschouw bewaard.193 

 
Figuur 122 Het bakhuis.194 

 

                                                           
 
193 C. Houben (fotograaf), ‘Hoeve Gooris, Kersbeek-Miskom (Kortenaken)’, Fotoreeks Fier op de hoeve van hier, 
2018 - 2019. 
194 Idem. 
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Figuur 123 Jeanne Paenhuysen en het varken Rabedus 
poseren in 1961 voor de varkensstallen.195 

3.1.3.3 Landbouwer, herbergier, metser 

Zoals vermeld, werden er meerdere jobs toegewezen aan Jan Mathijs Gooris. Soms stond er alleen 

landbouwer in de aktes geschreven, dan weer herbergier of metser, andere keren landbouwer én 

herbergier. Het hebben van meerdere jobs was vanaf midden 18e eeuw typisch voor de kleine boer. 

Hoewel de industrie doorbrak, bleef het landbouwinkomen voor het merendeel van de Belgische 

huishoudens een absolute noodzaak. Tussen 1846 en 1880 nam het totaal aantal boerenbedrijven – 

hoe klein ook – nog steeds toe met 59%. De meeste van deze huishoudens leefden, zoals reeds eerder 

vermeld, op zeer kleine bedrijfjes die bovendien gepacht werden. Waar omstreeks 1850 ongeveer één 

op vijf Belgische gezinnen volledig van het boerenbestaan overleefden, was dat een viertal decennia 

later nog maar 13%. De kleine boer probeerde de eindjes aan elkaar te knopen aan de hand van nieuwe 

vormen van inkomenscombinatie. Landbouw in combinatie met zogenaamde ‘armoede-industrieën’ 

die hij thuis kon beoefenen, zoals kantklossen of mandenvlechten, was er één van. Ook een inkomen 

als dienstbode in de stad kon een aanvulling zijn. In het Hageland was bovendien de pendel- en 

seizoensarbeid op grote landbouwbedrijven in binnen- of buitenland zeer courant. Het houden van 

meerdere jobs zorgde vooral aan het einde van de 19e eeuw en in tijden van economische crisis voor 

een enorme boom aan ondernemingen. Dit was mede een gevolg van de makkelijke toegang tot veel 

van deze extra jobs. Omdat er geen vestigingsvoorwaarden bestonden alsook weinig fiscale 

verplichtingen, was nauwelijks beginkapitaal nodig om naast het houden van enkele beesten op de 

boerderij, ook een café, kapsalon of winkeltje te openen. Man, vrouw en kinderen hielden samen de 

zaak overeind, waarbij de man vaak de productieve kant voor zijn rekening nam en de vrouw de 

verkoop en boekhouding. De kinderen stonden hen hierin bij.196 

Een café vervulde in de 19e eeuw meer functies dan alleen maar de verkoop van drank. Het 

ontwikkelde zich tot een centrum met diverse commerciële, recreatieve en sociale functies. In een 

dorp kondigden de boeren er bijvoorbeeld de verkoop van hun producten aan. Ook kan de politieke 

                                                           
 
195 KORTENAKEN, Persoonlijke documentatie Gooris – Janssens, Foto’s uit de jaren 1960. 
196 Segers en Van Molle, p. 36 – 37. 
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rol van cafés niet vergeten worden: er werden kranten gelezen en hevige gesprekken gevoerd over de 

politiek. Publieke momenten zoals een openbare verkoop, vonden ook plaats in het dorpscafé. In de 

periode 1840-1865 verdubbelt het aantal Belgische cafés. Dit is logischerwijs het gevolg van de 

bevolkingsgroei en verstedelijking.197  

3.1.3.4 De toekomst voor een langgevelhoeve in een beschermd dorpsgezicht 

Een aantal van de dorpsgezichten in Zuid-Hageland zijn beschermd omdat het historische karakter van 

deze landelijke dorpskernen, met hun hoeves, pastorijen, kerken en omliggende landschap van weides 

en akkers (deels) bewaard zijn gebleven. Doel van zulke bescherming is om dit karakter ruimtelijk en 

visueel zo veel mogelijk te behouden als waardevolle getuigen van deze historische dorpskernen. Zo 

ook voor de bescherming van de ‘Dorpskern Miskom’, gelegen op de Meynberg, tussen de vallei van 

de Begijnenbeek (Waanrode) en de Velpevallei.  

De grote openheid van laagstamboomgaarden en akkers, met centraal op de helling de neogotische 

toren, kenmerken het beschermde dorpsgezicht. De dorpskern van Miskom wordt gevormd door los 

verspreide bebouwing in de directe omgeving van de beschermde Sint-Germanuskerk. De 

langgevelhoeves, waaronder de hoeve Gooris, en enkele schuren rond de Kerkstraat, bepalen het 

karakter van het dorpsgezicht, samen met het voormalige schooltje en de tevens beschermde 

voormalige pastorij.198  

Vandaag woont Jeanne Paenhuysen nog in langgevelhoeve Gooris. Hierna is de toekomst van de hoeve 

onzeker. Deze toekomst wordt in zekere mate bepaald door de ligging in beschermd dorpsgezicht. 

Bovendien toont het onderzoek aan dat de kern van de woning veel ouder is dan de datering ‘1925’ 

op de voorgevel doet vermoeden. Daarnaast blijken interieur en gevel van de langgevelhoeve al quasi 

een eeuw ongewijzigd gebleven. Deze gegevens verhogen de erfgoedwaarde van het pand in het 

beschermde dorpsgezicht. Met dit in het achterhoofd kan je besluiten dat afbraak of drastische 

verbouwing van de hoeve niet wenselijk zou zijn.  

Om de impact van handelingen in en aan beschermde stads- en dorpsgezichten op te volgen,  zijn 

gehele of gedeeltelijke sloop, het optrekken, het plaatsen of het herbouwen van een gebouw of 

constructie toelatingsplichtig door het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.199 Zo kan bij de 

hoeve Gooris de sloop van het bakhuis geweigerd worden, net als het doorbreken van de 

gevelordonnantie door de wijziging van raam- en deuropeningen. Net als bij beschermde monumenten 

zijn er voor onderhouds- en restauratiewerken erfgoedpremies beschikbaar, maar moet in het geval 

van beschermde stads- of dorpsgezichten een beheersplan worden goedgekeurd door het Agentschap 

Onroerend Erfgoed. Dit geldt ook voor premies voor de meerkost van beveiligingswerken (bijvoorbeeld 

in functie van brandveiligheid) en energiebesparende maatregelen waarbij de bestaande 

erfgoedkenmerken en -elementen behouden blijven.  

                                                           
 
197 A. Tollet, Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800, Leuven, 2015, p. 43 – 44. 
198 ‘Dorpskern Miskom’, op: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302559 , geraadpleegd in mei 2019. 
199 ‘het Onroerenderfgoeddecreet van 2 juli 2013’, op: 
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023317.html, geraadpleegd in mei 2019. 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302559


86 

Voor andere handelingen moet de gemeente op basis van een melding een inschatting maken. Indien 

er een negatief effect te verwachten valt op de erfgoedwaarden van het dorpsgezicht, moet eveneens 

toelating worden gevraagd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. In het geval van de Hoeve Gooris 

kan als voorbeeld de plaatsing van zonnepanelen op het zuidelijke vlak van het zadeldak aangehaald 

worden. Haar markante met pannen beklede dakvlak bepaalt samen met een aantal andere volumes 

rond de kerk het zicht. Zonnepanelen zouden hierop een negatieve impact hebben. 

De toelatingsplicht geldt niet voor handelingen die niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg. Van 

meldingen van handelingen die vanop het openbare domein niet zichtbaar zijn, kan niet besloten 

worden dat ze een negatieve impact hebben op de erfgoedwaarden van het dorpsgezicht. Structurele 

verbouwingen in het interieur zijn natuurlijk wel vergunningsplichtig bij de gemeente.200 In het 

interieur van hoeve Gooris zullen er compromissen moeten worden gesloten om modern 

wooncomfort binnen te brengen. Hoeve Gooris is één van de weinige nog als langgevelhoeve 

herkenbare relicten van het verleden van Zuid-Hageland. De inzichten uit deze case kunnen hopelijk 

bijdragen tot de waardering van het pand door huidige en toekomstige eigenaars.  

 

 

  

                                                           
 
200 ‘Ik wil werken uitvoeren aan erfgoed’, op: https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-werken-uitvoeren-aan-
erfgoed, geraadpleegd in mei 2019. 



 Fier op de hoeve van hier 87 

Naam

• Hoeve Keukses

Waar?

• Glabbeekstraat 25
Geetbets

Huidige eigenaars

• Stefan Raymaekers
An Weckx

Bouwjaar

• 1809

3.2 Geetbets 

3.2.1 Hoeve Keukses in Geetbets 

 
Figuur 124 Hoeve Keukses in de jaren 1950, Glabbeekstraat 25, 3450 Geetbets. 

 

[…] Ge ziet wel, dat ik, alhoewel ver van Geetbets en reeds enkelen tijd daar vertrokken, toch u allen 

nog niet heb vergeten. […] Als ik op uw feestdag dacht, zag ik in mijn verbeelding op het blok te 

Bets iemand marscheeren achter Keucksens paard. Ne kleine kadee met zwart haar, nen bril op z’n 

neus. Woedend sloeg hij het kadeel op en neer, rukte er uit alle macht aan en schreeuwde luidkeels 

tegen de goede merrie. Ju, Lis, aree, huup, jueee, potverdekke toch, Lis, karwatch, wacht maske, 

areee, hup, … en nog veel andere dingen. Ofwel zag ik hem in den mesthof zweetend, proestend, 

blazend een hoop mest vervoeren. Ofwel reed hij kaasweide halen. Ofwel zat hij onder in de wei 

kwade Marie na te doen en lachte,… (sic.) 

Een postkaart voor de naamdag van Raphaël Raymaekers in 1941. 

Broer José, die in Leuven woonde, herinnerde zich levendig de 

gang van zaken op de boerderij Keukses in Geetbets.201 

                                                           
 
201 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, José Raymaekers (auteur), 
Postkaart aan Raphaël Raymaekers, Leuven, 1941. 

Hoeve Keukses dankt haar naam aan Guilielmus Keuckx, die de hoeve liet 
bouwen in 1809. Een uitzonderlijk goed bewaard familiearchief laat toe haar  
rijke geschiedenis tot in de puntjes te reconstrueren. 

Tot en met de Eerste Wereldoorlog stond naast de hoeve, een actieve 
brouwerij . Na 210 jaar is de hoeve gekocht door nazaat Stefan Raymaekers en 
zijn echtgenote An Weckx. Het pand heeft geen landbouwfunctie meer en is 
haar vierkanten vorm verloren toen de achterste zijde met schuur afgebroken 
werd. Haar herbestemming is momenteel onzeker. 
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3.2.1.1 “Brouwerij Keuckx – Kinderen Luyten” 

Hoeve Keukses is net zoals de andere twee behandelde hoeves in Kortenaken altijd in dezelfde familie 

gebleven. Hoewel ze vandaag in het bezit is van Stefan Raymaekers, verwijst de naam Keukses naar de 

eerste generaties die de hoeve bewoonden. In een “Akte van Dijlinge” van 1745 vond Louis 

Raymaekers, oom van Stefan en schrijver van hun familiegeschiedenis, dat Jan Josephus Cuyx (1719 - 

1764) als één van de drie kinderen van Mathys Cuijckx (1682 - 1743) en Catharina Craijwinkel (1743), 

een kavel kreeg toegewezen met “huis, hof, boomgaard, block, gelegen tot Overbeek onder Bets, 

sogenaemt ’s Heerenstraet”. Al meer dan 300 jaar leeft de familie in de Glabbeekstraat in Geetbets. In 

een memorieboek dat de periode tussen 1791 en 1808 beschrijft, lezen we dat Joannes Josephus Cuyx 

(1749 - 1801) reeds in 1791 een brouwerij had, hoewel het niet geweten is of deze brouwerij al langer 

in de familie zat of door hem was opgestart.202  

Zijn enige zoon, K. Guilielmus Keuckx (1779 - 1830), trouwde met Carolina Duwaerts (1785 - 1850). Hij 

werkte samen met zijn vader in de brouwerij. Uit rekeningen kan afgeleid worden dat Guilielmus 

personeel aanwierf met het oog op het bouwen van een grote hoeve. Deze was een aanvulling op en 

stond in functie van de brouwerij: zo kreeg ze kelders voor het rijpen van het bier en zolders voor het 

mouten van graan. Hij nam personeel aan voor het delven van kleiaarde en het vormen, drogen en 

bakken van bouwstenen. Zo kreeg de hoeve de typische bloedrode kleur, een gevolg van het ijzer in 

de plaatselijke brikaarde. Verder kocht Guilielmus witte zandstenen. Deze werden gebruikt als lijsten 

rond deur- en vensteropeningen en hoeken van de hoeve. Bomen werden aangeschaft als hout voor 

de balken, kepers en planken. In één van de hoogste balken van het dakgebinte is het jaartal 1809 

gekerfd. Hieruit kan afgeleid worden dat de bouw toen werd voltooid.203 

Vanaf het ancien régime kende iedere gemeente meerdere kleine dorpsbrouwerijtjes. Deze werkten 

meestal niet op industriële basis en beschikten slechts over een klein klantenbestand. Op de kaart van 

Vandermaelen, uit omstreeks 1850, is de hoeve-brouwerij Keukses één van de vijf gebouwen in 

Geetbets aangeduid met het Franse brasserie: brouwerij. Verder staan er twee distilleerderijen op de 

kaart, waar sterke dranken gestookt werden.204 De meeste brouwerijen op het platteland waren toen 

kleine brouwerijen gevestigd in grote boerderijen. In de zomer verbouwde de boer zelf de 

grondstoffen: gerst en tarwe. Brouwen was voornamelijk een bezigheid in het winterseizoen, wanneer 

er weinig werk op de akkers was en het een belangrijke vorm van inkomsten vormde. Zonder 

koelsystemen hield brouwen in de zomer bovendien een groot risico in voor infecties in het bier. Tot 

in de 19e eeuw bleven deze brouwerijen kleinschalig, met meestal niet meer dan één brouwersknecht 

in dienst.205  

                                                           
 
202 Louis Raymaekers, “Keukses” 200 jaar. Familiekroniek Keuckx – Luyten – Raymaekers, Deurne, 2005, p. 2. 
203 Idem. 
204 De gebouwen met “Brass.ie” op de Vandermaelen-kaart zijn, hoewel vaak verdwenen, vandaag te lokaliseren 
op: Overbeekstraat 18, Lutzestraat 39, Oppenstraat 68-70 en Kasteellaan 15. Die met “Dist.ie” ongeveer op de 
Dorpsstraat 38 (of Singel 1-3) en de Kinkenstraat 1, ‘Vandermaelen kaarten (1846 – 1854)’, op: www.geopunt.be, 
geraadpleegd in april 2018. 
205 J. Billen, ‘Allez, santé, geef ons nog een pint of twee! Binnen bij brouwers en limonademakers in Haspengouw’, 
in: Binnen bij boeren, bakkers en brouwers, 2015, Opglabbeek, p. 25 – 26 en T. Toelen, De Graanfluisteraars. 
Boeren, Bakkers en Brouwers in de Westhoek, Brugge, 2006, p. 119. 
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Toch was de brouwerij van de familie Keuckx iets grootschaliger dan de standaard boerderijbrouwerij. 

De brouwerij lag namelijk apart van de hoeve, zoals reeds te zien op de Primitieve kadasterkaart van 

de jaren 1830. Zo lag ze dichter bij de Gete. Met water als hoofdbestanddeel van bier, lagen de meeste 

brouwerijen dicht bij een waterloop of bron. Op de kaart is bovendien een poel naast de brouwerij 

getekend alsook een rechte afwatering van de brouwerij naar de Gete (zie figuur 125).206  

 
Figuur 125 Primitieve kadasterkaart (jaren 1830): het bijna gesloten gebouw op nummer 406 is Hoeve Keukses. 
Het rechthoekige volume met het nummer 400, rechtsboven, is de brouwerij. Langs de brouwerij liggen een poel 
en de rechte afwatering naar de Gete.207 

De boerderij-brouwerij telde ook meer dan één knecht. In persoonlijke notities lezen we dat Guilielmus 

in de periode van 1804 tot 1817 maar liefst 32 meiden en knechten heeft aangeworven voor één tot 

vijf jaar. In het bevolkingsregister van Geetbets van 1847 staan de toenmalige bewoners van de hoeve 

opgelijst. Het dienstpersoneel bestond uit vijf personen: twee handwerkers, een paardenknecht, een 

“dienstknecht voor de landbouw” en een dienstmeid. In hoeverre zij in de brouwerij werkten, is niet 

geweten. Er zouden natuurlijk ook dagloners in de brouwerij kunnen werken. Stefan Raymaekers, de 

huidige eigenaar van de hoeve, vond in oude boekhouding terug dat ook een spinner betaald werd 

voor het spinnen van het schapenwol. De hoeve had dus ook schapen en huurde iemand in om het wol 

te verwerken.208  

Na het overlijden van Carolina in 1850 zou hun ongehuwde zoon, Petrus Leander, het bedrijf beheren 

tot aan diens dood in 1854. Guilielmus’ jongste dochter, Philippina Emiliana (1829), die nog ongehuwd 

was, erfde de hoeve en brouwerij. Zij trouwde twee jaar later met Henricus Luyten (1820). Ze kregen 

zes kinderen. Naast de brouwerij bezat de familie enkele herbergen in het centrum van Geetbets en 

één in Kortenaken. In de 19e eeuw bezaten de meeste, iets grootschaligere brouwerijen, enkele cafés. 

Als een zelfstandige café-uitbater de deuren moest sluiten door te hoge schulden, ging hij namelijk 

eerst bij zijn voornaamste schuldeiser, de brouwer, aankloppen om tot een vereffening te komen. Zo 

                                                           
 
206 ‘Primitief kadaster - cadastre primitif Provincie/Province: VLAAMS-BRABANT Gemeente/Commune: 
GEETBETS 1830 – 1834. Sectie D’, op: 
https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_00266_000/550_00
01_000_00266_000_0_0001.jp2, geraadpleegd in februari 2018. 
207 Idem. 
208 Raymaekers, p. 15 en LEUVEN, Rijksarchief, inv. nr. 351/7-2, Register van Bevolking Geetbets, Overbeekstraat 
56, 6 februari 1847. 



90 

kon deze laatste het café overnemen. Dikwijls mocht de voormalige uitbater het dan verder open 

houden, met de afspraak om alleen nog bieren af te nemen van de nieuwe brouwer-eigenaar.209  

 
Figuur 126 Foto uit de jaren 1970: Hoeve Keukses op de voorgrond met zicht op het 
oude brouwerijgebouw achteraan.210 

Het was opnieuw een dochter die de hoeve-brouwerij erfde, zodat de naam na Keuckx, naar Luyten en 

ten slotte Raymaekers overging. Dochter Maria Henrica ‘Emma’ Luyten (1861 - 1922) trouwde met 

Louis Raymaekers (1862 - 1920), hoofdonderwijzer in Geetbets. Hij was na hun huwelijk in 1892 actief 

in het beheer van de brouwerij. Na enkele jaren te wonen in het schoolhuis en daarna in de 

Steenstraat, kwam het gezin in de hoeve wonen. In juli 1914 nam Louis ontslag als onderwijzer om de 

volledige leiding van de brouwerij over te nemen, in afwachting dat zijn oudste zoon Henri hem zou 

opvolgen.211 Omstreeks 1910 was Brouwerij Keuckx – Kinderen Luyten een modern bedrijf. Dit bewijst 

een zilveren diploma op naam van Henri Luyten uit 1900 op de 17e expo van l’Association 

internationale pour le progrès de l’Hygiène. Deze expo’s dienden om moderne opvattingen over 

hygiëne te verspreiden en promoten. Zijn zilveren diploma impliceert dat Henri samen met Louis 

Raymaekers geïnvesteerd had in nieuwe machines en onderdelen voor de brouwerij (zie figuur 127). 

Waar voorheen de klanten zelf met hun gespoelde vaatjes op karren of kruiwagens het bier kwamen 

aftappen wanneer het gerijpt was, kreeg de brouwerij bijvoorbeeld een bottelarij bekleed met 

geglazuurde tegels. Onder deze bottelarij lag een kelder met grote rijpingsvaten. Een voerman kon met 

de bierkar in de omliggende dorpen en zelfs tot in Sint-Truiden bier leveren. De brouwerij telde drie 

arbeiders en een stagiair om het brouwersvak te leren.212 

                                                           
 
209 Raymaekers, p. 5, ‘Popp kaarten (1842 – 1879)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in februari 2018 en 
Toelen, p. 118. 
210 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Foto’s uit de jaren 1970. 
211 Raymaekers, p. 6 - 7. 
212 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Diploma’s, Zilveren diploma van Henri 
Luyten, behaald op de expo van l’Association International de Progrès d’Hygiène, juni 1910 en Raymaekers, p. 5 
– 6. 
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Figuur 127 Zilveren diploma van Henri Luyten voor het brouwen van bier, behaald op 
de 17e expo van de Internationale Associatie voor de Vooruitgang van Hygiëne in 
juni 1900.213 

  

                                                           
 
213 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Diploma’s, Zilveren diploma van Henri 
Luyten, behaald op de expo van l’Association International de Progrès d’Hygiène, juni 1910. 
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3.2.1.2 De impact van de Eerste Wereldoorlog 

De vooruitgang die brouwerijen in de 19e eeuw hadden geboekt, kreeg een gevoelige klap tijdens en 

na de Eerste Wereldoorlog. De Duitse bezetter dwong de brouwers ten eerste om onder streng 

toezicht samen te werken in een centrale brouwerij per regio. Ten tweede ontmantelde deze de 

overige brouwerijen tussen 1915 en 1918. Het materiaal werd onteigend en verwerkt in de 

oorlogsproductie of hergebruikt in Duitsland. Zo nam de bezetter alle koperen brouwmateriaal, zoals 

onderbakken, pompen, buizen en ketels, in beslag om er munitie van te maken. Omdat het veel kleine 

brouwers aan moed en kapitaal ontbrak om verder te doen en de investering in nieuw materiaal de 

moeite niet meer loonde, decimeerde de oorlog het aantal actieve brouwerijen.214 Ook Brouwerij 

Keuckx-Luyten kon niet aan dit lot ontsnappen: in 1915 onteigende de bezetter het koperwerk, 

inbegrepen de grote brouwkuipen en ketels (zie figuur 128). Henri Raymaekers vertrok naar het front, 

waar tijdens het eindoffensief in Passendale, november 1918, een mitrailleurkogel zijn rechterpols 

verbrijzelde. Zijn arm moest worden afgezet. Omdat de vergoeding van oorlogsschade niet volstond 

om de brouwerij herop te starten, besliste de familie dit geld te investeren in landbouwmachines. Louis 

Raymaekers stierf echter onverwacht in 1920. Zoon Henri besliste daarom een handel in 

kunstmeststoffen te starten in de Steenstraat.215  

 
Figuur 128 Een foto van het enige koperwerk dat gespaard bleef 
van de bezetter.216 

Terwijl Henri een handel opstartte in kunstmeststoffen, runde zijn jongere broer Paul reeds als 

negentienjarige de boerderij, eerst samen met zijn moeder Emma Luyten en nadien met twee 

ongehuwde tantes. Toen Henri zijn handel stopzette en een filiaal opende van Bank J. Nagels, bracht 

Paul deze over naar de gebouwen van de vroegere brouwerij. Zus Louiza was in 1923 getrouwd met 

Louis Denil. Hij was accijnsbeambte in Antwerpen en toen hij overgeplaatst werd naar Leuven, ging 

het gezin inwonen bij Paul en de tantes. Ze bleven er met hun vier kinderen wonen tot in september 

1940. Henri stierf reeds in 1937, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van de effecten van het zenuwgas 

aan het front. Dankzij familiehulp en met enerzijds haar weduwe- en wezenpensioen en anderzijds 

haar inkomen als gemeenteontvanger, slaagde Alphonsine erin haar negen minderjarige kinderen te 

onderhouden. Na het vertrek van het gezin Denil-Raymaekers naar Leuven, ging Alphonsine met haar 

kinderen bij haar schoonbroer Paul in de hoeve wonen. Ze hertrouwde met hem in 1942. Paul breidde 

de boerderij terug uit en de gronden die na de dood van Louis verhuurd werden, nam hij terug in eigen 

gebruik. Verder startte hij de handel in kunstmeststoffen opnieuw op. In 1961 verdeelden Paul en 

                                                           
 
214 In 1913 waren er 3244 brouwerijen in Vlaanderen, in 1919 nog 2109, uit: B. Demasure, Boter bij de vis. 
Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog, Leuven, 2014, p. 103 - 104, Toelen, p. 128 en Billen, p. 26 
– 27. 
215 Raymaekers, p. 8. 
216 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Ongedateerde foto’s. 
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Alphonsine het eigendom van hun onroerende goederen onder de kinderen en namen samen met hun 

oudste dochter Marguerite hun intrek in de noordkant van het huis. Hiervoor werden twee van de 

slaapkamers ingericht als keuken en zitplaats. Raphaël Raymaekers, de derde oudste zoon, erfde het 

huis en de stallingen en ging met zijn vrouw Ghislaine Stas en hun vier kinderen, Bernadette, Stefan, 

Dirk en Veerle in het overige deel van het huis wonen. Stefan Raymaekers, de huidige eigenaar, kocht 

de hoeve uit de erfenis van zijn vader Raphaël, één van de negen kinderen van Alphonsine en Henri. 

3.2.1.3 Een hoeve in Franse stijl 

 
Figuur 129 De voormalige hoevedelen op een hedendaags grondplan. 
Zowel de schuur met wagenhuis, de brouwerij en de mesthoop zijn 
verdwenen. 

1. Woonhuis 
2. Toegangspoort 
3. Varkensstallen en 

kippenkot 
4. Wagenhuis 
5. Schuur 
6. Stallen 
7. Koer met mesthoop 
8. Brouwerij 

Hoeve Keukses was een vierkantshoeve, hoewel haar achterste zijde vandaag afgebroken is (zie figuur 

129). Aan de straatzijde (noorden) ligt het woonhuis met twee verdiepingen met rechts ervan het oude 

bakhuis. Het is een typisch voorbeeld van de Franse invloed op de architectuur met haar 

vereenvoudiging en verstrakking van de vormen. Zo heeft het een regelmatige rechthoekige raam- en 

deurindeling. Samen met de keldergaten hebben alle ramen rechte, vlakke zandstenen omlijstingen. 

De zijgevel is afgewerkt met muurvlechtingen en schouderstukken. Deze elementen, samen met de 

hoekkettingen en de natuurstenen plint, geven de gevel een statig uitzicht (zie figuur 130). In de jaren 

1950 werd er op vijftien meter afstand van de hoeve een straat gelegd. Voorheen had de hoeve een 

lange toegangsdreef en grote voortuin (zie figuur 131).217 

                                                           
 
217 ‘Boerenburgerhuis’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41823, geraadpleegd in 
april 2018. 
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Figuur 130 Het woonhuis van Hoeve Keukses in 2011. De natuurstenen elementen steken 
fel af tegen de donkerrode baksteen.218 

 
Figuur 131 De hoeve op de Atlas der Buurtwegen (1841). De lange dreef loopt met een 
rechte lijn van de vroegere straat naar de toegangspoort van de hoeve.219 

De hoeve is sinds haar ontstaan in 1809 meerdere malen verbouwd en vernieuwd, hoewel er tot voor 

kort aan de buitenzijde van het hoevecomplex weinig veranderde. Vooral via wijzigingen aan het 

interieur zorgde de familie ervoor dat het eeuwenoude gebouw aan de moderne noden kon blijven 

voldoen. Begin 20e eeuw verloor het bakhuis zijn functie: de ovenmond werd dichtgemetseld, de vloer 

werd betegeld en de ruimte als woonkeuken ingericht. Een deur leidde naar een nieuwe bijkeuken en 

een wc. Voorheen was dit, zoals gewoonlijk, een wc-huisje buiten het woonhuis dat meestal uitgaf op 

de aalput. Ook de oude bedsteden raakten in ongebruik. Ze werden in de jaren 1950 omgebouwd tot 

kast of wc en de bedden werden los in de ruimte gezet (zie figuur 132).220  

De eerste verdieping van het woonhuis diende aanvankelijk volledig voor de opslag van 

brouwerijproducten en het mouten. Waar de voorgevel van deze verdieping vensters met glazen had, 

waren dit in de achtergevel luiken, zodat producten makkelijk naar binnengehaald konden worden. In 

1941 werd er een kamer op deze verdieping bijgemaakt (zie figuur 133 en 134). Bij het verleggen van 

de weg in 1951, verplaatsten Raphael en Ghislaine de tuin naar de zuidkant van de gebouwen. Na 1961 

werd een badkamer geplaatst in de uitgebroken ovenruimte. In de oude wasplaats naast de inrijpoort 

                                                           
 
218 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers: G. Strouven (fotograaf), Foto’s 
tentoonstelling Geetbets Retro, fotoreeks, december 2011. 
219 ‘Atlas der Buurtwegen (1841)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in augustus 2018. 
220 Raymaekers, p. 11 – 12. 
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kwam een kleinere ronde broodoven. Ten slotte lieten ze in 1993 de muur tussen de woonkeuken en 

de eetkamer uitbreken, zodat de woonkamer één grote ruimte werd. Ze legden een parketvloer en 

kregen een grote leefkamer met drie vensters.221 

 
Figuur 132 De oude bedstede is nog steeds aanwezig in de 
slaapkamer, hoewel omgebouwd tot kast. 

 
Figuur 133 Een foto van het zomerfeest van de Boerenjeugdbond.222 

                                                           
 
221 Idem. 
222 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Ongedateerde foto’s. 
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Figuur 134 De achterzijde van de hoeve vandaag. We zien de gesloten 
luiken op de bovenste verdieping. Achter de linkse vensters ligt de 
slaapkamer uit 1941.223 

De rechterzijde van de hoeve (westen) bestond uit de koeien- en paardenstallen en het koetshuis. 

Zoals de meeste hoeves in Zuid-Hageland zijn de stallen minder mooi versierd dan het woonhuis. Ze 

zijn statig door hun grootte, maar missen bijvoorbeeld de natuurstenen elementen. De plint lijkt 

natuursteen te zijn, maar is in feite gecementeerd. De deur- en vensteropeningen liggen onder simpele 

rechte balken (zie figuur 135). Op de zolders van de stallen werd het hooi of stro bewaard, toegankelijk 

via staandvensters met luiken. Boven het koetshuis sliep de paardenknecht. In 1910 behaalden Henri 

en Paul voor deze stallen 72 punten op 100 in de eerste categorie van de “wedstrijd der stallen” van 

de Landbouwcomice van Zoutleeuw. Via Comicen trachtte de Belgische overheid lokale boeren te 

bereiken met nieuwe bevindingen in de landbouw. Hun rol beperkte zich meestal tot het organiseren 

van landbouwtentoonstellingen of jaarmarkten, hoewel ze dus ook wedstrijden inrichtten. Deze 

wedstrijd focuste op de staat van de stalgebouwen (zie figuur 137). Een ‘moderne’ stal in 1910 bood 

voldoende ruimte voor ieder dier, had verluchtingsmogelijkheden, afzonderlijke en stenen 

voederbakken tegen het verspreiden van ziekten en liefst ook een efficiënte manier om de mest af te 

voeren.224 Ook de stallen werden doorheen de jaren verbouwd. Het kamertje voor de paardenknecht 

boven het koetshuis verdween en het koetshuis werd een kippenhok. Raphaël en Ghislaine schakelden 

van gemengde boerderij over naar fruitteelt. Alle dieren verdwenen om plaats te maken voor 

fruitteeltmateriaal, tot Raphaël met pensioen ging in 1990. De opslag van het fruit gebeurde echter 

extern, waardoor er geen koelcellen gebouwd werden. Bijgevolg kon de boerderij grotendeels haar 

historische stallen behouden.225 

                                                           
 
223 C. Houben (Fotograaf), ‘Hoeve Keukses, Geetbets’, Fotoreeks Fier op de hoeve van hier, 2018 - 2019. 
224 Y. Segers e.a., ‘In de greep van de vooruitgang (1880 – 1950)’, op: 
https://hetvirtueleland.be/exhibits/show/landbouw-1880-1950/samenwerkingsverbanden/landbouwcomices, 
geraadpleegd in april 2018. 
225 Raymaekers, p. 5 – 12 en GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Diploma’s, 
Diploma van kinderen Luyten, behaald op de Concours d’étables van de Comice Agricole de Léau, 1910 – 1911. 
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Figuur 135 Foto uit het midden van de jaren 
1930: Kinderen Raymaekers poseren tijdens 
het melken van een schaap voor de vroegere 
stallen.226  

 
Figuur 136 Zicht op de stallen  
vanuit de buitenzijde van de hoeve.227 

 

 
Figuur 137 Diploma van de kinderen Luyten van de “wedstrijd der stallen” van 
de Landbouwcomice van Zoutleeuw, 1910 - 1911.228 

De linkerzijde van de hoeve (oosten) bestaat enerzijds uit de toegangspoort en anderzijds uit de 

voormalige varkensstallen. Deze poort is geen afzonderlijk gebouw maar ligt in een muur onder een 

zadeldak. Ze is zo authentiek mogelijk gerestaureerd. Ook de varkensstalletjes kregen nieuwe deurtjes. 

Deze zijn nog van het ‘oude’ type: voor ieder varken een klein, apart hok met een deurtje naar de koer. 

Ze zijn quasi onaangeraakt gebleven en hebben vandaag geen functie. Het gebruik van de ruimten 

                                                           
 
226 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Foto’s uit de jaren 1930. 
227 Ibidem, Ongedateerde foto’s. 
228 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Diploma’s, Diploma van kinderen Luyten, 
behaald op de Concours d’étables van de Comice Agricole de Léau, 1910 - 1911. 
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boven de varkenshokken is niet geweten. Het zou echter kunnen dat dit kippenhokken waren, omdat 

varkens de nodige warmte die pluimvee nodig had, afgaven (zie figuur 138 en 139). 

 
Figuur 138 Alphonsine in de jaren 1960 
met de kippen bij de ingangspoort.229 

 
Figuur 139 Zicht op het poortgebouw en de varkensstallen vandaag. 

De achterste zijde van de hoeve (zuiden) bestond uit de schuur. Deze sloot de vierkantshoeve af (zie 

figuur 140 en 141). Ze verkeerde doorheen de jaren steeds in slechtere toestand, waardoor ze 

uiteindelijk is afgebroken. De afbraak heeft er voor gezorgd dat de achtertuin zichtbaar is vanuit het 

woonhuis. 

Ten slotte lag, zoals gezien, los van de hoeve, achteraan het erf, de voormalige brouwerij (zie figuur 

142 en 126). Omdat ze haar functie tijdens de Eerste Wereldoorlog kwijtgeraakt was, werd rond 1935 

de buitentoegang tot de oorspronkelijke bierkelder dichtgemetseld. Van 1944 tot 1946 werd de oude 

bottelarij nog gebruikt als woning, nadien werden er terug meststoffen opgeslagen tot in 1961. Daarna 

werden de brouwerij en bottelarij geleidelijk gesloopt.232  

                                                           
 
229 Ibidem, Foto’s uit de jaren 1960. 
230 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Foto’s uit de jaren 1960. 
231 Idem. 
232 Raymaekers, p. 10-15. 

 
Figuur 140 Het schuurgebouw van Hoeve Keukses vanop de 
koer bekeken.230 

 
Figuur 141 Zicht op de schuur en het wagenkot vanuit het 
pad naar de brouwerij.231 
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Figuur 142 Een foto van voor 1960 met de oude brouwerij op de 
achtergrond.233 

3.2.1.4 Van brouwerij, tot hoeve, naar…? 

Vandaag staat het statige gebouw leeg en zijn reeds twee delen langzaamaan afgebroken: de brouwerij 

en de oude dwarsschuur. De huidige eigenaars, Stefan Raymaekers en diens echtgenote An Weckx, 

hebben reeds zelf een woning waarin ze met hun gezin wonen en een fruitbedrijf uitbaten. Wat ze met 

de ouderlijke hoeve moeten doen, is de vraag. De hoeve biedt makkelijk ruimte voor meerdere 

gezinnen. Omdat Hoeve Keukses als waardevol boerenburgerhuis is vastgesteld op de inventaris 

bouwkundig erfgoed, zijn er functiewijzigingen mogelijk die anders niet vergunbaar zijn in dit 

‘woongebied met landelijk karakter’. Een eerste opmeting en contact met een architect wijst uit dat 

het woonhuis vrij eenvoudig op te delen valt in twee wooneenheden. Zo is het mogelijk om er aan co-

housing te doen. Gezien de bovenverdieping en zolderruimte haast uitsluitend voor opslag werden 

gebruikt, is er bij uitvoering van dit plan nog heel wat werk aan de winkel. Bovendien bieden de drie 

zijden nog zeeën van ruimte, zelfs wanneer er twee gezinnen onderdak zouden vinden. Een aantal 

potentiële nevenfuncties tegen elkaar afwegen, brengt misschien inspiratie in de toekomst. In 

tussentijd staat de hoeve leeg. Dit komt het onderhoud natuurlijk minder ten goede. De zeer ruime 

benedenverdieping biedt in principe voldoende comfort om zonder veel aanpassingen de woning te 

verhuren tot er nieuwe plannen zijn met het pand.234 

  

                                                           
 
233 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Raymaekers, Foto’s uit de jaren 1960. 
234 Bijdrage van Tom Cornelissen van de IOED Zuid-Hageland en ‘Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling 
van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen’, op: 
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/b-bvr-
vergunningen-zonevreemde-functiewijziging, geraadpleegd in mei 2018. 
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Naam

• Monnikenhof van 
Vlierbeek

Waar?

• Kasteellaan 5
Geetbets

Huidige eigenaars

• Daniël Neskens en 
Agnes Heremans

Bouwjaar

• Vermeld in 1433

• Restanten van 1741

3.2.2 Het Monnikenhof van Vlierbeek 

 
Figuur 143 Een luchtfoto van het huidige Monnikenhof van Vlierbeek.235 

 

Het was eind februari 1987, het was koud en kil. Mijn vrouw en ik gingen het hof voor de eerste maal 

bekijken. De hoevegebouwen waren vervallen, we kwamen bij aankomst een half afgebroken muur 

tegen, het landhuis lag er grijs bij, de koer was overwoekerd. Dit was niet wat we van de abdijhoeve 

verwacht hadden. Naderhand bekeek ik de foto’s die we die dag gemaakt hadden. Op één foto zag ik 

mijn vrouw met een glimlach rondkijken - ik wist genoeg. 

Huidige eigenaar Daniël Neskens vertelt over het moment dat hij 

wist dat hij het Monnikenhof van Vlierbeek wilde kopen. 

  

                                                           
 
235 ‘Het Monnikenhof van Vlierbeek’, op: http://www.hetmonnikenhofvanvlierbeek.be/76463581, geraadpleegd 
in december 2018. 

Voor het eerst vermeld in 1433 als cijnshof, was het Monnikenhof eigendom van de Abdij 
van Vlierbeek in Kessel-Lo (Leuven). In 1798 werd de abdijhoeve onder de Franse 
overheersing verkocht als ‘zwart goed’. De grote vierkantshoeve had niet één, maar twee 
binnenkoeren. Zo herbergde ze lange tijd meerdere gezinnen en had naast de 
boerderijgebouwen minstens twee woonhuizen.  

In 1925 kocht notaris Paul Tallon het complex en verbouwde één van de woonhuizen 
tot zogenaamd kasteel met notariaat. Nadat zijn kleinkinderen het pand slechts sporadisch 
bezochten als buitenverblijf, kochten de huidige eigenaars, Daniël Neskens en Agnes 
Heremans, het in een vervallen staat. Na grondige renovaties herleeft de site vandaag als 
villa met feestzaal en prachtige tuin. 
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Het Monnikenhof van Vlierbeek wordt voor het eerst vermeld in 1433 als het cijnshof Vliederbeke van 

de Abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo, Leuven. Deze abdij werd opgericht als priorij, nadat Godfried met 

de Baard in 1125 de gronden rond de Vlierbeek in Kessel-Lo aan de abdij van Affligem schonk. Door 

interne spanningen ging de priorij van Vlierbeek echter een eigen weg. Zo werd ze in 1163 verheven 

tot zelfstandige abdij.236 Hierop breidde haar domein aanzienlijk uit. Zoals eerder aangehaald, kwam 

de abdij in het bezit van goederen in een zestigtal dorpen, vooral gelegen rond Leuven en Tienen.237 

Zo lag in Kortenaken de Vlierbeekwinning. In Geetbets was de abdij één van de grootste 

grondeigenaars: met in de 15e eeuw 163 bunder land, weide en bos, omgerekend ongeveer 212 

hectare. Het Monnikenhof van Vlierbeek was een cijnshof, waar naast landbouwactiviteiten ook de 

cijnzen op de goederen van de abdij afgegeven werden. De cijns is een bedrag in geld of natura dat 

ieder jaar op cijnsdag betaald werd voor het gebruik van een stuk grond.238  

3.2.2.1 Van abdijhoeve naar notariaat tot feestzaal 

De oorspronkelijke vierkantshoeve was lange tijd in het bezit van de abdij van Vlierbeek, terwijl ze 

werd uitgebaat door een meier of pachter: in 1463 was dit Lambrecht Goefkens, in 1488 Daniel van 

Mulster, in 1490 Gort Berinx, in 1622 Waltherus van de Venne, in de eerste helft van de 17e eeuw 

Willem Boossaerts en in 1775 P. Mommens. Ook dit kerkelijk goed werd tijdens de Franse Republiek 

tot nationaal domein verklaard. De hoeve was in die tijd bekend als hoeve Duwaerts.239 In de laatste 

staat van goederen en lasten van de abdij, opgemaakt in 1795, wordt Pierre Duwaerts vermeld als 

pachter (zie figuur 144). De dochter van deze pachter kwam reeds eerder aan bod: Carolina Duwaerts 

(1785 - 1850) trouwde met Guilielmus Keuckx en werd zo bewoonster van Hoeve Keukses in 

Geetbets.240  

Abdijen zijn gekend voor het uitstekend bewaren van onder meer de gegevens van hun goederen. In 

1841 was het eeuwenoud archief van de inmiddels opgeheven abdij van Vlierbeek geklasseerd en 

zorgvuldig bewaard in de archiefkamer van de abdij. Nadien kwam het in handen van de eerste pastoor 

van Kessel-Lo, Victor van Schaeybroeck. Uit angst voor betichting omtrent vroegere Jansenistische 

banden, verbrandde hij het archief vlak voor zijn dood in 1858. Slechts enkele stukken omtrent het hof 

resteren, waardoor de gang van zaken op de hoeve, de opbrengsten, de gebouwindelingen en zo meer, 

jammer genoeg niet meer aan de hand van deze bronnen gereconstrueerd kunnen worden.241 

                                                           
 
236 ‘Abdij van Vlierbeek’, op: http://abdijvanvlierbeek.be/geschiedenis/index.htm, geraadpleegd in november 
2018. 
237 ‘Geschiedenis van de abdij’, op: http://www.in-den-rozenkrans.be/de-abdij-van-vlierbeek, geraadpleegd in 
november 2018. 
238 K. Leenders, ‘Tienden, cijnzen en pachten’, in: K. Leenders, Engelbrecht van Nassau, 28 (2009), p. 127 – 129 
en G. Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek – Voorpost van de abdij’, in: Limes Gatia, 19, nr. 3 (2010), p. 125 – 133. 
239 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 133 - 138. 
240 LEUVEN, Rijksarchief, Staat van goederen en lasten van de abdij doorgegeven aan de administratie der 
Domeinen, 1795, inv. nr. 709-11227. 
241 M. Smeyers, ‘Archief van de abdij en de parochie Vlierbeek te Kessel-Lo’, op:  
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-
A0518_116285_114983_DUT/node/c:2.c:1.c:5.c:4., geraadpleegd in december 2018. 
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Figuur 144 Deze zogenaamde ‘Staat van goederen en lasten van de abdij doorgegeven aan de 
administratie der domeinen’ uit 1795 is een zeldzame getuigenis van het Monnikenhof onder 
Vlierbeek geworden. Het beschrijft een hoeve met akkers, weiden en bos, met als pachter Pierre 
Duwaerts.242 

Het domein van het Monnikenhof was tegen de Franse tijd met een derde geslonken naar 58 bunder. 

Deze circa 75,4 ha werden in 1798 als ‘zwart goed’ verkocht aan de familie de Lannoy. Zij verkochten 

de hoeve door aan Antonius Krosz (1768 - 1853), gewezen majoor bij de erewacht van Napoleon I, die 

de hoeve in 1835 liet renoveren. Waar de vorige eigenaar, de abdij van Vlierbeek, de hoeve liet 

bewonen door een meier en later pachters, staat het gezin Krosz zelf genoteerd in het 

bevolkingsregister van Geetbets in 1836. Na Antonius’ dood in 1853 ging het hof over naar zijn zus 

Colette Therese Krosz. In de leggers van de Popp kaart (jaren 1860) werd onder eigenaar het volgende 

geschreven: ‘Carolus Bervoets, klerk, de vrouw, Antwerpen.’ Dit slaat op Theresia Krosz, de dochter 

van Antonius. Hoewel ze in het bezit van het hof waren, bleven de erfgenamen van Antonius Krosz in 

Antwerpen wonen. In het bevolkingsregister van Geetbets van 1866 staan meerdere gezinnen 

opgetekend in de zogenaamde ‘Vlierbeekwinning’. Jan Joseph Gomand (1811 - 1897) is na de dood van 

Antonius Krosz in 1854 op de hoeve komen wonen samen met zijn vrouw Maria Theresia Ingebos en 

zes kinderen. In 1866 trekt ook zijn schoonbroer, Josephus Ingebos (1818 - 1871), bij hen in. Het 

bevolkingsregister vermeldt naast de familie Gomand – Ingebos en het dienstpersoneel, echter ook 

het gezin van Ferdinand Josephus Desilly, een zogenaamde ‘gepensioneerd ontvanger’ en Anna 

Josephina. Hiernaast werd ook Henri Joseph Coenraets, ‘ontvanger der belastingen’ en zijn vrouw 

Francoise Schuurmans opgeschreven. Zij zijn op het hof aangekomen in 1877 en weer vertrokken in 

1884. Meerdere gezinnen én dienstpersoneel konden dus een plek vinden in het Monnikenhof. In 

latere bevolkingsregisters wordt het hof in twee adressen onderverdeeld. Hoogstwaarschijnlijk zal de 

aanwezigheid van twee woonhuizen – een landhuis en een boerenhuis? – al langere tijd van toepassing 

zijn geweest.243 

In 1881 verkocht Theresia Krosz het Monnikenhof aan Pierre Jean Etienne Craninx (1803 - 1890), 

professor inwendige geneeskunde aan de universiteit van Leuven (zie figuur 145). Ook zijn gezin 

                                                           
 
242 LEUVEN, Rijksarchief, Staat van goederen en lasten van de abdij doorgegeven aan de administratie der 
Domeinen, 1795, inv. nr. 709-11227. 
243 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 133 – 138. 
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verbleef niet in het Monnikenhof, maar woonde in het kasteel Valduc in Hamme-Mille. In 1897 schonk 

zijn weduwe hun goederen aan hun twee kinderen. Zo kwam Vlierbeek toe aan haar zoon Baron Joseph 

Marie Oscar Ghislain Etienne Craninx (1847 - 1913). Hij stierf kinderloos in 1913, waarna het hof naar 

zijn zuster Barones Alice Marie Joseph Ghislain Craninx ging. In 1922 schonk zij de familiegoederen aan 

haar twee kinderen Pierre (1872 - 1953) en Madeleine Dieudonné (1870 - 1962), waarvan de laatste 

de hoeve erfde. Ook deze erfgenamen bleven in het kasteel Valduc wonen. De pachter die het hof 

bewoonde, Jan Joseph Gomand, stierf in 1897. Hierna kwam het gezin van Hubert Doucet op het hof 

wonen. Diens zoon, Antoine Doucet (1865 - ? ) en echtgenote Marie Pauline Borgers bleven er wonen 

tot 1924.244 

Het bevolkingsregister van 1901 is het eerste register dat de hoeve in twee delen splitst. Op 

‘Lekbroekstraat 132a’ woonde het gezin van Antoine Doucet en hun dienstpersoneel. Zij staan 

genoteerd als ‘landbouwers’ en bewoonden bijgevolg het hoevegedeelte. Op ‘Lekbroekstraat 132b’ 

woonden van 1899 tot 1905 Jan Vanderreken (1844 - 1905) met zijn echtgenote Lambertine Josephine 

Vanheeswijck en hun kinderen. Hij wordt benoemd als ‘hoofd fabriekwerker’. Het tweede 

woongedeelte had hoogstwaarschijnlijk dus geen landbouwfunctie. Zij vertrokken in 1905 en Jan 

Albert Louis Vanderstukken en echtgenote Anna Maria Vanswygenhoven en kinderen kwamen op het 

hof wonen. Reeds in 1906 staat te lezen dat zij verhuisden, het gezin van Henri Jean Jacques Vandepoll, 

‘gepensioneerde van den ijzerenweg’, en Anna Maria Wittemans nam hun plaats in. Zij verlieten de 

woning in 1913 en worden opgevolgd door Paul Richard Tallon (1882 - 1940), ‘notaris’ en Marie 

Elisabeth Debry en kinderen (zie figuur 146).245 

 

 
Figuur 145 Pierre Jean Etienne Craninx  
(1803 – 1890).246 

 
Figuur 146 Een foto voor het kasteel van het Monnikenhof uit de 
jaren 1950, met van links naar rechts: Marie Elisabeth Tallon, Eric 
Tallon, Paul Tallon, een onbekend kind en Monique Bokiau.247  

                                                           
 
244 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 138 – 154. 
245 Idem. 
246 Ibidem, p. 136. 
247 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Tallon, Foto’s uit de jaren 1950. 
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Reeds in 1923 verkocht Madeleine Dieudonné het Monnikenhof aan diezelfde notaris Paul Tallon (1882 

- 1940), die het woongedeelte dus reeds huurde. In 1924 moest het pachtersgezin van Antoine Doucet 

het hof verlaten. 70 jaar na de dood van Antonius Krosz werd het gehele hof terug bewoond door 

slechts één gezin dat bovendien ook de eigenaar ervan was. Bovendien was Paul Tallon degene die het 

historische woonhuis in 1925 liet afbreken en het huidige kasteel met notariaat liet bouwen. In 1960 

werd zijn eigendom verdeeld over zijn kinderen. De hoeve kwam toe aan Maria Antoinette Elisabetha 

Alice Valeria Leopoldine Tallon (1914 - 1981), de oudste dochter en echtgenote van Joannes Guillaume 

Daems. Na het overlijden van Joannes Daems in 1988 gebruikten de kinderen Daems het Monnikenhof 

slechts sporadisch als buitenverblijf. In een reeds vervallen staat verkochten ze het goed in 1989 aan 

de NV T.W.K., die het doorverkocht aan de huidige eigenaars: Daniël Neskens en Agnes Heremans. Zij 

baten onder meer een feestzaal in de hoevegebouwen uit.248 

3.2.2.2 De dynamische hoeve 

Het eeuwenoude hof is, hoewel vastgesteld, geen beschermd bouwkundig erfgoed. Dit is onder meer 

te wijten aan het feit dat het complex een mix is van elementen uit vele verschillende bouwperiodes. 

Zo is het niet mogelijk om één bepaald bouwjaar per hoevedeel aan te duiden. Zoals eerder vermeld, 

werd het cijnshof het eerst vermeld in 1433. De toenmalige gebouwen bestonden niet uit baksteen, 

maar uit lemen vakwerk. Ook van latere bouwfasen blijft vandaag niet veel meer over, tenzij delen van 

de westelijke vleugel, waar een jaarsteen met datum 1741 is ingemetseld, en van de oostelijke vleugel 

met jaarstenen uit 1813 en 1814. Aan de hand van kaarten kan een evolutie van het hof geschetst 

worden.249 

 
Figuur 147 Het Monnikenhof van Vlierbeek op de kaart van Sibil, opgemaakt in 1663 in opdracht van de Abdij van 
Vlierbeek.250 

De hoeve staat voor het eerst afgebeeld op een kaart van de goederen van de abdij van Vlierbeek, 

getekend door ene Sibil in 1663 (zie figuur 147). Hoewel de tekening met een korreltje zout 

geïnterpreteerd mag worden, maakt deze duidelijk dat het geen kleine hoeve was: drie gebouwen 

staan los gegroepeerd rond een binnenplein, omringd door een gracht. De Villaret kaart uit de jaren 

1740 toont daarentegen een quasi gesloten hoeve, niet veel later kan de hoeve teruggevonden worden 

op de Ferraris kaart uit de jaren 1770 ook quasi gesloten, hoewel de opening op een andere plaats lijkt 

                                                           
 
248 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 138 – 154. 
249 ‘Monnikenhof’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/213991, geraadpleegd in 
december 2018. 
250 BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, G. Sibil (vervaardiger), Kaarten en Plans nr 1076, 1663. 
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te liggen (zie figuur 148 en 149). Dit hoeft niet per se te betekenen dat in een periode van dertig jaar 

een andere toegang aan de hoeve gegeven was, aangezien het tekenen niet met de grootste precisie 

gebeurde. Van deze 18e-eeuwse opgetekende hoeve resteert vandaag enkel het westelijke deel. Dit is 

geweten door de jaarsteen met het jaartal 1741 (zie figuur 150).251 

 
Figuur 148 ‘Cense de Muningue’ op de Villaret kaarten van 1745 – 1748.252 

 
Figuur 149 Cense Deffierbeeck op de Ferraris kaart (1771 - 1778).253 

                                                           
 
251 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 140 – 147 en ‘Monnikenhof’, op: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/213991, geraadpleegd in december 2018. 
252 ‘Villaret kaarten (1745 – 1748)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in december 2018. 
253 ‘Ferrariskaarten (1771 – 1778)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in december 2018. 



106 

 
Figuur 150 Een foto anno 1988 toont rechts het oudste hoevedeel in een verwaarloosde staat. Het jaartal 1741 
staat vermeld in de puntgevel van het staandvenster in het dak. Vandaag is de buitenzijde van de hoeve 
gerestaureerd en de binnenzijde fel verbouwd tot feestzaal.254  

De Primitieve kadasterkaart uit 1828 geeft een eerste betrouwbare weergave van de voormalige staat 

van het hof. Het bleef een quasi gesloten hoeve, maar met enkele bijgebouwen. De koer was 

toegankelijk via een opening in de zuidelijke vleugel, waar de huidige toegangspoort ligt. In de 

oostvleugel is een groot schuurvolume zichtbaar. Er waren twee koeren, een grote zuidelijke, 

waarrond hoogstwaarschijnlijk de eigenlijke hoeve lag, en een kleinere noordelijke koer. Deze koer 

was deels ommuurd. Het hof is gelegen in een gefragmenteerde omgrachting (zie figuur 151). Op de 

Atlas der Buurtwegen (1845 - 1847), de Vandermaelen kaarten (1846 - 1854), alsook op de Popp kaart 

(1858) blijft deze situatie ongewijzigd. De leggers vertellen ons dat de tuin van de hoeve in het noorden 

lag, ten noordoosten lag een akker, ten zuidoosten een boomgaard en ten zuiden weide (zie figuren 

151 en 152). Jaarstenen duiden dat de huidige oostelijke vleugel van de hoeve uit 1813 stamt en het 

achterste gedeelte van de westelijke vleugel uit 1814.255 

 

                                                           
 
254 GEETBETS, Persoonlijk fotoalbum Neskens - Heremans, eind jaren 1980 – begin jaren 1990. 
255 ‘Het Monnikenhof van Vlierbeek’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/213991, 
geraadpleegd in december 2018. 
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Figuur 151 Het Monnikenhof op de Primitieve 
kadasterkaart van 1828.256 

Figuur 152 Het Monnikenhof op de Popp kaart (1842 - 
1879).257 

Zoals gezien, laat Antonius Krosz het complex in 1835 renoveren. Het is echter een renovatie van de 

familie Bervoets in 1864 die veel ingrijpender is. Zij laten de drie noordelijke losstaande gebouwtjes 

afbreken en het noordelijke binnenplein volledig afsluiten door gebouwen en een muur met 

toegangspoort in het noorden. Waar op de Popp kaarten de zuidelijke vleugel van de hoeve stopt waar 

de oostelijke begint, is deze hoek opgevuld in 1865. Deze veranderingen kunnen teruggevonden 

worden via een uitzonderlijke bron: op enkele schetsen gehecht aan de verzekeringspolissen van Pierre 

Cranincx circa 1880 - 1890 staat de indeling van de gerenoveerde hoeve keurig genoteerd en getekend 

(zie figuur 153). In één oogopslag wordt de grootte van het complex duidelijk. Meerdere gezinnen 

konden er wonen. De gebouwen rond de kleine, noordelijke koer lijken geschikt te zijn voor een 

eigenaar of herenboer. Zijn gezin heeft namelijk naast een woonhuis, een apart bakhuis, een kleinere 

paardenstal voor rijpaarden en een aparte ingang ter beschikking. De boer of pachter woonde en 

werkte daarentegen rond de grotere, zuidelijke koer, omringd door een tweede woning met bakhuis, 

koeienstallen, opslagruimten voor landbouwtuig, schuur, varkensstallen, paardenstallen en ten slotte 

kamers voor (paarden)knecht en/of meid. Bovendien had deze koer een eigen in- en uitgang. De 

oostelijke zijde van de noordelijke koer (nummer 5 op het grondplan) wordt in de schetsen aangeduid 

met het weinig zeggende ‘batiment’. De huidige eigenaar stootte hier bij de verbouwingen echter op 

een marmeren vloer. Zo zou het kunnen dat het complex niet twee, maar drie woonhuizen 

herbergde.258 

 

                                                           
 
256 ‘Primitieve kadasterkaart Geetbets’, op: www.cartesius.be, geraadpleegd in december 2018. 
257 ‘Popp kaarten (1842 - 1879)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in december 2018. 
258 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 143 – 146. 
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1 Woning 

2 Noordelijke ingang 

3 Bakhuis 

4 Paardenstal 

5 ‘Batiment’: woning? 

6 Noordelijke koer 

7 Zuidelijke ingang 

8 Opslagruimte landbouwtuig 

9 Schuur 

10 Varkensstallen 

11 Paardenstal 

12 Toegangspoort (uitgang) 

13 Paardenstal 

14 Slaapkamer 

15 Koeienstal 

16 Paardenstal 

17 Bakhuis 

18 2e (of 3e?) woning 

19 Koeienstal 

20 Opslagruimte  

21 Zuidelijke koer 

Figuur 153 Een digitale versie van de schets gehecht aan de verzekeringspolis van 1891 van Pierre Cranincx.259 

Op een kadasterschets van 1906 is de hoofdtoegang tot het complex, centraal in de zuidelijke vleugel, 

eveneens ingekleurd (zie figuur 158). Dit kan wijzen op een overdekking van een voorheen open 

doorgang. Het is ook omstreeks deze tijd dat de hoeve haar landbouwfunctie verloor. Bijgevolg was 

het niet meer nodig om met grote karren op de koer te komen en was het mogelijk een smallere inkom 

te bouwen. Dit zou betekenen dat het karaktervolle poortgebouw eeuwenoud oogt, maar in 

werkelijkheid uit het begin van de twintigste eeuw stamt. Bovendien lijkt het erop dat nog later een 

buitenschil geplaatst is. Boven de poort prijkt een mooi wapenschild, waarbij drie rozen, een spreuk 

en een kromstaf met sluier opvallen. Als geïdentificeerd zou worden aan wie dit schild toebehoorde, 

kon dit bijdragen aan de datering van het poortgebouw. Helaas is de herkomst van het schild niet 

bekend. De drie rozen die het ovalen schild diagonaal sieren met een bijhorende spreuk, Si carpis, 

pungit (als je ze plukt, steekt ze), worden teruggevonden bij meerdere wapenschilden (zie figuur 154). 

Zo staan telkens drie rozen op de wapens van het Kasteel van Sint-Pieters-Leeuw, van de Antwerpse 

familie van den Wijngaerden, alsook van de benedictijnse abt Rudolf de Benoit van St.-Jan te Erlach in 

Zwitserland. Niets lijkt echter te wijzen op een connectie met het Monnikenhof. Boven het schild staat 

de kromstaf met sluier afgebeeld. De kromstaf is een typisch symbool op een wapenschild van een 

bisschop, abt of abdis. De sluier verwijst specifiek naar een abt of abdis, aangezien deze een sluier 

                                                           
 
259 Op basis van: Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 144. 
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nodig had om te voorkomen dat een vochtige hand de kromstaf aanraakte. Een bisschop kon deze 

sluier missen, omdat hij handschoenen mocht dragen. Zo is het mogelijk dat het wapenschild 

toebehoorde aan één van de abten van de abdij van Vlierbeek. De wapenschilden die van deze abten 

gekend zijn, zijn in tegenstelling tot die van het Monnikenhof, niet ovaal, de kromstaven hebben geen 

sluiers en er staan in alle gevallen mijters op afgebeeld. Uitgaande van de veronderstelling dat de poort 

pas gebouwd zou zijn begin 20e eeuw, kan het dus dat de toenmalige, wereldlijke eigenaar de steen 

niet gerecupereerd heeft (uit een ander deel) van de hoeve, maar simpelweg als versiering een 

willekeurig wapenschild in de gevel plaatste, zonder historische accuraatheid of verband.260 

        
Figuur 154 Een foto van het wapenschild en tekening ter verduidelijking: opvallend zijn de drie rozen, de spreuk 
en de kromstaf met sluier.261 

 
Figuur 155 De zuidelijke vleugel van het Monnikenhof met centraal het poortgebouw met wapenschild, 
korfboog, schietgaten, hoekkettingen en gracht. Het is mogelijk dat het uitspringende poortgebouw met 
topgevel pas begin 20e eeuw gezet is en voorheen de toegang bestond uit het dak dat doorliep met een 
opening onder.262 

                                                           
 
260 B. B. Heim, Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II, Averbode, 1980, p. 64 en Leus, ‘Monnikenhof 
van Vlierbeek’, p. 139. 
261 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 139. 
262 GEETBETS, Persoonlijk fotoalbum Neskens – Heremans. 
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Niet enkel het wapenschild wijst op een vieux-neuf-architectuur van het toegangsgebouw, het draagt 

namelijk ook natuurstenen ‘schietgaten’ van slechts één baksteen diep met daarachter een andere 

muur. Deze schietgaten bestaan dus niet uit doorlopende gaten, maar zijn slechts inkepingen, 

waardoor ze onmogelijk hun functie kunnen uitoefenen (zie figuur 156). Ook de hoekkettingen van het 

poortgebouw lijken van natuursteen te zijn, maar bestaan uit cementbepleistering (zie figuur 157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1925 zorgde notaris Paul Tallon voor de meest ingrijpende verandering aan het hof. De oostelijke 

schuur en westelijke boerderijwoning werden geheel afgebroken, hierdoor verloor de zuidelijke koer 

haar gesloten karakter (zie figuur 158). De noordelijke gebouwencluster rond een kleine binnenkoer 

werd ingrijpend verbouwd. Het zuidelijke gedeelte ervan werd omgevormd tot het huidige kasteel, 

mogelijk met een gedeeltelijke recuperatie van de voormalige hoevegebouwen (zie figuur 159). Het 

westen van de noordelijke binnenkoer werd een twee-laagse vleugel en diende als notariaat (zie figuur 

161). Hiertegenover kwam een één-laagse vleugel te liggen ter uitbreiding van het woongedeelte (zie 

figuur 162). Bovendien liet Tallon het huidige park aanleggen. Het werd een Engelse landschapstuin, 

terwijl de zuidelijke binnenplaats een Franse tuin moest verbeelden. Geen enkele boom op het erf is 

ouder dan 1925. Naast de zuidelijke oprijlaan liet Tallon zomerlinden planten. Voor het woonhuis staat 

een laagvertakte trompetboom (zie figuur 163). In het park staan Amerikaanse moeraseiken, een 

mispel, treurbeuken, treurlinden, een zwarte Canadese populier, een zilverlinde, tamme 

kastanjebomen en een zilveresdoorn.265 

                                                           
 
263 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 146. 
264 GEETBETS, Persoonlijk fotoalbum Neskens - Heremans, eind jaren 1980 – begin jaren 1990. 
265 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 160 – 161, ‘Monnikenhof’ op: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/213991 en ‘Park van het Monnikenhof’, op: 
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134169, geraadpleegd in december 2018. 

 
Figuur 156 Een zogenaamd schietgat 
in de toegangspoort dat door de 
achterliggende muur haar functie 
verliest.263  

Figuur 157 Een foto van de toegangspoort voor de renovatie in 
1989 toont afgebladerd pleisterwerk boven aan de 
hoekkettingen alsook rond het wapenschild.264 
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Figuur 158 Een vergelijking tussen links, het kadasterplan van 
1906, en rechts, dat van 1925, maakt duidelijk dat het afbreken 
van de voormalige schuur en boerenhuis de zuidelijke koer een 
open karakter gaf.266 

 
Figuur 159 Een ansichtkaart van de jaren 1940 toont het kasteel gebouwd door Tallon. Op de 
voorgrond lag voorheen de boerenwoning, die hier omgevormd is tot tuin.267 

 
Figuur 160 De toegangspoort tot de noordelijke binnenkoer 
omstreeks eind jaren 1950 – begin jaren 1960. Links lag het 
notariaat. Deze gebouwen zijn vandaag afgebroken.268 

 
Figuur 161 Een foto getrokken ten westen van het hof 
toont links het notariaat met daarlangs de linkergevel van 
het kasteel. Alleen deze gevels waren gecementeerd. Het 
notariaat is afgebroken in de jaren 1980.269 

 

                                                           
 
266 Leus, ‘Monnikenhof van Vlierbeek’, p. 146. 
267 Ibidem, p. 155. 
268 GEETBETS, Persoonlijke documentatie van de familie Tallon, Foto’s uit de jaren 1950. 
269 GEETBETS, Persoonlijke documentatie Neskens – Heremans. 
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Figuur 162 Een foto vanuit het noorden getrokken, in 1988. 
Het hoogste dak is het kasteel, rechts is het dak van het 
notariaat zichtbaar, het voorste gebouw is het éénlagige 
woongedeelte.270 

 
Figuur 163 De laagvertakte trompetboom pronkt vandaag 
nog altijd op de Franse koer.271 

3.2.2.3 De hoeve als ontmoetingsplaats 

De huidige eigenaars, Daniël en Agnes, troffen bij aankoop een onderkomen complex aan. Vooral het 

notariaat en de één-laagse vleugel waren in slechte staat (zie figuur 164). Omdat het kasteel zonder 

deze noordelijke gebouwen reeds een zeer grote oppervlakte had, sloopten ze deze in 1989. 

Bovendien liet dit de grote schaduw van het notariaat op het woonhuis verdwijnen en opende het een 

zicht op de noordelijke parktuin. Het woonhuis blijft het statige bakstenen gebouw met 

gevelopeningen met witte steen omlijst. Drie lisenen accentueren de gevel. De dakkapellen en een 

met balustrades omgeven bordes maken het geheel af (zie figuur 167). De laatste wijziging aan het 

woongedeelte dateerde van 1995, toen een kleine uitbouw en overdekte carport ten noorden van het 

kasteel gebouwd werden.  

Hiernaast restaureerden Daniël en Agnes de sterk vervallen hoevegebouwen. Daarbij veranderde de 

buitenzijde relatief weinig. Zo vernieuwden ze het schrijnwerk, maar behielden bijvoorbeeld de 

Vlaamse pannen en dakconstructies. De binnenzijde werd daarentegen stevig onder handen genomen 

en omgebouwd. De voormalige varkensstallen in de oostelijke zijde van de hoeve werden uitgebroken 

tot één ruimte. De openingen van de vele deurtjes zijn vandaag vensters (zie figuur 168). Deze ruimte 

doet dienst als vergaderzaaltje rond een open haard die opgebouwd is uit gerecupereerd materiaal: 

de vloer is afkomstig van een oude wijnkelder, de stenen uit een oven uit Hoeleden. Het kippenhok in 

de hoek tussen de oostelijke en zuidelijke zijde is vandaag omgebouwd tot een hobbyruimte en 

toiletgebouw. De paarden- en koeienstallen zijn feestzalen geworden. De koer troffen Daniël en Agnes 

helemaal onderkomen aan: ze moesten enkele tientallen centimeters aan aarde en begroeiing 

afgraven voordat de oorspronkelijke kasseien aan het licht kwamen. Als kers op de taart is de gracht 

voor de toegangspoort verstevigd en de brug heropgebouwd. 

                                                           
 
270 GEETBETS, Persoonlijk fotoalbum Neskens – Heremans, jaren 1980 – 1990. 
271 ‘Het Monnikenhof van Vlierbeek’, op: www.hetmonnikenhofvanvlierbeek.be, geraadpleegd in december 
2018. 
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Figuur 164 Foto’s tonen de slechte staat waarin 
Daniël en Agnes het notariaat aantroffen in 1988.272 

 
Figuur 165 De staat waarin Daniël en Agnes het woonhuis 
aantroffen in 1988.273 

 

 
Figuur 166 De zijgevel van het kasteel was 
eerder bepleisterd. Daniël en Agnes hebben 
deze bepleistering verwijderd en er een terras 
bijgebouwd.274 

 
Figuur 167 Een foto van het huidige woonhuis maakt duidelijk dat de 
eigenaars quasi alle uiterlijke kenmerken behouden hebben bij de 
renovatie.275 

                                                           
 
272 GEETBETS, Persoonlijk fotoalbum Neskens – Heremans, jaren 1980 – 1990. 
273 Idem. 
274 ‘Het Monnikenhof van Vlierbeek’, op: www.hetmonnikenhofvanvlierbeek.be, geraadpleegd in december 
2018. 
275 Idem. 
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Figuur 168 De voormalige varkensstallen zijn uitgebroken tot één ruimte. De 
deuropeningen dragen nu vensters.276 

 
Figuur 169 De zijde met paardenstallen en inrijpoort voor de renovatie in 1988.277 

 
Figuur 170 De zijde met paardenstallen en inrijpoort na renovatie: de linkse paardenstal is vandaag 
een feestzaal, de rechtse fungeert als opslagruimte en keuken. In de rechtse stal zijn de voederbakken 
nog terug te vinden.278 

                                                           
 
276 ‘Het Monnikenhof van Vlierbeek’, op: www.hetmonnikenhofvanvlierbeek.be, geraadpleegd in december 
2018. 
277 GEETBETS, Persoonlijk fotoalbum Neskens – Heremans, jaren 1980 – 1990. 
278 ‘Het Monnikenhof van Vlierbeek’, op: www.hetmonnikenhofvanvlierbeek.be, geraadpleegd in december 
2018. 
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Figuur 171 De voormalige paardenstal is vandaag een eerste feestzaal.279 

 

 
Figuur 172 Het oudste hoevedeel en voormalige koeienstal (rechts) is vandaag netjes gerenoveerd. De 
binnenzijde is verbouwd tot feestzaal.280 

 
Figuur 173 De voormalige koeienstallen verloren hun functie reeds 
rond 1920. In 1988 zagen ze er zo uit.281 

                                                           
 
279 ‘Het Monnikenhof van Vlierbeek’, op: www.hetmonnikenhofvanvlierbeek.be, geraadpleegd in december 
2018. 
280 Idem. 
281 GEETBETS, Persoonlijk fotoalbum Neskens – Heremans, jaren 1980 – 1990. 
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Figuur 174 Na renovatie dient de koeienstal als feestzaal met een prachtig zicht op het 
historische gebinte.282 

 

 
Figuur 175 De toegangspoort vandaag met vernieuwde brug en verstevigde 
gracht.283 

Daniël en Agnes wilden met de herbestemming meer doen dan de renovatie en restauratie van de 

hoevegebouwen tot feestzalen. Voor hen dient de hoeve als ontmoetingsplaats. Zij proberen naast 

feesten dan ook voornamelijk te focussen op activiteiten die mensen samenbrengen. Ze organiseren 

er teambuildings, rommelmarkten, happenings, festivals, speeldagen, enzovoort. Daarnaast brouwt 

Daniël ook zijn eigen bier, of kunnen we stellen, “abdijbier”?  

 

                                                           
 
282 ‘Het Monnikenhof van Vlierbeek’, op: www.hetmonnikenhofvanvlierbeek.be, geraadpleegd in december 
2018. 
283 Idem. 
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3.3 Herbestemming bij de Zoutleeuwse hoeves 

3.3.1 Hof ter Hoeven: de band tussen hoeve en omgeving 

 
Figuur 176 Hof ter Hoeven, Pottekaasstraat 7, 3440 Zoutleeuw.284 

 

3.3.1.1 Een eeuwenoude hoeve? 

Na een lange zoektocht naar een rustig plekje in het groen, kochten Rudy Collaer en Geert Palmen in 

2014 Hof ter Hoeven in de Pottekaasstraat in Zoutleeuw. De hoeve kreeg dezelfde naam als het 

vroegere gehucht waarin ze stond. Historicus Paul Kempeneers heeft aan de hand van vele bronnen 

en kaarten een historische atlas van Zoutleeuw gereconstrueerd en daarbij een toponymisch-

geschiedkundige studie uitgevoerd. De omgeving van de Pottekaasstraat was volgens hem lange tijd 

bekend als Ter Hoeves. Reeds in een oorkonde uit 1403 wordt naar het gehucht verwezen met die 

hoeue; op de rug van dit document staat zelfs de volledige gehuchtnaam Ter Hoeuen. Het woord hoeve 

werd sinds de 16e eeuw bekend als boerderij, maar was oorspronkelijk het woord voor een 

oppervlaktemaat, uit het Oud-Nederlandse hova. Een hova was de oppervlakte land nodig voor het 

onderhouden van één gezin. De hoeve werd naar het gehucht genoemd en het gehucht kreeg 

                                                           
 
284 ‘Hof ter Hoeven’, op: http://hofterhoeves.be/fotos/, geraadpleegd in april 2018. 

Volgens bronnen heten zowel de hoeve, als het gehucht waar de hoeve ligt, reeds sinds de 
14e eeuw ‘ter Hoeven’. Eeuwen later is de hoeve haar landbouwfunctie verloren. De nieuwe 
eigenaars, Rudy Collaer en Geert Palmen, waren op zoek naar een rustig plekje in het groen. 
Ze hebben de kleine historische vierkantshoeve grondig verbouwd tot woning met 
vakantiehuis.  

Voor hen is de omgeving het belangrijkst, waarin de hoeve het hart vormt. Vanuit de 
verschillende voormalige hoevedelen trachten ze bij te dragen aan de biodiversiteit door het 
duurzaam onderhouden van oude dieren- en plantenrassen op het uitgestrekte erf. 
Bovendien willen ze zo zelfvoorzienend mogelijk zijn. 
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waarschijnlijk juist deze naam omdat er eeuwenlang een hoeve stond. De oudste bezitter van de 

boerderij die Kempeneers terug vond, was Ballo de Hoven, vermeld op een akte van 14 augustus 1327. 

Op een recentere oorkonde, uit juni 1336, vond hij Renerus de huuen, Renier de Hoven, terug, 

waarschijnlijk zijn zoon. Een akte van 1370 vermeldt nog steeds diezelfde eigenaar. Het is echter niet 

zeker of dit diezelfde Renerus is, dan wel een zoon, aangezien vele nazaten variaties van de naam 

Renier toegeschreven kregen. De Renerus de Hoeue op een akte van 4 april 1403 was zeker een nazaat, 

aangezien hij de bijnaam Caris kreeg. Rond 1425 was Reynerus dictus vander Hoeuen bezitter van een 

mansio cum viuario, curtibus et omnibus suis attinentiis: een huis met visvijver, hoeve en bijgebouwen, 

gelegen ter hoeuen. Circa 1590 was Floris van Meldert de eigenaar, aangezien hij een cijns aan de 

hertog voor dry roeden hoefs op de hoeue betaalde. In 1651 was dit Wauter Roickaerts, eigenaar van 

Huyse ende hoff gelegen ter hoiuen.285 

Het blijft natuurlijk de vraag of deze verwijzingen effectief op de hoeve van Rudy en Geert slaan. 

Kempeneers meent van wel, hij refereert in zijn werk naar de juiste percelen, maar aangezien het 

principe van kadastrale perceelnummers nog lang niet van toepassing was in de 14e eeuw, heeft hij 

waarschijnlijk zelf deze koppeling gemaakt. De oudste kaart waarop het hof toevallig afgebeeld staat, 

is van 1654, getekend door Sibil, die in diezelfde periode, zoals reeds vermeld, ook een kaart voor de 

abdij van Vlierbeek tekende. Ditmaal tekende hij in opdracht van de Abdij van Park die eigenaar was 

van het Hof ten Rhode. Omdat Hof ter Hoeven slechts een steenworp van deze abdijhoeve ligt, staat 

het er ook op aangeduid. Sibil tekende drie losstaande gebouwen en duidde ze aan met ’t hof ter 

hoeuen. Deze tekening komt goed overeen met de voorgaande beschrijving van het erf, die 

Kempeneers vond bij de akte van Reynerus dictus vander Hoeuen uit 1425: de hoeve zou bestaan uit 

een huis, hoeve en bijgebouwen (zie figuur 177). 

 
Figuur 177 Het Hof ter Hoeven op een kaart die de goederen van de abdij van Park optekende in 1654.286 

                                                           
 
285 P. Kempeneers, ‘Zoutleeuw’, in Nomina Geographica Flandria. Studieën en monografieën uitgegeven door het 
instituut voor naamkunde te Leuven, Leuven, 2003, p. 17 en p. 93 – 94. 
286 E. Persoons e.a., Kaartboek van de Abdij van Park 1665, Leuven, 2000, p. 128. 
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Op de Villaret kaart van 1745 – 1748 staat er slechts één gebouw, maar is wel de vijver getekend (zie 

figuur 178). Wanneer we echter de Ferraris kaart van de jaren 1770 bekijken staan er terug meerdere 

gebouwen (zie figuur 179). Zoals eerder vermeld, zijn de kaarten niet altijd helemaal correct.287  

 
Figuur 178 De Pottekaasstraat op de Villaret kaarten (1745 – 1748). De pijl duidt de plaats aan waar Hof 

ter Hoeven vandaag staat. De blauwe ovalen zijn vijvers of poelen.288 

 
Figuur 179 De Ferraris kaart (1771 – 1778). Hof ter Hoeven bestaat uit twee parallelle rechthoekige gebouwen.  

Bij het uitgraven van een nieuwe poel en het funderingswerk voor de verbouwingen vonden Rudy en 

Geert oude, eiken palen terug, op een diepte van 1,5 meter. Verder zijn ook stukken met oud vakwerk 

bij de renovatie van de hoeve boven gekomen. Ten slotte vertellen de leggers van de Popp kaart uit de 

jaren 1850 ons met zekerheid dat er op de gronden een huis met tuin, akkerland, een vijver en een 

boomgaard terug te vinden waren. Deze waren eigendom van Guillelmus Jekauts, landbouwer. 

Volgens Kempeneers was hij met zekerheid eigenaar tussen 1843 en 1865.289 Rudy en Geert kochten 

de hoeve in 2014 van Christiaan Meesters en Adriana Suijkerbuijk. Zij hadden deze in 2003 van Marcel 

Vandewijer en Antonia Roman gekocht. De hoeve was lange tijd in het bezit van de familie Vandewijer. 

                                                           
 
287 ‘De Villaret kaarten (1745 – 1748)’, op: http://www.geopunt.be/, geraadpleegd in april 2018. 
288 Idem. 
289 ‘Popp kaarten (1842 – 1879)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in april 2018 en Kempeneers, p. 94. 
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Marcel en Antonia waren de laatsten die gemengde landbouw bedreven. Christiaan en Adriana 

voerden slechts lichte renovatiewerken uit en baatten een biologische schapenboerderij uit.290  

3.3.1.2 Grondige verbouwingen 

 
Figuur 180 De verschillende historische hoevedelen van 
Hof ter Hoeven op een hedendaagse plattegrond. 

1. Woonhuis 

2. Toegangspoort 

3. Stallen 

4. Schuur 

5. Varkensstallen 

6. Paardenstal 

 

Rudy en Geert hebben geen actief landbouwbedrijf in de voormalige hoeve, maar als 

natuurliefhebbers houden ze wel verschillende dieren uit oude, streekgebonden rassen. Ze hebben de 

vroegere hoeve grondig verbouwd. Het was een semi-gesloten vierkantshoeve (zie figuur 180). Het 

woonhuis lag in de rechterzijde (zuiden). De voordeur van het huis stond in de korte gevel, die grensde 

aan de straatkant. Deze eerste helft van de rechterzijde was een woning gebouwd iets na de Tweede 

Wereldoorlog. Rudy en Geert hebben ze volledig afgebroken. De achterste helft van de zijde was een 

ouder woongedeelte, dit hebben ze gerenoveerd en omgebouwd tot een vakantiewoning. Het nieuwe 

dak hebben ze doorgetrokken tot aan straatkant zodat de hoeve haar gesloten karakter behield (zie 

figuur 181 en 182). Het gecreëerde afdak doet dienst als bergplaats voor bijvoorbeeld fietsen, 

tuinmateriaal of het drogen van hout. Achter het vakantiehuis hebben Rudy en Geert bijgebouwen 

gezet, eentje als werkhuis en een ander als opslagplaats en een verblijf voor konijnen.  

 
Figuur 181 Een zicht op de korte gevel van de rechterzijde vanuit de 
Pottekaasstraat vandaag. Hier stond vroeger een woonhuis in de 
typische naoorlogse felrode baksteen. Nu beschut de houten gevel 
louter een afdak.291 

                                                           
 
290 ZOUTLEEUW, Persoonlijke documentatie Rudy Collaer, Verkoopovereenkomst, 2003. 
291 ‘Hof ter Hoeven’, op: http://hofterhoeves.be/fotos/, geraadpleegd in april 2018. 
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Figuur 182 Het achterste deel van de rechterzijde is gerenoveerd en 
doet dienst als vakantiewoning.292 

De voorste zijde van de hoeve (westen) bestond links uit koeienstallen en had rechts een 

toegangspoort (zie figuur 183). Rudy en Geert hebben ook hier het dak volledig gerenoveerd en een 

nieuwe poort in de voorgevel gezet. In de oude koeienstallen hebben ze paardenboxen gebouwd. Zelf 

hebben ze geen paarden, maar ze stellen deze ruimte en enkele weides ter beschikking van hun gasten 

in het vakantiehuis. Op deze manier trachten ze de specifieke groep van paardenliefhebbers aan te 

spreken. Aangezien paarden dagelijkse zorg vergen, biedt deze ruimte de mogelijkheid om ze mee op 

vakantie te nemen en de buurt te verkennen te paard. De vakantiewoning en de paardenstallen geven 

een nieuwe invulling aan de grote oppervlakte van de hoevegebouwen (zie figuur 184). Het is vaak een 

uitdaging om al die ruimtes een bestemming te geven. Rudy en Geert bekostigen op deze manier de 

renovatie van de bijgebouwen. 

 
Figuur 183 Foto (uit de jaren 1940?) voor de toegangspoort van Hof ter 
Hoeven.293 

 
Figuur 184 De nieuwe 
paardenstallen.294 

De linkerzijde van de hoeve (noorden) bestond uit een schuur met afdak (zie figuur 185). Rudy en Geert 

hebben deze volledig verbouwd. Hierbij hebben ze rekening gehouden met de hoogte van hun huis en 

de ribben van het dak, zodat ze de eenheid met de rest van de vierkanten vorm niet verstoorden. Op 

                                                           
 
292  ‘Hof ter Hoeven’, op: http://hofterhoeves.be/, geraadpleegd in april 2018. 
293 ZOUTLEEUW, Persoonlijke documentatie van de familie Vandeweijer, Ongedateerde foto’s.  
294 ‘Foto’s’, op: http://hofterhoeves.be/fotos, geraadpleegd in april 2018. 
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de koer is de gevel van de woning afgeschermd door een serre waarin ze druiven kweken. Via 

ventilatiegaten wordt warme lucht uit deze serre getrokken om het sanitair water van de woning op 

te warmen (zie figuur 186). Ze hebben de achterste korte zijde open gewerkt met vensters zodat ze 

evengoed zicht hebben op het erf achter hun hoeve. Een nieuw terras met afdak en zwemvijver sluit 

hierop aan. 

 
Figuur 185 De hoeve in de staat hoe Rudy en Geert ze in 2014 kochten. Links zien we de oude 
koeienstallen, rechts de oude schuur, die als schapenstal dienst deed.295 

 
Figuur 186 De hoeve na renovatie. Naast het dak, is de buitenzijde van de stallen weinig 
veranderd. De schuur is daarentegen verbouwd tot een woonhuis. Een serre ontneemt 
het zicht op de gevel.296 

De achterste zijde van de hoeve (oosten) bestond links uit varkensstallen en rechts de paardenstal (zie 

figuur 187). Hoewel deze varkensstallen vandaag hun oorspronkelijke functie niet meer vervullen, zijn 

ze gerenoveerd. Zo wilden Rudy en Geert de eigenheid van de hoeve bewaren en trouw blijven aan 

het historisch semi-gesloten grondplan. De voormalige paardenstal gebruiken zij als schuur. Buiten het 

nieuwe dak en andere verstevigingswerken in de muren, is hier weinig veranderd. Zo zijn er zelfs nog 

                                                           
 
295 ‘Hof ter Hoeven’, op: http://hofterhoeves.be/fotos/, geraadpleegd in april 2018. 
296 Idem. 
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stukjes met origineel vakwerk te vinden. In deze schuur hebben ze een bakoven naar traditioneel 

model laten bouwen, zodat ze kunnen genieten van ambachtelijk brood en pizza (zie figuur 188). 

 
Figuur 187 De hoeve in 2014. Links liggen de varkensstallen 
met daarachter de voormalige paardenstal.297 

 
Figuur 188 De gerenoveerde hoeve met nieuw terras. 
Rechts is een stukje van de vensters in de korte zijde van 
de voormalige schuur te zien, links de gerenoveerde 
varkensstallen en de nieuwe schuur.298 

 

3.3.1.3 Een herbestemming waarin de natuur centraal staat 

Bij de verbouwingen hebben Rudy en Geert veel aan de vroegere hoeve veranderd, maar het 

historische grondplan, de hoogtes van de afzonderlijke gebouwen en de richting van de ribben 

herinneren aan de voormalige hoeve. Verder hebben ze zo veel mogelijk plaatselijk materiaal gebruikt. 

De nieuwe gebinten van de daken bestaan uit lokaal hout van een plaatselijke leverancier, de 

binnenmuren van de woning zijn bezet met leem, de bakstenen van de voormalige hoeve zijn 

hergebruikt. Rudy en Geert waren in eerste instantie op zoek naar een woonplaats waarbij de natuur 

centraal stond, vooral de omgeving was voor hen belangrijk, waarbij de hoeve het hart vormde. Ze 

hebben ten eerste voor een hoeve in plaats van een landelijke woning gekozen voor de sfeer en de 

erfgoedwaarde. Ten tweede biedt een hoeve veel meer mogelijkheden voor het houden van 

verschillende soorten dieren. Ten slotte vormden de omliggende gronden ook een meerwaarde. Rudy 

en Geert geven aan dat ze deze actief willen onderhouden in functie van biodiversiteit.  

Zo bieden de hoeve en haar gronden ruimte aan vele dieren. In functie van de biodiversiteit willen 

Rudy en Geert oude rassen kweken. Zo hebben ze een kudde Mergelland schapen. Begin 20e eeuw 

kwam dit ras nog veel voor. Ze voorzagen de boeren van wol, vlees en vooral mest om de schrale 

gronden te bemesten. Door de intrede van kunstmest werden ze echter overbodig als mestleverancier 

en verdwenen ze van het toneel om plaats te maken voor meer productieve rassen. Op de weides rond 

Hof ter Hoeven kunnen ze naar hartenlust grazen (zie figuur 189).299  

Verder fokken Rudy en Geert verschillende raskonijnen: de zeldzame soorten Belgische zilver en Blauw 

van Han, de bedreigde Parelgrijs van Halle, en het Steenkonijn, het oudst gekende raskonijn in België, 

een rechtstreekse afstammeling van het wilde konijn. Ooit werd dit ras massaal gekweekt in 

Vlaanderen, vooral voor de eigen en de Engelse markt. Het invoeren van goedkoper ingevroren 

                                                           
 
297 ‘Hof ter Hoeven’, op: http://hofterhoeves.be/fotos/, geraadpleegd in april 2018. 
298 Idem. 
299  ‘Steunpunt Levend Erfgoed’, op: https://www.sle.be/rassen/ras.php?id=18, geraadpleegd in april 2018. 
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konijnenvlees uit Australië maakte een einde aan het succes. Rond 1900 was het Steenkonijn vrijwel 

uitgestorven. Rudy en Geert maken deel uit van de enkele liefhebbers die het ras in stand proberen te 

houden.300  

Ten slotte hebben ze ook enkele raskippen, zoals de Goud- en Zilverbrakel. De Brakel is één van de 

oudste Belgische kippenrassen, opklimmend tot de 15e eeuw. Het ras werd echter verdrongen door 

de invoer van de commerciële leghybriden na de Tweede Wereldoorlog, met als gevolg dat in 1969 

nog slechts vijf dieren overbleven. De Speciaalclub voor het Brakelhoen bracht in 1971 twee 

zilverbrakelhennen, één zilverbrakelhaan en twaalf eieren samen; een goudbrakelhaan werd ook nog 

teruggevonden. Het ras werd hieruit opnieuw opgebouwd. Verder kregen de zeer zeldzame Gele van 

Haspengouw en de Vlaanderse koekoek een plaatsje in Hof ter Hoeven.301 

 
Figuur 189 De zonsopgang boven de open weides met Mergelland Schapen achter Hof ter Hoeven.  

Naast oude dierenrassen, hecht het koppel ook belang aan oude plantensoorten. Zo hebben ze een 

boomgaard met oude kersen, pruimen, peren en wel 25 soorten appelen. Naast het behoud van deze 

soorten, zijn ze ook belangrijk voor bijen en andere insecten. Ook de rest van het erf is ingericht in 

functie van de biodiversiteit. Zo zijn de verschillende weides omzoomd met hagen: de mei- en 

sleedoorn. Hun doornen maakten de plant voor de intrede van prikkeldraad na WOI ideaal als 

veekering. Verder legden Rudy en Geert houtkanten aan van streekeigen soorten zoals de haagbeuk, 

hondsroos, vlierbes, kornoelje en Gelderse roos. Deze kanten zijn voor veel insecten en vogels 

belangrijk. Hiernaast hebben ze ook verschillende bomen geplant: eiken, linden, kastanjebomen, 

                                                           
 
300  ‘Steunpunt Levend Erfgoed’, op: https://www.sle.be/rassen/ras.php?id=18, geraadpleegd in april 2018. 
301 Idem. 
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hazelaars, notenbomen en knotwilgen. Volgens Rudy heeft iedere boom zijn functie, ze dragen bij aan 

de vruchtbaarheid van de bodem, trekken bepaalde vogels, amfibieën en insecten aan en geven ze 

voedsel en beschutting. De eigenaars gebruiken geen mest- of sproeistoffen, maar zijn zelf actief bezig 

met het onderhoud van het erf. Een laatste historisch element dat ze terug wilden brengen, was een 

poel. De historische poel is niet meer, maar ze hebben twee nieuwe poelen aangelegd. Deze zijn nuttig 

voor amfibieën en vogels, maar doen ook dienst als waterbuffer.  

Ten slotte proberen Rudy en Geert niet enkel hun ecologische voetafdruk te verkleinen door het 

ondersteunen van de biodiversiteit, maar ook door het efficiënt omgaan met de producten die het erf 

hen te bieden heeft. Dit zijn ten eerste levensmiddelen: de groenten uit de moestuin, het fruit uit de 

boomgaard, de druiven uit de serre en de eieren van de kippen, maar ook vlees, aangezien het teveel 

aan dieren wordt geslacht voor eigen consumptie. De konijnenvellen worden bovendien gelooid. Ten 

tweede komt het hooi voor de schapen van hun eigen weides. Het wol van deze schapen wordt dan 

weer tot garen voor kledij geweven. Ten derde gebruiken ze hout als fossiele brandstof. Zowel het 

vakantiehuis als hun woning worden verwarmd met een speksteenkachel die lange tijd warmte kan 

vasthouden. Ook de bakoven wordt met het hout van de bomen en de houtkanten aangestoken. Zo 

hoeven ze zich niet te beroepen op externe nutsvoorzieningen. Na het knotten van de wilgen, maakt 

de familie er bussels van of vlecht Geert manden met het hout. Met het overige dikke hout maakt Rudy 

bijenhotels. Ten slotte is al het water dat het gezin gebruikt gerecupereerd uit regenwater. Ze vangen 

dit op en alles behalve het wassen in de douche – aangezien dit niet toegestaan is – wordt met dit 

water gedaan: koken, het spoelen van de wc’s, de toevoer naar kranen,... Het overtollige water gaat 

via een gracht naar de weides om daar langzaam in te sijpelen. 

 
Figuur 190 Een poel bij Hof ter Hoeven.302 

                                                           
 
302 ‘Hof ter Hoeven’, op: http://hofterhoeves.be/fotos/, geraadpleegd in april 2018. 
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Waar?

• Panisbornestraat 14
Zoutleeuw

Huidige eigenaar

• Herwig Vaes

Bouwjaar

• ca. 1875

3.3.2. De Hoeve Koninckx: een historische hoeve modern 

 
Figuur 191 De hoeve van Herwig Vaes, Panisbornestraat 14, Budingen (Zoutleeuw).303 

 
De historische hoeve op de Panisbornestraat in Zoutleeuw is één van de jongste hoeves in het lijstje 

van onderzochte cases. Op de Popp kaarten (opgemaakt tussen 1840 en 1867) staat ze nog niet 

opgetekend, op de eerste topografische kaart van het Belgische leger uit 1871 wel. De hoeve stamt 

dus uit het derde kwart van de 19e eeuw. Totdat Herwig Vaes ze in 1997 kocht, is ze in de familie 

Koninckx gebleven. De grond waarop ze staat, was ten tijde van de Popp kaarten reeds van Joannes-

Baptist Hubertus Koninckx (1800 - 1867). Waarschijnlijk werd de hoeve gebouwd door zijn broer 

Joannes Henricus (1797 - 1872), of zijn zoon, die dezelfde naam draagt (1830 - 1901). Hierna ging de 

hoeve naar zijn zoon Patricius Emilius (1882 - 1964). Hij verbouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog 

het woonhuis, dat een volwaardige bovenverdieping kreeg. Ook zette hij een extra stal in 

betonblokken en golfplaten. Herwig kocht de hoeve van de laatste zoon op rij, Jules Isidoor (1912 - 

2001). 

3.3.2.1. De charme van een hoeve 

Herwig was al enige tijd op zoek naar een hoeve. De landelijkheid, de erfgoed- en historische waarde, 

waren aspecten die hem aantrokken. Toen de hoeve te koop kwam, is hij er meerdere malen voorbij 

gefietst. Nadat zijn architect de mogelijke verbouwing schetste, twijfelde hij niet meer. Herwig trof na 

                                                           
 
303 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 

Hoeve Koninckx is een semigesloten vierkantshoeve uit het einde van de 
19e eeuw. Tot de jaren 1990 was het een actief landbouwbedrijf. Zonder 
erfgenamen die de gemengde landbouw wilden verderzetten, kocht 
Herwig Vaes de hoeve. Bij de renovatie koos hij ervoor om het woonhuis 
uit de jaren 1940 terug uniform te maken met de rest van de hoeve. De 
binnenzijde van de huidige woning is daarentegen een open en 
moderne ruimte met veel lichtinval en zicht op de achterliggende 
boomgaard.  
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de aankoop nog koeien in de stal aan en hooi in de schuur. Zelfs het toilet lag apart op de koer. Herwig 

is geen landbouwer, hoewel hij verschillende soorten fruitbomen houdt. Enerzijds omdat hij de 

historische boomgaard gedeeltelijk wil herwaarderen, anderzijds in functie van zijn bijen. De 

verschillende soorten fruitbomen bloeien samen met andere bomen en struiken op verscheidene 

momenten. Zo hebben de bijen een groter gedeelte van het jaar nectar en stuifmeel ter beschikking 

(zie figuur 192).  

 
Figuur 192 De blauwe pijl wijst naar de hoeve op een topografische kaart uit 1957. Het erf rond de hoeve 
bestond uit de voormalige historische boomgaard. Daarom heeft Herwig terug een boomgaard geplant.304 

In 1998 startte Herwig de verbouwing van de hoeve. De voormalige boerderijgebouwen, zoals de 

schuur en alle stallen hebben geen specifieke invulling. Het onderhoud van deze gebouwen is 

daarentegen een kostelijke zaak. Zonder functie zouden ze bijgevolg verwaarloosd worden. Een 

nieuwe bestemming zou hierin verandering brengen, al zijn er een aantal beperkingen. De hoeve ligt 

volgens het gewestplan in ‘waardevol landschappelijk gebied’, omdat ze echter geen landbouwfunctie 

meer heeft, is ze ‘zonevreemd’. Dit betekent niet dat nieuwe plannen er uitgesloten zijn, hoewel de 

bestemmingsmogelijkheden beperkt blijven tot een ééngezinswoning en/of landbouwbedrijf. De 

uitgebreidere mogelijkheden voor ‘zonevreemd, vastgesteld’ of ‘beschermd bouwkundig erfgoed’ 

zouden een uitweg bieden. Een vaststelling of bescherming als bouwkundig erfgoed is, mede gezien 

de uitgebreide verbouwingen, echter onwaarschijnlijk voor Herwigs hoeve. Een gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan zou soelaas brengen, maar heeft een prijskaartje en vergt een beleidskeuze van het 

stadsbestuur.  

Toch is er nog wat ruimte in de wetgeving. Indien de agrarische bestemming van de hoeve gewijzigd 

werd naar een ‘woning met bijgebouwen’, zouden er maximaal 8 logies kunnen worden 

ondergebracht, zonder restaurant of cafégelegenheid. Ook een kantoorruimte tot maximaal 100m² 

behoort dan tot de mogelijkheden. Indien de hoeve op papier nog altijd een agrarische functie heeft, 

kunnen, zonder ingrijpende werken, de landbouwgebouwen, zoals de schuur, nieuwe functies krijgen. 

De Vlaamse overheid heeft hiervoor een exhaustieve lijst van functies opgesteld. Een tweede, aparte 

woongelegenheid is uitgesloten. Een zorgwoning behoort bijvoorbeeld wel tot de mogelijkheden, 

maar enkel binnen het huidige woonhuis of de aangrenzende zuidwestelijke flank. De vrijstaande 

schuur is geen optie omdat de verplichte, rechtstreekse verbinding met het woonhuis ontbreekt.305  

                                                           
 
304 ‘33/1 - 2 Zoutleeuw – Rummen, 1957 – 1958’, op: www.cartesius.be, geraadpleegd in januari 2018. 
305 Bijdrage van Tom Cornelissen van de IOED Zuid-Hageland. 
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3.3.2.2. Exterieur een historisch geheel – Interieur een moderne woning 

De hoeve is een semigesloten hoeve met vier zijden (zie figuur 193). De voorste zijde van de hoeve 

(oosten) bestond uit de typisch historische varkensstalletjes: ieder varken had een eigen hok met een 

deur die uitgaf op de koer. Links van deze stallen was een opening als oprit naar de koer. Hoewel 

Herwig geen varkens meer houdt, renoveerde hij deze stalletjes met een nieuw dak, nieuwe, 

verstevigende muren en nieuwe deuren, omdat hij de historische waarde en eenheid van de hoeve 

zoveel mogelijk wilde bewaren.  

 

 Bij aankoop 
Na 

renovatie 

1 Woonhuis 

2 Achterhuis Woonhuis 

3 Varkensstallen 
Sorteren 

huisvuil 

4 Schuur 
Geen 

functie 

5 Opslagruimte 
Opslag 

brandhout 

6 Wagenhuis Garage 

7 Stallen 
Geen 

functie 

8 Weides Boomgaard 

Figuur 193 Een plattegrond van 
de gerenoveerde hoeve uit 
2015.306 
 

In de rechterzijde van de hoeve (noorden) ligt het woonhuis met een volwaardige verdieping en een 

achterbouw. Het was gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog waardoor de stijl van de ramen, 

deuren en pannen, niet overeen kwam met de rest van de hoeve (zie figuur 194 en 196). Daarom heeft 

Herwig de gevel van dit woonhuis gesloopt en vervangen met dezelfde baksteen als de rest van de 

hoeve (zie figuur 195 en 197). Alle ramen en deuren werden vervangen. In de achterbouw lag de 

achterkeuken (zie figuur 198 en 199). Daarachter lag de naoorlogse stal uit betonblokken en golfplaten. 

Waar voor de verbouwingen deze achterbouw duidelijk van minder aanzien was dan het woonhuis 

met verdieping, vormt dit deel vandaag het hart van de hoeve. Herwig heeft de muren naar de 

zijkanten en achterkant van het erf opengewerkt en de binnenmuren verwijderd. Zo is dit gedeelte 

vandaag een open leefruimte met veel licht en zicht op enerzijds het groene erf en anderzijds de koer. 

De stal uit betonblokken heeft hij volledig afgebroken. 

 

                                                           
 
306 ‘Luchtfoto Vlaanderen, winter 2013-2015 – kleur’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in januari 2018. 
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Figuur 194 Het naoorlogse woonhuis van Hoeve Koninckx 
aan de straatkant voor Herwigs renovatie, eind jaren 
1990.307 

 
Figuur 195 De hoeve na Herwigs renovatie.308 

 
Figuur 196 Het naoorlogse woonhuis voor Herwigs verbouwingen. Rechts 
zien we de oude varkensstalletjes.309  

 
Figuur 197 Het woonhuis na renovatie vandaag.310 

                                                           
 
307 ZOUTLEEUW, Persoonlijke documentatie Herwig Vaes, Foto’s van de hoeve bij aankoop. Eind jaren 1990. 
308 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
309 ZOUTLEEUW, Persoonlijke documentatie Herwig Vaes. 
310 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 



130 

 
Figuur 198 De achterzijde van het woonhuis en het bijgebouw 
voor de verbouwingen. Helemaal rechts zien we nog een stuk 
van de naoorlogse stal in betonblokken.311 

 
Figuur 199 Het interieur van het achterhuis.312 

De achterzijde van de hoeve (westen) bestond uit de koeien- en paardenstallen (zie figuur 200). Na de 

Tweede Wereldoorlog werd een stal in betonblokken bijgezet. Deze liep over de lengte van deze 

volledige zijde door. Zoals we vaak zien bij historische boerderijen, lag het toilet buiten het woonhuis, 

meestal bij de stallen zodat de afvoer op de aalput kon uitgeven. Op de zolder van het gebouw was 

ruimte voor hooiopslag. De vorige eigenaar hield er ook duiven. Herwig heeft de muren verstevigd en 

het dak vernieuwd, maar verder niets aan deze zijde veranderd (zie figuur 201). 

 
Figuur 200 Zicht op de voormalige koer. Rechts ligt het woonhuis met 
achterhuis, links de voormalige stallen. De middelste deur draagt een 
‘typische’ hartje dat wijst op de functie als wc. In het dak zit een duiventil.313  

                                                           
 
311 ZOUTLEEUW, Persoonlijke documentatie Herwig Vaes, Foto’s van de verbouwingen. Eind jaren 1990. 
312 Ibidem, Foto’s van de hoeve bij aankoop. Eind jaren 1990. 
313 Idem. 
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Figuur 201 Het zicht op de koer vandaag.314 

Ten slotte bestond de linkerzijde van de hoeve (zuiden) uit de dwarsschuur met wagenhuis, aan de 

korte achterzijde van de hoeve lag een afdak met daarachter een aanbouw, aan de lange achtergevel 

lag een afdak. De poort van de schuur heeft een grote rondboog, de opening van het wagenhuis ligt 

onder een simpele rechte balk (zie figuur 203). De hoeken van deze zijde sluiten niet aan bij de rest 

van de hoeve, vandaar haar semi-gesloten karakter. Deze openheid zorgde ervoor dat de schuur vanuit 

alle hoeken van het omliggende erf makkelijk te bereiken was, zo getuigen twee wegen die naar de 

hoeken lopen, getekend op de topografische kaart uit 1957 (zie figuur 192). Oude pengaten in het 

dakgebinte van de schuur duiden op hergebruik, deze balken zijn dus ouder dan het derde kwart van 

de 19e eeuw. Achter de schuur ligt, verscholen in het gras, nog een restant van een voormalige as van 

een rosmolen. Deze diende als aandrijving van de dorsmachine. Vandaag is deze schuur nog volledig 

onaangeraakt, hoewel het dak op termijn gerestaureerd moet worden. Toen Herwig de hoeve kocht, 

lag de mesthoop achter de stal uit betonblokken. Dit was aanvankelijk niet het geval. De mesthoop lag 

typisch in het midden van de koer. Herwig getuigde dat hij nog steeds de geur van mest rook toen hij 

in de grond van de koer groef. 

 
Figuur 202 Bij de verbouwingen in 1997 wordt de 
aangebouwde stal uit betonblokken en golfplaten 
afgebroken. Erachter lag de mesthoop, ook deze zal 
verdwijnen.315 

                                                           
 
314 Daenen (fotograaf), Historische hoeves, 2018. 
315 ZOUTLEEUW, Persoonlijke documentatie Herwig Vaes, Foto’s van de hoeve bij aankoop. Eind jaren 1990. 
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Figuur 203 De schuur en het wagenhuis voor de verbouwingen.316 

 
Figuur 204 De achterzijde van de hoeve eind jaren 1990.317 

                                                           
 
316 ZOUTLEEUW, Persoonlijke documentatie Herwig Vaes, Foto’s van de hoeve bij aankoop. Eind jaren 1990. 
317 Idem. 
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3.4 Landen en de vierkantshoeve 

3.4.1 Actief boeren in een historische hoeve: Hoeve Lecocq 

 
Figuur 205 Ansichtkaart van Hoeve Lecocq, Burgemeester J. Dumonstraat 19, 3401 
Waasmont (Landen).318 

 
3.4.1.1 Een hoeve als verblijfplaats van de burgemeester 

Hoeve Lecocq in Waasmont vormt op twee manieren een uitzondering in de lijst van nader 

onderzochte hoeves: ze is de enige historische hoeve binnen de case studies waarin nog actief geboerd 

wordt en ze is bovendien vastgesteld als bouwkundig erfgoed. In de gevel van het woonhuis prijkt 

boven de deur het jaartal 1788, de rest van de gesloten hoeve stamt uit het begin van de 19e eeuw. 

Op de Ferraris kaart opgemaakt tussen 1771 en 1778, zien we reeds bebouwing op de plaats van de 

                                                           
 
318 LANDEN, Documentatiecentrum Rufferdinge, H. Kaquet (fotograaf), La ferme Lecocq Wamont, Landen, [voor 
1932]. 

Hoeve Lecocq is een schoolboekvoorbeeld van de gesloten 
vierkantshoeve in het centrum van een hoopdorp. Met de nodige 
aanpassingen zorgden de huidige eigenaars, erfgenaam Marc Lecocq 
en echtgenote Conny Boyen, ervoor dat het complex, met delen uit 
1788 en de vroege 19e eeuw, haar functie als landbouwbedrijf heeft 
kunnen behouden. De historische hoevedelen doen voornamelijk 
dienst als opslagruimte voor de moderne akkerbouw.  
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hoeve (zie figuur 206). Op de Primitieve kadasterkaart van de jaren 1830 vinden we een volwaardige 

gesloten vierkantshoeve terug (zie figuur 207).319 

 
Figuur 206 De Ferrariskaart (1771 – 1778). De blauwe pijl wijst de twee 
gebouwen aan die op de plaats van Hoeve Lecocq lagen.320 

 
Figuur 207 Op de Primitieve kadasterkaart van de jaren 1830 staat op nummer 336 reeds de 
volledige vierkantshoeve getekend.321 

De vierkantshoeve is, op enkele jaren na, altijd in dezelfde familie gebleven. Ze is gebouwd door Adrien 

Kempeneers (1768 - 1832) en ging na zijn dood naar zijn dochter Marie Elisabeth Kempeneers (1803 - 

1881). Zij trouwde in 1822 met Martin Falla (1799 - 1832). Ze kregen drie kinderen. Na het vroegtijdige 

overlijden van Martin, hertrouwde ze in 1833 met Jean François Deleydt, waarmee ze vier kinderen 

kreeg. Hij was één van de drie Deleydts die burgemeester zijn geweest in Waasmont. Bij haar overlijden 

ging de hoeve naar haar eerste dochter, Marie Gertrude Falla (1827 - 1887). In de Akte van Verdeling 

van notaris Louis Jullet in Landen staat dat de andere kinderen Falla en Deleydt de waarde van de 

hoeve in geld kregen. Marie Gertrude trouwde in 1851 met Jean Louis Lecocq (1820 - 1873), aan wie 

de hoeve haar naam dankt.322 

Een bevolkingsregister van de gemeente Waasmont, opgemaakt in 1881 en ‘up-to-date’ gehouden met 

overlijdens, geboortes en in- en uitwijkingen tot 1891, maakt duidelijk hoe de hoeve aan de volgende 

generatie doorgegeven werd. Na het overlijden van Jean Lecocq in 1873, bewoonde weduwe Marie 

                                                           
 
319 ‘Ferraris kaarten (1771 – 1778)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in januari 2018 en ‘Primitieve 
kadasterkaart’, op: www.cartesius.be, geraadpleegd in april 2018. 
320 ‘Ferraris kaarten (1771 – 1778)’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in januari 2018. 
321 ‘Primitieve kadasterkaart’, op: www.cartesius.be, geraadpleegd in april 2018. 
322 Popp, ‘Plan parcellaire de la commune de Wamont : avec les mutations’, op: 
http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpPopp_nl.html, geraadpleegd in januari 2018 en LANDEN, Persoonlijke 
documentatie Marc Lecocq, Louis Jullet (notaris), Partage par les enfants Falla-Deleydt de Wamont, Landen, 26 
januari 1882. 



 Fier op de hoeve van hier 135 

Gertrude Falla nog enige tijd de hoeve met haar vier zonen en dochter. Deze laatste, Amélie (1853 - 

1938), trouwde in 1881 met Jean Joseph Scheys. Even woonde ze samen met hun dochtertje Marie 

Josephine Scheys (1882) op de hoeve, om uiteindelijk in 1884 in Overwinden te gaan wonen. In 1887 

trouwde Marie Gertrudes zoon Augustin (1859 - 1935) met Marie Virginie Wauters (1862 - 1944). In 

plaats van te verhuizen naar een eigen stek, kwam Marie daarentegen bij het huishouden van Hoeve 

Lecocq wonen. Iets later dat jaar kreeg het pasgetrouwde koppel hun eerste kind, Emile (1887). Zo 

leefden voor een korte tijd opnieuw drie generaties samen in de hoeve. Marie Gertrude stierf echter 

datzelfde jaar. Eén jaar later verlieten twee broers van Augustin de hoeve: Louis (1855 - 1929) en 

Leonard (1863 - 1945). Enkel Jules (1852) bleef bij het gezin van zijn broer wonen. Datzelfde jaar werd 

Augustins tweede zoon geboren, Jules Joseph (1888 - 1960). Naast de oude dienstmeid Viviane 

Vandormael (1837 in Overwinden) en dienstknecht Guillaume Vanderloo (1859 in Zonhoven) nam het 

gezin in 1890 bijkomend personeel aan: Jules Hennus (1870 in Laar) en Léandre Winnen (1874 in 

Overwinden). Ten slotte lezen we dat Raymond Albert in 1891 geboren werd: een derde zoon op rij. 

In dat jaar verbleven welgeteld tien personen in de vierkantshoeve.323  

Augustin was burgemeester van Waasmont van 1914 tot 1921 en was zo een tweede burgemeester 

die de hoeve bewoonde. Hierna ging de hoeve naar zijn zoon Raymond. In de jaren 1950 is ze echter 

even uit handen van de familie geweest. Na een deling onder de kinderen werd ze namelijk verkocht 

aan Joseph Dumon, burgemeester van Waasmont. Bijgevolg heet de straat waaraan de hoeve ligt niet 

meer Hoogstraat, maar Burgemeester J. Dumonstraat. Ver weg was de familie Lecocq nooit van de 

hoeve, in die periode woonde ze namelijk tegenover de hoeve. Ten slotte heeft Jules Lecocq (1930 - 

1999), zoon van Raymond, de hoeve teruggekocht begin jaren 1960. Na zijn overlijden in 1999 ging de 

hoeve naar zijn enige zoon: Marc Lecocq. Samen met zijn vrouw Conny Boyen, heeft hij nog altijd een 

actieve landbouwuitbating in de historische gebouwen.324 

 
Figuur 208 De oudste foto van Hoeve Lecocq op een ansichtkaart. De firma Préaux 
Frères uit Ghlin drukte deze postkaart, waarschijnlijk is ze dus begin jaren 1900 
gemaakt. De “A.” in de beschrijving verwijst naar Augustin. Wanneer de hoeve 
vergeleken wordt met die op de ansichtkaart van de jaren 1930 (zie figuur 205), is 

                                                           
 
323 LEUVEN, Rijksarchief, Bevolkingsregister van de gemeente Waasmont, 1881 – 1890, inv. nr. 351/44 - 9. 
324 LANDEN, Persoonlijke documentatie Marc Lecocq, Succession Lecocq Wauters Wamont. 
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weinig verandering merkbaar. Enkel de dakpannen van het woonhuis zijn 
vervangen door leistenen; ook het verschil met de hoeve vandaag is miniem.325 

3.4.1.2 Een typische Haspengouwse vierkantshoeve 

 
Figuur 209 De historische hoevedelen op een hedendaagse 
plattegrond 

1. Toegangspoort 

2. Woonhuis 

3. Stallen 

4. Dwarsschuur 

5. Kippenhok 

6. Varkensstallen 

7. Opslagruimte 

8. Wagenhuis 

9. Koer met mesthoop 

Hoeve Lecocq lijkt het schoolvoorbeeld te zijn van een ‘typische’ vierkantshoeve. Vermoedelijk is ze 

daarom in 2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed. De hoeve is ten eerste volledig gesloten. Slechts 

via een inrijpoort of door de poorten van de dwarsschuur kan de koer betreden worden. Zoals reeds 

eerder aangehaald, slaat de geslotenheid in dit geval niet enkel op het volledige omsluiten van de koer, 

maar ook op de letterlijk geheel dichte muurvlakken aan de buitenzijde van de hoeve. Zodra Hoeve 

Lecocq haar poort dichtdoet, is ze afgesloten van de buitenwereld. Op enkele ramen in de zijkant van 

het woonhuis na, die bovendien tralies hadden, heeft enkel de binnenzijde van de hoeve vensters of 

deuren. Ten tweede is het monumentale toegangsgebouw typerend voor de vierkantshoeve. De grote 

poort ligt onder een korfboog van arduinstenen. De stenen worden hierbij telkens afgewisseld met 

langere trapeziumvormige stenen zodat tanden als het ware de poort omsluiten, dit zijn zogenaamde 

negblokken (zie figuur 208). Aangezien de muren en het dak op instorten stonden, hebben Marc en 

Conny de inkom sinds kort gerenoveerd. Ook de rest van de daken van de hoeve hebben ze vernieuwd. 

Met nieuw gevoegde gevels krijgt de hoeve wederom een frisse uitstraling.  

Hoewel de historische hoeve een actief landbouwbedrijf herbergt, hebben niet alle gebouwen 

dezelfde functie als vroeger. Het is tenslotte geen gemengde landbouw meer. Rechts van de 

toegangspoort ligt het wagenhuis. De toegang geeft uit op de koer en is afgesloten met een 

schuifpoort. Op zolder ligt vandaag een duiventil (zie figuur 212). Samen met de toegangspoort vormt 

het wagenhuis een afgekante hoek van het vierkante grondplan van de hoeve (noorden). Links van de 

toegangspoort ligt een volledig gerenoveerde opslagruimte die Marc ingericht heeft als buitenhuis 

(noordoosten). Links tegenover de toegangspoort ligt het woonhuis (zuidoosten). Het buitenhuis loopt 

niet volledig door tot aan dit woonhuis. De koer is hier afgesloten door een muur tussen de twee 

gebouwen. Het woonhuis getuigt van enige allure, passend bij het verblijf van meerdere 

burgemeesters van Waasmont. Daarbij draagt het vele regionale kenmerken. Het heeft een 

overstekende topgevel met schouderstukken, dit betekent dat het muurvlak boven het dak uitsteekt. 

Dit beschermde het dak tegen weer en wind, maar ook tegen vuur. Bovendien heeft deze gevel 

                                                           
 
325 LANDEN, Persoonlijke collectie ansichtkaarten R. Delattin. 
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muurvlechtingen waarbij de schoorsteen het geheel bekroond. Waar de sokkel van het woonhuis 

gecementeerd is, zijn de steekboogramen volledig omringd door grote blokken natuursteen met een 

uitspringende sleutel, uit de typische Gobertange. Ook de steekboogdeur is geheel omringd door 

Gobertingensteen, met een zware tussendorpel tussen deur en bovenlicht. Het geheel is afgewerkt 

met een sleutel en een licht gebogen, geprofileerde druiplijst. Zelfs de luchtgaten net onder de dakrand 

hebben natuurstenen randen. Ten slotte maken de natuurstenen hoekkettingen de monumentaliteit 

van het woonhuis compleet (zie figuur 210).326 

 
Figuur 210 Het woonhuis van Hoeve Lecocq. De 
zandstenen decoraties zorgen voor een mooi contrast 
met de typische bloedrode baksteen.327 

 
Figuur 211 Links ligt de schuur, rechts de voormalige 
varkensstallen. Het deurtje tussen de twee gebouwen 
leidt naar de voorraadkelder onder de schuur. Boven 
dit deurtje ligt nog steeds de toegang voor de kippen 
naar hun hok.328 

 

Rechts van het woonhuis lag de voederkeuken, hiernaast de paardenstallen en dan de koeienstallen. 

Enkel het voederkot staat er vandaag nog en doet dienst als tweede ingang van het woonhuis. De 

stallen waren verouderd en aangezien Marc en Conny enkel nog aan akkerbouw doen, hadden ze hun 

oorspronkelijke functie verloren. Daarom hebben ze deze stallen afgebroken en vervangen door een 

halfopen loods uit betonblokken en golfplaten. Zo hebben ze voldoende ruimte voor hun moderne 

landbouwmateriaal en –machines. Via deze loods is er toegang tot de nieuwe hoevegebouwen achter 

de historische hoeve. 

Met uitzondering van deze verbouwing, is de hoeve vrijwel volledig intact gebleven. Rechts tegenover 

de ingangspoort ligt de historische schuur (zuidwesten). Dit is een dwarsschuur, haar lange zadeldak 

steekt hoog boven de rest van de hoeve uit. De poort aan de koerzijde ligt onder een bakstenen 

korfboog, die steunt op arduin. De poort aan de buitenzijde lag onder een rechte strek. Ze is vandaag 

dichtgemetseld. De laatste zijde die de schuur met het wagenhuis en de ingangspoort verbindt 

(noordwesten), bestaat uit de voormalige varkensstalletjes. Elk hokje heeft wederom een deur die 

uitgeeft op de koer. Vandaag doen ze dienst als opslagruimte. Boven de varkenshokjes boden luiken 

toegang tot een zolder voor de opslag van graan, hooi of stro. Zowel de deuren als de zolderluiken zijn 

omringd door massieve arduinen blokken. Vandaag is de helft van de voormalige opslagzolder een 

                                                           
 
326 ‘Gesloten hoeve met woonhuis uit 1788’ op:  
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43462, geraadpleegd in november 2017. 
327 C. Houben (fotograaf), ‘Hoeve Lecocq, Waasmont (Landen)’, Fotoreeks Fier op de hoeve van hier, 2018 - 2019. 
328 Idem. 
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duiventil. Een deurtje tussen de varkensstallen en schuur biedt toegang tot een trap naar de 

opslagkelders onder de schuur. Boven deze trap lag het kippenhok (zie figuur 211).  

 
Figuur 212 Zicht op de binnenzijde van de toegangspoort en het 
wagenhuis. Links liggen de voormalige varkensstallen met erboven 
een duiventil.329 

3.4.1.3 Landbouw in een historische hoeve 

Gezien de lange familiegeschiedenis en de historische waarde van het gebouw, koos Marc ervoor om 

in de hoeve te blijven en er een hedendaags landbouwbedrijf uit te baten. Hij heeft hiervoor enkele 

aanpassingen moeten doorvoeren. De boerderij van Marc en Conny was tot 2005 gespecialiseerd in 

veeteelt en is hierna overgeschakeld op akkerbouw. Dit terwijl de historische hoeve gebouwd is in 

functie van een gemengd landbouwbedrijf. Zo hebben de oude koeien-, paarden- en varkensstallen 

hun aanvankelijke functie verloren. Maar ook de dwarsschuur die essentieel was voor de vroegere 

akkerbouw, stemt vandaag niet meer overeen met de schaal die nodig is voor een gespecialiseerd 

akkerbouwbedrijf. Marc en Conny telen graan, bieten en aardappelen over een oppervlakte van 

ongeveer 130 hectare. 

De meest ingrijpende aanpassing was het slopen van de historische paarden- en koeienstallen. Hun 

ouderdom vroeg om renovaties, maar de lage plafonds, de onderverdeling in kleine compartimenten 

en weinig mogelijkheden tot verluchting, zorgden ervoor dat deze gebouwen moeilijk hergebruikt 

konden worden. Marc moet grote landbouwmachines herbergen en heeft daarom beslist deze stallen 

te vervangen door een halfopen loods. Vanuit de achterzijde van de loods is er toegang tot de nieuwe 

boerderijgebouwen, zodat er efficiënt van historische naar ‘nieuwe’ hoeve bewogen kan worden. Door 

het gesloten karakter van de historische hoeve is deze loods niet te zien wanneer men voor de hoeve 

staat.  

De historische varkensstallen zijn wel hergebruikt, waarbij ze dienst doen als opslagruimte (zie figuur 

212). Ook de schuur wordt vandaag gebruikt als opslagruimte, hoewel ze te klein geworden is. Daarom 

staan achter de vierkantshoeve nieuwe boerderijgebouwen die aan de moderne normen voldoen. Zij 

vangen het grootste plaatsgebrek van het bedrijf op. Omdat ze achter de hoeve liggen, ontnemen ze 

                                                           
 
329 C. Houben (fotograaf), ‘Hoeve Lecocq, Waasmont (Landen)’, Fotoreeks Fier op de hoeve van hier, 2018 - 2019. 
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niets aan haar historische gevel. Enkel vanuit de Lijsemstraat zijn ze zichtbaar. Het gaat ten eerste om 

een loods, gezet in 1983, uit betonblokken en golfplaten die aan de loods die de voormalige stallen 

vervangt, aansluit (zie figuur 213). Rechts van dit volume, ligt de meest recente loods uit betonpanelen 

(zie figuur 214). De open ligging van de nieuwe gebouwen zorgt ervoor dat ze vanuit alle kanten 

bereikbaar zijn. Een duidelijk contrast: waar de historische hoeve zeer gesloten is vanuit de vroegere 

nood aan veiligheid, is een modern landbouwbedrijf juist open van karakter, zodat alle 

landbouwprocédés zo snel en efficiënt mogelijk verlopen. Ten slotte is het erf overal gebetonneerd, 

omdat dit het makkelijkst te onderhouden is. 

Hoewel er grote noodzakelijke verbouwingen gebeurden, heeft de hoeve haar historische karakter 

weten te behouden. Zo is Hoeve Lecocq een mooi voorbeeld van moderne bedrijfsvoering in een 

historische hoeve. Haar statuut als vastgesteld bouwkundig erfgoed zal hopelijk bijdragen tot een 

blijvend behoud in de verdere toekomst. 

 
Figuur 213 Zicht op het hoevecomplex vanuit de Lijsemstraat. De poort van de historische schuur is dichtgemetseld. De twee 
rechtse gebouwen vangen de grootste nood aan ruimte van het moderne landbouwbedrijf op.330   

 
Figuur 214 De meest recente schuur vanuit een zijstraat van de Lijsemstraat. Ze is vanuit meerdere hoeken bereikbaar.331 

  

                                                           
 
330 ‘Lijsemstraat, google Streetview’, op: 
https://www.google.be/maps/@50.7278356,5.0605365,3a,75y,145.97h,79.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjhgjR9K
hK7oFgf8DJ7M_4w!2e0!7i13312!8i6656, geraadpleegd in maart 2018. 
331 Idem. 
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3.4.2 Hoeve Persoons: vier zijden voor vier families 

 
Figuur 215 Hoeve Persoons op de achtergrond van de vliegtuigcrash van sergeant-
vlieger Hilaire Van Verdeghem op 25 augustus 1928. Grote Steenweg 44, 3400 Ezemaal 
(Landen) 332 

 

 
3.4.2.1 Hoeve Persoons – Hoeve Vangoidsenhoven 

Hoeve Persoons of Hoeve Vangoidsenhoven is met voorsprong de grootste hoeve van de nader 

onderzochte hoeves. Het is een volledig gesloten vierkantshoeve met enorme zijden, een villa als 

woonhuis en gigantische schuurgebouwen. De hoeve staat nog niet op de Ferraris kaart (1771 – 1775), 

een robuust gesloten complex verschijnt voor het eerst op de Primitieve kadasterkaart van Aretz van 

1816 (zie figuur 216). De hoeve brandde in 1828 af, maar werd in 1829 terug opgebouwd. Hierbij is 

materiaal van het afgebrande gebouw hergebruikt. Zo zijn er vandaag nog altijd balken in de gebinten 

van de daken te vinden die zwart geblakerd zijn door een brand.333 

                                                           
 
332 Collectie Georges Lecomte, ‘Ansaldo A 300 O-16 te Ezemaal - Hilaire Van Verdeghem (1928)’, op: 
https://luchtvaartgeschiedenis.be/content/ansaldo-300-o-16-te-ezemaal-hilaire-van-verdeghem, geraadpleegd 
in mei 2018.  
333 R. Deneef en J. Wijnant, ‘Landen (Ezemaal): Hoeve Persoons’, in: Historische tuinen en parken van Vlaanderen 
- Zuidoostelijk Brabant – Haspengouw, Brussel, 2008, p. 116 en Wauters, p. 70. 

Hoeve Persoons of Vangoidsenhoven verschijnt voor het eerst op een kaart in 
1816. Ze dankt haar namen aan haar voormalige eigenaars: de familie 
Persoons-Vangoidsenhoven, waaruit meerdere telgen burgemeester waren in 
Ezemaal, maar ook grootgrondbezitter en industrieel. Zowel het prachtig 
victoriaans landhuis, de vele stallen en de twee gigantische schuren van de 
vierkantshoeve getuigen van deze rijkdom. Deze grootte heeft ervoor gezorgd 
dat de hoeve vandaag over vier verschillende partijen verdeeld is. 
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Figuur 216 De hoeve op de Primitieve kadasterkaart, 
opgetekend door Aretz in 1816.334 

In de leggers van de Primitieve kadasterkaart van 1831 staat Karel Persoons (1794) als eigenaar van de 

hoeve opgetekend. Hij was waarschijnlijk de eerste die de hoeve bewoonde en was een telg uit een 

familie die sinds het einde van de 16e eeuw een prominente plaats innam in Ezemaal. Zo kwam 

Joannes Persoons reeds in 1568 in opspraak: 

In dit jaar lag Willem van Oranje, met een leger van 28.000 man te Hakendover en in de 

omliggende dorpen. Alsdan en in het volgende jaar werd Esemaal gansch verwoest en 

vernietigd. De inwoners, niet wetende waar te verblijven, vluchtten met hun beddegerief en 

hun vee naar het huis Gods. In die tijden handelde men alzoo overal in zulke omstandigheden. 

[…] Maar de inwoners van Esemaal maakten waarlijk misbruik van die oude gewoonte. Want 

zij waagden het stallen voor hunne peerden in de kerk op te rechten en er hunne bedden tot bij 

het hooge altaar en het H. Sacramentshuis te plaatsen. Aan zulke ontheiliging maakten zich 

niet alleen de kleine lieden plichtig, maar zelfs de bijzonderste des dorps, de meester der armen, 

genaamd Joannes Persoons.335 

Omstreeks 1860 vinden we in de legger van de Popp kaarten nog steeds diezelfde Karel – hier Carolus 

– Josephus als eigenaar van de hoeve en vele gronden. Hij was burgemeester van Ezemaal.  

 
Figuur 217 De geboorte en doop van Carolus Josephus Persoons genoteerd op 24 oktober 1794 in het parochieregister van 
Neerheylissem. Zijn ouders waren Caroli Persoons uit Ezemaal en Maria Josepha Minsart uit Linsmeel.336 

                                                           
 
334 ‘Primitieve kadasterkaart, Vlaams-Brabant, gemeente Ezemaal’, op: www.cartesius.be, geraadpleegd in 
november 2017. 
335 P.V. Bets, geschiedenis der gemeenten Wommersom en Esemaal, Tienen, 1873, p. 61. 
336 LOUVAIN-LA-NEUVE, Rijksarchief, Registres paroissiaux. Province du Brabant wallon, F. Baptiste, 
Neerheylissem (Hélécine), paroisse Saint Sulpice. Registres Paroissiaux. Actes de baptêmes. 
0148_000_00300_003_A_0261. 05/01/1794 - 31/01/1794. 
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Hierna ging de hoeve naar diens zoon Jacques Léon Persoons (1832 - 1889). Hij volgde zijn vader op als 

burgemeester van Ezemaal. Een bevolkingsregister van Ezemaal dat bijgehouden werd tussen de 

periode 1866 - 1880 vertelt ons wie op dat moment de hoeve bewoonde. Jacques Léon woonde er met 

zijn vrouw Philomène Massa (1842 - 1921) en hun drie kinderen: Arthur (1865 - 1867) – die echter op 

tweejarige leeftijd stierf – Marie Caroline Charlotte Jeanne (1868) en Bertha Eulalie Lambertine (1871). 

Hiernaast werd de hoeve gerund door personeel. Zo vonden de huidige eigenaars een knopje onder 

de eettafel terug dat via bedrading onder het parket een belletje liet rinkelen, opdat het personeel de 

tafel zou bedienen. De hoeve telde in 1866 - 1880 dan ook evenveel personeelsleden als het gezin 

groot was. Deze werden aangeduid met de term ouvrier of ouvrière, arbeider: Jean Baptiste Michiels 

(1826 in Ezemaal), Marie Thérèse Theunis (1838 in Neerheylissem), zij verliet de hoeve in 1871, Octavie 

Goemans (1844 in Ezemaal), Leandre Dewaelheyns (1847), die naar Oplinter verhuisde in 1873 en ten 

slotte Marie Fransine Pire (1860 in Dongelberg), zij verhuisde terug naar Dongelberg in 1875.337  

Leon Persoons kwam via zijn huwelijk met Philomène Massa in 1877 onder meer in handen van de 

Koningsmolen in Eliksem, een hoevecomplex met watermolen en brouwerij, voorheen eigendom van 

haar vader Pierre Antoine Massa. Hij bouwde de site in 1878 uit met een magarinefabriek (1878 - 

1922). Rond de eeuwwisseling kwam hier ook nog een cichorei-ast bij. Cichorei is de wortel van een 

witloofsoort, deze wordt gedroogd, gebrand en gemalen als koffiesurrogaat. Deze vervanger van koffie 

was voornamelijk populair tijdens de oorlog en bij de armeren. De onderste verdieping van de ast 

bestaat uit een oven, hierboven liggen meerdere verdiepingen: de cichoreiwortels worden na de oogst 

op de eerste verdieping gelegd, na een tijd, om het verbranden te voorkomen, worden deze een 

verdieping hoger gelegd, zodat ze toch nog verderdrogen, een nieuwe lading kan tegelijkertijd op de 

onderste verdieping gelegd worden. Zo wordt de cichorei steeds een verdieping hoger gelegd totdat 

ze voldoende gedroogd is.338 

Een uittreksel uit het bevolkingsregister van Ezemaal uit de periode van 1911 - 1920 vertelt ons dat de 

“chef de ménage” van de hoeve Jules Guillaume Théophile Vangoidsenhoven (1868) was. Hij was in 

1892 getrouwd met Bertha, de jongste dochter van Jacques Léon en Philomène. Zo kreeg Hoeve 

Persoons een tweede naam: Hoeve Vangoidsenhoven. Tot haar overlijden in 1921 leefde Philomène 

nog bij het gezin van haar dochter op de hoeve en leefden drie generaties samen in de vierkantshoeve: 

grootmoeder Philomène, ouders Jules en Bertha en drie kinderen: Blanche Philomène Guillemine 

Bertha Marie (1892), Leon Jules Henri Guillaume (1894 - 1953) en Theophile Maire Hortence Paul (1896 

- 1974). Het personeel uit 1880 was bovendien niet meer op de hoeve ingeschreven. Dienstpersoneel 

verbleef meestal maar een korte tijd op de historische hoeve. Ook hier wijzen de aankomst- en 

vertrekdata van het dienstpersoneel op een groot verloop: Emerence Waebens (1885 in Orsmaal), was 

de enige dienstmeid die lange tijd bleef. Zij was als servante in 1902 op de hoeve komen werken; hierin 

kwam blijkbaar geen verandering tot zeker 1920. Ook Cyriel Theophile Persyn (1887 in Ledegem, West-

Vlaanderen) verbleef op de hoeve vanaf 1910 als cultivateur. Josephus Ludovicus Smets (1878 in 

Binderveld) woonde er echter slechts van april 1902 tot maart 1903 als domestique. Virginie Louise 

Claes (1872 in Halen) kwam als servante in 1903 en vertrok terug in 1905. Nathalie Moyaerts (1886 in 

                                                           
 
337 LEUVEN, Rijksarchief, Index op het bevolkingsregister, 1866-1880, folio 1.  
338 J. De Schepper, ‘Gesloten hoeve met watermolen’, 1999, op: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43442 en L. Denewet en H. Holemans, 
‘Koningsmolen’, op: http://www.molenechos.org/molen.php?nummer=498, geraadpleegd in april 2019. 
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Laar) begon met dezelfde functie in april 1904 en verliet de boerderij in 1905. Servante Hubertine 

Schepers (1884 in Neerlinter) bleef slechts drie maanden: van maart tot juni 1905.339  

Jules Vangoidsenhoven (1869) volgde zijn schoonvader op als burgemeester van Ezemaal en nam ook 

het industrieel geheel in Eliksem over, dat nog floreerde tot kort na de Tweede Wereldoorlog. Na Jules’ 

overlijden ging de hoeve naar de vierde generatie: Theophile Marie Hortence Paul die trouwde met 

Elisabeth Anciaux (1912 - 2008).  

Vandaag is de hoeve eigendom van vier partijen, waarvan niemand gerelateerd is aan de familie 

Persoons -Vangoidsenhoven. Zij hebben de hoeve namelijk gekocht van Didier Vangoidsenhoven, de 

kleinzoon van Elisabeth Anciaux. Elisabeth heeft tot haar overlijden in 2008 in het historische woonhuis 

van de hoeve gewoond, terwijl de nieuwe eigenaars de andere zijden reeds renoveerden. De zijde aan 

de straatkant bestond uit een poorthuis, paardenstallen en een opslagruimte. Samen met het 

herenhuis in de linkerzijde van de hoeve zijn deze gebouwen vandaag in het bezit van Bart Viaene en 

Anneli Verstraete. De voormalige koeienstallen in het verlengde van het herenhuis zijn gekocht door 

Jodi Cartuyvels en Jonas Bervoets. De stallen in de achterste zijde zijn in tweeën gedeeld, het linkse 

gedeelte is eigendom van Hans Tollet en Patricia Joachum, het rechtse van Koen Viaene en Anne 

Nelissen. Deze laatste twee hebben ook de schuurgebouwen, die de rechterzijde van de hoeve 

vormen, gekocht. De omliggende gronden werden in 2017 over de vier partijen verdeeld. De koer van 

de hoeve bleef daarentegen gemeenschappelijk (zie figuur 218).340 

 

 Voormalig: Na renovatie: Eigenaars: 

1 
Paardenstallen & 

opslagruimte 

Vergaderruimte 

& gastenverblijf 
Bart Viaene & 

Anneli Verstraete 2 Toegangspoort 
Toegangspoort 

met duiventil 

3 Herenhuis Woonhuis 1 

4 Stallen Woonhuis 2 
Jonas Bervoets & 

Jodi Cartuyvels 

5 Stallen Woonhuis 3 
Hans Tollet & 

Patricia Joachum 

6 Stallen Woonhuis 4 
Koen Viaene & 

Anne Nelissen 7 Schuren Opslagruimte 

Figuur 218 Een plattegrond van Hoeve Persoons vandaag. De tabel duidt de voormalige functies van de verschillende hoeve- 
delen, hun functie na renovatie en herbestemming en de huidige eigenaars.341 

  

                                                           
 
339 Info verkregen via Katrien Cloots, deskundige archiefbeheer stad Landen: LANDEN, Stadsarchief, Uittreksel uit 
het bevolkingsregister, 1911-1920, folio 24v.  
340 Wauters, p. 70. 
341 ‘Basiskaart – GRB: Gebouw aan grond’, op: www.geopunt.be, geraadpleegd in augustus 2018. 
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3.4.2.2 De zijden van Hoeve Persoons 

Doorheen de jaren heeft de hoeve uit ongeveer 1816 enkele grote verbouwingen doorlopen, hoewel 

haar vierkant grondplan altijd behouden is. Een eerste grondige verbouwing moet de heropbouw van 

de hoeve na de brand in 1828 geweest zijn. Naast het feit dat herbruikbaar materiaal uit de afgebrande 

hoeve gerecupereerd werd, kan hier niet veel over teruggevonden worden. Op de Primitieve 

kadasterkaart van 1816 werd de gesloten herenboerderij omringd door een moestuin, een boomgaard 

en twee losstaande gebouwtjes: een bakhuisje en aan de andere zijde van de boomgaard een 

brouwerij. Het bakhuisje staat niet meer op de Popp kaarten uit de jaren 1850 en de brouwerij 

verdween in 1888.342 

In 1895 vond de eerste grote renovatie van het complex plaats. Weduwe Philomène Massa liet de 

oostelijke vleugel van het hoevecomplex verbouwen. Een verbouwing die bepalend was voor het 

uitzicht van de binnenplaats. De stallen kregen de typische kenmerken van de rustieke late 19e eeuw: 

blote baksteen met lijsten en banden van gesinterde baksteen, naar verhouding smalle deuren en 

ramen, gefiguurzaagde windborden en kroonlijsten. In de andere vleugels schemert het laatclassicisme 

van de oorspronkelijke architectuur nog door. De eerste historische kaart die deze verandering kan 

tonen, dateert uit 1932. Achter deze oostelijke stallen staan haaks twee extra stalvolumes. Dateren 

deze twee nieuwe gebouwen van 1895 of later (zie figuur 227)? Vandaag is deze zijde in tweeën 

verdeeld en verbouwd naar twee volwaardige woonhuizen. Door de hoogte van de hoeve, hebben 

deze huizen beide een volwaardige verdieping. De volumes van de twee woonhuizen waren zelfs zo 

groot dat Hans en Patricia besloten de uitstekende stal volledig af te breken. Koen en Anne hebben de 

uitstekende stal aan hun zijde wel behouden en zijn deze aan het renoveren, hoewel ze ook tot de 

conclusie gekomen zijn dat de oppervlakte bijzonder groot is voor louter één woonhuis.343 

In 1907 werd het regionale wegennet rechtgetrokken en verbreed. Aangepast aan het toenemende 

verkeer, werd de oude weg naar Neerheylissem twaalf meter breed en verloor ze haar scherpste 

bochten. De weg die oorspronkelijk pal langs de hoeve liep, werd twintig meter verder gelegd. 

Datzelfde jaar werd ook de hoeve verbouwd, waarbij de buitengevel van de noordelijke vleugel 

aangepakt werd: het herenhuis. Er werd een veranda aangebouwd en de gevel van het herenhuis kreeg 

een grondige facelift met onder meer vier dakvensters, waarvan één uitgewerkt tot een echte 

puntgevel. De vensteromlijstingen, in het bijzonder de haakse druiplijsten, en het globale uitzicht 

herinneren aan de Engelse landhuizen in neo-Tudorstijl. Deze stijl was zeer populair rond de 

eeuwwisseling (zie figuur 219 en  220). Op grond van de stamomtrek van de meeste bomen mag 

bovendien worden aangenomen dat het parkje, dat zich over ongeveer één hectare (de vroegere 

moestuin en het noordelijk gedeelte van de boomgaard) uitstrekt ten noorden van de hoeve toen werd 

aangelegd.  

                                                           
 
342 Deneef, p. 117. 
343 Idem. 
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Figuur 219 Het woonhuis voor de verkoop in 2008. De neo-
Tudorstijl en de mooie tuin geven haar een prachtig 
uitzicht.344 

 
Figuur 220 Het herenhuis in 2018. In 2019 starten 
Bart en Anneli aan de renovatie om dit erfgoed niet 
verloren te laten gaan.345 

Het is dit herenhuis dat een eerste merkwaardig kenmerk van de hoeve vormt: 110 jaar later blijft het 

namelijk quasi onaangeraakt. Tot het overlijden van Elisabeth Anciaux in 2008 hebben er zelden 

verbouwingen aan het woonhuis plaatsgevonden. De nieuwe eigenaars, eerst Koen en Anne en in 2017 

Koens broer en schoonzus Bart en Anneli, hebben slechts minieme renovatiewerken uitgevoerd. Ze 

hebben de antieke nagelvaste interieurinrichting vrijwel geheel behouden. Zo hebben Koen en Anne 

enkel nieuwe elektriciteit en een modern verwarmingssysteem geïnstalleerd om aan het hedendaagse 

wooncomfort en de veiligheidseisen te voldoen. Aangezien de oorspronkelijke keuken reeds verloren 

was gegaan, hebben ze de keuken uit de jaren 1960 vervangen door een modernere keuken. Verder 

bleef het herenhuis onaangeraakt (zie figuur 221, 222 en 223).346   

De tand des tijds vraagt echter een grondige renovatie. Bart en Anneli willen bij deze renovatie de 

eigenheid van dit schitterende gebouw, zowel interieur als exterieur, zeker behouden. Ook de 

verwaarloosde historische parktuin wordt gradueel in orde gebracht. In het verlengde van het 

herenhuis lagen wederom koeien- en paardenstallen. Hoeve Persoons was dan ook de grootste hoeve 

in de streek. Volgens Wauters bezat ze in 1876 wel 70 hectaren, zeer veel voor die tijd. In 2018 kocht 

een jong koppel, Jodi en Jonas, deze stallen. Naast de twee woonhuizen in de oostelijke zijde en het 

historische woonhuis, zal deze verbouwing een vierde woning vormen. 

                                                           
 
344 ‘Herenboerenpark’, op: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134198, geraadpleegd in 
april 2018. 
345 C. Houben (fotograaf), ‘Woonhuis van Hoeve Persoons, Ezemaal (Landen)’, Fotoreeks Fier op de hoeve van 
hier, 2018 - 2019. 
346 Deneef, p. 117 en Wauters, p. 71. 
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Figuur 221 De ontvangsthal van het herenhuis. De foto is getrokken 
in de veranda. Prachtig houtwerk versiert de muren en plafonds.347  

 
Figuur 222 Het interieur van de 
badkamer van het herenhuis bleef ook 
onaangeraakt sinds 1907.348 

 

 
Figuur 223 Het interieur van de veranda.349 

Naast het zodanig goed bewaarde herenhuis, heeft Hoeve Persoons nog een aandachtstrekker: haar 

gigantische schuurgebouwen die de rechterzijde van de hoeve afsluiten. Niet één, maar twee enorme 

schuren die langs elkaar liggen, boden onderdak aan een enorme oogst (zie figuur 224). Het lijkt 

daarom bijna onmogelijk dat hier alleen graan geborgen werd. Elisabeth wist als laatste bewoner van 

de familie Vangoidsenhoven aan Koen te vertellen dat hier ooit tabak gedroogd werd. Waar in de 

landbouwtellingen van 1910 nergens in Zuid-Hageland tabak geteeld wordt, staat er inderdaad 2,5 

hectare tabaksteelt opgetekend in Ezemaal. In de tellingen van 1895 is dit nog niet het geval. Geen 

enkele andere gemeente deed aan tabaksteelt. Op historische kaarten lijkt de buitenste schuur later 

bijgezet te zijn. Op de Topografische kaart van het Militair Geografisch Instituut van 1885 lijkt de hoeve 

nog uit een vierkant te bestaan met ongeveer vier even brede zijden. Op de eerstvolgende 

opgetekende kaart, uit 1932, is dit niet meer het geval. De zuidelijke zijde is hierop duidelijk breder 

                                                           
 
347 C. Houben (fotograaf), ‘Woonhuis van Hoeve Persoons, Ezemaal (Landen)’, Fotoreeks Fier op de hoeve van 
hier, 2018 - 2019. 
348 Idem. 
349 Idem. 
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(zie figuur 226 en 227). Is de extra schuur samen met de grondige verbouwing van Philomène in 1895 

of samen met het vernieuwde woonhuis in 1907 gezet? De hoeve breidde dan reeds uit met extra 

uitstekende stallen, was hiervoor meer schuurruimte nodig? Ten slotte is het ook een mogelijkheid dat 

de schuur deel uitmaakte van het eigenaardig agro-industrieel geheel rond de Koningsmolen met 

brouwerij, margarinefabriek (tot 1922) en cichoreibranderij 'Chicoree des Rois' (tot na de Tweede 

Wereldoorlog). Zo kon de nieuwe schuur misschien ook dienen voor opslag van cichorei, naast tabak.350 

Samen met het opsmukken van het woonhuis tot een herenhuis zorgden deze uitbreidingen alleszins 

voor een kasteelachtig geheel. De schuur die grenst aan de koer is een dwarsschuur met twee poorten 

in de gevel. Zo ontstonden meerdere dorsvloeren en bleef de volledige opslag goed bereikbaar. De 

schuur erlangs heeft daarentegen naast dwarse ingangspoorten, ook een ingangspoort zoals een 

langschuur. Verder liggen er in de schuren halfingezonken opslagkelders, waar bovenop graan werd 

opgeslagen. Vandaag zijn beide schuren van Koen en Anne. Op het moment doen ze dienst als 

opslagruimte, maar de eigenaars hopen op een betere functie van dergelijke prachtige ruimtes in de 

toekomst. 

 
Figuur 224 De hoeve kort na de eerste renovaties. Rechts zien we de twee parallelle schuren.351 

 

                                                           
 
350 LEUVEN, Universiteitsbibliotheek, Ministre de l’Agriculture et des Travaux Publics, Statistique de la Belgique – 

Agriculture – Recensement général de 1895, Partie documentaire, Tome III, Brussel, 1899 en Statistique de la 
Belgique, agriculture, Recensement général de 1910, publié par le Ministère de l’Agriculture et des Travaux publics 
Partie documentaire Tome I, Répartition des cultures. – Rendements moyens. Production totale. Semences 
employées par hectare, Brussel, 1913. 
351 ‘Hike, Bike and Twike’, op: https://www.hikebiketwike.be, geraadpleegd in april 2018. 
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Figuur 225 Prachtige spitsbogen ondersteunen het 
gigantisch hoge dak van de binnenste schuur van de 
herenhoeve.352 

 
Figuur 226 Op de Topografische kaart van het Militair Geografisch Instituut uit 1871 lijkt de 
tweede parallelle schuur nog niet te staan. De voormalige brouwerij aan de overkant van de 
straat ligt er wel nog.353 

                                                           
 
352 LANDEN, K. Viaene (fotograaf), Foto van de gerenoveerde schuur van Hoeve Persoons, Ezemaal 
(Landen), 2018. 
353 ‘LANDEN, Topografische kaart van het Militair Geografisch Instituut, 1871’, op: www.cartesius.be, 
geraadpleegd in januari 2018. 
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Figuur 227 Op de kaart van het Militair Geografisch Instituut uit 1932 is de hoeve opvallend breder, dit kan 
op de aanbouw van de nieuwe schuur wijzen. Verder toont deze tekening de nieuwe veranda uit 1907 en 
twee uitstekende stalvolumes achter de hoeve.354 

Ten slotte bestond de voorste zijde van de herenhoeve uit een toegangspoort, een opslagruimte en 

wederom paardenstallen (zie figuur 229 en 230). De boekhouding van de hoeve wijst op het feit dat 

naast akkerbouw, vooral de paardenhandel een belangrijke rol speelde op de hoeve. De eigenaars, 

Bart en Anneli, hebben deze zijde grondig verbouwd. Toen ze dit kochten was het zeer bouwvallig. Het 

dak had de westelijke muur een halve meter weggeduwd en losgescheurd van de aangrenzende 

schuur. Boven de acht bakstenen gewelven van de voormalige paardenstallen en opslagruimte lag 

geen vloer, maar enkel takkenbossen. In het gebinte van het dak van deze zijde vonden de eigenaars 

hout met oude brandsporen terug. Hoogstwaarschijnlijk waren deze balken gerecupereerd uit de 

brand van 1828. Door de slechte toestand lieten ze het dak afbreken tot op de aanzet van de gewelven. 

Een gegoten ringbalk verankerde de gewelven op een duurzame manier. De originele stenen werden 

hergebruikt als façadesteen. De toegangspoort lieten ze een halve meter hoger dan oorspronkelijk 

komen. Zo kwam deze op dezelfde hoogte als de schuur. Hierop kwam een nieuwe ringbalk, een 

draagvloer en een nieuw, geïsoleerd dak. Aanvankelijk had de ruimte boven de toegangspoort enkel 

een planchetten beschot. Volgens Bart vertoonden de muren echter de overgebleven aanzet van een 

duiventoren. Dus ook als knipoog naar deze vroegere duiventil besloten ze het gebouw hoger op te 

trekken en te versieren met trapgevels. De benedenverdieping doet vandaag dienst als 

vergaderruimte. De gecreëerde zolderruimte doet dienst als groepsverblijf ‘Hike, Bike & Twike’, waar 

tot 30 personen kunnen overnachten. Dakramen zorgden voor voldoende lichtinval in het 

gastenverblijf.355 

 

                                                           
 
354 ‘LANDEN, Topografische kaart van het Militair Geografisch Instituut, 1883-1939’, op: www.cartesius.be, 
geraadpleegd in januari 2018. 
355 ‘Hike, Bike and Twike’, op: https://www.hikebiketwike.be, geraadpleegd in april 2018. 
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Figuur 228 Een luchtfoto van voor de renovaties, rond 2008, maakt de omvang van de hoeve 
duidelijk. Het poortgebouw was ongeveer even hoog als de paardenstallen en heeft een iets 
overstekende topgevel.356 

 
Figuur 229 Het interieur van de voormalige paardenstallen en 
opslagruimte van de voorste zijde. De gewelven en pilaren zijn behouden 
en getuigen van veel allure. Vandaag kan deze ruimte gehuurd worden 
als vergaderzaal met keuken.357 

 
Figuur 230 Het huidige poortgebouw is 
verhoogd met een extra verdieping en heeft 
een trapgevel gekregen.358 

 

 

  

                                                           
 
356 LANDEN, Persoonlijke documentatie van de familie Viaene, Foto’s Hoeve Persoons. 
357 ‘Hike, Bike and Twike’, op: https://www.hikebiketwike.be, geraadpleegd in april 2018. 
358 Idem. 
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3.4.2.3 Een gigantische hoeve verdeeld over vier partijen 

De verdeling over vier partijen lijkt een evidente oplossing voor een zodanig groot gebouw dat zijn 

voormalige functie verloren heeft, maar kan niet zomaar overal gebeuren. In 2005 gaf de stad Landen 

studiebureau Technum NV de opdracht een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gRUP) op te 

stellen voor alle zogenaamd zonevreemde woningen op haar grondgebied. De doelstelling was om een 

gebiedsdekkende studie te maken en zo te bepalen welke zones een nieuwe bodembestemming 

konden krijgen. De functiemogelijkheden van een zonevreemde ééngezinswoning of landbouwbedrijf 

gelegen in agrarisch gebied zijn immers beperkt. De opmaak van een RUP heft de voorschriften van 

het gewestplan op. Gezien het grote bouwvolume hebben hoeves voldoende capaciteit om 

herbestemming toe te staan, hoewel dat door hun functiebestemming in het gewestplan eerder 

onmogelijk was. In het gRUP werden zonevreemde hoeves met historische waarde opgenomen om 

waardevol patrimonium te behouden. Vijftien waardevolle panden en sites (bestaande uit meerdere 

hoeves) werden weerhouden.  

De hoeve ‘Vangoitsenhoven’ of ‘Paenhuys’, zoals ze in het RUP wordt benoemd, wordt beschreven als 

een herkenbaar landschappelijk baken. Het behoud van patrimonium staat voorop in de voorschriften 

van het gRUP. Daarom zijn enkele bebouwings-, bestemmings- en bouwvoorschriften vastgelegd voor 

de site. Zo is er voorzien dat ze in maximaal vier woongelegenheden verdeeld mag worden. Daarvan 

maken de huidige eigenaars dankbaar gebruik. Daarnaast kunnen een aantal complementaire functies 

worden uitgevoerd, met name: landbouw, artisanale bedrijvigheid (verwerking en verkoop), logies, 

café en restaurant, kunstatelier, tentoonstellingsruimte, vergaderruimte en kantoor voor vrij beroep. 

Deze ruime bestemmingsmogelijkheden waren voorheen onmogelijk, maar geven sinds de 

goedkeuring van het gRUP een mogelijke nieuwe toekomst aan deze monumentale hoeve. Het is 

eerder ondenkbaar dat binnen het huidige ruimtelijke beleid in Vlaanderen dergelijk uitgebreid 

ruimtelijk uitvoeringsplan vanuit verschillende oogpunten positief advies zou krijgen. Desondanks 

betekent deze gemeentelijke verordening uit 2006 een mooi toekomstperspectief voor een groot 

aantal van de in dit rapport vermelde Landense historische hoeves.359 

 

 

 

  

                                                           
 
359 Bijdrage van Tom Cornelissen van de IOED Zuid-Hageland. ‘Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“zonevreemde woningen” – toelichtingsnota’, op: 
https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/Bijlage%20Landen%20-
%20toelichtingsnota%20RUP%20zonevreemde%20woningen.pdf en: ‘Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“zonevreemde woningen” – Paenhuys’, op: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hfzDHVkEHWfpC-
WTgJ6cVWCrAFSmjE1e&ll=50.76794392536415%2C5.016750272216768&z=14, geraadpleegd in mei 2018. 
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4 Besluit 

4.1 Een hoeve in haar context zien 

Literatuur over de verschillende hoevetypes in België deelde de hoeves in Zuid-Hageland in onder het 

‘gesloten type’, als gevolg van de rijkere zandleem- en leemgronden die voor betere 

landbouwopbrengsten zorgden. Waar de imponerende vierkantshoeve in de vier gemeenten 

inderdaad meermaals teruggevonden werd, mag de kloof tussen arm en rijk, die tot de wereldoorlogen 

haar stempel drukte, zeker niet onderschat worden. Zo tonen de landbouwtellingen van het einde van 

de 19e eeuw dat het overgrote deel van de boerenbevolking slechts een klein landbouwbedrijf 

uitbaatte. Hun situatie was vergelijkbaar met die van boeren in de Kempen: simpele boerengezinnen, 

wroetend met eenvoudig gereedschap, met slechts enkele dieren, zelden paarden, en een geringe 

oogst in kleinschalige gebouwtjes. Bijgevolg stonden in Zuid-Hageland naast de grote vierkantshoeves 

van welgestelde eigenaars, de Kerk, adel en burgerij, veel meer langgevelhoevetjes, waar boeren 

samen met hun vee onder één dak woonden.  

Bij de langgevelhoeve liggen de verschillende hoevedelen op één rij: een kleine leefruimte, met 

daarlangs de stallen en ten slotte een opbergruimte en soms een schuurtje. Ook tussenvormen, zoals 

de middelgrote hoeve uit losse bestanddelen, de hoeve met een L- of U-vormig grondplan of de twee-

lagige langgevelhoeve, kwamen meer voor dan de vierkantshoeve. Toch is het niet evident om 

onderzoek te doen naar deze kleinere hoevetypes. Enerzijds zijn ze meestal verdwenen: hun 

materialen waren van mindere kwaliteit waardoor ze de tand des tijds niet hebben overleefd. 

Bovendien zijn ze door hun geringe omvang sinds de jaren 1960 hun landbouwfunctie verloren en 

bijgevolg afgebroken of herbestemd. Anderzijds worden ze in de literatuur en als bouwkundig erfgoed 

genegeerd. Informatie over de langgevelhoeve moet dus op een andere manier gevonden worden 

door zelf op zoektocht te gaan door de straten en op basis van getuigenissen en archiefwerk. 

De locatie – of beter gezegd de plaatselijke bodem – van de hoeves heeft wel degelijk invloed 

uitgeoefend: het zuiden van Zuid-Hageland met haar rijkere leemgronden kende meer en grotere 

vierkantshoeves. Vaak lagen ze samen in een zogenaamd hoopdorp, gelegen op gronden van slechtere 

kwaliteit, opdat de beste gronden voorbehouden bleven voor akkerbouw. In het noorden met 

zandleemgronden, stonden er minder en kleinere hoeves, die vaak afweken van het perfecte vierkante 

grondplan. Bovendien liggen ze hier verspreid in een bocagelandschap. De vele voordelen van een 

gesloten opstelling rond een koer – toezicht, veiligheid, besparen van bouwmaterialen, beperkte 

loopafstand, aanzien en prestige – zorgden ervoor dat grotere hoeves voornamelijk deze vorm 

aannamen. Dit terwijl in armere gebieden de langgevelhoeve een compacte en efficiënte oplossing 

bood als opstelling van kleine hoevegebouwen. 

De juweeltjes van de vierkantshoeve waren het schuurgebouw en het poorthuis. Naarmate de 

graaninkomsten stegen, werden de schuren groter. Zowel de Brabantse langschuur als de dwarsschuur 

kwamen in Zuid-Hageland voor. De toegangspoort kon een heus torengebouw zijn, met als toppunt 

van aanzien een duiventil, aangezien het houden van duiven lange tijd een privilege was. Maar ook de 

overige gebouwen van de vierkantshoeve stonden in schril contrast met die van een langgevelhoeve. 

Bij de laatste bestond het leefgedeelte vaak slechts uit één ruimte met daarin een bedstede. Het 

woonhuis van de vierkantshoeve was daarentegen een boerenburgerhuis, met een half ingezonken 
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kelder als opslagplaats, een aparte keuken en woonruimte, aparte slaapkamers – soms op een 

volwaardige bovenverdieping – en tot slot de schoonkamer met de mooiste meubels. De stallen van 

de vierkantshoeves zijn in tegenstelling tot de kleine, muffe stal in een langgevelhoeve, vaak ruime, 

meestal goed verzorgde lokalen, met ontsmettende kalk gewit en afzonderlijke ruimten voor jongvee, 

mest- en melkvee. Ook paarden, schapen en het slachtvee hadden een aparte stal, terwijl de kleine 

boer deze beesten meestal niet in bezit had. De varkens stonden lange tijd in kleine hokjes, opdat ze 

zo min mogelijk beweging hadden en dus sneller vet werden.  

De grootste vierkantshoeves behoorden, met vele gronden, aan de Kerk en de adel of burgerij. Deze 

hoeves stonden ofwel op het erf van de abdij, kasteel of herenhuis, ofwel apart, als plaatselijke 

“voorpost”, uitgebaat door een hofmeier of  een pachter. De gigantische tiendenschuren getuigen van 

de tienden die de plaatselijke bevolking aan deze machthebbers moest af staan in ruil voor de 

bescherming van hun zielenheil.  

De boer bouwde zijn hoeve met bouwmaterialen uit de directe omgeving. Dit was de meest praktische 

en bovendien goedkoopste manier van bouwen. Hoewel de kleine langgevelhoeves lange tijd uit het 

broze vakwerk, met hout uit de bossen, leem uit de plaatselijke gronden en stro van de velden, zal 

bestaan, kregen uiteindelijk alle hoeves, groot en klein, dezelfde bloedrode baksteen. Deze uniforme 

kleur was te danken aan het feit dat klei en leem voor de bakstenen gedolven werd uit de lokale bodem 

die rijk aan ijzeroxide is. Ook natuurstenen kwamen van de dichtstbijzijnde groeven, omdat dit 

wederom makkelijk en goedkoper was. Zo hebben voornamelijk de rijkere hoeves in Zuid-Hageland 

dragende en versierende elementen in Gobertangesteen en Tiens Kwarsiet. In Landen kan dit ook 

licentsteen zijn.  

Naast de welstand van de boer, bepaalde bouwkundige kennis de wijze waarop een hoeve 

vormgegeven werd. Zonder stalen constructies diende quasi ieder architecturaal element van een 

hoeve voor de Eerste Wereldoorlog als versteviging tegen de zwaartekracht. De vormkenmerken die 

vandaag zodanig geapprecieerd worden aan de historische hoeve hebben elk hun functie. Hoewel de 

meeste hoeves trouw bleven aan de bak- en zandsteenstijl, had de rijke burgerij daarentegen de 

middelen om nieuwe modes te volgen. Bovendien had ze connecties met of woonde ze zelf in de 

steden – terwijl ze pachthoven bezaten op het platteland –, en verspreidde ze de burgerlijke cultuur. 

Vaak was er echter alsnog een verschil tussen het residentiële gedeelte van de hoeve en het 

boerderijgebouw, waarbij de laatste van een mindere architecturale kwaliteit was. Waar de stallen 

puur functioneel waren, getuigde een woonhuis van prestige. De kleine boer hield het simpel en 

bouwde puur naar functionaliteit met kleine, beperkte versieringen. De herenboerderijen moesten 

daarentegen rijkdom etaleren, waardoor deze gebouwen meer architecturale versieringen kenden, 

vaak uitgewerkt in de prijzigere natuurstenen. Tot slot mogen we zeker de persoonlijke inbreng van de 

bouwheer en boer niet buiten beschouwing laten. Hoewel context een grote invloed heeft op het 

uitzicht van een hoeve, vinden we in iedere hoeve een eigen smaak terug en zullen we nooit twee 

identiek dezelfde boerderijen terugvinden.360 

  

                                                           
 
360 Weyns, p. 21 en Goedseels, p. 17. 
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4.2 De cases studies: iedere hoeve is uniek 

Het eerste deel van dit rapport beschreef een korte geschiedenis van de verschillende historische 

hoevetypes in Zuid-Hageland. Een tweede deel benaderde negen specifieke hoeves. Kunnen de 

ondervindingen uit het eerste deel bevestigd worden door de negen case studies? 

In de cases gaat veel aandacht uit naar de architectuur en indeling van de historische gebouwen. Waar 

Hoeve Gooris een typische langgevelhoeve is, beantwoordden slechts twee hoeves, Hoeve Lecocq en 

Hoeve Persoons, aan de exacte kenmerken van een vierkantshoeve: een volledig gesloten hoeve rond 

een vierkant erf met een imposant toegangsgebouw met duiventil, een grote schuur, een 

boerenburgerhuis, koeien- en paardenstallen en een wagenhuis. In het geval van Hoeve Persoons was 

dit boerenburgerhuis een werkelijk landhuis. De hoeve bezat bovendien meerdere paardenstallen en 

niet één, maar twee gigantische schuren. De andere zes hoeves sloten hun erf nooit volledig af en 

bezaten geen volwaardig poortgebouw. Bij Hoeve de Bleuke, Hoeve Keukses en Hof ter Hoeven, lag de 

poort niet in een gebouw, maar in één muur. Hoeve Bilsen en Hoeve Koninckx hadden geen poort, 

maar een open oprit. Hun erven werden meestal open gelaten aan één van de zijdes van de schuur, 

zodat deze makkelijker te bereiken was vanuit de omliggende akkers en weides. Op Hof ter Hoeven en 

het Monnikenhof van Vlierbeek na, hadden alle hoeves een dwarsschuur, terwijl de overige twee dus 

een langschuur hadden.  

Desalniettemin kenden alle negen hoeves in het verleden gemengde landbouw en bevatten ze dus, in 

welke vorm ook, alle verschillende hoevedelen, van boerenhuis tot kleine varkenskoten en koeienstal. 

Ook de mesthoop midden op de koer keerde bij elke vierkantshoeve terug. De gebruikte 

bouwmaterialen stemmen overeen met de bevindingen uit het algemene deel: alle hoeves hebben de 

bloedrode bakstenen en, op de langgevelhoeve na, ook natuurstenen versieringen. 

De cases wilden voornamelijk een persoonlijke toets geven aan ons verhaal. De Zuid-Hagelandse hoeve 

speelde een centrale rol in de familie en werd eeuwenlang generatie op generatie doorgegeven. 

Bijgevolg vertelde dit rapport vele familiegeschiedenissen. Elf generaties lang bleef Hoeve Bilsen in 

dezelfde familie, waarvan acht onder de naam Bilsen. Hoeve de Bleuke heeft zelfs een identieke 

zusterhoeve iets verder in de straat. Beide hoeves zijn nog altijd bewoond door (ondertussen) verre 

familie. Waar naast Hoeve Bilsen en de Bleuke, ook Hoeve Gooris, Keukses en Lecocq altijd in dezelfde 

familie bleven; kregen het Monnikenhof, Hof ter Hoeven, Hoeve Koninckx en Hoeve Persoons pas in de 

late 20e eeuw, of zelfs 21e eeuw, eigenaars die geen afstammelingen waren. Het is niet evident een 

historische hoeve een herbestemming te geven, toch wilden nazaten kost wat kost hun familiehoeve 

overnemen en behouden, dit om ze in de familie te houden, gedreven door de vele mooie 

herinneringen op en rond het erf.  

Enkel Hoeve Lecocq is nog functioneel als akkerbouwbedrijf. Welke herbestemming kregen of zullen 

de andere historische hoeves krijgen? Waar Hoeve Koninckx gerenoveerd is tot moderne woning met 

aandacht voor eenheid aan de buitenzijde, zal Hoeve de Bleuke, net zoals Hoeve Bilsen, naast een 

gezinswoning ook een zorgwoning krijgen. Effectieve co-housing en dus het verdelen van de grote 

gebouwen in meerdere huisnummers is namelijk niet zomaar mogelijk. In Landen kon dit echter dankzij 

een ruimtelijk uitvoeringsplan wel gebeuren: Hoeve Persoons is onderverdeeld in 4 wooneenheden. 

De gigantisch grote hoeve kan echter nog ruimte bieden aan meer functies. Naast een gastenverblijf, 

zien de huidige eigenaars meer mogelijkheden voor het historische pand. Het feit dat de hoeve in 
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landbouwzone ligt, belemmert echter deze plannen. Aangezien het Monnikenhof van Vlierbeek buiten 

de landbouwzone ligt, konden de eigenaars het complex ombouwen tot villa met feestzalen. De 

huidige eigenaars van Hof ter Hoeven focussen ten slotte op de omgeving. De hoeve staat ten dienste 

van de biodiversiteit van de omliggende akkers en weides en tracht oude dieren- en plantenrassen te 

behouden. Bovendien bevat de gerenoveerde hoeve een vakantiewoning en nieuwe paardenstallen, 

opdat reizigers hun paarden kunnen meenemen en de groene omgeving te paard kunnen verkennen. 

Zowel de toekomst van Hoeve Keukses als Gooris is momenteel onzeker. Het mag echter duidelijk zijn 

dat de eigenaars er alles aan zullen doen om het historische karakter van de hoeves te bewaren: ze 

zijn immers fier op hun hoeve, fier op de hoeve van hier. 
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5 Bijlage: waardevolle hoeves in Zuid-Hageland 

Volgende kaart toont in één oogopslag de vele historisch waardevolle hoeves in Zuid-Hageland. Dit is 

geen exhaustieve lijst. De IOED Zuid-Hageland maakte een selectie op basis van de inventaris van 

Onroerend Erfgoed. Zoals gezien is deze inventaris zeker niet volledig, daarom bevat de lijst ook een 

aantal hoeves die doorheen het project opdoken. 

 

Nummer en naam: 
1 Hoeve Haskes 

2 Hoeve Coppejans 

3 Aulnenhof 

4 Hoeve Higuet 

5 Hoeve Bogaert 

6 Hoeve Jadoul 

7 Hoeve Mommaels 

8 Vakwerkschuur 

9 Hoevecluster dorpskern Laar 

10 Kasteelhoeve Wange 

11 Pachthof van Pierco 

12 Abdijhoeve van Neerlanden 

13 De Beekhoeve 

14 Hoeve Boonen 

15 Molenhoeve Pitsaer 

16 Hoeve Blavier 

17 Hoeve Janshoven 

18 Sint-Petrushoeve 

19 Hoeve Ingebos 

20 Hof Van De Weyer 

21 De Gele Hoeve 

22 Hoeve Hendrickx 

23 Hoeve Ransberg 

24 Hoeve Wauters 

25 Hoeve Kemerlinckx 

26 Pachthof van Compenrode 

27 Liefkensrodehoeve 

28 Steenswinning 

29 Hoeve Vanthienen 

30 Hoeve Vander Velpen 

31 Wouterlingenhof 

32 Hoeve Alen 

33 Hoeve Max 

34 Pachthof van Waanrode 

35 Jacobinahof 

36 Panishoeve 

37 Pachthof van Kersbeek 

38 Hoeve Hardiquest 

39 Heidehoeve 

40 Kasteelhoeve Vroenhoven 

41 Kasteelhoeve Hogemeyer 

42 Vinnehof 

43 Hoevecomplex Ossenweg 

44 Vakwerkschuur 

45 Lemen langgevelhoeve 

46 Hoeve Claes 

47 Hoeve Luyten 

48 Scholierenhoeve 

49 Boswinning 

50 Molenhoeve 

51 Pachthof de Pitteurs 

52 Hoeve David 

53 Hoeve Cuypers 

54 Hoeve Vandewijer 

55 Hoeve Van Dael 

56 Hof Terweyden 

57 Hoeve Vinckenbosch 

58 Grazenmolenhoeve 

59 Boerenburgerhuis 

Deschrynmaekers 

60 Boerenburgerhuis Materne 

61 Pachthof van Vlierbeek 

62 Kasteelhoeve van Hoen 

63 Hof ten Rhode 

64 Hoeves dorpskern Halle 

65 Langgevelhoeve Kosterhuis 

66 Hoeve Lenaerts 

67 Cluster van hoeves op   

 kruispunt 

68 Lemen schuur 

69 Langveldhoeve 

70 Kasteelhoeve van Bets 

71 Hoeve Ter Borgt 

72 Hoeve Schoonbeek 

73 Hof Terlenen 

74 Abdijhoeve van Oriënte 

75 Hof van Dormaal 

76 Stadshoeves van Landen 

77 Concentratie langgevelhoeves 

78 Lindehoeve 

80 Lemen hoeve 

81 Koningsmolen 

 

 

Case studies  
 

A Hoeve Koninckx 

B Hoeve Lecocq 

C Hof ter Hoeven 

D Hoeve Persoons 

E Hoeve Gooris 

F Hoeve de Bleuke 

G Hoeve Bilsen 

H Hoeve Keukses 

I Monnikenhof van Vlierbeek 
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