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Over deze brochure

 De typische vierkanthoeve 
door Claudia Houben

De hoeve is méér dan welk ander 
gebouw dan ook, een product 
van het landschap. Aan de hoeve 
ken je de boer en de bodem. Het 
gebouw en haar omgeving ge-
ven ons een inkijk in het dagelijks 
leven van de boer in al haar ver-
scheidenheid. De hoeves in Zuid-
Hageland zijn dan ook belangrij-
ke getuigen van de geschiedenis 
van deze landelijke streek.

Toch werden hoeves als deel 
van ons onroerend erfgoed 
lang genegeerd in de literatuur. 
Hun toekomst op het platteland 

is ook verre van zeker:  tegen-
woordig  is het bijvoorbeeld niet 
evident om een modern land-
bouwbedrijf uit te baten vanuit 
een historische hoeve. Een klei-
ner boerderijtje kan misschien 
gemakkelijk omgevormd worden 
tot een hedendaagse gezinswo-
ning, voor een grotere hoeve is 
het al moeilijker een nieuwe be-
stemming te vinden. 

Deze brochure wil je nieuwsgie-
righeid en interesse voor dit on-
derbelichte deel van ons lande-
lijk erfgoed aanwakkeren. Welke 

hoevetypes vind je terug in Zuid-
Hageland en hoe zijn ze verbon-
den met het landschap? Wat is 
het verschil tussen een vierkan-
thoeve en een langgevelhoeve? 
Tussen een stal en een schuur? 
Welke materialen werden in deze 
streek gebruikt bij de bouw van 
een hoeve? Waarvoor werden al 
die bijgebouwen gebruikt?

De volgende pagina’s gunnen je 
een blik op een heel aantal as-
pecten van de Zuid-Hagelandse 
hoeve: ontdek het belang van 
de mesthoop op de koer, geraak 

onder de indruk van imposante 
graanschuren en met natuur-
steen afgewerkte gevels, en merk 
op hoe dynamisch de hoeve 
meegroeit met de noden van haar 
eigenaar:. De historische hoeves in 
Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw 
en Landen vertellen een boeiend 
verhaal over het landbouwleven 
van de afgelopen eeuwen! Naar 
aanleiding van dit project ont-
wikkelden we ook speciale hoe-
ve-fietsroutes in Zuid-Hageland.  
Je vindt ze aan het eind van deze 
brochure. Zo kan je vele prachtige 
hoeves ter plekke ontdekken! 

“Fier op de hoeve van hier” is een project van 
de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddi-
enst Zuid-Hageland, in samenwerking met Re-
gionaal Landschap Zuid-Hageland, Centrum 
Agrarische Geschiedenis en de gemeenten 
Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen. 
Deze brochure werd mogelijk gemaakt dankzij 
de steun van het Europese Jaar van het Cul-
tureel Erfgoed (2018) en provincie Vlaams-
Brabant.
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aan de bodem
ken je de hoeve
De gemeenten Kortenaken, Geet-
bets, Zoutleeuw en Landen liggen 
pal op de grens van het Hageland 
en Haspengouw. In het noorden 
vinden we een zand-leembodem 
terug, terwijl het zuiden profiteert 
van de vruchtbaarste leemgronden 
van Europa.  Aan de bodem ken je 
de hoeve: op de vruchtbare leem-
gronden in het zuiden ontdek je 
vele majestueuze vierkanthoeves. Ze 
hebben kathedralen van schuren en 
grote stallen, rond een vierkant erf 
geplaatst. Op de minder vruchtbare 
zand-leembodems in het noorden 
van Zuid-Hageland zie je eerder tus-
senvormen: hoevegebouwen rond 
een erf dat niet afgesloten is, of L-vor-
mige hoeves waar een schuur dwars 

op woonhuis en stal gebouwd is. De 
kleinere langgevelhoeve, waarbij de 
stal in het verlengde van het huis ligt, 
vind je verspreid over de hele streek. 
Vierkanthoeves vallen ook vandaag 
nog het meeste op. Toch tonen land-
bouwtellingen aan dat tot in het 
midden van de twintigste eeuw het 
overgrote deel van de boerenbe-
volking maar een klein landbouw-
bedrijfje uitbaatte. Ondanks de rij-
kere gronden, was de situatie van de 
meeste inwoners van Zuid-Hageland 
vergelijkbaar met die van boeren in 
de armere Kempen: het waren sim-
pele boerengezinnen, wroetend met 
eenvoudig gereedschap, met slechts 
enkele dieren, zelden een paard, en 
een geringe oogst.

Akkerplateaus in Landen

Vruchtbare leemplateaus op de Brakouter, Landen

“Zonder vakmannen of bouwmeesters 
hebben de Vlaamsche landlieden ver-
kregen ’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 natuur-
schoon – die nooit mishaagt of verveelt 
en die niet veroudert omdat ze van alle 
tijden is.”
Stijn Streuvels in ‘De landsche 
woning in Vlaanderen’, 1913.

Hagelands bocagelandschap



De langgevelhoeve:
mens en dier onder één dak
Bij de langgevelhoeve liggen de ver-
schillende hoevedelen op één rij: 
een kleine leefruimte met opkamer 
en kelder – de stallen – een opberg-
ruimte of schuur. Mens en dier leef-
den dicht bij elkaar: in het woonhuis 
was een rechtstreekse toegang door-
gang naar de stal. Zo kon de boer 
een oogje houden op zijn duurste 
goed. Bijkomend voordeel: tijdens 
koude winters hielpen de dieren om 
het huis warm te houden. 

Hoewel deze hoevetjes in grote 
getale aanwezig waren, is het niet 
eenvoudig om er onderzoek naar 
te doen. Ze werden opgetrokken 
in materialen van mindere kwali-
teit, en hebben daarom de tand des 
tijds meestal niet doorstaan. Boven-
dien hebben ze door hun geringe 
omvang al sinds de jaren 1960 hun 
landbouwfunctie verloren en zijn ze 
bijgevolg afgebroken of verbouwd. 

1

“Wanneer de man niet te ver weg in 
de nijverheid werkt, ziet ge den werk-
man, vooraleer hij zich per velo naar 
het werk begeeft, dikwijls één uur en 
half of twee uren op zijn land aan 
den arbeid en des avonds, wanneer 
hij thuis komt, is het nog eens zo.”
(Emile Vliebergh in ‘Het Hage-
land: zijne Plattelandsche bevol-
king in de 19e eeuw’, 1920).  
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Vlaamse seizoenarbeiders in 
Leuze eten op het veld, jaren 1959.

De kinderen Raymaekers poseren tijdens het 
melken van een schaap voor de stallen (Geetbets, 
midden jaren 1930). De stallen zijn er nu niet meer.

Een langgestrekte hoeve in Kortenaken. Links lag het woonhuis, 
in het midden de koeienstal en rechts twee varkensstallen. Boven 
het lage plafond kon via een luik de oogst opgeslagen worden.

Daarnaast wordt de langgevelhoeve 
in geschiedenisboeken veelal over 
het hoofd gezien: het is moeilijk con-
curreren met de imposante vierkant-
hoeves uit de streek! 

Met lage landbouwopbrengsten had 
de kleine boer weinig opslagplaats 
nodig. Hij bewaarde wat koren om 
brood te maken en als voeder voor 
zijn koeien. Ook aardappelen hield 
hij voor zichzelf. Hij teelde klaver 
en bieten als voer en verkocht af en 
toe een beetje tarwe, gerst en haver. 
Vanaf midden 18e eeuw was het niet 
ongewoon dat de kleine boer meer 

dan één job had. De familie probeer-
de de eindjes aan elkaar te knopen 
door bijvoorbeeld aan landbouw te 
doen in combinatie met zogenaam-
de ‘armoede-industrieën’ die ze thuis 
kon beoefenen, zoals kantklossen of 
mandenvlechten. 

Ook een inkomen als dienstbode in 
de stad of seizoensarbeid in Wallo-
nië kon een aanvulling zijn, terwijl 
de vrouw thuis al het werk overnam. 
Maar het boeren werd niet opgege-
ven. Hoewel de industrie in Vlaande-
ren doorbrak, bleef het landbouwin-
komen voor het merendeel van de 
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Op het erf vind je vaak een bakhuisje met bakoven, met daaronder nog een 
aardappelkelder. De bakoven stond apart zodat een uitslaande brand de 
rest van de hoeve niet direct kon aantasten!

WIST JE DAT
 Hagelandse seizoenarbeiders aan een steenoven. 
Veldovens werden gebouwd met de ter plekke ge-
vormde stenen. Het opbouwen van zo’n oven was 
specialistenwerk (1900 – 1950).

Bakhuis van de hoeve 
van Teske, Kersbeek 
Miskom (Kortenaken)

... de boer bakstenen zelf bakte? Dit ge-
beurde in zelfgemaakte veldovens met de 
kleiige leem uit plaatselijke grond. Hier-
door zie je in iedere streek éénzelfde tint 
baksteen terug bij historische gebouwen! 
In Zuid-Hageland is de bovenste donker-
bruine laag van de bodems, brikaarde, rijk 
aan ijzeroxide. Dit zorgde ervoor dat de 
stenen de typische streekeigen bloedrode 
kleur kregen.

WIST JE DAT

Belgische huishoudens een absolute 
noodzaak. Tussen 1846 en 1880 nam 
het totaal aantal boerenbedrijven – 
hoe klein ook – nog steeds toe met 
59%. Op een boerderij vielen bedrijfs- 
en gezinshuishouding samen. Meer-
dere generaties – grootouders, ouders, 
kinderen en kleinkinderen – vormden 
samen één productie-eenheid. De 
huwelijksleeftijd lag vrij hoog, omdat 
kinderen lang op de boerderij van hun 
ouders bleven wonen en werken. Pas 
wanneer de vader stierf, werd de hoe-
ve doorgegeven en kon het kind dat 
de hoeve overnam, trouwen.
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Kleine schatten 
op de hoeve
Mesthoop 
Wanneer na het overlijden van Joan-
nes Alphonsius Lenaerts in 1897 een 
inventaris van de inboedel van zijn 
hoeve in Kersbeek-Miskom gemaakt 
werd, aarzelt men niet om de mest 
van boer Lenaerts te vermelden: dit 
‘bruine goud’ maakte inderdaad in-
tegraal deel uit van de waardevolle 
bezittingen van een boer in de 19de 
eeuw. Dieren werden in eerste in-
stantie voor hun mest gehouden, om 
de akkers vruchtbaar te houden, en 
niet voor hun vlees.

De familie Lenaerts poseert op de mesthoop midden op de 
koer van hoeve De Bleuke in Kersbeek-Miskom, Kortenaken.

“Het mest in den mesthof geschat honderd franken”, als je weet dat het kalf op dezelfde 
inboedel 50 frank geschat wordt, mag het duidelijk zijn dat mest best veel waard was!
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Gevelkapel
Bij veel hoeves vind je een Marianis 
in één van de zijmuren. Deze kleine 
gevelkappelletjes dienden ter be-
scherming van erf en bewoners, of 
werden gebouwd uit dankbaarheid 
voor voorspoed of genezing. 

Een onderonsje bij de familie Bilsen in de hoogstamboom-
gaard rond hun hoeve in Kortenaken, eind jaren 1940.

Boomgaardweide
In de 17de en 18de eeuw waren hoogstamboomgaarden eerder het voor-
recht van kloosters en abdijen, of werden ze aangelegd als siertuinen van 
de adel. Sommigen maakten er een sport van om zoveel mogelijk verschil-
lende (ook exotische) fruitsoorten in hun tuin te hebben. Vanaf het einde 
van de 18de eeuw kan je hoogstamboomgaarden stilaan ook bij vele 
hoeves vinden. De boer liet schapen of koeien grazen tussen de bomen. 
In de zomer waren de bomen een bron van schaduw voor de dieren en 
voorzagen ze de boer van eigen fruit. Commerciële fruitteelt gebeurde nog 
niet. Enkele typische soorten voor Zuid-Hageland waren bijvoorbeeld de 
appelrassen Dubbele bellefleur, Keuleman, oogstappel en Streeping, of pe-
renbomen van het ras ‘Dubbele flip’. De stammen waren ‘hoog’, zodat de 
dieren niet aan het fruit konden. Pas na de Tweede Wereldoorlog werden 
hoogstamboomgaarden massaal gerooid ten voordele van de (gemakkelij-
ker plukbare) laagstammen die vandaag mee het landschap bepalen. 
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Bouwkundig gezien is de gesloten vierkanthoeve een 
combinatie van een hang naar aanzien en een aanleg 
voor het praktische. Een gesloten erf gaf een goed toe-
zicht over de boerderij. Alle gebouwen zijn makkelijk 
bereikbaar en door alles tegen elkaar aan te bouwen, 
bespaarde de boer op bouwmaterialen. De boer kon zijn 
hoeve ook volledig beschermen tegen de buitenwereld 
door simpelweg de poort te sluiten. Zo was zijn hoeve 
veilig in woelige tijden. Zuid-Hageland was immers een 
grensgebied waar heel wat veldslagen plaatsvonden. 
Lange tijd liep de bestreden grens tussen het hertog-

dom Brabant en het graafschap van Loon (later prinsbis-
dom Luik) door Zuid-Hageland, vanaf de Franse revolutie 
(1789) waren er vaak Franse soldaten in de omgeving, en 
ook tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog vormden 
de Velpe- en de Getevallei het strijddecor van gevechten.  
Aan de andere kant was door die geslotenheid één uit-
slaande brand voldoende om een vierkanthoeve volledig 
in vlammen te doen opgaan. Het risico op brand werd 
beperkt door het bakhuis los van de andere gebouwen 
op of achter het erf te bouwen, maar een brand volledig 
uitsluiten was onmogelijk. 

De 
vierkanthoeve

Kom binnen!
De toegangspoort sluit de vierkan-
thoeve af, als een soort van burcht. 
Deze poort kon een heus torenge-
bouw zijn met meerdere verdiepin-
gen. Als toppunt van aanzien kon er 
boven de poort een duiventil zitten. 
Soms was de toegangspoort versierd 
met een wapenschild, verwijzend 
naar de rijke eigenaars.

Toegangspoort hoeve Coppejans, Walshoutem, Lan-
den. Let ook op de ‘lomperikken’ aan beide zijden van 

de poort: grote, zware stenen die moeten vermijden 
dat inrijdende karren de muren beschadigen.

Het houden van duiven lange tijd een 
privilege was? Tijdens de middeleeu-
wen hadden alleen kasteelheren recht 
op een duiventil. Arme boeren hebben 
eeuwenlang machteloos moeten toe-
zien hoe de duiven van hun heer hun 
levensnoodzakelijke broodgraan pik-
ten dat ze net gezaaid hadden, terwijl 
het zachte vlees en de zeer gewaar-
deerde duivenmest ten bate van de 
heer bleven. Vanaf de 14e eeuw werd 
het recht om duiven te houden ver-
bonden aan de grootte van het land-
bouwbedrijf. Vanaf een bepaalde op-
pervlakte aan bewerkte grond, mocht 
de pachter voor eigen gebruik duiven 
bezitten. Zo kon hij zijn eigen duiven 
opsluiten tijdens de zaai- en oogsttijd. 

WIST JE DAT
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Monumentale schuren

Hoeve Persoons telt niet één, maar twee 
gigantische schuren. De spitsbogen dragen 
bij tot grootsheid van deze gebouwen.

Met het stijgen van de graanin-
komsten, namen de schuren toe in 
grootte. De Brabantse schuur is een 
zogenaamde langschuur; waarbij de 
dorsvloer in de lengterichting ligt. De 
ingangspoorten zitten in de dwarse 
wanden van de schuur.

Door haar grote afmetingen kon de 
boer zeer vlot binnenrijden met vol-
geladen kar en kon hij zowel winter- 
als zomergraan in één schuur op-
slaan. Op de lange dorsvloer kon hij 
verschillende karren, desnoods nog 
niet afgeladen, achter elkaar plaatsen. 
Bij een plots onweer kon dit belangrij-
ke tijdswinst betekenen om de oogst 
veilig te stellen! In de wintermaanden, 
wanneer de koude temperaturen 
ideaal waren om te dorsen, werkten 
verschillende ploegen dorsers tegelij-
kertijd, zonder dat dit de andere acti-
viteiten op de boerderij hinderde. 

Naast langschuren zien we bij veel 
hoeves ook dwarsschuren. Deze 
schuur heeft een dwarse dorsvloer 
en inrijpoort in het midden van de 
langgevel. De winkels (de tasruim-
ten voor het bergen van de scho-
ven, aan elke kant van de dorsvloer) 
werden echter snel te diep om een 
groter wordende oogst efficiënt te 
bergen. Daarom kregen de grootste 
van deze dwarsschuren verschillen-
de, parallelle dorsvloeren met meer-
dere toegangspoorten langs elkaar 
in de dwarsgevel. De meeste hoeves 
waren echter van kleiner formaat. 
Het is dan ook de dwarsschuur met 
slechts één dorsvloer die we het 
meest bij de kleine tot middelgrote 
vierkanthoeves terugvinden, vaak 
pal tegenover de monumentale in-
rijpoort.

Grondplan  langschuur  - dwarsschuur 

We willen graag waardevolle overblijfselen van ons landelijke verleden bewaren voor 
volgende generaties. Zonder zinvolle invulling is het echter moeilijk om te blijven in-
vesteren in het onderhoud van al die grote bouwvolumes. Vele historische boerderijen 
zijn immers niet meer in gebruik voor landbouwactiviteiten. Ze komen geheel of ge-
deeltelijk leeg te staan. Een herbestemming dringt zich op. Welke nieuwe functies kun-
nen er ondergebracht worden? Is het mogelijk om er met meerdere gezinnen te gaan 
wonen? Of is er plaats voor een horecazaak of toeristisch verblijf? Er zijn vele plannen 
te bedenken. Het is daarbij belangrijk te bekijken welke ingrepen er nodig zijn om van 
deze oude gebouwen geschikte ruimtes te maken. Vallen de nieuwe plannen te rijmen 
met authentieke karakter van deze boerderijgebouwen? Met een creatieve aanpak, re-
alistische kijk en een hart voor erfgoed kunnen er mooie dingen gerealiseerd worden.

Een zinvolle toekomst?

De Abdijhoeve van Neerlanden heeft een giganti-
sche langschuur. Het volume is zodanig groot dat 
het ondersteund wordt door een steunpilaar.
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Vanuit de koer vallen de vele toe-
gangspoortjes tot de stallen op, vaak 
onder dezelfde ontlastingsbogen, 
waardoor ze een mooi, uniform ge-
heel vormen. Het ‘oude type’ varkens-
stal had bijvoorbeeld voor elk varken 
een apart hok met een deurtje naar 
de koer. De koeienstallen waren vaak 
naar het zuidoosten georiënteerd en 
lagen meestal pal naast het woonhuis 
zodat ze goed onder toezicht ston-
den. Binnen zijn het in tegenstelling 
tot de kleine, muffe stal in een lang-
gevelhoeve, ruime, meestal goed 
verzorgde lokalen, met ontsmet-
tende kalk gewit. Jongvee, mest- en 

melkvee hadden bij de rijkste boeren 
afzonderlijke ruimtes. De paarden, 
schapen en het slachtvee stonden 
in minder goed georiënteerde stal-
len, omdat ze beter tegen de koude 
bestand waren. Paarden hadden als 
duurste goed dikwijls de meest luxu-
euze stallen en stonden goed in het 
zicht. De hoeve had vaak een aparte 
quarantainestal om zieke dieren af te 
zonderen. Zoals de meeste hoeves in 
Zuid-Hageland zijn de stallen over het 
algemeen minder mooi versierd dan 
het woonhuis. Ze zijn statig door hun 
grootte, maar missen bijvoorbeeld de 
natuurstenen elementen.

Bij de dieren…

Waar bij kleine boerderijtjes het leef-
gedeelte meestal slechts uit één ruim-
te bestond met daarin een bedstede, 
was het woonhuis van de vierkant-
hoeve een waar boerenburgerhuis. 
Zo’n burgerhuis stond in de regel wat 
hoger dan de stallen en de schuren.. 
Het had een half ingezonken kelder 
als opslagplaats, een aparte keuken 
en woonruimte, aparte slaapkamers 
en tot slot een schoonkamer met de 
mooiste meubels, die enkel op speci-
ale momenten of voor het ontvangen 
van gasten gebruikt werd. De slaap-
kamers waren vaak ‘opkamers’, met 
enkele trapjes vanuit het gelijkvloers 
bereikbaar. De voordeur was met  
enkele arduinen trappen bereikbaar: 
een ideale verhoging om ’s mor-
gens na het rinkelen van de bel de 
dagloners en het dienstpersoneel te  
verzamelen om daarop de dagtaken 
op te dragen,…

Het boerenburgerhuis

De veranda van het landhuis bij hoeve Persoons 
in Ezemaal, Landen.

Henri en Paul van hoeve Keukses in Geetbets 
ontvingen in 1910 een diploma van de Land-
bouwcomice van Zoutleeuw, een overheidsor-
ganisatie die de landbouwers wilde informeren 
over de ontwikkelingen in de landbouw, voor 
de kwaliteit van hun stallen. Een “moderne” 
stal in 1910 bood voldoende ruimte voor ieder 
dier, had verluchtingsmogelijkheden, afzonder-
lijke en stenen kribben tegen het verspreiden van 
ziekten en liefst ook een efficiënte manier om het 
mest af te voeren.

Een foto op de binnenkoer van Hoeve De Bleuke 
in Kortenaken uit de jaren 1930. Op de achter-
zijde 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 voor-
malige toilet. De ijzeren kooi voor de stal was het 
hondenhok. Bemerk ook de mesthoop: deze lag 
traditioneel in het midden van de koer.
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Hoeve Bogaert - Walshoutem (Landen)

Er doen verhalen de ronde dat bepaalde kleuren-
combinaties verbonden zijn aan de eigenaar van 
de hoeve. Wanneer een rijke familie meerdere 
hoeves in pacht gaf, droegen deze bijgevolg al-
lemaal dezelfde kleuren, vaak overeenstemmend 
met hun wapenschild. Zo zou iedereen in de streek 
deze gebouwen herkennen als eigendom van één 
familie. Na onderzoek bleek dat dit echter zelden 
in België gebeurde. Een andere theorie stelt dat 
de kleur van de vensters, luiken en deuren 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 wor-
den aan de hand van literatuur. Het definitieve 
antwoord kan waarschijnlijk gevonden worden 
in efficiëntie. Verfkleuren zijn afhankelijk van de 
beschikbare grondstoffen. Vensters, deuren en 
luiken kregen vooral de kleuren die simpelweg 
voorhanden waren. Zo waren de poorten en stal-
deuren van hoeve De Bleuke in Kortenaken lange 
tijd groen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
deze verf echter niet meer voorradig omdat ze als 
bestanddeel in munitie gebruikt werd. Bijgevolg 
zijn ze daarna grijs geverfd. 

Niet voor de gewone man

Een ansichtkaart van het Vinnehof (jaren 1910) in Zoutleeuw. Hertog Jan I schenkt in 1278 de turfwinning 
in deze streek aan zijn zoon. Wanneer de Abdij van Park (Leuven) de ontginning overneemt, bouwt ze ook 
een hoeve. De turfwinning vormt het kunstmatige ‘Vinnemeer’. Na de Franse Revolutie wordt het goed aan-
geslagen en openbaar verkocht.  Het Vinnehof is nu het onthaalcentrum van provinciedomein Het Vinne.

De hoeve van het Hof van Elsmeren in Geetbets 
is even rijkelijk versierd als het kasteel zelf.

De grootste der vierkanthoeves 
waren eigendom, samen met vele 
gronden, van abdijen en de adel of 
burgerij. Deze hoeves stonden ofwel 
op het erf van de abdij, het kasteel of 
herenhuis, ofwel apart, als plaatse-
lijke “voorpost”, uitgebaat door een 
hofmeier of een pachter. In het he-
renhuis van de abdijhoeve woonde 
dan één hofmeier, een broeder of 
een zuster, met pachters en dienst-
personeel onder hem of haar. Zo had 
de abdij van de Oriënte in Rummen 
zowel haar hoeve op het erf staan, als 
hoeves in haar eigendom die elders 
stonden.
Het Monnikenhof in Geetbets was 
daarentegen één van de  voorposten 
van de Leuvense Abdij van Vlierbeek. 
De Vlierbeekwinning in Kortenaken 
is er nog zo eentje. In 1663 bezat de 

Abdij van Vlierbeek maar liefst 21% 
van de gemeente Geetbets! Die an-
dere grote Leuvense Abdij, Abdij van 
Park, had meer hoeves en gronden 
in Zoutleeuw. Hun gigantische tien-
denschuren getuigen van de tienden 
(letterlijk  één tiende van de oogst) 
die de plaatselijke bevolking aan 
deze machthebbers moest afstaan in 
ruil voor hun bescherming.

Hebben de kleuren van 
de poorten, deuren en 
luiken een betekenis?
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Bouwen met
het landschap 
De boer bouwde zijn hoeve met 
bouwmaterialen uit de directe om-
geving. Dit was praktisch en goed-
koop. De kleine langgevelhoeves 
bestonden lange tijd uit het broze 
vakwerk, met hout uit de bossen, 
leem en klei uit de plaatselijke gron-
den en stro van de velden. Maar uit-
eindelijk werden vrijwel alle hoeves, 
groot en klein, opgetrokken uit de-
zelfde bloedrode baksteen. De ty-

Zicht op het woonhuis, de stallen en de koer van de Kasteelhoeve van 
Wange: een harmonieus samenspel van baksteen en natuursteen.

Achter afgebrokkeld leem in een vervallen 
schuur komt het gevlochten houtwerk te voor-
schijn (Hoeve Liefkensrode, Kortenaken)

Lemen langgevelhoeve, Zoutleeuw

In een hoge muur bevinden zich in het metselwerk soms vierkante gaten aan de bovenzijde. Deze dienen als bevestigingspunt-
en voor een steiger onder de kap. Vroeger werden vaak vliegende steigers gebruikt. Ankers in gevels verbinden de steunbalken 
met de muren en beletten dat de muren naar buiten uitzakken. Deze ankers werden vaak sierlijk vormgegeven. Op de voorgevel 
van hoeves, maar ook van andere gebouwen, werden ze bijvoorbeeld gesmeed in de vorm van cijfers. Deze  jaartalankers tonen 
dan het bouwjaar van de hoeve.
Tegen de schuine dakranden van een bakstenen puntgevel worden de metsellagen soms versierd. Als de bakstenen schuin in een 
zaagtandmotief worden gelegd, noemt men dit een vlechting. De vlechting zorgde ook voor versteviging van het metselwerk.

pische kleur was te danken aan het 
ijzeroxide in de plaatselijke bodem. 
Ook natuurstenen kwamen van de 
dichtstbijzijnde groeven, omdat dit 
opnieuw makkelijk en goedkoper 
was, hoewel de basisprijs een stuk 
hoger lag. Zo hebben voornamelijk 
de rijkere hoeves verstevigende en 
versierende elementen in Gobertan-
gesteen en Tiens Kwartsiet. 

Typische bouwkundige elementen
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Het oog
wil ook wel wat
Het verband tussen de architectuur 
van de hoevegebouwen en hun 
functies ligt voor de hand, maar boe-
ren in Zuid-Hageland hadden ook 
oog voor schoonheid en afwerking. 
In de eerste plaats was het de gevel 
van het woonhuis die mooier afge-
werkt werd, maar ook poortgebou-
wen, stallen en schuren kregen wel 
eens wat tierlantijntjes mee.

Naarmate natuursteen duurder werd, 
begon ook baksteen op te komen 
als stijlelement in de gevel van een 
hoeve. Vaak was dit stijlelement ook 
functioneel, bijvoorbeeld om het dak 
of de muur boven een venster (met 
een boogje) te dragen. 
Een veel voorkomend en schat-
tig ornament van Zuid-Hagelandse 
hoevegevels, groot en klein, is het 
muizentandfries: een baksteen werd 
dwars in de gevel gestoken (recht of 
in een schuine hoek), waardoor ‘tan-
den’ ontstaan waarop de witgeverf-
de houten kroonlijst van het dak rust. 
Bij oudere huizen kan je de muizen-
tandjes vaak goed zien, precies om-
dat er door de aanleg van een nieuw 
dak geen kroonlijst meer op steunt.

Pas na 1750 begon ook in onze stre-
ken de Lodewijk-XV-stijl door te drin-
gen in de vorm van versiering rond 
vensters en deuren en de classicistisch 
aandoende gevelindelingen: de ge-
vels zijn symmetrisch ingedeeld door 
een regelmatige verdeling van ramen 
en voordeur. Ze zijn rechthoekig met 
een vlakke zandstenen omlijsting. De 
zeer hoge deur met een bovenven-
ster is typisch voor de Franse stijl. Van-
af het begin van de 19e eeuw werd de 

Nuttige elegantie

Modegevoelig Hageland
omlijsting van ramen en deuren een-
voudiger en rechtlijniger. Dit was niet 
alleen een modeverschijnsel, maar 
ook een gevolg van de duurdere prijs 
voor natuursteen.    

Het woonhuis van hoeve De Coster in Zuurbemde (Glabbeek) ge-
tuigt van een typische negentiende-eeuwse baksteenstijl. Onder 
de witte, versierde kroonlijst bevindt zich het muizentandfries.

detail muizentandfries
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Zo de Hagelander, 
Zo de hoeve
Wanneer Emile Vliebergh in zijn stu-
die ‘Het Hageland: zijne platteland-
sche bevolking in de 19de eeuw’ de 
Hagelander omschrijft, blijkt die niet 
onder één noemer te vangen: ener-
zijds staat de Hagelander bekend om 
zijn “ruw karakter”, en zegt men van 
de Hagelandse boerin dat ze “wat 
minder rap is in haar werk”. Hage-
landers geven dan ook niet veel blijk 
van initiatief, maar “wanneer ze iets 
aanpakken, zijn ze geestdriftig”. An-
derzijds is het ook een gastvrij volk, 
dat behulpzaam en vrijgevig is, maar 
wel minder gevoelig dan de Kem-
penaar. Onbetrouwbaar, dat ook, en 
“stijfhoofdig”.
Zo divers het karakter van de Hage-
lander, zo verscheiden zijn hoeve! Je 
kan historische boerderijen grofweg 
indelen in langgevelhoeves ener-
zijds en vierkanthoeves anderzijds, 
maar uiteindelijk ontstaan naar be-
hoefte van de boerenfamilie talloze 
tussenvormen. Tegenwoordig zien 
we vooral nog de vierkanthoeves 
als historisch deel van het boeren-
landschap omdat de kleinere lang-
gevelhoeves veelal verdwenen zijn, 
een evolutie die het onderzoek be-
moeilijkt. 

De historische hoeve is in essentie dy-
namisch. Naargelang de noden van 
de landbouwer kwamen er schuren 
en stallen bij, die het erf niet altijd vol-
ledig afsloten. Met open hoeken was 
de koer immers gemakkelijker te be-
reiken vanuit de omliggende weides 
en velden. De hoeve groeide mee met 
de landbouwactiviteiten die er plaats-
vonden. Zo vertelt elke hoeve haar 
eigen unieke geschiedenis, en blijft 
ze tegelijk steeds in gesprek met haar 
omgeving. 
Dat inzicht geldt ook vandaag nog! 
Minder en minder historische hoe-
ves zijn nog in landbouwgebruik. 
De vraag naar creatieve herbe-
stemmingen voor deze prachtige 
getuigen van ons landelijk verle-

den zit dan ook in stijgende lijn. 
Kangoeroewoningen, B&B’s, feest-
zalen,… ook hier is het diversiteit 
troef. Kennis van en waardering 
voor de typische kenmerken en 
erfgoedelementen kunnen helpen 
om de pracht van de historische 
hoeves te bewaren en hun tegelijk 
een zinvolle nieuwe toekomst te 
geven. Maar hoe divers de noden 
en plannen van de hedendaagse 
hoeve-eigenaar ook zijn, de ziel 
van de hoeve die de eigenaar moet 
koesteren ligt hier: in haar verbon-
denheid met de bodem waarop 
ze staat, de omgeving waarvan ze 
deel uitmaakt en de  landbouwac-
tiviteiten die er altijd de motor van 
geweest zijn. 

Pachthof van Compenrode, Kortenaken
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Fiets! 
van hoeve tot hoeve
Heel wat van de schoonheid 
en typische kenmerken van 
de historische hoeves zijn 
gewoon vanop de openba-
re weg te bewonderen.

Aan de hand van drie fietslus-
sen doorheen de gemeenten 
Geetbets, Kortenaken, Lan-
den en Zoutleeuw kan je 
zelf op ontdekking. Je kan 
starten vanop de parking 
bij de aangeduide start-
plaats of onderweg instap-
pen. De routes volgen de 
gekende fietsknooppun-
ten.

Bij elke route zijn één of 
meerdere mogelijkheden 
voorzien om de route in 
te korten. In een overzicht 
vind je de meest merkwaar-
dige hoeves per gemeente 
opgelijst. Een flink aantal er-
van ligt op de uitgestippel-
de trajecten. Je zal er heel 
wat elementen herkennen 
die in deze brochure wor-
den uitgelicht. Respecteer 
op je tocht de privacy van 
de hoeve-eigenaars. Veel 
fietsplezier!
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Deel je onze passie voor 
de historische hoeve?
Tijdens het project ‘Fier op de hoeve 
van hier’, waarvan deze brochure 
een resultaat is, werd duidelijk dat 
de interesse van hoeve-eigenaars 
bijzonder groot was om zélf de 
geschiedenis van hoeves te ontrafe-
len. Juist voor die gedreven hoeve-
eigenaar en/of -liefhebber vervaar-
digde CAG de handleiding ‘Achter 
de poort van de historische hoeve. 
Hoe reconstrueer je de geschiedenis 
van een hoeve?’ Deze digitale hand-
leiding biedt stap voor stap tools 
aan die je leren werken met onder 
meer historische kaarten, kadasters 
en archieven. Benieuwd naar meer? 
Start je zoektocht hier:

https://hetvirtueleland.be/themes/CAG/
images/files/Handleiding_Achter_de_
poort_van_de_historische_hoeve.pdf

Via de facebookgroep ‘Hoevege-
schiedenis Zuid-Hageland’ willen we 
geïnteresseerden, vragen, informatie 
en ervaringen omtrent hoeves sa-
menbrengen. Zo kunnen eigenaars, 
(amateur)historici en professionals 
elkaar versterken. Allen met één 
drijfveer: de liefde voor de histori-
sche hoeve als waardevol erfgoed in 
onze streek met anderen delen. Ben 
je zelf op zoek naar informatie over 
je eigen historische hoeve of eentje 
in jouw omgeving? Stootte je op 
een oude foto, prentkaart, tekening 
of document die je niet meteen kan 
thuisbrengen? 

https://www.facebook.com/
groups/2188888121423823/

Of ben je van plan om zo’n hoeve te 
restaureren of te renoveren? Zoek 
je tips, voorbeelden, bouwmateri-
alen of een geschikte architect of 
aannemer met gevoel voor erfgoed? 
Met deze vragen kan je terecht in de 
facebookgroep: 

Hoeve Liefkensrode, Kortenaken



De wetenschappelijke historische 
studie waarop deze brochure geba-
seerd is, kan je downloaden via de 
website van het Centrum Agrarische 
Geschiedenis of van Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland: Je vindt 
er een schat aan informatie over ver-
schillende hoeves en hoevetypes in 
Zuid-Hageland, sprekende voorbeel-
den, levendige beschrijvingen en 
veel fotomateriaal om vele avonden 
bij te verwijlen! 
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