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1 Het hoeve-ensemble

Het gaat om een min of meer gesloten hoevecomplex dat in meerdere bouwfasen tot deze vorm is
geëvolueerd.  Het eigenlijke woonhuis is  een langshoeve die min of meer N/Z georiënteerd  en die
blijkbaar (1716?) aan de noordelijke kant tegen  het uiteinde van een bestaande schuur (O/W)
werd  geplaatst .

Op de kadastrale Popp kaart (post 1858) zien we dat de hoevebebouwing op perceel 331 bestond uit
een u-vormig geheel bestaande uit de grote schuur (noord) , een woonhuis (oost ) en een
schuur/stal (zuid). Op hetzelfde perceel  dat zich in oostelijke richting uitstrekte bevond zich nog een
klein vierkant gebouwtje (bornput ?) en een grotere rechthoekige constructie die wellicht als
schaapskooi functioneerde. Langs de dreef bevind er zich nog een smalle constructie. Ten noorden
van de hoeve situeerde zich het ‘kasteel genaamd de Katers’ waaraan  een park met kronkelende
dreven aansloot , mogelijks dus een Engelse landschapstuin. Dit park was ingesloten (perceel 359)
door een ‘lustwater’, een vijver dus . Het geheel werd ingesloten in een vork van dreven die in de
kadastrale legger beplant land (perceel nr. 335) worden genoemd  wat doet vermoeden  dat deze
met grote loofbomen waren afgezoomd.  De reden waarom de beide schuren aan de westkant
schuin waren afgesloten  heeft te maken met de schuine perceelindeling die de onmiddellijk
aanpalende westelijke dreef veroorzaakte.
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Aan de zuidzijde bevonden zich een grote tuin (moestuin) en een boomgaard.

Aan de westelijke zijde wordt het erf sinds de jaren 1930 grotendeels afgesloten door een
wagenhuis dat blijkbaar werd samengesteld met recuperatie.

Grondplan van de hoeve.  Stadsarchief Antwerpen  326#18983   De drie slaapkamers verkregen een aparte nummering.1

1 De vier grote plannen die werden uitgewerkt door de Dienst voor werken van de stad Antwerpen dragen de
nrs. 326#18980 , 326#18981,326#18982 en 326 #18983. Ze kunnen digitaal worden opgevraagd via het site van
het Felixarchief.
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2 Bouwhistorische analyse en beschrijving van de gebouwen

2.1 Hoevewoning

Het eigenlijke woninggebouw werd voorafgaand aan de zuidelijke veestal gebouwd. Hiervan getuigt
het feit dat er een deel van de bestaande achtergevel van het woonhuis werd overbouwd door de
aanpalende veestal en dat er in dit gedeelte in het staldeel buitenankers voorkomen.

Veestal , binnenkant gemene gevel met woonhuis west . Bemerk de ankers.

In het opgetrokken deel van de veestal komt momenteel nog een dichtgemaakt venstertje voor
(zolder woonhuis) dat in de oorspronkelijke versie van het woonhuis nog vrij was (lagere helling aan
achterzijde ) doch dat bij de verbouwing van het woonhuis (verbreding) onder het aangepaste dak
terecht kwam.
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Zolder van het woonhuis , gemene muur met veestal.  Bemerk dichtgemetseld venstertje.

Het woonhuis werd aan de noordelijke zijde gebouwd tegen de bestaande grote schuur.  Dit is goed
te merken aan de voorgevelzijde waar de bestaande , van een vlecht voorziene schuurgevel deels
werd overmetseld bij het optrekken van het woonhuis.
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Voorgevel woonhuis met deels overbouwde schuurgevel met vlechting.
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2.1.1 Gevels van het woonhuis

De zuidelijke puntgevel is bovenaan trouwens gedateerd is in 1716 (later aangebracht).  De geveltop
is voorzien van vlechtingen.  Het getralied middenvenster van het gelijkvloers heeft geen echter
omlijsting maar een gewone baksteen beëindiging.  Voor zover zichtbaar zit hierboven een strek.
Het raam heeft geen bovenwaaier maar twee vleugels die met metalen roeden in drie zijn verdeeld.
Het lijkt eerder laat 19de eeuws te zijn.

Het zoldervenster heeft blijkbaar nog zijn omlijsting in kalkzandsteeen (lediaan ?) en een latei in
blauwe hardsteen (met daarboven een ontlastingsboog). Dit lijkt nog 18de eeuws of toch ten
minstens  18de eeuws met aanpassing.  Het raam lijkt ook eerder in de tweede  helft van de 19de

eeuw te dateren.

De zuidelijke zijgevel  van het woonhuis
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De achtergevel van het woonhuis heeft afgezien van het raam van de opkamer en de kelder (fase
vroege 19de eeuw ) geen oudere openingen meer.  Er zijn enkele met machinale baksteen omlijste
vensters (3de kwart 20e eeuw) en een deur uit dezelfde periode.

De westelijke achtergevel van het woonhuis

De hoek woonhuis/schuur-stal  met het bakovengebouwtje
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De voorgevel van het woonhuis vertoont niet meer zijn oorspronkelijk vroeg 18de eeuws karakter
maar toont heel wat kenmerken die op de late 18de of vroege 19de eeuw wijzen.  Het ziet er naar uit
dat de verticale bouwnaad rechts van de deur voornamelijk te maken heeft met de verbouwing van
de voorgevel.

Verticale bouwnaad tussen de deurtravee  en de opkamertravee
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Op zolderniveau echter vertoont de muurplaat hier géén bouwnaad.

De muurplaat aan de voorgevelzijde ter hoogte van de  verticale bouwnaad.

Linker helft van de voorgevel
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De centrale toegangdeur vertoont een met recht afgewerkte blauwe hardsteen gestructureerd
bovenlicht waarin een ruitvormige waaier is geplaatst.  Dit wijst eerder naar het neoklassicisme van
de vroege 19de eeuw. 2

Voordeur met bovenlicht

2 Rechts van de deur zien we een verticale bouwnaad die in verband kan staan met de vroeg 19de eeuwse
wijzigingen aan de voorgevel .
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Ook de vensters  die eveneens zijn voorzien van rechte boven en onderdorpels  hebben een
neoklassieke inslag met hun waaiers met vlakke middenstijl en een met een halfbol en een kwarthol
geprofileerd kalf .  De vleugels zijn door midden gedeeld met een ijzeren roede .

Voorgevel, venster onder ontlastingsboog  met vroeg 19de eeuw raam
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Deze kenmerken vinden we overigens ook terug in de venstertjes van de opkamers vooraan en
achteraan. Hier zien we dat de roedenverdeling werd uitgevoerd met opgespijkerde ijzeren roeden.

Raam van de opkamer achteraan
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Raam van de opkamer vooraan
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Ook de zoldervenstertjes vertonen dezelfde kenmerken

Zoldervenstertje aan de voorgevelzijde

Wat het woonhuis betreft kunnen we stellen dat het in kern nog wel teruggaat tot de 18de eeuw
maar dat het diepgaand werd verbouwd en uitgebreid in de eerste helft van de 19de eeuw . Toen
werd aan de achterzijde een gang toegevoegd,  waarbij een deur werd geopend in de zijgevel van de
stal , een gang die een rechtstreekse verbinding  vormde met de uitgebreide kelder.  Op dat moment
werd ook de voorgevel aangepakt  en voorzien van nieuwe doorbrekingen.
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2.1.2  Interieur

Het woonhuis zelf is éénlaags met een half ondergrondse kelder onder dwars tongewelf aan de
noordzijde waarboven beide opkamers (slaapkamers 1 en 2) zijn gelegen.  Verder zijn er nog een
grote leefruimte met open haard, een grote slaapkamer (3) en aan de achterzijde een gang.

Uit de analyse van de schaarspanten met kromstijlen blijkt dat deze grotendeels werden gerealiseerd
uit recuperatie van een wellicht even groot spant (vorig woonhuis ?).  Dit blijkt uit minstens  één nog
in verband gerecycleerd kromstijlspan en bijbehorende schaarbalk.

Spantbeen met korbeel en schaarbalk met intacte nummering I links.

Blijkbaar werd op een bepaald ogenblik het woonhuis aan de achterzijde verruimd  door de
toevoeging van de gang . Hierbij werd ook de daar gelegen opkamer vergroot en werd in die zone de
oude achtergevel weggebroken.  Daarbij kwam de in het midden van de opkamer opgelegde
moerbalk zonder steun te zitten.  Om dit op te vangen werd op de zolder een bijkomend muurtje
opgetrokken waarop een zware dwarsbalk (verzwaarde gording) werd geplaatst die aan de
noordzijde werd opgelegd op de vergrote puntgevel.  Op deze dwarsbalk werden twee  deels
getorste smeedijzeren staven bevestigd die de onderliggende moerbalk , die werd verlengd tot aan
de huidige achtergevel, optrekken.
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Zolder woonhuis achtergevelzijde , steunmuurtje voor verzwaarde gording.
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Zolder woonhuis , noordelijke gevel met links vergroting . Het steunmuurtje van de afgebroken muurplaat achter het
spantbeen bleef bestaan.

Verhoogd geveldeel , blootgelegde bouwnaad.
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Zolder woonhuis, door smeedijzeren trekkers opgetrokken moerbalk met daarop rustend schaaerbeen.
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Slaapkamer 3 , door de trekkers opgevangen moerbalk daar waar de achtergevel werd afgebroken.

Bij de verbreding van het bouwvolume wijzigde dus ook de dakhelling.  Daartoe werden aan de
onderzijde per spant schuine schoorwerken toegevoegd  en werd de gording  op het niveau van de
eerste schaarbalk naar buiten verlegd op toegevoegde steunstructuren.
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Zolder woonhuis, achtergevelzijde , verhoogde gordingen voor aanpassing dakhelling boven aanbouw.

De zolder werd blijkbaar na deze vroeg 19de eeuwse verbouwing volledig voorzien van een typische
brede plankenvloer in loofhout (abeel  of olm).



Catershoeve                              Studiebureau L. De Clercq Bouwhistorisch verslag   2015
23

Plankenvloer van de zolder

Van de oude buitengevel die nu een scheidingwand vormt stamt nog , ter hoogte van de grote
leefkamer met alkoof,  de tussendeur met de gang die in feite nog de oude buitendeur is. De gang
bood het voordeel een directe verbinding  te vormen  tussen de schuur/ koestal  (met aparte deur)
en de kelder. De voute onder de opkamers werd wellicht verlengd.3 De huidige toegang tot de
kelder, waarvoor een ronde steekkap werd gecreëerd , was aanvankelijk vanuit de gang toegankelijk
door een schuin luik.

3 In de verkoopsakt van 1735 worden in de ‘ groote hoeve’ kelders vermeld .
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Kelder woonhuis , nieuwe keldertoegang in steekkap.

De oorspronkelijke toegang tot de kelder situeerde zich aan de voorgevelzijde en werd later
dichtgemaakt.
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Kelder woonhuis , oorspronkelijke keldertoegang, heden dichtgemaakt.
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Bij de aanpassing van de opkamers werd mogelijk ook de alkoof in de grote kamer geplaatst en
werden bezijden ervan de deuren geplaatst met de twee trapjes naar respectievelijk  de opkamers 1
(oost) en 2 (west).  Daarin werd  de vermoedelijk bestaande zoldertrap, die door een raveel stak
opgenomen.

Grote kamer , alkoof

De alkoof is voorzien van een eenvoudige vlakke omlijsting met aan de binnenzijde een ronde kraal.
Dit wijst eveneens op de vroege 19de eeuw.
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Deurtje met de inkomhal

Het deurtje tussen de inkomhal is van het beklampte type en draait op speunen.  Het middenraampje
is verdeeld met metalen roeden.  Dit wijst eveneens op het begin van de 19de eeuw.
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Deurtje naar het halletje naar de tweede opkamer
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Het deurtje naar de tweede opkamer (2) heeft dezelfde  kenmerken en mag eveneens in de vroege
19de eeuw worden gedateerd.

Deze grote kamer heeft nog zijn monumentale haard , op diepe afgeronde schouwwangen,
behouden.  Erboven  torent op de zolder een reusachtig rookkanaal.

Overzicht op de grote open haard

De roostering van zowel de grote kamer als van de pronkkamer heeft nog zijn moerbalken mlet
eenvoudige sleutels.  Deze zolderingen werden wellicht sinds het begin van de 19de eeuw afgewerkt
met een vlakke bepleistering.
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Wang met eenvoudige uitstekende  afgeknotte draagbalk

Schouwlijst (gedeelte) in neorenaissance stijl  (eerste kwart 20e eeuw)
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Voorraadkastje uit vroege 19de eeuw links naast de haard
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Schouw van de pronkkamer met daarachter het nog grotere schouwvolume van de woonkamer
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In kamer 3 (vroegere pronkkamer) ernaast staat nu een brede 19de eeuwse schouwmantel met
eenvoudige vlakke boezem in de plaats van een vroegere haard.  Op zolder rest nog het brede
rookanaal  van die haard.

Vroegere pronkkamer met 19de eeuwse schouw



Catershoeve                              Studiebureau L. De Clercq Bouwhistorisch verslag   2015
34

2.2 Grote schuur

De beschrijving van deze schuur is voornamelijk gebaseerd op de plannen die in 1989 door de stad
Antwerpen , dienst voor werken , departement gebouwen ,afdeling studie werden opgemaakt.

Uit de opmeting van de voorgevel blijkt  dat deze langsschuur  werd vooraf gegaan door een lagere
versie die wellicht geen wolfskap had maar een gewone puntgevel.  De enige duidelijke getuige is de
muurvlecht van de vroegere gevel die zich in de voorgevel liet opmerken boven de eigenlijke
schuurtoegang.   Deze helling kwam niet overeen met de zuidelijke lagere beuk die wellicht ook als
tasvloer werd gebruikt.

Typisch voor een dergelijke langsschuur is de van  poorten in voor en achtergevel  voorziene  hoge
zijtravee waar de hooiwagens en karren los door konden rijden.  Een bijzonder gegeven van deze
schuur was dat er aan de voorgevelzijde van meet af aan een hoge centrale poort met houten latei
onder rondbogige ontlastingsboog werd aangebracht die toegang  verschafte aan de een wagenhuis
en links daarnaast nog een gewone deur die toegang gaf tot een paardenstal. In het wagenhuis werd
later een kleine schouw geïnstalleerd.  Men kan zich de vraag stellen of deze beide aparte lokalen
ook niet in de vroeg 19de eeuwse bouwcampagne in de schuur werden geïntegreerd. Het raampje
van de zolder boven de paardenstal  heeft in ieder geval ook een kleine roedenverdeling en de
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toegangsdeur naar’ de stal heeft ook een eenvoudig getralied bovenlicht .  Ook de centrale poort
onder de ronde ontlastingsboog lijkt eerder uit de vroege 19de eeuw te dateren.

Zowel het wagenhuis (op plan genaamd paardenstal) als de paardenstal (op plan genaamd berging)
dwarsen de houten draagstructuur hetgeen mee kan duiden op hun latere inbreng.  De zolder boven
deze ruimtes was bereikbaar van op de zolder van het woonhuis alwaar zich in de topgevel een
deuropening met beklampte deur bevind.  Mogelijk had de schouw een aansluting op de zolder.
Deze zolder zou dan mogelijk als knechtenkamer hebben gefuctioneerd.

Detail plattegrond twee oostelijke traveeën , uit Plan Grote Schuur , Bestaande toestand , Dwarse sneden, Stad Antwerpen ,
Dienst voor werken , departement gebouwen, afdeling studie,  Maart 1989.
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In de achtergevel  tekent zich een analoge bouwnaad af als in de voorgevel nl. een vlechting
(geveleinde) een lager helling  boven de doorgangstravee.

Detail westelijke gevel uit Plan Grote Schuur , Bestaande toestand , Dwarse sneden, Stad Antwerpen ,  Dienst voor werken ,
departement gebouwen, afdeling studie,  Maart 1989.

De schuur heeft een complexe spantconstructie waarvan de kern wordt gevormd door twee verticale
gebintestijlen die wordt afgedekt door een pseudo- ankerbalk4.  De constructie is dubbel verstijfd nl.
één maal door twee schuine schoren die het midden van de ankerbalk ondersteunen en dan
nogmaals door twee grote korbelen.  Op dit juk staat een tweeledig schaarspant met daarop nog een
kleine van een makelaar voorziene driehoek.  De schaarspanten zijn niet enkel  voorzien van korbelen
doch eveneens van grote schuingeplaatste standzonen. Aan de noordzijde ,boven de grote
doorgang, werd het dak uitgevuld met  over de gordingen geplaatste dwarshouten zodat de
overspanning boven de doorgang hoger kon worden opgetrokken en de hooiwagens hier konden
binnenrijden. Het dakkeperwerk was geschikt om er een rietafdekking op te leggen.

Van de muur aan de straatzijde , die in het verlengde van de voorgevel van het woonhuis  ligt, bleef
nog een fragment overeind.  In de dagkanten van de venster en de deuropening  naar de berging
bleven eenvoudige dorpels en lijsten in Lediaanse kalkzandsteen bewaard.

4 Een echter ankerbalk wordt door de staanders doorgestoken. Hier zijn zowel opliggende als halfhoutse
verbindingen toegepast.
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2.3 De schuur-stal

De jongere zuidelijke langsschuur (later koestal) met middenpoort  is vijf traveeën diep en is op de
langsgevels voorzien van vlakke lisenen. In de blinde vakken bevonden zich oorspronkelijk kleine
getraliede venstertjes. Deze werden in de eerste helft van de 20e eeuw vervangen door dubbele
stalvensters (inrichting huidige koestal)., zuidkant.

Zuidelijke gevel  van de veestal met lisenenstructuur op de traveeën.
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Noordelijke gevel van de veestal met oorspronkelijk getralied venstertje.
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De oostelijke puntgevel is voorzien van een brede korfboogpoortr waarboven op zolderniveau een
rondboogdeur en daarboven een ronde oculus.

Voorgevel stal  in tegenstelling tot woonhuis en grote schuur zonder vlechtingen in de topgevel
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De  voetbalken van de zeer brede schuur  worden  in het midden gesteund door forse standvinken.

Zware standvinken in de veestal.



Catershoeve                              Studiebureau L. De Clercq Bouwhistorisch verslag   2015
41

Dit bijzonder gegeven werd reeds voor 1950 gesignaleerd door Clemens V. Tréfois in zijn
overzichtswerk over hoevenbouw 5.

Veestal , Foto gemaakt voor 1950 door C. Tréfois.

5 Clemens V. Tréfois, Onwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur, Sint Niklaas 1978, p.68.
Oorspronkelijke uitgave 1950.
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Drie van de vier standvinken stonden eertijds in het verlengde van het meest oostelijke exemplaar opgesteld dat is blijven
staan.  Deze meer excentrische opstelling had aanvankelijk wellicht te maken met de centrale doorgang waarvan de poort
aan de straatzijde nog getuigt.

Moerbalk met daarin invloevingen van de vroegere standvink met de korbelen.
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Veestal , schaarspant .

Daarboven strekt zich een geweldige drieledige eiken kap.  Om de opleg van de twee onderste
gordingen te optimaliseren werden de scharen aan de voeten een beetje ingekort. De gordingen
konden hier plat worden geplaatst. De bovenste driehoek is gevormd door het halfhouts verbinden
van de doorstekende stijlen en deze ook nog eens dwars te verbinden met behulp van een halfhouts
vastgemaakt dwarshout.  De gordingen  zijn hier overhoeks opgelegd.  De top van deze driehoek
werd afgeplat zodat de nok plat kwam te liggen.

Het dakvlak zelf kwam in eerste instantie tot stand door middel van telkens zes lange keperbalken
die over de gordingen werden bevestigd.  Daarover werden langse balken gelegd die de uiteindelijke
dakbedekking  dragen. 6 Dit gebouw droeg tot in de jaren 1990 een rood pannen dak. Daarvoor
echter ook een strodak.

Op de zolder bevond zich , in de zone waar de trap uitkomt,  tevens  een knechtenverblijf. Dit was
voorzien van een primitieve bepleistering op het dakvlak en een planken beschot.

6 Ook de zuidelijke schuur droeg eertijds een rieten dak  zie  : Antwerpen Stadsarchief Dossier 242#205 .
Werken met rijkssubsidie,District Merksem – Catershoeve , Dringende instandhoudingswerken aan de Grote
Schuur, met post afbreken van riet.
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De stal werd heringericht en gemoderniseerd tot grote koestal in het tweede kwart van de 20e eeuw
Op dat moment werd de houten roostering voor een ruim gedeelte voorzien van  vlakke betonnen
welfseltjes tussen I- ijzers en werden grote  betonnen vensters aangebracht in de zuidelijke gevel.  In
die periode werd ook de korte westelijke gevel afgebroken en grotendeels met machinesteen terug
opgebouwd.
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Achtergevel stal met onderaan mechanische baksteen en bovenaan wellicht recupbaksteen

In de stal werd een infrastructuur aangebracht volgens de principes van de grup- of bindstal , een
stallingssysteem dat omstreeks 1900 zijn intrede deed heel populair was tot omstreeks 1965.

De stal werd voorzien van twee brede plateau’s in baksteen met aan de ene kant de metalen bind-
stangen waarachter de voerderbak en aan de andere kant de grup (goot) en de mestgang waarlangs
het mest kon worden uitgehaald. 7

7 Actuele bindstallen voor Melkvee, Brochure 50, Departement voor Landbouw en Visserij, s.l. , s.d. .
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2.4 Het wagenhuis

Dit monumentaal ,door een schilddak bekroond gebouw van vijf traveeën staat dwars op de stal
ende schuur en sluit als het ware het erf af. Het wagenhuis werd wellicht pas rond 1934 hier
opgetrokken en dit mogelijk met recuperatiemateriaal. Het is een houtstructuur die op de
uiteinden wellicht later werd versteend.

De spanten bestaan deels uit eiken – en deels uit grenenhout (halfronde houten).  Op één van de
eikenhouten draagstijlen zijn gehakte merktekens waar te nemen.  Dit wijst erop dat het eiken
recuperatiemateriaal nog dateert van voor 1800.

Wagenhuis , oostelijke zijde , derde spant van links, telmerken I

Het geheel is opgebouwd met grote ontdubbelde spanten die bij de middelste drie traveeën rusten
op houten stijlen. De horizontale ontdubbelde  balk wordt trekplaat genoemd. De trekplaten
omvatten hier de schaarbenen en de makelaar.8 Ze werden uitgevoerd in gehalveerde sparren.

De toepassing van ontdubbelde of samengestelde  balken mag in het midden van de 19de eeuw
worden geplaatst.

De gordingen werden ondersteund door middel van lage steekschoren in grenen die op de onderste
trekbalk staan opgesteld .

8 H. Janse, Houten kappen in Nederland 1000 – 1940, Delft 1989 p. 299-300.
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Overzicht van spant met bijkomende schoren naar de gordingen

Half open verdeelwand planken in naaldhout
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Overzicht van de belangrijkste bouwfasen

Chronologisch gezien kunnen we de ontstaansgeschiedenis van de huidige schuur als volgt
samenvatten en op plan duiden :

- 1 Grote noordelijke langsschuur :   17e of 18de eeuw,  lichtblauw .

- 2 Kern woonhuis : 18de eeuw , rood.

- 3 Zuidelijke schuur/stal : eind 18de eeuw, lichtgroen

- 4 Gang woonhuis : vroege 19de eeuw , geel

- 5 Bakhuis , ca 1898 , middelgroen

- 5 Wagenhuis :  ca. 1934 , paars
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4 De cultuurhistorische waardestelling

Alhoewel sinds de wegenaanleg en de verkavelingen uit de jaren 1930 sterk aangevreten sluit  deze
18de eeuwse domaniale hoeve nog steeds aan bij het ten noorden ervan gelegen wellicht 19de

eeuwse kasteeltje.

Alhoewel het huidige binnenerf nog vrij ruim is (restant van het voorerf) zijn er toch heel wat
belangrijke elementen van de hoeveconfiguratie sinds de verkavelingen verdwenen.  Dit geldt o.a.
voor het achtererf met schaapskooi en de tuin en de boomgaard.  Dit geldt ook voor het aanpalende
kasteeltje waarvan het park en de vijver teloor zijn gegaan.

Laat negentiende eeuws kadasterplan met daarop in rood de hoevegebouwen
en in geel de schetsmatige aanduiding van de hedendaagse straten
(archief Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem vzw)
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De gave uit de 18de eeuw stammende maar in de 19de eeuw aangepaste langshoeve  leunt aan de
noordzijde aan bij de paardenstal die in de laat vroeg 18de eeuwse  schuur werd geïncorporeerd.

Het langgerekte 18de eeuwse woonhuis dat in het begin van de 19de eeuw werd aangepast  omvat
een kelder met daarboven opkamers, een grote woonkamer met daarin naast een grote haard
tevens een alkoof,  en een pronkkamer.  Achteraan loopt een verbindingsgang waarin eertijds
wellicht ook een spoelgootstteen (zgn. moos) stond opgesteld.

Het woonhuis is dus afgezien van een aantal details als moderne betegelingen zeer gaaf bewaard
gebleven. 9

Deze monumentale schuur , die de oudste kern van de configuratie van de hoevegebouwen vormt,
behoort tot het langse type met doorgang en uiteraard in en uitrijpoort aan de noordelijke zijbeuk.
Voor zover nu nog valt uit te maken , de schuur is namelijk grotendeels ingestort,  steunde  de
monumentale schuurstructuur  met kenmerkend schilddak tot de constructies met  pseudo-
ankerbalkspanten (5 stuks).   Alhoewel  de basisprincipes steeds dezelfde waren hadden deze
spanten toch een bepaald grillig karakter.

9 Er zijn nog enkele kleine restzones in roodgebakken tegels o.a. in het halletje naar de opkamer 2 en van latere
oorsprong in de kelder.
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Detail uit Plan Grote Schuur , Bestaande toestand , Dwarse sneden, Stad Antwerpen ,  Dienst voor werken , departement
gebouwen, afdeling studie,  Maart 1989.

Aan de oostzijde zat in deze schuur nog een wagenhuis en een paardenstal geïntegreerd.  In de 20e

eeuw werden aan de zuid en de noordzijde nog enkele supplementaire bouwsels toegevoegd
waaronder aan de erfzijde een stal die echter momenteel zijn verdwenen. 10

Van de schuur resten nog slechts fragmenten van de bakstenen onderbouw vooral  van de kopse
gevels.  De spanten werden na de eerste instorting gedemonteerd en in het gebouw opgeslagen.  Uit
nazicht van zowel deze resten als die verzameld na de laatste instorting van vorig jaar blijkt dat het
houtwerk , dat reeds voordien was aangetast door kevervraat (de kromme vorm van vele onderdelen
kunnen wijzen op veel spint) , niet meer geschikt is om opnieuw constructief  te benutten.
Aangezien het volume van de grote schuur met zijn schilddak bedekt met stro dermate belangrijke is
voor het ganse hoevecomplex is het aangewezen dat bij een restauratie niet alleen de stenen
onderbouw met baksteen wordt aangevuld maar dat tevens het dakvolume opnieuw  wordt
gerealiseerd zij het met moderne technieken (bv. met stalen spanten).

Aan de  andere zijde van het binnenerf , aan de zuidelijke zijde bevindt zich een wat later te dateren
schuur/veestal die dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw.  De huidige stalinfrastructuur nl. die
van een grup- of bindstal dateert uit de eerste helft van de 20e eeuw  en is afgestemd op het
opstallen van een veel grotere hoeveelheid koeien dan aanvankelijk het geval was.  Zo geeft het
pachtcontract van 1747 aan dat de pachter  naast vier paarden en een veulen slechts vier koeien en
een kalf bezat.   De deze eveneens monumentale constructie, die op een aantal vlakken (nieuwe
westgevel, infrastructuur bindstal,  nieuwe vensters)  20e eeuwse wijzigingen heeft ondergaan , is
zeker nog voldoende gaaf om als laat 18de eeuws  gebouw te worden geapprecieerd.  Men kan zich
evenwel  de vraag stellen  of de relicten van de bindstal en de elementen  die daarmee samenhoren
(betonnen vensters zuidzijde, deels betonnen zoldering) wel  dezelfde cultuurhistorische waarde
hebben als de rest van het gebouw.  Bovendien hypothekeert de infrastructuur van de  bindstal de
nieuwe invulling van dit gebouw.  De mindere intrinsieke waarde van de westelijke gevel zou
eventueel  ook toelaten dat hier doorbrekingen in worden aangebracht die daglicht brengen in de
enorme zolder.

Het kleine bakhuisje in het oksel van het woonhuis en de stalschuur dateert uit het eind van de 19de

eeuw . Alhoewel de eigenlijke bakoven verdwenen is kan dit gebouwtje toch als relict worden
behouden.

Een laatste  zij het vrij recente component  wordt gevormd door het achter op het erf staande
wagenhuis.

Dit vijf traveeën lang gebouw blijkt in de jaren 1930 , ten tijde van de verkavelingen, gedeeltelijk  te
zijn opgebouwd met restanten van de schaapskooi  die vanaf het midden van de 19de eeuw  op een
weide stond voor het woonhuis.  De onvolledige  eiken spanten werden aangevuld met ontdubbelde
trekplaten en dergelijke in naaldhout.  Blijkbaar waren deze spanten te klein gedimensioneerd  want
er werden talrijke schoren bijgeplaatst om onder meer de gordingen op te vangen.  Tevens werden

10 Dit geeft wel aan hoe intens de hoeveactiviteit wel was in de eerste helft van de 20e eeuw.



Catershoeve                              Studiebureau L. De Clercq Bouwhistorisch verslag   2015
52

de op de uiteinden gelegen traveeën met mechanische steen versteend.  Alhoewel dit gebouw als
een constructief allegaartje kan worden beschouwd is de recuperatie (meerdere malen ?) van
spanten  toch niet helemaal vreemd aan oude constructies.  Het is dus zeker het bewaren waard. Wel
dienen heel wat parasitaire constructies afkomstig van de autoboxen die er in de jaren1970 werden
geïnstalleerd te worden verwijderd.

Rest nog de open ruimte van het binnenerf en ook stroken naast de schuur/stal en achter de grote
schuur. Deze beperkte open ruimte is natuur slechts een beperkt restant van de vroegere open
omgeving.  Het is zeker wenselijk deze te valoriseren en bv het zicht op de achtergelegen huizen te
beperken door een groene coulisse (bv.  Italiaanse populieren).
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5 Synopsis historische gegevens

Op basis van het materiaal  verzameld door Sofie Baert , Kunsthistorica

Uit : De Catershoeve , Catershoflaan 12 , Merksem , Bouwhistorische nota , Tekst , Verhandeling
Hogeschool Antwerpen , Departement Ontwerpwetenschappen , Monumenten- en Landschapszorg
1MLZ , Academiejaar 2004 – 2005 , p.1 – 53.

- Vroegste vermelding  van het site in 1479 , met vermelding van een hoeve
- 1555 goed wordt eigendom van Karel de Cocquiel
- 1571 stede wordt verkocht aan Gillis van Wolfswinckel. De hoeve met huyse, hove lande,

bogaerde, schuere, stallinghe en schaepskoye . Deze hoeve stond niet op de plaats van de
latere Catershoeve

- 1578 verkoop aan Michiel du Molyn , zelfde beschrijving
- 1607 verkoop aan Jan Wouters  opnieuw met hoeve met huyse, hove , schure , stallinge en

schaepskoye
- 1643 overdracht aanJan Janssens , opnieuw met zelfde beschrijving
- 1680 aankoop de familie le Cat , was hier nog een hoeve ?
- 1723  hof en hoeve in handen van J.B. de Fraula en S.  le Cat. De hoeve die welicht nu

overeenstemt met de huidige hoeve
- 1735 verkoop aan J.Fr. Vinck , de hoeve  wordt omschreven als groote hoeve, huysinge,

schuere,stallinghe, peerden ende hoenstal,waegenhuys, kelders
- In 1747 bestond het huishouden van pachter J. Vergouts uit het koppel, drie knechten, een

meid, vier paarden, een veulen,vier koeien, een kalf , twee ploegen en een kind.
- 1898 Bakhuis verschijnt voor het eerst op kadastermutatie
- Tot 1934 in handen van dezelfde families
- Rond 1934 verschijnt wagenhuis voor het eerst op het kadasterplan
- 1934 verkoop aan pachter C. Mathysen
- 1938 aanleg Catershoflaan
- 1949 verkoop aan G. Coenen
- 1967  Compartimentering  van de gang aan de westelijke zijde
- 1976 verkoop aan gemeente Merksem


