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01.2 Historiek

1479  vroegste vermelding van de site (vermelding van een hoeve)

1555  site wordt eigendom van Karel de Cocquiel

1571  verkoop aan Gillis van Wolfswinckel. (hoeve met huyse, hove lande,  
 bogaerde, schuere,  stallinghe en schaepskoye, deze stond echter  
 niet op de plaats van de latere Catershoeve)

1578  verkoop aan Michiel du Molyn

1607  verkoop aan Jan Wouters (opnieuw met hoeve met huyse, hove ,  
 schure , stallinge en Schaepskoye)

1643  overdracht aan Jan Janssens (zelfde beschrijving)

1680  aankoop de familie le Cat (geen sprake meer van een hoeve?)

1723  hof en hoeve in handen van J.B. de Fraula en S. le Cat. (De hoeve  
 die wellicht 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)

1747  het huishouden van pachter J. Vergouts bestond toenertijd uit het  
 koppel, drie knechten, een meid, vier paarden, een veulen, vier koei 
 en, een kalf , twee ploegen en een kind.

1898  bakhuis verschijnt voor het eerst op kadastermutatie

1934  tot dan in handen van dezelfde familie

1934  wagenhuis verschijnt voor het eerst op het kadasterplan

1934  verkoop aan pachter C. Mathysen

1938  aanleg Catershoflaan

1949  verkoop aan G. Coenen, zet boerenbedrijf verder tot hij door gebrek  
 aan landbouwgronden de uitbating moet stopzetten

1967  compartimentering van de gang aan de westelijke zijde aanvraag  
 gemeentebestuur Merksem om de hoeve te beschermen, eigenaar  
 wou verkavelen

1973  uiteindelijk na een hele procedure beschermd als monument op 
 5 januari omwille van het algemeen belang gevormd door de 
 historische en artistieke waarde

1976  verkoop aan gemeente Merksem die het woonhuis verhuurd aan  
 Mevr. Mellen

2010   eigendom AG VESPA

2019   hoeve vastgesteld als bouwkundig erfgoed op 29 maart
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01.3 Ontwikkeling site en omgeving

Geopunt-kaart

200 m

07/01/2020Bron: www.geopunt.be 1

Atlas der Buurtwegen (1841) Vandermaelen kaarten (1846-1854)

1873

Site Catershoeve

Catershof

Popp kaarten (1858)

De Catershoeve is een18de eeuwse domaniale hoeve met in het noorden 
aansluiting een kasteel dat voor het eerst vermeld wordt eind de 15e eeuw en 
bij de aankoop door de familie Le Cat in 1680 de naam Catershof krijgt.

De hoeve bestond eind 19e eeuw uit een U-vormig geheel met schuur, 
woonhuis en stal. Op hetzelfde perceel, dat zich uitstrekte in oostelijke 
richting, bevond zich ook de tuin met boomgaard, een klein vierkant gebouw 
(bornput) en een langwerpige rechthoekige constructie, de vermoedelijke 
shaapskooi. Op de kaart uit 1858 verschijnt er een nieuw gebouw aan de 
oostzijde dat ook wordt weergegeven op de kaart uit 1904. Hierover zijn geen 
gegevens gekend.



012CATERSHOEVE  ― Restauratie-advies

1904 1969

Topografische kaarten (1950 - 1970)

Site Catershoeve

Catershof (19e E)

Verkavelingen en wegenaanleg resulteren in een inkrimping van de hoevesite 
en het kasteeldomein. Met de aanleg van de Catershoflaan in 1938 wordt het 
perceel plots gehalveerd. Tot daarvoor bleef het perceel bij de hoeve wellicht 
ongewijzigd. Het verdwijnen van de dreven en andere aanhorigheden bij het 
kasteel zorgt er wel voor dat de hoevesite aan de westkant kan uitbreiden 
met een wagenhuis in de 20e eeuw. Ook de omwalling van het kasteel  is 
verdwenen op de kaart uit 1950. 

De hoevesite bevindt zich middenin een bouwblok. Vandaag zijn er enkel nog 
restanten van het voormalige voorerf met een vrij ruim binnenerf. Daarnaast 
zijn er nog stroken naast de stal en achter de schuur. De open ruimte is een 
beperkt restant van de vroegere open omgeving. 

Het is wenselijk deze te herwaarderen en bijvoorbeeld het zicht op de 
achtergelegen huizen te beperken door een groene coulisse.

2019
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Het Catershof

Het kasteel met hofgracht werd oorspronkelijk gebruikt als huis van plaisantie, een buitenverblijf voor gegoede burgers. 
In 1479 wordt het voor het eerst vermeld als stenen huis en in 1584-1885 wordt het verwoest. Vermoedelijk is het kasteel in de 17e eeuw herbouwd.
Het huidige kasteel is een neoclassicistisch landhuis met 20e eeuwse aanpassingen. De oude kern toont sporen van speklagen, hoekstenen en kruiskozijnen.
Het kasteel bestaat uit zeven traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak met leien waarvan de nok parallel aan de straat ligt.
De bakstenen lijstgevels zijn beschilderd en eindigen op een gelede architraaf, blind fries en een kroonlijst op klossen.
De rechthoekige raamopeningen zijn voorzien van luiken. In de westelijke gevel met middenrisaliet is de begane grond vernieuwd met een terras onder een luifel.
Hogerop zijn er nog resten van een vroegere halfronde deuromlijsting die geflankeerd wordt door hermen onder een brede waterlijst.
In 2006 waren er plannen om het kasteel te verbouwen tot een appartementencomplex voor vier wooneenheden en een nieuwbouw voor twaalf appartementen in de voortuin.
Dankzij protest van de buurtbewoners werd het kasteel gered. In 2011 werden exterieur en interieur van het kasteel gerenoveerd door Cuypers & Q architecten uit Antwerpen.
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Vroege 18e eeuw (1716)

18e eeuw

Vroege 19e eeuw

Late 19e eeuw (1898)
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Geopunt-kaart

200 m

07/01/2020Bron: www.geopunt.be 1

Atlas der Buurtwegen (1841)

Vandermaelen kaarten (1846-1854)

Popp kaarten (1858)

De historische kaarten tonen een kasteelsite met hoeve die omringd zijn met vermoedelijk bijhorende gronden voor tuin en landbouw. Tussen de gronden en de gebouwsites waren er dreven aangelegd. De hoevesite werd aan de oost- en westzijde be-
grensd door zo’n dreef. De achtergevels van de schuur en de stal grensden aan de westelijke dreef. Tussen de oostelijke dreef en de voorgevel van de woning en de schuur was er een tuin met boomgaard en nog een aantal kleinere losstaande gebou-
wen. Met de aanleg van de Catershoflaan en het verdwijnen van de dreven is de site in het oosten ingeperkt tot op de hoek van de voorgevel. Daarbij is de tuin in het westen komen te liggen waar later dan nog het wagenhuis en autostaanplaatsen aan 
toegevoegd zijn. Aan de zuid- en westzijde is de grens van de site bepaald door bebouwde percelen. Vandaar dat de site vandaag enkel nog toegankelijk is via de voorgevel aan de Catershoflaan en nog een vrije zone naast naast de stal.

Toegankelijkheid site
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Woning

niveau  0Niveau -1

voorzetwanden geplaatst voor 1976

voorzetwanden geplaatst na 1976

lambrisering geplaatst voor 1976

verlaagde plafonds geplaatst voor 1976

Het interieur kreeg zijn huidige vormgeving bij de diepgaande verbouwing en 
uitbreiding in de 19e eeuw. De oorspronkelijke indeling is nog intact bewaard.
Het woonhuis bestaat uit een inkomhal, twee leefruimten (voormalige 
slaapkamer), een half ondergrondse kelder met dwars tongewelf aan de 
noordzijde met daarboven twee opkamers. In de ruimte achter de inkomhal 
zijn de alkoof verwerkt samen met de toegang tot de opkamers en de 
zoldertrap. De gang die in de 19e eeuw is toegevoegd aan de westzijde, is 
sinds het derde kwart van de 19e eeuw ingericht als keuken en badkamer. Ook 
de afwerking met vloer- en muurtegels is van die periode.

In het interieur zijn nog historisch waardevolle elementen uit de 18e en 19e 
eeuw aanwezig. De deur tussen de woonkamer en de uitbreiding is nog de 
originele buitendeur van de 18e eeuwse kern. Bij de uitbreiding begin de 19e 
eeuw werden ook de opkamer en kelder vergroot. Ook de plaatsing van de 
alkoof met eenvoudige vlakke omlijsting, geklampte deuren aan beide zijden 
met een raampje en gehengen op taats, de deurtjes naar de opkamers en de 
zoldertrap zouden vroeg 19e eeuws zijn. De paneeldeuren tussen inkom- en 
traphal, vanuit de keuken naar de badkamer en de stal en tussen de twee 
woonkamers zijn vermoedelijk 19e eeuws.

De monumentale haard in de woonkamer op afgeknotte draagbalken werd 
in het eerste kwart van de 20e eeuw gedecoreerd met een schouwlijst in 
neorenaissancestijl en bekleed met basteenstrips. De voorraadkast links 
ervan is vroeg 19e eeuws. De schouwmantel in de aanpalende leefruimte is 
wellicht ook in de 19e eeuw toegevoegd.

De plafonds boven de woonkamers bestaan uit moerbalken met eenvoudige 
sleugels en kinderbalken. De bepleistering van de balken is vermoedelijk 
begin 19e eeuws. In de meest zuidelijke kamer zijn nog (witstenen?) consoles 
bewaard. Andere vloer-, wand- en plafondbekledingen zijn 20e eeuws of later.
Door voorzetwanden, lambriseringen en verlaagde plafonds kunnen bepaalde 
onderdelen niet geanalyseerd worden. Wellicht zijn de muren achter de 
voorzetwanden beschadigd door opstijgend vocht en het boormeel in de 
traphal doet vermoeden dat de houten draagstructuur van de voorzetwanden 
ook al aangetast is door houtborende insecten.

De zolderverdieping is een grote open ruimte onder een kapconstrutie 
van 7 dakspanten en 2 strijkspanten. In het midden is een knechtenverblijf 
opgetrokken waarlangs de twee schouwmantels passeren. De tweeledige 
schaarspanten met kromstijlen zijn vermoedelijk gerecupereerd uit het vorige 
woonhuis aangezien de telmerken niet overeenkomen met de positie van de 
spanten. De constructie bestaat uit eikenhout, met één spant in naaldhout 
dat waarschijnlijk een latere herstelling is. Aan de westzijde is het dakvlak na 
toevoeging van de gang aangepast en opgetrokken. Daarvoor werden op de 
kormstijlen schuine schoren van rondhouten toegevoegd en zijn de gordingen 
naar buiten verlegd. Beide puntgevels werden daarbij aangepast. 
De zolder kreeg bij de verbouwing een typsch brede plankenvloer in loofhout.
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Het woonhuis werd in de 18e eeuw tegen de bestaande schuur aangebouwd 
en is mits wat aanpassingen in de 19e eeuw vrij gaaf bewaard gebleven.
Algemeen kan men stellen dat het woonhuis in de kern teruggaat tot de 18e 
eeuw maar dat het diepgaand werd verbouwd en uitgebreid in de eerste helft 
van de 19e eeuw. 

De gevels zijn opgetrokken in baksteenmetselwerk dat wit geschilderd is met 
onderaan een grijs geschilderde gecementeerde plint. Het dak is bekleed met 
riet.

De datering op de zuidgevel ‘1716’ is later toegevoegd. De geveltop is rechts 
voorzien van vlechtingen en aan de linkerzijde is de uitbreiding zichtbaar. De 
raamopening op het gelijkvloers is voorzien van traliewerk en vermoedelijk een 
dorpel en latei in blauwe hardsteen. Het raam bestaat uit twee opendraaiende 
vleugels met metlaen roedenverdeling en lijkt laat 19e eeuws te zijn. Het 
zoldervenster heeft een omlijsting in kalkzandsteen met kwartholle uitsparing 
en een dorpel en latei in blauwe hardsteen onder een segmentbogvormige 
bakstenen ontlastingsboog. Dit zou nog 18e eeuws zijn met eventueel wat 
aanpassingen. Het wit geschilderde houten buitenschrijnwerk met enkele 
beglazing zou uit de 2e helft van de 19e eeuw zijn.

De voorgevel bevat drie raamopeningen en een deuropening met vroeg 
19e eeuws houten schrinwerk dat voorzien is van een dorpel en latei in 
blauwe hardsteen onder een segmentboog in baksteen. Het traliewerk is 
hier verdwenen maar de houten luiken zijn nog aanwezig. De deuropening 
heeft een bovenlicht met ruitvormige kleinhouten waarbij ook het traliewerk 
verwijderd is. De getraliede ramen van de opkamer en kelder zijn enkel 
opendraaiende houten ramen met enkel glas. De ramen zijn ook vorzien van 
een dorpel en latei. Op het raam van de opkamer zijn er ijzeren roeden op 
de buitenzijde gespijkerd. De twee dakkapellen zijn ook voorzien van kleine 
houten ramen met enkele beglazing. De rechtse dakkapel is een aanvulling uit 
de 20e eeuw.

In de achtergevel zijn de getraliede raamopeningen van de opkamer en kelder 
uit de vroege 19e eeuw en identiek afgewerkt als in de voorgevel. De andere 
openingen zijn in het 3e kwart van de 20e eeuw toegevoegd. Deze zijn vervat 
in een omlijsting van machinale baksteen met een tablet in geglazuurde tegels 
en een dorpel in blauwe hardsteen bij de deur. De wit geschilderde houten 
ramen zijn wellicht van die periode. De deur is later vernieuwd.

De houten dakconstructie is met enkele en dubbele muurankers bevestigd in 
de zuidelijke puntgevel en de voor- en achtergevel. De schoorsteen is  grijs 
gecementeerd en afgeboord met een deksteen.

voorgevel

achtergevel

linkerzijgevel
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Schuur

De schuur is de oudste kern van de configuratie van hoevegebouwen en is 
grotendeels ingestort. Er resten voornamelijk nog enkele fragmenten van de 
kopse gevels. De analyse van de schuur is vooral gebaseerd op de plannen uit 
1989 van de stad Antwerpen. Vermoedelijk werd de schuur opgericht in 1716.
De spanten werden na de eerste instorting gedemonteerd en in het gebouw 
opgeslagen. Het hout blijkt niet meer geschikt voor recuperatie. 

Het volume van de schuur met schilddak in stro is dermate belangrijk voor het 
ganse hoevecomplex dat aangewezen wordt om bij restauratie niet alleen de 
stenen onderbouw terug aan te vullen maar ook het dakvolume opnieuw te 
realiseren, hetzij met moderne technieken.

De langsdeelschuur bestaat uit drie traveeën gevormd door een complexe 
spantconstructie waarvan de kern gevormd wordt door twee verticale 
gebintestijlen die worden afgedekt door een pseudo-ankerbalk. De 
constructie is dubbel verstijfd door twee schuine schoren die het midden van 
de ankerbalk ondersteunen en nogmaals door twee grote korbelen. Op dit 
gebinte staat een tweeledig schaarspant met daarop nog een kleine driehoek 
met makelaar. Het dakkeperwerk was geschikt voor een rieten dak.
Het wagenhuis en de paardenstal dwarsen de houten draagstructuur wat kan 
duiden op een latere inbreng. 

De zolder boven deze ruimtes was bereikbaar van op de zolder van de woning.
In het wagenhuis werd later een kleine schouw geïnstalleerd die mogelijks in 
verbinding stond met de zolder van de woning die dan mogelijk als knechten-
kamer gefuncioneerd heeft. Balksleutels waren identiek aan de woning.

De muren zijn overal anderhalve steen dik met een hoogte die varieert aan de 
vier zijden. Het grootste deel van de gevels is ingestort.

Typisch langsschuren is de zijtravee met poorten in de voor- en achtergevel. 
Bijzonder zijn de centrale rondbogige dubbele poort die gaf toegang gaf tot 
een wagenhuis en de deur die toegang gaf tot een paardenstal. De kleine 
roedenverdeling en het eenvoudig getralied bovenlicht wijzen erop dat de 
deur van de paardenstal en het zolderraam 19e eeuws zijn. Ook de centrale 
poort onder de ronde ontlastingsboog lijkt vroeg 19e eeuws. 
In de 20e eeuw werd er aan de zuid- en noordzijde een volume aangebouwd, 
waaronder een stal aan de erfzijde. Deze volumes zijn verdwenen. niveau  0
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De voorgevel aan de oostzijde is identiek afgewerkt als de voorgevel van 
het woonhuis. Wit geschilderd metselwerk met een grijsgeschilderde, 
gecementeerde plint. In de dagkant van het venster van de paardenstal zitten 
een eenvoudige dorpel en negblokken met kwartholle uitsparing in Lediaanse 
kalkzandsteen. De korfboogvormige poortopening met dubbele poortvleugels 
werd gebruikt om et hooiwagens en karren door de schuur te rijden.
Het raam van de zolderverdieping zat net onder de dakrand en had ook een 
kleine roedeverdeling.

Uit de opmetingsplannen blijkt dat de langsschuur voorafgegaan werd door 
een lagere versie. Wellicht geen wolfskap maar een gewone puntgevel, te zien 
aan de muurvlecht boven de eigenlijke schuurtoegang zowel in de voor- als 
achtergevel. De helling kwam niet overeen met de zuidelijke lagere beuk die 
wellicht ook als tasvloer werd gebruikt.

Er is geen beeldmateriaal van de zuidgevel zonder de varkenstal uit 1934 dus 
het oorspronkelijke uitzicht is niet gekend.
Een foto uit 1993 toont dat de muur tussen de achtergevel van de woning 
en de varkensstal bepleisterd en wit geschilderd was met een grijze plint. 
Onmiddellijk tegen het woonhuis zat een lage  toegangsdeur naar de 
schuur. De zuidgevel is bijna volledig ingestort en wat overgebleven is, is 
overwoekerd door klimop. De laatste bewoners hebben met gerecupereerde 
bakstenen en cementmortel een deel van de muur heropgemetst thv. het 
terras. Het metselwerk is zeer onregelmatig uitgevoerd en de oorspronkelijke 
deuropening werd niet gereconstrueerd.

De westgevel was zwart afgewerkt. Bij meerdere stenen zijn delen 
afgesprongen, vermoedelijk door te grote temperatuurverschillen.
De noordgevel is in de 19e-20e eeuw opgehoogd met machinaal gevormde 
bakstenen en voorzien van niet ingebonden steunberen. De overgang 
tussen het originele metselwerk en de ophoging is duidelijk zichtbaar. Om 
het 18e eeuwse metselwerk strakker te doen lijken, zijn de kalkvoegen 
breed uitgesmeerd over de baksteenranden en werden de voegen en 
baksteenranden rood gekleurd en zijn de voegen voorzien van een dagstreep. 
In bepaalde zones van de gevel zijn resten van oudere afwerklagen met 
witte verf of bepleistering zichtaar, vermoedelijk van de periode dat er een 
bijgebouw stond.

Het dak is volledig verdwenen en de bewaarde houten onderdelen zijn niet 
meer herbruikbaar. 
De vloer van de schuur bestond uit aangestampte aarde. De vloer van het 
wagenhok en de paardenstal bestaat uit bakstenen op hun kant. Gelijktijdig 
daarmee werd waarschijnlijk de houten zoldervloer erboven aangebracht. In 
de 6e travee bevond zich een houten tussenvloer.

rechterzijgevel

voorgevel achtergevel

linkerzijgevel
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Stal

niveau  0

De stal dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw en is met zijn 20e eeuwse 
aanpassingen nog voldoende gaaf om als 18e eeuws gebouw geapprecieerd 
te worden. De vraag is of deze aanpassingen dezelfde cultuurhistorische 
waarde hebben. Bovendien brengt deze infrastructuur de kans op gunstige 
ontwikkelingen van het gebouw in gevaar. De westgevel zou toelaten om 
doorbrekingen aan te brengen om daglicht in de enorme zolder te bengen.
Het kleine bakhuisje in de hoek tussen de woning en de stal uit 1898 kan als 
relict behouden worden, ookal is de bakoven al verdwenen.

In het tweede kwart van de 20e eeuw werd de schuur heringericht en 
gemoderniseerd tot een grote koestal. Daarvoor werd de houten roostering 
voor een groot deel voorzien van vlakke betonnen welfsels tussen I-ijzers en 
werden de grote betonen vensters aangebracht.

In de stal werd een infrastructuur aangebracht volgens de principes van de 
grup- of bindstal. Een systeem dat tussen 1900 en 1965 enorm populair was 
en is afgestemd op een grotere hoeveelheid koeien. 
De stal werd voorzien van twee brede plateau’s in baksteen met aan de ene 
kant de metalen bindstangen met voederbak achter en aan de andere kant de 
grup (goot) en de mestgang waarlangs  mest kon uitgehaald worden.

De voetbalken van de brede stal worden gesteund door zware standvinken. 
De standvinken waren wellicht excentrisch opgesteld omwille van de centrale 
poort aan de straatzijde. Drie van de vier standvinken zijn verplaatst naar 
het midden van de stal. De plankenvloer van de zolder wordt gedragen door 
enorme moerbalken en kinderbalken in de vorm van rondhouten.

Onder de drieledige eiken kap met korbelen en windschoren, werd een deel 
van de zolder ingericht als knechtenverblijf. De spanten dragen gehakte 
telmerken en zijn met toognagels getoogd. De onderste twee gordingen 
liggen plat, de bovenste is overhoeks opgelegd. De dakvlakken zelf bestaan 
uit zeer lange keperbalken met daarbovenop de recente langse balken die de 
stalen profielplaten dragen. Het knechtenverblijf is opgetrokken in een houten 
draagstructuur met een planken beschot op wanden en plafond. Het schuine 
dakvlak is bekleed met een primitieve kalkplietser op rieten spreidsel dat op 
zijn beurt op halfronde horizontale latjes aangebracht is. Deze latjes zijn op de 
kepers genageld. In deze ruimte komt de zoldertrap uit.

De 18e eeuwse zuidelijke langsschuur, later ingericht als koestal, is vijf 
traveeën diep en is op de langsgevels voorzien van penanten. De gevels 
zijn opgetrokken in witgeschilderd baksteenmetselwerk met een grijs 
geschilderde gecementeerde plint. In de tussenvlakken zaten er kleine 
getraliede vensters die in de eerste helft van de 20e eeuw vervangen werden 
door dubbele stalvensters. In dezelfde periode werd de westelijke gevel 
afgebroken en met machinesteen terug opgebouwd.
In de noordelijke gevel zit nog een origineel getralied raam.
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De voorgevel bevat een brede korfboogvormige poortopening met daarboven 
een rondboogdeur en ronde oculus. De gelijkvloerse poort bestaat uit twee 
opendraaiende geklampte vleugels met grote gehengen op taats. Door 
verzakkingen worden de vleugels ondersteund door wieltjes en is er ook 
een nieuwe deurkruk, handgreep en schuifgrendel voorzien. De zolderdeur 
draait open naar binnen op twee gehengen en bestaat uit twee panelen die 
scharnierend verbonden zijn. Het oculus is ingevuld met een draadrooster.
Links van de poort zit een getraliede raamopening die gevuld is met koud 
geplaatst structuurglas en voorzien is van een luik. Op zolder is er nog een 
kleine raamoopening vlak naast de aansluiting met de woning die vermoedelijk 
aangebracht is ter vervanging van ene ouder raam van de woning dat 
dichtgemaakt is bij de uitbreidingen in de 19e eeuw. In tegenstelling tot de 
schuur en de woning is er geen vlechtwerk in de topgevels zichtbaar.

De zuidgevel is voorzien van vlakke pilasters. Bij de herinrichting tot koestal 
werden de oorspronkelijk kleine getraliede venstertjes vervangen door 
de huidige dubbele stalvensters met koud geplaatst gewapend glas. In de 
noordgevel zit nog een segmentboogvormige opening met origineel raam. De 
meest linkse opening is verbreed, ontdaan van tralies en voorzien van een luik 
aan de binnenzijde. De centrale deuropening is ingevuld met een 20e-eeuwse 
deur met getralied bovenlicht en met hergebruik van de gehengen op duimen.

De achtergevel is vermoedelijk in het tweede kwart van de 20e eeuw 
grotendeels gedemonteerd en terug opgebouwd met mechanische baksteen 
in de onderste zone en daarboven wellicht recuperatiebaksteen. De puntgevel 
bevat centraal een enkelvoudige lage port met getralied bovenlicht en 
daarboven een segmentboogvormig zolderluik. Op de linkse hoek bevindt zich  
nog een klein getralied venster in segmentboogvormige opening. Het verschil 
in kleur toont dat er ooit nog een bijgebouw heeft gestaan dat in 1993 volledig 
gedemonteerd is. De vroegere segmentboogvormige deuropening in deze 
zone is aangepast tot een raam.

Tot in 1994 was het dak gedicht met rode dakpannen, daarvoor was dit ook 
een strodak. Nu is het rieten dak vervangen door stalen profielplaten.

Het bakhuis is met gelijkaardige materialen opgetrokken en afgewerkt. Het 
bevat een klein getralied raam aan de westzijde en geklampte deur aan de 
noordzijde, met een hefgrendel en gehengen op taats.

linkerzijgevel

voorgevel rechtergevel

achtergevel
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Wagenhuis

niveau  0

Het wagenhuis is een vrij recent alleenstaand gebouw van vijf traveeën, 
bekroond door een schilddak. Het gebouw werd rond 1934 opgetrokken ten 
tijde van de verkavelingen en is mogelijks opgetrokken met restanten van de 
schaapskooi. Het lijkt een constructief samenraapsel maar is toch niet vreemd 
voor oude constructies. Het is zeker het bewaren waard, mits verwijdering van 
parasitaire constructies die afkomstig zijn van autoboxen die in de jaren ‘70 
geinstalleerd werden.

Het is een houtstructuur waarbij de op het uiteinde gelegen traveeën wellicht 
later met mechanische steen versteend werden. De middelste drie traveeën 
worden gedragen door houten stijlen, de op de uiteinden gelegen traveeën 
zijn met mechanische steen opgetrokken. De spanten bestaan deels uit eik 
en zijn aangevuld met ontdubbelde trekplaten e.d. uit grenenhout (halfronde 
houten). De toepassing van grote ontdubbelde spanten kan in het midden van 
de 19e eeuw kan geplaatst worden. Op één van de eikenhouten draagstijlen 
zijn merktekens zichtbaar, wat erop wijst dat dit van voor 1800 is. Vermoedelijk 
zijn deze meermaals herbruikt. 

Blijkbaar waren de spanten te klein gedimensioneerd wand er werden al 
schoren bijgeplaatst om de gordingen op te vangen.

De dakbedekking bestond oorspronkelijk uit rode pannen maar die zijn in 1994 
vervangen door metalen profielplaten wegens de slechte staat van het dak en 
het risico op stormschade.

De poorten, poortopeningen en ramen zijn allemaal verschillend en zijn 
vermoedelijk ook gerecupereerd.

Rond 1970 zou het wagenhuis ingedeeld zijn in meerdere garageboxen 
en bergplaatsen en werd het gebouw zelfs uitgebreid om zoveel mogelijk 
stalplaatsen te realiseren achteraan op het perceel. De tussenwanden 
bestaan uit een houten constructie met een beschot van houten planken. 
In sommige zones ligt een betonvloertje, in andere zones bestaat de 
ondergrond uit gestampte aarde. De zoldervloeren zijn wellicht eerder 
bedoeld als plafondconstructie voor de voormalige garageboxen aangezien ze 
onvoldoende draagkrachtig lijken voor permanent gebruik of zware belasting.

voorgevel

rechterzijgevel

linkerzijgevel
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01.4 Bescherming en evolutie hoeve

1949  Gerard Coenen wordt eigenaar en zet het boerenbedrijf verder tot hij door gebrek aan landbouwgronden de uitbating moet stopzetten

28.09.1967 Gemeentebestuur Merksem dient aanvraag in om de hoeve te beschermen
  G. Coenen wou de hoeve afbreken en de grond verkavelen als bouwgrond.
  De slechte staat van de gebouwen zorgt voor 6 jaar discussie over het al dan niet beschermen.

28.11.1967 KCML geeft positief advies 
  wil het volledige perceel en aanpalend perceel laten beschemren als waardevol landschap
  wil de stal, het woonhuis, de schuur en het wagenhuis beschermen als monument

1968-1969 De gemeente overweegt om hoeve te kopen maar stapt daarvan af

1970  G. Coenen verzet zich tegen de beschermingsaanvraag en dient aanvraag in voor sloop
  Gemeente keurt aanvraag goed maar KCML geeft negatief  advies
  G. Coenen, al op leeftijd, is niet in staat om grote restauratiekosten te dragen

02.06.1970 Gemeente Merksem stapt af van eerdere beschermingsaanvraag door toestand gebouwen
  Enorm toestand dakbedekking, vochtigheid diverse muren,... en om financiële redenen.
  Gewoon jaarlijks onderhoud zou een slordig miljoen bedragen.
  De bescherming als monument betekent een premie deels gedragen door de gemeente.
  KCML besluit dat een klassering als monument het meest aanbevolen is.
  KCML ziet af van de rangschikking als beschermd landschap

1971  Dossier voor bescherming overgemaakt ondanks blijvend verzet gemeente

05.01.1973 Catershoeve wordt beschermd als monument

1976  Mevr. Mellen huurt het woonhuis

1979  Gemeente Merksem koopt hoeve om te restaureren en culturele bestemming te geven

01.01.1983 Gemeente Merksem bestaat niet meer en wordt bij Antwerpen gevoegd

mei 1983  plan “dakwerken dringende instandhouding” door stad Antwerpen

april 1984 goedkeuring plan dakwerken, vermoedelijk ook uitgevoerd

december 1984 Catershoeve maakt deel uit van het gespreid Merksems Cultureel Centrum
  De hoeve krijgt bestemming “Centrum voor oude volksspelen”

1987-1989 Opmaak plannen schuur door Stad Antwerpen

1988 - 1989 Merksemse districtsraad dringt aan op dringende instandhousings- en restauratiewerken
  Voorstel Schepen openbare werken om houten gebinte van de schuur te laten demonteren en bewaren voor hergebruik wordt afgewezen
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juli 1989  Schepencollege geeft opdracht voor opmaak restauratiedossier maar dit gaat nooit in uitvoering

13.01.1993 Bij een storm stort een deel van de westelijke gevel en de helft van het dak van de schuur in
  AROHM dient klacht in wegens verwaarlozing van een beschermd monument

juni 1993  Getroffen spanten en kepers van schuur worden op vraag van stadsbestuur verder gedemonteerd
  Spanten krijgen behandeling, wordne genummerd en ter plaatse gestockeerd
  Sommige bronnen melden dat er een deel is opgeslagen in gemeentemagazijnen

januari 1994 Krantenartikel over contract met architect Schoonbart voor restauratie van de hoeve
  Geen plannen of documenten teruggevonden, opdracht waarschijnlijk nooit gestart

08.01.1997 Eerste inspectie Monumentenwacht

30.05.2000 Tweede inspectie Monumentenwacht

20.02.2002 Beslissing schepencollege om hoeve te verkopen, maar geen geïnteresseerde kopers

02.03.2004 Derde inspectie Monumentenwacht
  Algemene opmerking : schuren zijn zeer bouwvalling, maar bepaalde delen kunnen nog gered worden
  Samen met een snelle en grondige restauratie is het noodzakelijk het gebouw een bestemming te geven, 
  overeenkomstig met het historisch karakter

2004-2005 Masterthesis Monumenten- en Landschapszorg

12.05.2010 Vierde inspectie Monumentenwacht
  Door jarenlange blootstelling is sinds 2004 een groot deel van de waardevolle houten constructie ingestort
  Mogelijk zijn er nog onderdelen te redden, maar snelle interventie is dringend gevraagd
  Algemene opmerking uit 2004 wordt hernomen

September 2010 Catershoeve wordt eigendom van AG Vespa

01.04.2015 Stabiliteitsonderzoek studiebureau Forté
  Dringende bewarende maatregelen Renotec

28.08.2015 Vijfde inspectie Monumentenwacht

23.09.2015 Bijkomende stabiliteitsstudie studiebureau Forté
  Vluchtige controle algemene stabiliteit dakconstructie woning
  Grondige contrle houten draagstructuur veestal

eind 2015 Bouwhistorische studie Studiebureau Lode De Clercq

26.06.2019 Bouwhistorische studie Lode De Clercq i.s.m. Ilse Van Ginneken
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dak / gevel WONING SCHUUR STAL WAGENHUIS

1973 bij bescherming  — Voorgevel nog in redelijke staat  — Voorgevel nog in redelijke staat
 — Riet voor- en achtergevel sterk verweerd
 — Zwarte afwerkingslaag westgevel plaatselijk 

afgebrokkeld
 — Poort vertoont meerdere herstellingen
 — Stal en bijgebouw nog aanwezig

1977 na intrekken Mevr. Mellen  — Voorgevel nog in redelijke staat  — Riet boven schuur sterk verweerd en plaat-
seijk erg dun

 — In zuidelijk dakvlak zijn er delen afgedekt met 
golfplaten omdat riet er volledig verdwenen is

 — Dak in rode dakpannen vertoont meerdere 
oneffenheden / verzakkingen

1979 bij aankoop door gemeente  — Metselwerk voorgevel plaatselijk verweerd
 — Westelijk dakvlak zeer slechte staat; riet sterk 

verweerd, dun en plaatselijk vervangen door 
golfplaten

 — Metselwerk voorgevel plaatselijk verweerd
 — Riet plaatselijk vervangen door golfplaten
 — Zuidelijk dakvlak bijna volledig vervangen 

door golfplaten

1973 dakwerken  — Bakgoot tussen woning en stal vernieuwd
 — Loden kilgoot aan tuinzijde vernieuwd
 — Voorgevel vertoont sterk verweerd metsel-

werk

 — Vernieuwen gordingen op zolder grote schuur, 
in verlengde woning

 — Bakgoot tussen schuur en aanbouw stal ver-
nieuwd en goot bekleed met bitumenvilt

 — Aanbrengen 2 ondersteuningen zuidelijk 
dakvlak; net boven dakrand kepers bijko-
mend ondersteund en hogerop een gording 
ondersteund

 — Riet oostelijk en zuidelijk dakvlak volledig 
vervangen door golfplaten

 — Voorgevel vertoont verweerd metselwerk en 
scheurvorming

 — Bakgoot tussen woning en stal vernieuwd
 — Voorgevel vertoont sterk verweerd metsel-

werk

1987  — Westelijk dakvlak vernieuwd
= laatste hersteling / aanvulling riet

1991  — Rieten dakbedekking volledig verdwenen, 
enkele golfplaten nog bewaard; gebinte staat 
volledig in open lucht

 — Degradatie houten draagstructuur
 — Schoorsteen instabiel

 — Gevels sterk vervallen; metselwerk verweerd 
en plaatselijk bijgewerkt met cementmortel

 — Dak in rode dakpannen vertoont lekken
 — Houten structuur staat vochtig en is ingerot

1993 (storm)  — Metselwerk zuidgevel sterk verweerd; boven 
plint zijn grote zones hersteld met cement-
mortel

 — Scheurvorming in metselwerk
 — Rode dakpannen erg verweerd; plaatselijk 

beschadigd of afgebroken

 — Dak in zeer slechte staat; oneffenheden en 
verzakkingen zijn groter = ernstige schade 
onderliggende dakconstructie

 — Lekken door ontbrekende dakpannen
 — Zuidvlak deels vervangen door golfplaten
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dak / gevel WONING SCHUUR STAL WAGENHUIS

juni 1993  — Demontage, behandleen en nummeren spant-
delen om te stockeren

 — Sloop aanpalende varkensstal
 — Overige spanten en muren van de schuur 

blijven onbeschermd in open lucht

1994  — Pannendaken ontmanteld en vervangen door 
stalen profielplaten

 — Pannendaken ontmanteld en vervangen door 
stalen profielplaten

1996  — Schilderwerken gevels  — Resten blijven blootgesteld aan open lucht
 — Resterende spanten lijken constructief nog te 

voldoen
 — Er ontstaat plantengroei in het interieur

 — Schilderwerken gevels

1997  — Bewoners bouwen muur aan terras met gere-
cupereerde bakstenen van de schuur

2000  — Terras tegen westgevel wordt vernieuwd
 — Oostelijk dakvlak bedekt onder dikke korst 

mos
 — Westzijde riet is fel verweerd en dun

2004-2005  — De noordgevel wordt geschoord met een 
stelling

 — Voorgevel nog redelijk intact
 — Houten structuur achter voorgevel is aange-

tast en onvlledig
 — Gebinte staat nog gedeeltelijk recht 
 — Begroeiing van planten in interieur
 — Er zijn nog gehakte telmerken op een balk

2010  — Gedeeltelijke instorting zuidgevel
 — Groot deel waardevolle houten constructie is 

ingestort
 — Aantal stijlen staat nog recht maar is over-

groeid met klimop en ernstig ingerot
 — Tussen vervallen muren is er sterke boomop-

slag

2012  — Rieten dak wordt volledig ontmost

2015  — Overkragend dak boven de schuur blijft insta-
biel achter en wordt gedemonteerd

 — Bescherming muur tussen woning en schuur

 — Gedeeltelijke instorting voorgevel door felle 
rukwinden

 — Herstellingen dak

2018  — Gedeeltelijke instorting noordgevel
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01.5 Hoevebouw in België

Elke boerderij wordt beïnvloed door de streekgebonden bouwstijlen, de 
persoonlijke inzet van de boer en zijn familie maar in de eerste plaats ook de 
meest praktische oplossing voor zijn specifieke situatie. Dat maakt dat elke 
boerderij een uniek karakter heeft. Het aantal bedrijfsgebouwen, hun grootte 
en welstand is ook afhankelijk van de vruchtbaarheid van de grond aangezien 
grondverbetering via chemische bemesting tot in de 19e eeuw niet bestond.
Merksem ligt vlakbij de westelijke grens van de Kempen waar de bodem zan-
dig, arm en vaak verzuurd is als gevolg van beplanting met naaldhout. In deze 
regio’s leven de boeren eeuwenlang van de lage inkomsten uit het houden van 
een paar koeien en schapen en het moeizaam bewerken van akkergronden. In 
het westen grenst Antwerpen aan het Waasland. Daar zijn de gronden ook een 
stuk armer, houden ze weinig water op en vragen ze veel bemesting.

Een boerderij bestaat meestal uit een woonhuis, stal(len) en een schuur met 
dorsvloer. Deze delen kunnen aangeengesloten zijn onder één dak of afzon-
derlijk staan op het erf. 
Bij de onderverdeling van de gebouwen zoals woongebouwen, verblijfplaats 
voor dieren, berging voor materiaal en oogstproducten en een gebouw voor 
verwerking van de producten streeft de boer naar een zo rationeel mogelijke 
indeling. De schikking dient een overzicht te geven ter bescherming van het 
bezit maar moet ook de verplaatsing tussen de gebouwen tot een minimum 
beperken. Daaruit blijkt de opstelling rond een binnenkoer het voordeligst, 
vooral bij grotere ruimtes. Daarnaast spelen ook de financiële en sociale sta-
tus van de boer een grote rol bij de stijl en schikking van de hoevegebouwen. 
Vaak werd er door de plaatselijke kasteelheer een pacht of inning van tienden 
gevraagd.

Kempische hoeve

Typisch voor de armere streken, waaronder de Kempen, is de hoevebouw 
waarbij alles zich onder één dak bevindt. De woon- en bedrijfsruimte en stal-
lingen bevinden zich naast elkaar in hetzelfde volume. Deze opstelling kreeg 
de naam langgerichte, éénbeukige hoeve of het ‘West-Neder-Frankisch type’.
Waar mogelijk is de voorgevel van de hoeve naar het zuiden gericht om de 
warmte van de zon zo maximaal mogelijk te benutten. Omdat de stal aansluit 
op het woongedeelte kon men de koeien letterlijk vanuit de keuken voederen. 
Een voordeel hierbij was dat men bespaarde op ruimte, wanden en daken. Ook 
het toezicht op het vee ging vlotter. Een nadeel was dan dat de ruimte van 
stal(le) en schuur beperkt was en bijgevolg niet geschikt was voor grote graan-
winning. Daarnaast ging bij een brand het volledige goed in vlammen op.

Bakstenen muren waren voor en tijdens de 17e-18e eeuw niet typisch voor 
deze arme zandstreek. Enkel de brede, driebeukige boerderijen, die toebe-

hoorden aan rijkere boeren en op iets betere gronden stonden of door abdijen 
waren gesticht, waren opgebouwd uit baksteen. Voor het einde van de 19e 
eeuw werden de wanden nog in leem opgericht. In de regio’s bij de schelde 
werd het riet van de oevers gebruikt als dakbedekking van de boerderijen en 
schuren.

In de Kempen worden er vaak twee- en driebeukige boerderijen teruggevon-
den. De grotere Kempense boerderijen zijn vaak van het type abdijhoeven. 
Daarbij bestaat het hoofdgebouw uit een woongedeelte met kamers en kel-
ders en een stalgedeelte. Andere gebouwen zoals de schuur, varkenshokken, 
wagenhuis, bakhuis en waterput staan dan zonder vaste schikking afzonderlijk 
op het erf. 

De boerderij met losstaande, verspreide gebouwen was het gewone type 
pachthoeve die van enig belang was. De ligging en verspreiding van de ge-
bouwen werd bepaald door de plaatselijke omstandigheden. Van zodra men in 
meer duurzame materialen ging bouwen (baksteen, natuursteen, leien en pan-
nen) werden de gebouwen tegen elkaar opgesteld omdat er minder risico was 
op brandgevaar. De zogenaamde gesloten vierkantshoeves worden gebouwd 
vanaf de 17e eeuw.

Afzonderlijke schuren komen voor wanneer er voldoende akkerland is om 
meer dan vijf of zes koeien te houden. Meer koeien leveren meer mest op 
wat in de armere streken een grotere oogst betekent waardoor er dus meer 
schuurruimte nodig is. De grootte van een Kempische schuur wordt bepaald 
door de grootte van de veestapel en stal, wat ook samenhing met de totale 
gecultiveerde oppervlakte. De kleinere schuren zijn meestal dwarsschuren 
waarbij de poort zich in de lange zijde bevindt. De doorrit en dorsvloer liggen 
dan dwars op het grondplan. De grotere Kempische schuurgebouwen zijn 
langsschuren. 

Waaslandse hoeve

De Waaslandse boeren hadden zich meer toegelegd op intensieve voeder- en 
handelsgewassen zoals vlas, rapen of verfplanten. Meer voedergewassen 
betekende meer vee en ook terug meer mest.
Het grondplan van zo’n hoeve bestaat uit twee, drie of meer gebouwen in 
een los U-verband zoals in West-Vlaanderen maar op kleinere schaal. De 
Waaslandse hoeve is sober en smaakvol en is het resultaat van een zorgvuldi-
ge planning en goede verhoudingen. Kleinere boerderijen zijn van het eenvou-
dige langgeveltype dat in zijn meest zuivere vorm in de Kempen gesignaleerd 
wordt maar over heel Vlaanderen verspreid is.

Met de grote opbrengst van voedergewassen kon men veel dieren op stal 
houden. Er zijn in deze streek heel wat stalgebouwen terug te vinden uit de 
zestiende en zeventiende eeuw die opvallend groter en beter ingericht zijn dan  
in andere zandstreken. De Waaslandse koestal heeft een centraal voederge-
deelte. De schuur is een typische dwarsschuur met een specifieke dakvorm. 
Vaak wordt de schuur naast opslagplaats ook gebruikt als schuilplaats voor 
paarden. De schuurwanden zijn meestal afgetimmerd met ruwe houten plan-
ken.

Schuren

Een schuur die volledig opgetrokken was in hout werd vroeger gezien als een 
roerend goed. Een stal of schuur kon men kopen zoals een paard. Het gebouw 
werd ontdaan van stro en plakwerk en het houten geraamte van de wanden 
en het dak werd uit elkaar gehaald. Het geraamte van de constructie rustte op 
sollementen, een laag platte stenen die in de grond bevestigd waren.

In België komen er twee types schuren voor. Er is de dwarsschuur met een 
korte schuurvloer dwars in het midden van de schuur en aan beide zijden de 
tassen waarin de oogst opgeborgen werd. De tas is de bergruimte naast de 
dorsvloer waar de oogst werd opgestapeld. De tasruimte was van de dors-
vloer gescheiden door een tasmuurtje dat uit planken of steen. De dorsvloer 
was de vloer waarop de graankorrels met vlegels vrijgemaaakt werden uit 
de aren. Meestal bestond deze vloer uit aangestampte klei of leem, vaak 
gemengd met runderbloed, vlaskoppen, asse, koehaar of koedrek. Om de 
dorsvloer te beschermen tegen ijzeren banden van wagens of karren werd er 
een laag stro over gelegd. Betonnen vloeren zijn van latere datum toen er niet 
meer met de vlegel gedorst werd. 

Als de dorsvloer in de langse richting van de schuur ligt met de toegang in het 
verlengde ervan en poorten in de dwarse wanden, is er sprake van een langs-
schuur. Vaak lag de schuurvloer dan langs de muur die naar het binnenerf 
van de hoeve gekeerd was. De dwarsschuur is het meest verspreid over 
Vlaanderen, zowel bij grote pachthoeven als bij kleine bedrijven. Bij dit type 
schuren zijn de wanden even hoog als de schuurpoort. Meestal weren er twee 
inrijpoorten zodat de paarden  in de schuur zelf konden uitgespannen worden.
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Van het langsschuurtype zijn er twee soorten, herkenbaar aan de vorm van 
het dak die de verdere inrichting van de schuur beïnvloedde. Beide vormen 
hebben niks gemeen in hun ontwikkeling. De schuur met wolfsdak is een oud 
autochtoon type terwijl de schuur met zadeldak in onze streken eerder jong 
is en ten gevolge van economische en technische omstandigheden vanuit 
het zuiden werd ingevoerd. Omdat de wanden hoog en stevig moesten zijn, 
werden deze noodzakelijkerwijze in steen opgebouwd. Vandaar het ontstaan 
in streken waar men makkelijk natuursteen kon vinden zoals een groot deel in 
Frankrijk en Wallonië. In Vlaanderen kon dit past ontstaan na het gebruik van 
baksteen voor de hoevebouw. De schuren waren ruim en hadden het uitzicht 
van een kerkschip. De volledige graanoogst van zeer uitgestrekte graanwin-
ningen kon in één gebouw opgebergd worden.

In het Hertogdom Brabant werden er al eerder langsschuren of ‘Brabantse’ 
schuren gebouwd naar voorbeeld van de middeleeuwse abdijschuren in 
West-Vlaanderen. Deze vorm bleek uitermate geschikt voor het bergen en 
achteraf behandelen van grotere oogsten. Dit verklaart waarom de langs-
schuurvorm eerst voorkomt in de rijkere landbouwstreken en bij het intensie-
ver worden van de landbouw ook verspreid werd over de traditioneel armere 
streken. Omstreeks de 16e-17e eeuw heeft dit schuurtype zijn intrede gedaan 
in onze Kempen en Noord-Brabant. 

De langsschuur met zadeldak is de meest verspreide schuur in Brabant, He-
negouwen en het zuiden van Vlaanderen. Daarbij zijn de muren even hoog als 
de schuurpoorten en konden de oogstwagens doorrijden over de hele lengte 
van de schuur. Alle tasruimtes bevinden zich aan één kant van de schuur. De 
tasruimtes zijn merkelijk hoger dan bij dwarsschuren. 
De schuurpoort was een grote houten poort met twee opendraaiende vleu-
gels. Er was ook een achterpoort zodat de boer kon doorrijden na het lossen 
van de oogst. In één van de deuren van de schuurpoort was er een kleinere 
deur waardoor voetgangers de schuur konden binnenkomen zonder de grote 
poort te moeten openen.

De Kempische schuren hebben lage wanden, golvende strooien of rieten 
schilddaken en een inrijpoort op een soort ingesneden hoek om een ver-
hoogde toegang te krijgen. Hun vormgeving en materialencompositie is niet 
vergelijkbaar met die van de monumentale langsschuren van rijke abdijen met 
zware toegangspoorten in prestigieuze topgevels. 
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02.1 Plannen

Plan gelijkvloerS
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Plan verdiePing
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voorgevel
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linkerzijgevel
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achtergevel
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doorSnede 
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02.2 Pathologie

Het 18e eeuwse woonhuis, de diepgaande verbouwing en uitbreiding in de  
eerste helft van de 19e eeuw is vrij gaaf bewaard gebleven. 

De gevels zijn opgetrokken in baksteenmetselwerk dat wit geschilderd is 
met onderaan een grijs geschilderde gecementeerde plint. Op meerdere 
plaatsen zijn er zones onvakkundig hersteld waarbij er een cementmortel met 
imiatievoeg boven het beschadigde metselwerk is aangebracht.
Door vochtproblemen in de muur is er een gecementeerde plint aangebracht 
en werd de gevel geschilderd met een filmvormend verfsysteem waardoor 
opstijgend vocht niet meer kon uittreden en er nieuwe schadebeelden 
ontstaan zijn zoals het verpulveren van bakstenen, verzanden van voegen en 
beschadiging van de afwerkingslaag.

Door het instorten van de schuur staat de scheidingsmuur met de woning 
nu blootgesteld aan open lucht. De wand is voorlopig beschermd door een 
waterwerende folie die bevestigd is met houten latten.

De rieten bedaking verkeert in zeer slechte staat en wordt beschermd met 
een groot zeil dat met houten latten en spanbanden bevestigd is om verdere 
schade en aftakeling te beperken. De laatste herstelling / aanvulling van het 
riet gebeurde aan de westzijde in 1987. In 2012 is het dak nog eens volledig 
ontmost.

De gevels zijn nog in redelijke staat maar het dak is dringend aan herstelling 
toe. Veel schade wordt gecamoufleerd door recente verflagen.
De historische reman en deuren zijn verouderd en plaatselijk beschadigd maar 
voldoen momenteel nog.
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De schade aan het interieur heeft hoofdzakelijk te maken met infiltrerend 
water en houtborende insecten. Door water dat blijft staan, is er zoutuitbloei 
op de keldervloer en opstijgend vocht zorgt ervoor dat de afwerkingslaag van 
de wanden en het plafond loskomt.

Door voorzetwanden, lambriseringen en verlaagde plafonds kunnen bepaalde 
onderdelen van het interieur niet geanalyseerd worden. Wellicht zijn de 
muren achter de voorzetwanden beschadigd door opstijgend vocht en het 
boormeel in de traphal doet vermoeden dat de houten draagstructuur van de 
voorzetwanden ook al aangetast is door houtborende insecten.

De slechte toestand van de rieten bedaking heeft ervoor gezorgd dat er water 
kan infiltreren waardoor houten onderdelen zijn gaan rotten. Plaatselijk zijn er 
muurbalken ingerot en door aanhoudende waterinfiltratie is er ook een zone 
van de plankenvloer gerot. Ook hier komt de afwerkingslaag van de muren los.
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Parement en voegwerk
Wit geschilderde rode baksteen

 — Lichte scheurvorming metselwerk maar voldoet nog
 — Vochtopbouw en uitbloeiende zouten onder de verflagen waardoor 

metselwerk fel verweerd is en kapot springt
 — Onvakkundige herstellingen met cementmortel met daaronder fel 

verweerd en verpulverd metselwerk
 — Filmvormend en weinig dampdoorlatende verf die verkleurt en afbladdert
 — Mosvorming en vervuiling
 — Vochtinfiltratie door scheuren schouw, voegwerk binnenzijde verzand
 — Beschadigd en gescheurd metselwerk door instortingen
 — Metselwerk noordgevel is beschermd met folie en niet zichtbaar

Kalkmortel
 — Voegwerk onder de verflagen is plaatselijk verweerd
 — In de zuidgevel is het voegwerk plaatselijk uitgespoeld

Omijsting machinale baksteen + tabet geglazuurde tegels
 — Omlijstingen verkeren in goede staat
 — Voegwerk is plaatselijk licht uitgespoeld

Bezetwerk
Cementering plint

 — Scheurvorming, oneffenheden, vervuiling

Natuursteen
Witte natuursteen

 — Filmvormend en weinig dampdoorlatende verf die afbladdert
 — Afschilferende natuursteen
 — Plaatselijk vervangen door blauwe hardsteen of baksteen
 — Door de verf kan is de toestand van de natuursteen niet altijd zichtbaar
 — Gebarsten natuursteen met lichte vochtinfiltratie tot gevolg

Blauwe hardsteen
 — Beschadigde en gebarsten dorpels
 — Dorpel aan de voorzijde heeft geen opstand
 — Lateien in blauwe hardsteen (of hout) zijn overschilderd waardoor de 

toestand en materiaalsoort niet duidelijk zichtbaar zijn

Exterieur
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Smeedwerk
Zwart geschildere metalen muurankers

 — Muurankers lijken nog in vrij goede staat
 — Plaatselijk ingekorte ankers

Wit geschilderde metalen diefijzers
 — De meeste historische dievenzers zijn in redelijke staat
 — Beginnen  te roesten
 — Verf begint te craqueleren
 — Bepaalde dievenijzers ontbreken of zijn doorgeroest

Buitenschrijnwerk
Houten ramen

 — Scheef getrokken ramen, niet meer wind- en waterdicht
 — Ingerotte kleinhouten, lek- en onderdorpels
 — Nieuw schilderwerk over oude verf begint plaatselijk af te schilferen of te 

scheuren
 — Bepaalde ramen zijn aan de binnenzijde dichtgeschilderd en dicht ge-

schroefd na recente inbraakpogingen
 — Bepaalde glaslatten zijn vervangen of onvakkundig hersteld met kit
 — ijzren roeden roesten
 — Stopverf scheurt en brokkelt af
 — Gebroken glaspanelen
 — Oorspronkelijk hang- en sluitwerk is bedekt onder meerdere verflagen
 — Sommige ramen zijn destijds al vervangen door nieuw
 — Sterkere verwering en inrotting regenbelaste delen
 — Losse waterlijsten
 — Via kelderramen kan er water binnenkomen

Houten deuren
 — Bewaard hang- en sluitwerk deels geroest
 — Ingerot stootbord, herstellingen met cementmortel
 — Nieuw schilderwerk over oude verf begint plaatselijk af te schilferen
 — Verouderde verflagen
 — Vochtschade panelen
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Houten luiken
 — Luiken zijn structurel in orde
 — Panelen scheuren terug in
 — Nieuw schilderwerk over oude verf begint plaatselijk af te schilferen
 — sommige luiken zijn verwijderd
 — luikbeslag met o.a. gehengen op taats begint licht te roesten
 — Een aantal wervels zit los waardoor luiken kunnen dichtwaaien

Dak en regenafvoer
Riet

 — Voor zover zichtbaar; rietlatten nog in redelijke staat
 — Onregelmatige dakbedekking, sterk verweerd en dun
 — Sluitlaag is verdwenen, gaarden liggen bloot
 — Dakvoeten zijn rafelig en aanzetten verschillende lagen tekenen zich af
 — Stekre mos- en algengroei tasten riet verder aan
 — Door lekken is het dak afgedekt met een groot zeil
 — Westzijde niet zichbaar door afdekzeil
 — Gordingen aan noordzijde zijn afgezaagd door instorting schuur
 — Aan zuidgevel steekt het riet onvoldoende over de puntgevel
 — Muurplaat lokaal aangetast
 — rotte plek in vloer door lek
 — balk tussen woonuis en stal is rot

Loden zakgoot tussen daken woonhuis en stal
 — Houtstructuur is verzwakt
 — Lood is licht verweerd, plaatselijk opgeplooid en hersteld met coating
 — Vochtschade op zolder is vermoedelijk lek in goot

Gesmoorde, halfronde vorstpannen in gebakken aarde
 — Vorstpannen zijn verweerd maar lijken nog te voldoen
 — Mosvorming
 — Lekken in het dak aan de noordzijde na instorting
 — Scheurvorming in stootvoegen

Loden aansluitingen
 — loodaansluitingen aan de schouw zijn dun en lek

Stabiliteit
 — Spanten voldoen ifv. ingrijpende lasten en zijn in goede conditie
 — Gordingen voldoen om belasting kepers over te dragen op spanten
 — kepers zijn kritiek; voldoen nog net op sterkte als op knik- en kipstabiliteit 

ervan uitgaande dat ze in goede conditie verkeren
 — aantal andere plaatselijke problemen
 — Algemeen nog in goede staat, beperkte problemen, eenvoudig op te 

lossen
 — Nodige aanpassingen laten best nie te lang op zich wachten
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Interieur

Vloeren
Rode gebakken tegels 19,5 x 19,5 cm (kelder)

 — Witte uitslag, uitbloeiende zouten, plasvorming grondwater
 — Afschilfering aan bovenzijde tegels

20e eeuwse tegelvloeren
 — Normale schade en vervuiling
 — Plaatselijke scheuren of beschadiging
 — Op meerdere plaatsen korrels gestrooid tegen muizen

Tegels in gebakken aarde
 — Plaatselijk beschadigd of gescheurd
 — Lacunes gevuld met cementmortel

Betonnen vloer boven keldergewelven
 — Linoleum en tapijt op vloer
 — Ondervloer ligt scheef en vertoont oneffenheden of verzakkingen

Houten plankenvloer
 — Plaatselijk aantasting houtborende insecten (actieve kleine klopkever)
 — Weggerotte vloerplanken in ZW-hoek dor een lek; stabiliteit onderliggende 

structuur kon niet gecontroleerd worden
 — Afdekzeilen en emmers in NW-hoek om regenwate rop te vangen
 — Kromgetrokken en oneffen gelegde planken

Wanden
Gepleisterd baksteenmetselwerk (geschilderd / afgewerkt met behangpapier)

 — Afwerklagen keldermuren plaatselijk besschadigd door vocht en zouten
 — Binnenmuren gelijkvloers belast door opstijgend vocht en zouten (vooral 

rond trap en alkoof)
 — Pleisterwerk brokkelt paatselijk af in vochtbelaste muren en is op zolder fel 

verweerd
 — Vochtschade in westmuur ten gevolge van lekken in dak
 — Voorzetwanden of lambrisering in vezelcementplaten om 

vochtproblematiek te verbergen
 — Hout van de voorzetwanden in de traphal is aangetast door insecten
 — Metselwerk op zolder is verzand waardoor scheuren ontstaan
 — Scheur in N-puntgevel, evenwijdig met dakhelling vanaf de borstwering
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Beschot houten planken tegen spant
 — Vroegere binnenuur, aan buitenzijde beschermd met folie en lattenwerk
 — Hout is verweerd, niet in detail geïnspecteerd

Houten draagstructuur met gipsplaten (scheidingswanden knechtenverblijf)
 — Wanden en plafond vertonen vochtschade; nog in redelijke staat

Baksteenmetselwerk rookkanaal
 — Scheurvorming hersteld met harde cementmortel, tekent zich opnieuw af 

dus zetting is nog niet volledig gestabiliseerd
 — Vochtschade aan O-zijde onder nok
 — Plaatselijk stukken baksteen verpulverd of afgesprongen; grote 

spanningen?
 — Stabiliteit geheel onduidelijk
 — Gaten aan W-zijde door afgebrokkelde en weggevallen bakstenen; 

rookgassen kunnen in zolderruimte komen

Plafond
Bepleisterde moer- en kinderbalken

 — Plafondafwerking is in vrij goede staat
 — Structurele elementen niet zchtbaar door afwekring
 — Waarschijnlijk aantasting door houtborende insecten die ook in 

bovenliggende plankenvloer aanwezig zijn 
 — Plafond opkamers verlaagd of omkasting en plaatbekleding van balken

Stabiliteit
Baksteen gewelven, bepleisterd en geschilderd

 — Plaatselijk zijn de afwerklagen besschadigd door vocht en uitbloeiende 
zouten

 — Constructief in goede staat

Dakconstructie (eik en grenenhout)
 — Meerdere aanpassingen of herstellingen; constructief nog redelijk
 — Aantasting houtborende insecten (actieve kleine kopkever)
 — Plaatselijk ingerotte muurplaat O-zijde
 — Aan W-zijde is een opleg van een vlieringbalk ingerot
 — Muurplaat zakgoot tussen woning en stal is ingerot; constructie vertoont 

veel vochtschade en is verzwakt
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Interieurelementen
Keldertap in baksteenmetselwerk

 — Trap verkeert in goede staat, normale slijtage

Houten zoldertrap
 — Kieren naast trapbomen met tape afgeplakt
 — Er komt boormeel doorheen de kieren door aantasting van de 

trapstructuur en voorzetwand

Binnendeuren
 — Historisch waardevolle binnendeuren in goede staat
 — Deuromlijsting links van alkoof is aangetast door houtborende insecten

Lambrisering in vezelcementplaten
 — Waarschijnlijk asbesthoudend
 — Plaatselijk vochtschade en afbladderende verf

Elektrische installatie
 — Dateert van 1970, verouderd
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02.3 Waardevolle elementen
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03.1 Plannen
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voorgevel
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linkerzijgevel
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achtergevel
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rechterzijgevel
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Snede ab
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Snede cd
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03.2 Pathologie

Het grootste deel van de gevels is ingestort. De voorgevel is na de storm in 
maart 2015 bijna volledig ingestort. De instabiele resten worden gestut met 
houten schoren die niet meer voldoen. Het metselwerk helt naar binnen of 
buiten en kan elk moment verder instorten.
Meer dan de helft van de linkergevel is ingestort. Het resterende deel is 
volledig overgroeid met klimop. 

Van de achtergevel is het grootste deel nog bewaard gebleven. De delen die 
overeind zijn gebleven, zijn deels overgroeid en tonen resten van een zwarte 
afwerkingslaag. Bij meerdere stenen zijn er delen afgesprongen, vermoedelijk 
ten gevolge van grote temperatuurverschillen. Ook de achtergevel werd 
plaatselijk gestut wegens instabiele toestand.

De noordgevel is in de 19e-20e eeuw nog opgehoogd met machinaal 
gevormde bakstenen en voorzien van steunberen die niet ingebonden zijn. 
Waarschijnlijk is de gevel dankzij de steunberen nog redelijk intact gebleven. 
Bij het 18e eeuwse metselwerk zijn de kalkvoegen breed uitgesmeerd over de 
baksteenranden en zijn zowel de voegen als baksteenranden rood ingekleurd. 
De voegen zijn voorzien van een dagstreep. In bepaalde zones zijn er 
restanten van oude afwerklagen met witte verf of bepleistering zichtbaar.

Het dak is volledig verdwenen en de bewaarde spantdelen zijn te zwaar 
aangetast door weer en wind om nog te herbruiken.

Van het buitenschrijnwekr zijn enkel nog de poorten in de achtergevel en vier 
ramen van de noordgevel ter plaatse aanwezig.

Van het volledige interieur resten na jaren van verval slechts enkele 
binnenmuren. De vloer van de schuur is overwoekerd door plantengroei en 
boomopslag of ligt nog bezaaid met puin van de ingestorte muurdelen.
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Parement en voegwerk
Rode baksteen

 — Grote delen van de vie rgevels zijn ingestort
 — Oostgevel is instabiel en helt naar buiten
 — Gereconstrueerde muur naast terras is onregelmatig gemetst
 — Westgevel vertoont ernstige scheuren en helt naar binnen; het metselwerk 

is fel verweerd en plaatselijk afgesprongen
 — De geveldelen die overeind bleven zijn overwoekerd door klimop
 — Loszittende bakstenen door uitgespoelde voegen
 — Scheurvorming en loszittend metselwerk steunberen in ingestorte zones
 — Overige steunberen zijn overwoekerd met klimop en mos

Kalkmortel 
 — Sterk uitgespoelde voegen
 — Oorspronkelijke voegafwerking enkel nog zichtbaar op N-gevel
 — Gereconstrueerde muur aan Z-zijde is met cementmortel gevoegd

Afzaat met zwarte geglazuurde pannen
 — De afdekpannen ontbreken
 — Nog 1 exemplaar bewaard

Bezetwerk
Cementering plint

 — Enkel nog aanwezig op Oostgevel, nog in redelijke staat

Bepleistering metselwerk
 — Geen restanten teruggevonden

Natuursteen
Witte natuursteen

 — Latei in N-gevel is bewaard maar gescheurd, houten latei aan binnenzijde 
is verweerd

Blauwe hardsteen
 — Dorpel in N-gevel is bewaard maar gescheurd
 — Voederdbakken tegen zijgevel woonhuis gerecupereerd?
 — Drinkbak wagenhuis vermoedelijk (beschadigd) bewaard onder puin?

Exterieur
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Smeedwerk
Ankers / beugels

 — enkele muurankers en beugels zijn bewaard maar roestig

Naambord
 — Naambord “Catershoeve” uit 1947 is ter plaatse gestockeerd

Houten buitenschrijnwerk
Poorten

 — Houten lateien zijn sterk verweerd en ingerot
 — Poort is instabiel; hout is verweerd en plaatselijk ingerot
 — Hang- en sluitwerk is roestig
 — Afgebladderde geschilderde afwerkingslaag
 — Overwoekerd door klimop

Getoogde houten ramen met tralies en houten luik
 — Bepaalde ramen zijn niet meer aanwezig, ook geen restanten
 — Mogelijks liggen er nog ramen in het puin van de ingestorte zone
 — Sommige luiken zijn verdwenen
 — Er zijn ramen ingevuld met metselwerk waarbij ook het traliewerk 

verdwenen is
 — Luiken zijn grotendeels weggerot en aangetast door houtborende 

insecten
 — Raamkaders zijn aangetast door houtborende insecten maar lijken 

structureel nog in orde
 — Traliewerk en hang- en sluitwerk is roestig
 — Afgebladderde verflagen

Dak en regenafvoer
Rieten bedaking

 — Dak is volledig verdwenen
 — In het verlengde van de woning is het riet bijgesndeden en zijn de 

gordingen afgezaagd na de instorting
 — Rieten dak in jaren ‘80 plaatselijk vervangen door golfplaten; gedurende 

50 jaar nooit degelijk hersteld of vernieuwd en intussen volledig 
verdwenen

 — Gesmoorde, halfronde vorstpannen zijn verdwenen, vermoedelijk identiek 
aan woonhuis.
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Stabiliteit
Houten draagstructuur

 — Dak is volledig verdwenen
 — Houten draagstructuur is gedemonteerd of ingestort
 — Houten onderdelen waren al aangetast door houtborende insecten

Dragende muren
 — Grote delen zijn ingestort
 — De muren zijn geschoord met houten schoren die plaatselijk ingerot zijn; er 

dreigt acuut instortingsgevaar
 — Bepaalde muren hellen naar binnen

Vloer
Gestampte aarde

 — Overwoekerd door plantengroei en puin

Baksteen op zijn kant
 — Overwoekerd door plantengroei en puin
 — Bakstenen vloer is vermoedelijk beschadigd door ingestorte gevel

Tussenvloer met moer-, kinderbalken en plankenvloer
 — De vloer is volledig ingestort en het hout gedemonteerd of ter plaatse 

volledig ingerot

Wanden
Gepleisterd en geschilderd baksteenmetselwerk

 — Plaatselijk zijn binnenmuren ingestort of instabiel
 — Aan de bovenzijde zijn de voegen fel uitgespoeld
 — Restanten kalkbepleistering ; grote delen verweerd en afgebrokkeld

Plafond
Gepleisterd

 — Geen restanten meer van bepleisteirng op rinkellaten

Interieur



058CATERSHOEVE  ― Restauratie-advies

03.3 Inventaris restanten schuur

Volledige hoogte bewaard en nog in redelijke staat

Gedeeltelijk ingestort of geddemonteerd; aflopend metselwerk

Instabiel en/of ernstige scheurvorming

Volledig ingestort

Hermetst met recuperatiesteen, niet naar oorspronkelijk model
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Volledige hoogte bewaard en nog in redelijke staat

Gedeeltelijk ingestort of gedemonteerd; aflopend metselwerk

Instabiel en/of ernstige scheurvorming

Volledig ingestort

Hermetst met recuperatiesteen, niet naar oorspronkelijk model
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Van de gedemonteerde geveldelen zijn er ter plaatse bakstenen en 
natuursteen elementen gestockeerd. Van de bakstenen die op paletten 
gestapeld zijn, ca. 4000, kan ongeveer 80% hergebruikt worden. In de schuur 
zelf ligt er nog een stapel bakstenen die overwoekerd is door klimop waarvan 
vermoedelijk nog een 500-tal stenen kan herbruikt worden.

De blauwe hardsteen blokken zijn waarschijnlijk de dorpel, tussenregel, latei 
of resten van de stijlen van de toegangsdeur naar de paardenstal. De witte 
natuursteen is afkomstig uit de dagkanten van de gelijkvloerse raamopening.



061CATERSHOEVE  ― Restauratie-advies

03.4 Waardevolle elementen

Stadsarchief Antwerpen: digitale kopie
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04 Bestaande toestand - Stal

04.1 Plannen

04.2 Pathologie

04.3 Waardevolle elementen
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04.1 Plannen

Plan gelijkvloerS
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Plan verdiePing
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voorgevel
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linkerzijgevel
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achtergevel
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rechterzijgevel
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doorSnede
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04.2 Pathologie

De gevels vertonen meerdere zones met onvakkundige herstellingen waarbij 
ernstig verweerd of beschadigd metselwerk bekleed is met cementmortel 
en voorzien van een imitatievoeg. Om de problematiek van de vochtbelasting 
in de muren onder controle te krijgen, is er in het verleden en filmvormend 
verfsystem en een gecementeerde plint aangebracht waardoor het opstijgend 
vocht nu niet meer kan uittreden  wat aanleiding geeft tot het ontstaan van 
nieuwe schadebeelden zoals het verpulveren van baksteen, verzand voegwerk 
en beschadiging van de afwerklaag. Veel schade wordt gecamoufleerd door 
recente verflagen.

De gelijkvloerse poort wordt ondersteund door wieltjes wegens verzakking. 
Het oculus op zolderniveau is slechts ingevuld met een draadrooster. Een 
groot deel van het originele schrijnwerk werd in de 20e eeuw vervangen of 
aangepast.

Door de gebreken aan wanden en draagstructuren komt de stabiliteit van de 
gehele veestal in het gedrang. De houten draagconstructie verkeert in zeer 
slehte staat. Tijdens de herinrichting tot koestal is de houten roostering aan 
de zuidzijde gedeeltelijk vervangen door betonnen welfsels tussen metalen 
I-profielen. De zolder is niet meer toegankelijk waardoor deze slechts beperkt 
geïnspecteerd kon worden. Verder is de zolder stoffig en liggen er resten stro 
en hout wat dit een zeer brandbaar geheel maakt.

Het dak was in de 20e eeuw afgewerkt met rode dakpannen die in 1994 
vervangen zijn door de huidige stalen profielplaten. Daarvoor was het dak 
vermoedelijk voorzien in riet.
De dakstructuur is onderaan met spanlinten aan de westgevel verankerd.  Dit 
is geen duurzame oplossing, bij windstoten kunnen de spanlinten breken.
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Parement en voegwerk
Rode baksteen, wit geschilderd

 — Extra druk en ernstige scheurvorming in opgaand muurwerk door 
schade aan moerbalken, standvinken en dakconstructie; de scheuren zijn 
grotendeels hersteld en door het schilderwerk niet meer zichtbaar

 — Ernstige scheurvorming zuidgevel
 — O-topgevel helt bovenaan naar buiten en vertoont lichte scheurvorming
 — O-topgevel is niet meer voldoende verbonden met dakconstructie
 — Westelijke puntgevel is sterk verbouwd; metselwerk sterk verweerd en 

veelvuldig afgesprongen. Meerdere bakstenen die aansluiten op dak zitten 
los of zijn weggevallen; risico op vochtinfiltratie en vallende brokstukken

 — Afbrokkelend metselwerk op NW-hoek onder weggedrukte muurplaat
 — De penant naast het bakhuis is onderaan weggebroken
 — Veelvuldige onvakkundige herstellingen met cementmortel, met 

daaronder vermoedelijk fel verweerd en verpulverd metselwerk
 — Veelvuldige sporen van vochtschade en uitbloeiende zouten
 — Filmvormend en weinig dampdoorlatend verfsysteem; verspreid zijn er 

verkleuringen zichtbaar en bladdert de verf af.

Rode baksteen, zwarte afwerking
 — Stenen zijn oppervlakkig afgesprongen 
 — Restanten witte afwerking op achtergevel van interieur vroegere aanbouw

Kalkmortel 
 — Voegwerk in bepaalde zones fel uitgespoeld
 — Voegwerk onder verflagen is plaatselijk verweerd
 — Voegwerk aan W-zijde is sterk verzand en uitgespoeld

Bezetwerk
Cementering plint

 — Scheurvorming en oneffenheden

Natuursteen
Witte natuursteen

 — Lokaal vervangen door blauwe hardsteen of baksteen
 — De dorpels zijn overschilderd waardoor hun toestand en materiaalsoort 

niet duidelijk waarneembaar zijn
 — Gescheurde en fel verweerde dorpels

Exterieur
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Blauwe hardsteen
 — gescheurde en beschadigde dorpels

Smeedwerk
Ankers

 — De schieters van de trekankers zijn te dun geworden
 — Bepaalde veren zijn te kort uitgevoerd
 — Muurankers zijn roestig

Diefijzers
 — Historische diefijzers zijn in redelijke staat maar beginnen te roesten en 

de verf begint te craqueleren
 — In de westgevel is een diefijzer weggevallen

Buitenschrijnwerk
Poorten

 — Latei boven inkompoort vertoont sporen van houtborende insecten en 
kubische krimpscheuren

 — Poorten zijn afgezakt en instabiel, wieltjes ondergezet
 — Hout is verweerd, ingerot, delen vallen weg
 — Poort is hersteld met winkelhaken
 — Roest hang- en sluitwerk, loshangende hengsels
 — Geschilderde afwerklaag is afgebladderd

Ramen
 — Sterk verweerde en ingerotte lateien
 — Hout en verflaag zijn verschraald
 — Plaatselijk is het hout fel ingerot
 — Stopverf is gescheurd en afgebrokkeld
 — Plaatselijk is het glas gebroken
 — Ramen niet overal wind- en waterdicht
 — Overlappende glasplaten aan Z-zijde; onduidelijk of glasplaten stevig 

bevestigd zijn

Luiken
 — Bepaalde luiken zijn nog aanwezig
 — Afbladderende verf
 — Vermoedelijk ook ingerot en sterk verweerd
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Dak en regenafvoer
Stalen profielplaten

 — Platen beschermen de historische structur tegen verval maar horen niet 
thuis op een historisch gebouw

 — Gaten in platen zorgen voor lekken (vermoedelijk bij een rukwind 
losgescheurd rond de bevestigingspunten)

 — Aan Z-zijde is een deel van het dakvlak opgewaaid
 — Dakstructuur met spanlinten aan gevel verankerd
 — Bij plaatsen huidige dakbedekking is structuur verankerd met enkele 

stalen kabels

Stalen afdekplaten nok / dakrand 
 — Lijken in goede staat
 — Dakrand overlapt afgebrokkelde achtergevel niet volledig
 — Eanden zijn plaatselijk opgestuikt door storm of afbrokkelend metselwerk

Goten PVC
 — PVC goten horen niet thuis op een beschermd gebouw
 — Aan Z-zijde is de goot los, met lekken tot gevolg
 — Aan N-zijde is de goot weggenomen na een storm met wateroverlast aan 

de muren tot gevolg

RW-afvoeren PVC
 — Bovenste deel van de NW afvoer ontbreekt
 — Afvoer naast bakhuis komt onderaan in opgemetste put terecht die vol 

met afval ligt; door de verstopping is de afvoer van het RW belemmerd
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Interieur

Stabiliteit
 — Puntgevels staan ver uit het lood naar buiten
 — Muurplaten zijn naar binnen of buiten geduwd
 — Moer- en kinderbalken zijn al gedeeltelijk aangetast door houtwormen en 

houtrot (actieve kleine klopkever)
 — Kubische rot op koppen van muurbalken waardoor opleg verzwakt is
 — Houtrot muurplaten en bij opleg van de gordingen in de puntgevel
 — Zware aantasting van houtwormen in dakstructuur
 — Spanten voldoen net niet om wind- en sneeuwlasten op te vangen
 — Gordingen en kepers voldoen nog om belasting over te brengen
 — Moerbalken en standvinken hebben voldoende marge voor nuttige 

belasting van 200 kg/m²
 — Kinderbalken zijn kritieke onderdeel, nuttige belasting max. 150 kg/m² 

indien ze niet rot zijn
 — Standvinken onderaan ingerot en aangetast door houtborende insecten
 — Aantal windschoren is gelost
 — Oostelijke opleg nokbalk is minimaal
 — Volledige structuur helt over naar oosten
 — 3 van de 4 standvinken zijn verplaatst bij aanpassingen naar koestal

Vloer
Baksteen op zijn kant

 — Veelvuldig aanwezigheid van uitbloeiende zouten door opstijgend vocht 
en hoge concentratie ana nitraten in de stalvloer

Houten plankenvloer
 — Zoldervloer toont zware graad van verrotting op bepaalde plaatsen, is 

aangetast door zwam en is niet meer toegankelijk; recent geschoord
 — Veelvuldige aantasting houtborende insecten, actieve kleine klopkever

Betonnen welfsels en metalen I-profielen
 — Vloer vormt bijkomende belasting van verzwakte draagstructuur; inbreng 

ervan maakt gebouw stijver en kan aanleiding geven tot zettingen
 — Profielen roesten en veroorzaken betonschade
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Wanden
Gepleisterd en geschilderd baksteenmetselwerk

 — Loszittende bakstenen in O-gevel thv. zoldervloer
 — Bepleistering is plaatselijk afgebrokkeld, vnl. rond gevelopeningen en 

dakrand
 — Bepleistering toont scheurvorming
 — Interieurzijde van westelijke  puntgevel niet bereikbaar voor inspectie

Houten draagstructuur met beschot planken
 — Enkele planken zijn weggevallen
 — Draagstructuur vertoont aantasting houtborende insecten
 — Verflaag is verschraald en afgesleten

Plafond
Houten draagstructuur met beschot planken

 — Planken grotendeels weggevallen
 — Draagstructuur vertoont aantasting houtborende insecten

Bepleistering op houten latten
 — Ernstige vochtschade en scheurvorming oude bepleistering
 — Gedeeltelijk afgevallen, niet meer stabiel bevestigd

Interieurelementen
Houten trap

 — Trap verkeert in goede staat, normale slijtage van treden
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04.3 Waardevolle elementen
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05 Bestaande toestand - Wagenhuis

05.1 Plannen

05.2 Pathologie

05.3 Waardevolle elementen
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05.1 Plannen

Plan gelijkvloerS
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voorgevel
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linkerzijgevel
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rechterzijgevel
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SPantconStructie
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05.2 Pathologie

Het wagenhuis is als laatste gebouw toegevoegd aan het hoevecomplex 
en zou met resten van de schaapskooi opgebouwd zijn. De eikenhouten 
spantdelen zijn aangevuld met ontdubbelde spantdelen in naaldhout en talrijke 
steekschoren om o.a. de gordingen op te vangen. De dakconstructie van het 
wagenhuis is ondergedimensioneerd. Door risico op instorting is het gebouw 
ook niet meer toegankelijk. Door gebreken aan wanden en draagstructuren 
komt de stabiliteit van het gehele wagenhuis in het gedrang.

De dakbedekking bestond oorspronkelijk uit rode pannen. Wegens slechte 
staat zijn die in 1994 verwijderd en vervangen door de huidige metalen 
profielplaten.

De poorten, poortopeningen en ramen zijn allemaal verschillend en 
vermoedelijk dus ook gerecupereerd van een ander gebouw.
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Parement en voegwerk
Rode baksteen

 — Metselwerk sterk verweerd, verpulverd en afgebrokkeld, vooral onderaan
 — Onvakkundige herstellingen met cementmortel
 — Aan W-zijde is buitenmuur voor een deel omgevallen met ernstige risico’s 

voor de stabiliteit van de gehele structuur
 — NW-hoek scheurt open
 — Overwoekerd met klimop, begroeiing groeit door naar binnen
 — Op meerdere plaatsen gestut met houten schoren die ingerot zijn of 

buigen onder het gewicht

Verschillende types mortel
 — Meerdere dlen hersteld met cementmortel waardoor metselwerk verder 

beschadigd is
 — Voegwerk fel uitgespoeld en geërodeerd in W-gevel en plintzone

Cementmortel 
 — Enkel aanwezig op noordelijke hoek van O-gevel; verkeert in redelijke staat

Stabiliteit
Metalen liggers 

 — Lateien zijn roestig met steenschade tot gevolg

Houten dakconstructie
 — Dakstructuur is bouwvallig en kan slechts beperkt geïnspecteerd worden
 — Plaatselijk wordt de dakstructuur afgestut op de zwakke vloerstructuur
 — Plaatselijk ontbreken er windschoren en zijn er gordingen gebroken en 

weinig vakkundig hersteld
 — Panlatten zijn gedeeltelijk weggevallen, hebben geen functie meer

Houten buitenschrijnwerk
Poorten

 — Poorten zijn afgezakt en instabiel
 — Hout is verweerd en ingerot, ontbrekende delen
 — Hang- en sluitwerk is roestig
 — Afbladderende verflaag
 — Gebroken glas
 — Plaatbekleding kromgetrokken

Exterieur
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Ramen
 — Verflaag afgesleten, hout verschraald
 — Onderdorpel verdwenen of gescheurd en ingerot
 — Stopverf afgebrokkeld
 — Beglazing gedeeltelijk gebroken

Dakbedekking
Stalen profielpaten

 — Oorspronkelijke rode pannen zijn verdwenen
 — Platen lijken in orde en beschermen de historische structuur tegen verval, 

maar horen in principe niet thuis op een historisch gebouw

Stalen afdekplaten
 — Platen lijken in goede staat te verkeren
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Interieur

Vloeren
Gestampte aarde

 — Vloeren zijn niet bereikbaar voor inspectie

Gepolierde betonvloer
 — Vloeren zijn niet bereikbaar voor inspectie

Bakstenen op hun kant
 — Vloeren zijn niet bereikbaar voor inspectie

Grenenhouten kepers (planken) en plankenvloer
 — Vloer is plaatselijk ingestort en niet veilig betreedbaar
 — Hout is ingerot en vermolmd

Wanden
Baksteenmetselwerk

 — Wanden vertonen scheurvorming en zijn plaatselijk, samen met de gevels, 
gedeeltelijk ingestort

 — Niet alle wanden zijn bereikbaar voor inspectie

Houten planken en recuperatiemateriaal
 — Wanden zijn bouwvallig
 — Hout is fel verweerd en plaatselijk ingerot

Eikenhouten stijlen
 — Houten stijlen zijn onderaan ingerot en aangetast door houtborende 

insecten

Planken als invulling spant
 — wand is niet bereikbaar voor inspectie

Wand van verticale rondhouten / stammen
 — wand is niet bereikbaar voor inspectie
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05.3 Waardevolle elementen
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06 Nara grid

ARTISTIEK HISTORISCH SOCIAAL WETENSCHAPPELIJK
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Hoevecomplex in U-vorm met losstaand wagenhuis. 
Vormgeving en indeling woning naar type langgevelboerderij 

met  kenmerkende woonvertrekken. Grote driedelige 
langsgevelschuur naar model abdijschuren of Vlaamse schuur.

17e eeuwse schuur is bijna volledig ingestort. 18e eeuwse kern 
van de woning is bewaard, vrij weinig aan gewijzigd. 

Geeft een beeld van het 18e-19e eeuwse boerderijleven 
waarbij de functionele inrichting en vormgeving primeren.

Historische plannen in combinatie met het behouden bestaand 
gebouw laten toe de typologie en het gebruik van de boerderij 
te onderzoeken. In ruimere context ook voor de evolutie van 
het boerderijleven in de streek en in vergelijking met andere 

streken.
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AL Eenvoudige baksteenarchitectuur met een houten 
kapconstructie, afgewerkt met een rieten bedaking. 

Functionele keuze materiaalgebruik.

Typerend materiaalgebruik voor de 18e-19e eeuw. Originele 
materialen zijn nog aanwezig maar zijn dringend toe aan 

herstel.  Latere toevoegingen of vervangingen met 19e eeuwse 
materialen.

Typisch materiaalgebruik voor het boerderijleven in die 
periode.

Het gebruik van bepaalde materialen kan helpen om het 
gebouw of bouwfasen te dateren.
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Weinig artistiek. Alles dient heel functioneel te zijn. De 
boerderij is in feite een bedrijf.

Boerderij t.e.m. 1967, daarna wordt de woning verhuurd van 
1976 tot in 2019.

Boerderijsite bij een kasteel, dichtbij een grote stad die 
geëvolueerd is naar een zelfstandige site middenin een 

woonwijk. 
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Behoud originele houten kapconstructies. Architectuur staat in 
dienst van haar gebruik; waarneembaar door toevoegingen en 

aanpassingen.
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Schuur bij een kasteel die doorheen de jaren uitgebreid is tot 
een zelfstandig hoevecomplex met schuur, woonhuis, stal, 

bakhuis en wagenhuis.

Uitzonderlijk dat een hoevesite middenin een woonwijk zo 
goed bewaard is.
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07	 Restauratie-	/	interventiefilosofie
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In onderstaande nota wordt de restauratiefilosofie en een eerste voorstel naar herbestemming voor de beschermde site van de 

Catershoeve in Merksem uiteen gezet. Doel is dat deze filosofie dient als basis om gefundeerde keuzes te maken voor toekomstige 

restauratie- en herbestemmingsprojecten. 

 

Uit de voorgaande studies blijkt duidelijk dat de slechte staat van het hoevecomplex niet uitsluitend toe te schrijven is aan de huidige 

eigenaar, maar dat het verhaal van verval en aftakeling reeds gestart is in het derde kwart van de 20ste eeuw. De slechte staat waarin 

de gebouwen toen verkeerden, was zelfs voer tot discussie over het al dan niet beschermen van het gebouw en de directe aanleiding 

waarom de beschermingsprocedure uiteindelijk 6 jaar aansleepte. 

 

In de navolgende 50jaar werden nauwelijks herstellingswerken uitgevoerd en werden uitsluitend de meest noodzakelijke 

instandhoudingswerken uitgevoerd en dit vaak op een niet duurzame manier. De huidige bewaring is voornamelijk te danken aan het 

onderhoud van de destijdse bewoner – huurders. 

 

Catershoeve 

De hoeve bestaat uit een min of meer gesloten U-vormige samenstelling van gebouwen dat in meerdere bouwfasen tot deze vorm is 

geëvolueerd. Het geheel bestaat op heden uit een grote schuur aan de noordzijde, een woonhuis aan de oostzijde, een veestal aan de 

zuidzijde en een wagenhuis aan de oostzijde. 

 

Binnen deze constellatie vormt de grote schuur de oudste kern, pré 18e eeuw, welke omstreeks 1716 werd vergroot en aangevuld met 

het volume van de woning. Naar het einde van de 18e eeuw werd vervolgens de veestal toegevoegd. Deze drie volumes werden elk in 

de loop van de 19e en 20ste eeuw nog verder uitgebreid en aangepast. In 1934 werd het wagenhuis als laatste bijkomend volume 

gerealiseerd. 

 

Op heden bevind het hoevecomplex zich ten midden van een bouwblok in een voorstedelijke context waarbij het opvallendste feit is 

dat de benadering / oriëntatie van de site omgekeerd werd doorheen de tijd. Met de aanleg van de Catershoflaan in 1938 werd de 

historische tuingevel van de hoeve nu opeens de straatgevel waarbij de volledige achterliggende moestuin en boomgaard door de 

nieuwe laan in beslag werd genomen. 

 

Woonhuis 

Het woonhuis bevat een 18de-eeuwse kern die in het begin van de 19de eeuw diepgaand verbouwd en uitgebreid is. Hierbij werd aan 

de westzijde, toenmalige voorgevel, een gang toegevoegd over de volledige gevellengte welke ook toegang gaf tot de veestal. 

Gelijktijdig werden de kelder en opkamer aan deze zijde mee vergroot maar werd de overige 18e -eeuwse kamerindeling behouden. De 

oostzijde, toenmalige tuingevel, kreeg op dit moment ook grotendeels zijn huidige vormgeving met nieuwe raam- en deuropeningen 

met bijhorend schrijnwerk. De rechter dakkapel werd echter pas in het midden van de 20ste eeuw toegevoegd. 
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Gezien de goede  staat van bewaring, waarin duidelijk de historische gelaagdheid van het volume kan afgelezen worden, wordt voor dit 

volume dan ook een restauratie geadviseerd waarbij als referentiebeeld het 18e -eeuwse volume met de 19e -eeuwse aanpassingen 

naar voor wordt geschoven. 

 

In het exterieur zal dit resulteren in een licht gekaleid volume met donkere plint onder een rieten dak met Boomse nokpannen. Het nog 

aanwezige historische schrijnwerk kan gerestaureerd of gereconstrueerd worden afhankelijk van de staat van bewaring waarbij de 

kleurstelling op basis van stratigrafisch onderzoek zal bepaald worden. In de huidige achtergevel werd het historische gevelbeeld 

volledig verstoord door raam- en deuropeningen welke in het 3de kwart van de 20ste eeuw in een afwijkende vormgeving werden 

toegevoegd. Voor deze zone wordt een sleuvenonderzoek voorgesteld om een mogelijke historische indeling te achterhalen welke 

vervolgens van een hedendaagse interpretatie van het historisch schrijnwerk kan voorzien worden. Moest het sleuvenonderzoek geen 

sluitend antwoord bieden adviseren wij een duidelijk hedendaagse herinterpretatie van deze gevel welke de huidige storende indeling 

vervangt en meer aansluit bij het historisch concept van de hoevewoning. 

 

In het interieur raden wij aan om alle niet waardevolle en storende 20e -eeuwse afwerkingen te verwijderen en terug te gaan naar de 

sobere historische afwerkingen passend in het algemeen historisch concept waarbij het nog aanwezige schrijnwerk, haardmantel en 

de nog beperkte vloeren maximaal tot hun recht komen en opnieuw opgewaardeerd worden. De historische moer- en kinderbalken 

alsook de kapconstructie kunnen hierbij maximaal bewaard blijven maar dienen hierbij wel lokaal aangevuld of verstevigd te worden. 

 

Veestal 

De huidige veestal werd op het einde van de 18de eeuw tegen het woonhuis aangebouwd waarbij omstreeks 1898 het bestaande 

bakhuis werd toegevoegd in de aansluiting van beide gebouwen. In het tweede kwart van de 20ste eeuw werd het volume grondig 

heringericht en gemoderniseerd tot een grote veestal. Hierbij werd op het gelijkvloers een nieuwe stalinfrastructuur aangebracht 

volgens de principes van de grup- of bindstal. Een systeem dat tussen 1900 en 1965 enorm populair was en is afgestemd op een 

grotere hoeveelheid koeien. De stal werd voorzien van twee brede plateau’s in baksteen met aan de ene zijde de metalen bindstangen 

met voederbakken en aan de andere zijde de grup (goot) en mestgang waarlangs mest kon uitgehaald worden. Voor het doorvoeren 

van deze aanpassing werd een deel van de historische houten roostering vervangen door vlakke betonnen welfsels tussen I-liggers 

daar drie van de vier historisch standvinken naar het midden van de stal verplaatst werden om de stalcapaciteit te verhogen. Deze 

standvinken stonden oorspronkelijk excentrisch opgesteld omwille van de centrale doorgang van de toegangspoorten. Op heden is 

deze poorttoegang enkel aan de oostzijde, vroegere tuingevel, waarneembaar maar zal een soortgelijke poorttoegang ook aanwezig 

geweest zijn aan de westzijde. Deze westgevel werd gelijktijdig met de herinrichting tot veestal, grotendeels gedemonteerd en 

heropgebouwd met machinale baksteen in de onderste zone en recuperatiesteen van de afbraak bovenaan. Bij deze heropbouw werd 

de oorspronkelijke gevelindeling niet gerespecteerd maar werden op het gelijkvloers aan de geveleinden wel een historische raam en 

deuropening onder segmentboog behouden. Samen met de aanpassing van de westgevel werden ook in de zuidgevel de 

oorspronkelijk getraliede venstertjes onder segmentboog vervangen door de huidige dubbele stalvensters met koud geplaatst 

gewapend glas. Ook het historische rieten dak werd bij deze verbouwing vervangen door een dakbekleding uit rode pannen. 

 

Ondanks de veelheid aan 20ste -eeuwse aanpassingen is de veestal nog voldoende gaaf om als 18e -eeuws gebouw geapprecieerd te 

worden waardoor dit ook de voorgestelde referentieperiode zou zijn. Dit tevens in relatie tot het aansluitende woonhuis. Hierbij worden 

de 20ste -eeuwse aanpassingen naar bindstal en de elementen die hiermee samen horen zoals de betonnen ramen en verdiepingsvloer 

alsook de gewijzigde westgevel als minder waardevol gezien voor de algemene waarde van dit gebouw en zelfs beperkend naar 

herbestemming. 

 

In het exterieur zal dit resulteren in een licht gekaleid volume met donkere plint onder rieten dak met Boomse nokpannen, analoog aan 

het woonhuis. Het nog aanwezige historische schrijnwerk in de oostgevel kan gerestaureerd of gereconstrueerd worden afhankelijk 
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van de staat van bewaring waarbij de kleurstelling op basis van stratigrafisch onderzoek zal bepaald worden. Bij de grote poort kan hier 

geopteerd worden voor een stalen achterzetbeglazing om licht en zicht aan deze zijde het gebouw binnen te brengen. Voor de 

gevelopeningen in de noord- en zuidgevel wordt een herneming van de historische raamopeningen onder segmentboog voorgesteld 

welke naar de nog twee historische openingen kunnen vormgeven worden. Dit kan zowel op een reconstructieve als op een subtiele 

hedendaagse manier gebeuren. Daar de huidige westgevel weinig waarde heeft buiten de gebruikte recuperatiestenen zien wij hier de 

mogelijkheid om via deze gevel het nodige daglicht in het volume binnen te brengen daar deze weinig beeldbepalend is voor de 

algemene beleving van de site. Door een duidelijke hedendaagse vormgeving van deze nieuwe gevelopeningen, met respect voor de 

2 nog aanwezig bouwsporen, kan hier een duidelijk hedendaagse, niet historiserende, ingreep gebeuren zonder het historische zicht 

op de hoeve te hypothekeren. Dit zou ook betekenen dat het historische gesloten aspect van het rieten dak kan behouden blijven 

waarbij lichtinval geoptimaliseerd wordt via de bestaande en nieuwe openingen in de tipgevels of via beperkte openingen in het dakvlak 

 

In het interieur raden wij aan de 20ste -eeuwse stalindeling te verwijderen waarbij de verplaatste standvinken wel op hun huidige positie 

worden behouden maar de nieuw ingebrachte betonnen welfsels en metalen I-profielen verwijderd worden. Deze elementen vormen 

namelijk een bijkomende belasting van de verzwakte draagstructuur en maken het gebouw stijver waardoor ongelijke zettingen kunnen 

optreden met bijkomende schade tot gevolg. Deze zones kunnen aansluitend opnieuw ingevuld worden met een houten roostering 

aansluitende op de nog behouden historische delen. Als vloerafwerking kan hier opnieuw geopteerd worden voor een vloer in baksteen 

naar analogie met deze van de 20ste -eeuwse veestal maar ook naar analogie met deze welke lokaal in de grote schuur werd toegepast. 

Uit de verschillende stabiliteitsonderzoeken blijkt dat de bestaande dakstructuur zeer licht werd gedimensioneerd waardoor deze 

beter geschikt is voor een dakbekleding in riet dan in pannen. Daarnaast heeft deze structuur reeds sterke vervormingen ondergaan 

waardoor een algemene scheefstand is ontstaan en een deel van de verbindingen is losgekomen of geen opleg meer heeft thv de 

tipgevels. Daarnaast is deze structuur lokaal sterk aangetast door houtrot en houtborende insecten. Uit de eerste berekeningen van 

de ingenieur is deze structuur ondergedimensioneerd waardoor het vervangen van een aantal elementen en bijkomende 

winderverbanden noodzakelijk zullen zijn om de krachtwerking in de spanten te garanderen alsook om de krachtoverdracht tussen 

spanten en onderliggend metselwerk te verzekeren. De studie van de ingenieur zal hier sluitend antwoord op bieden maar deze wordt 

pas gefinaliseerd eens de resultaten van een aantal vooronderzoeken gekend zijn. 

 

Naast de hierboven beschreven opties zien wij het ook als een mogelijkheid om de historische structuur te verstevigen door een 

bijkomende hedendaagse structuur te integreren. Deze kan dan mee vormgegeven en gecombineerd worden met eventuele nieuwe 

openingen in de te vernieuwen zone van de roostering en bijkomende nieuwe openingen in de westgevel. 

 

Wagenhuis 

Het wagenhuis is als laatste gebouw in 1934 toegevoegd aan het hoevecomplex en sluit als het ware de bestaande U-vorm van de 

gebouwen af. Het gebouw onder schilddak zou zijn opgebouwd uit recuperatiemateriaal van onder meer de schaapskooi die sinds het 

midden van de 19de eeuw op de weide (huidige Catershoflaan) voor het woonhuis stond. In de jaren 70 werd het volume ingedeeld in 

verschillende garageboxen en bergplaatsen waarbij de uiteinden voorzien werden van metselwerk wanden uit machinale steen en er 

diverse tussenwanden werden gerealiseerd uit beplankte houtstructuren. Hierbij werden bepaalde zones ook voorzien van 

betonvloeren terwijl andere uit gestampte aarde bleven bestaan. Daarnaast werden ook de spantconstructies meermaals uitgebreid 

met talrijke steekschoren om de gordingen op te vangen wat de onderdimensionering van de spanten reeds bevestigd. 

 

Ondanks dat dit volume een constructief samenraapsel is van oudere elementen zonden expliciete architecturale waarde is behoud 

zeker aangeraden voor het behouden van de historie en volumetrie van de site. Daar hier geen duidelijk referentiebeeld kan naar voor 

gedragen worden, wordt hier uitgegaan van een maximaal behoud van het aanwezige oorspronkelijke materiaal waarbij alle latere 

aanvullingen worden verwijderd en de historische structuur zo zuiver mogelijk wordt getoond. 
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De houten dakconstructie is echter lokaal sterk aangetast door vochtschade, houtborende insecten en vertoont gebroken en 

verdwenen onderdelen door stormschade. Uit de eerste resulaten van de studie van de ingenieur is reeds gebleken dat de structuren 

ondergedimensioneerd zijn en weinig structurele logica naar krachtswerking bevatten. Indien het merendeel van het materiaal echter 

in dermate slechte staat zou verkeren, dat het onvoldoende draagkracht heeft om te behouden en moet vervangen worden, dient 

overwogen te worden of een dure identieke reconstructie van de houten spanten nog zinvol is. De studie van de ingenieur zal hier 

sluitend antwoord op bieden maar deze wordt pas gefinaliseerd eens de resultaten van een aantal vooronderzoeken gekend zijn. 

In het geval dat de structuren te sterk aangetast zouden zijn moet gekeken worden naar een herinterpretatie welke de kernwaarden 

van de volume vertaald; een houten spantconstructie met schilddak bestaande uit Boomse pannen waarbij de zij- en achterwanden 

een meer gesloten karakter hebben en de zijde met zicht op de hoeve zo transparant mogelijk is. Zowel in de optie van restauratie of 

gedeeltelijke reconstructie dient een licht programma naar voor geschoven waarbij het open karakter van het volume maximaal kan 

behouden blijven. 

 

Schuur 

De noordelijke schuur is de oudste kern van de configuratie van hoevegebouwen en is waarschijnlijk in zijn kern te dateren in de vroege 

17e eeuw. Uit de bouwsporen (vlechtwerken) zichtbaar op de opmetingsplannen uit 1989 is af te leiden dat de huidige langsschuur 

werd vooraf gegaan door een lagere versie met een gewone puntgevel. De “huidige” vorm met rieten wolfskap werd pas verkregen bij 

de verbouwing in 1716 waarbij ook de hoeve werd gerealiseerd. Begin 19e eeuw werden gelijktijdig met de aanpassingen aan de hoeve 

ook enkele aanpassingen aan de schuur doorgevoerd. De afzonderlijke inwendige volumes van paardenstal en wagenhuis met 

bovenliggende knechtenkamers, welke toegankelijk waren vanuit de woning, werden hoogstwaarschijnlijk op dit moment ingebracht 

samen met hun bijhorende gevelopeningen in de toenmalige tuingevel. Aan het einde van de 19e eeuw of begin 20ste eeuw werd nog 

een herstelling van de noordgevel doorgevoerd waarbij het bovenste deel van de gevel werd vernieuwd door een machinale steen. Bij 

deze herstelling werd de muur ook voorzien van bijkomende steunberen. We klasseren dit als herstelling daar deze wijziging geen 

inpakt op de oost- en westgevel lijkt gehad te hebben. Anno 2020 resten van de schuur slechts nog fragmenten van de bakstenen 

onderbouw, welke alle instabiel en in slechte staat van bewaring zijn alsook volledig overgroeid zijn door planten. 

 

De dakstructuur van de schuur bestond uit een indrukwekkende 18de-eeuwse spantconstructie welke in 1993 is ingestort en waarvan 

er op heden geen restanten meer behouden zijn op enkele zwaar ingerotte, half vergane balken na. Over deze spantconstructie is de 

beschikbare info zeer beperkt en weinig concreet. Er zijn enkele foto’s uit 1983 en in 1989 werd een opmeting uitgevoerd welke een 

zeer grillige spantconstructie tonen met bijna organisch gevormde onderdelen en talrijke aanpassingen en toevoegingen. Hierbij is 

een algemene schaal toegepast maar werd geen neerslag gemaakt van de exacte maatvoering van de diverse spantonderdelen.  

Toen de dakstructuur van de schuur in 1993 deels instortte werd deze quasi volledig gedemonteerd samen met een deel van de 

spanten. De spantonderdelen werden hierbij genummerd en ter plaatse in open lucht opgeslagen. De nog rechtstaande spanten zijn 

vanaf dit moment onbeschermd blootgesteld aan het klimaat. Ook bij deze interventie werd geen gedetailleerde inventaris opgemaakt. 

In 2004 stond de sinds 1993 aan het klimaat blootgestelde houten structuur nog recht maar was deze reeds sterk aangetast en waren 

diverse onderdelen verloren gegaan. In 2010 kon vastgesteld worden dat een groot deel van de nog resterende rechtstaande houten 

constructie ingestort was waarbij de nog enkele rechtstaande gebintestijlen ernstig ingerot en volledig met klimop overgroeid waren. 

In 2015 werd door Lode de Clercq nazicht gedaan van de nog aanwezige resten en geconcludeerd dat het merendeel van de ingestorte 

en gedemonteerde onderdelen reeds in 1993 niet meer geschikt zouden geweest zijn om opnieuw constructief te benutten daar deze 

toen reeds alle sterk aangetast waren door houtborende insecten. De organische vormen van veel onderdelen wezen op een grote 

hoeveelheid spinthout dat door de jaren heen werd weggevreten of weggenomen om verder aantastingen te voorkomen.  

In 2019 en 2020 konden ter plaatse nog enkele houten onderdelen terug gevonden worden welke compleet verweerd en ingerot zijn 

en waarvan de oorspronkelijke sectie en lengte nog nauwelijks kon vastgesteld worden, laat staan de functie die ze opgenomen 

hebben in het geheel van de dakconstructie. 
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Ondanks dat het volume van de grote schuur met zijn rieten schilddak dermate belangrijk is voor het hoevecomplex, is op heden de 

erfgoedwaarde zoals aanwezig op het moment van de bescherming, dermate ingeperkt door het verlies aan materiaal en gegevens, 

dat een historisch correcte reconstructie binnen de hedendaagse restauratie niet meer ecologisch en maatschappelijk te 

verantwoorden is wanneer het volledige traject van deze site bekeken wordt. Daarnaast wegen ook de kosten niet op tegen de baten 

daar het hier niet om een uniek architecturaal object gaat maar uitsluitend om een sterk voorbeeld van een in Vlaanderen nog goed 

vertegenwoordigde typologie. Ook een hedendaagse interpretatie lijkt hier te banaliserend daar dergelijk groot volume in een 

hedendaagse afgeleide materialiteit nooit de kracht van de oorspronkelijke schuur zal uitstralen en de naastgelegen nog bewaarde 

historische entiteiten zou overschaduwen en in diskrediet brengen waardoor een bijkomend waardeverlies van de site zou optreden. 

Vanuit restauratief oogpunt vinden wij het echter wel aangewezen dat met de informatie afkomstig van de nog bestaande geveldelen, 

het veelvuldig historisch fotomateriaal van het exterieur en de opmetingsplannen van 1989 de nog bestaande elementen van de 

metselwerk onderbouw van de schuur maximaal geconserveerd worden. Hierbij dienen eerdere herstellingen (eind jaren 90) en 

ingestorte of instabiele delen gereconstrueerd worden. Hiervoor is op de site is veel oorspronkelijk metselwerk en smeedwerk 

bewaard gebleven dat geschikt is voor recuperatie waarbij ontbrekend materiaal dient aangevuld te worden naar model. De muren 

dienen hierbij wel voorzien te worden van een degelijke afdekking om inzakkend vocht te voorkomen. Voor de afwerking kunnen de 

diverse afwerkingen van de gevels behouden blijven; een donkere afwerking voor de westgevel, een lichte gekaleide afwerking met 

donkere plint voor de oostgevel aansluitend op de hoeve en een afwerking met schijnvoegen voor de noordgevel. Voor het schrijnwerk 

dient een abstractie gemaakt te worden waarbij wel de gevelopeningen gereconstrueerd worden, maar enkel deze waar genoeg 

informatie over beschikbaar is opnieuw ingevuld worden met een reconstructie van het historisch schrijnwerk. Het gaat hier dan 

voornamelijk over de poorten van de langse doorgang van de schuur in de oost- en westgevel welke op heden nog deels aanwezig zijn 

en waarvan het hang en sluitwerk kan gerecupereerd worden. Daar van de zuidgevel heel weinig bouwhistoriek gekend is maar deze 

waarschijnlijk in de oorspronkelijke fase wel enkele gevelopening kende kan hier gekeken worden of het weghalen/ niet reconstrueren 

van enkele zones met een randafwerking met zaagsnede eventueel opportuun is. 

 

Om geen “lege doos” te creëren maar deze historische schil toch opnieuw te activeren, stellen wij voor dat alle begroeiing in de schuur 

wordt verwijderd samen met de nog resterende delen van de 19e -eeuwse invulwanden en dat een nieuw sober hedendaags volume 

in een neutrale materialiteit wordt gecreëerd binnen het raster van de 10 historische gebintestijlen waarbij ook in hoogte wordt 

gerefereerd naar de dekbalken van de verdwenen spantstructuur. Door dit volume te beperken tot twee bouwlagen is dit aan de 

straatzijde uitsluitend waarneembaar door de hernomen raamopeningen en zal dit bij de langsgevels refereren naar de intern 

verdwenen spantstructuur zonder hierbij een zware impact te geven op de naastgelegen gebouwen. Door deze interpretatie blijft de 

ruïneuze toestand, die deel werd van het collectief geheugen, bewaard en is het nieuwe volume geen kopie van wat er ooit was maar 

wel een keuze in materiaal en vorm die de ruïne extra accentueert waardoor een dialoog ontstaat tussen oud en nieuw. De 

geconserveerd ruïne wordt hierbij een kwaliteit in plaats van een verwaarloosde plek. Aansluitend bij dit volume is het ook aangewezen 

dat de vrijgekomen binnenmuur van de hoeve welke zichtbaar is in de schuur, in eenzelfde materialiteit wordt afgewerkt zodat deze 

afdoend beschermd is tegen de weersomstandigheden. 

 

Bijlage 1 : Vlekkenplan herbestemming site tot collectief wonen op een erf 

Bijlage 2 : Volumestudie hedendaags volume met weergave op historische en bestaande situatie 

Bijlage 3 : Referentiebeelden herbestemming hoeve te Gent door “NERO architectuur en stedenbouw” 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Voor Callebaut Architecten bv, 

Dhr. Wouter Callebaut 

Ir. Architect — bestuurder  
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01 Bijlage 1 : Vlekkenplan herbestemming site tot collectief wonen op een erf 
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02 Volumestudie hedendaags volume met weergave op historische en bestaande situatie 
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03  Referentiebeelden “NERO architectuur en stedenbouw” 

 
 

 

 



096CATERSHOEVE  ― Restauratie-advies

 
 

Sint-Gerolfstraat 32B — 9031 Drongen 
0032 (0)9 395 10 10 
info@callebaut-architecten.be 
www.callebaut-architecten.be 13 

 

 
 

 



097CATERSHOEVE  ― Restauratie-advies

Stabilisatie bestaande schuur & nieuwbouw volume / ruïne



098CATERSHOEVE  ― Restauratie-advies

Jo Taillieu - Woning BS, Gent



099CATERSHOEVE  ― Restauratie-advies

Lens Ass. architects - GP Practice, Tongeren



0100CATERSHOEVE  ― Restauratie-advies

08 Studie stabiliteit 
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 19-43 Catershoeve - Stabiliteittechnisch advies  

Conclusies Wagenhuis 
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Conclusies Veestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0101CATERSHOEVE  ― Restauratie-advies

3

 

 

 

 

 

 

  

4

Conclusies Woning 
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09 Studie landschap 

> compenserende maatregel
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 19-43 Catershoeve – Visie Landschap   
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Catershoeve - Visie 
 
 

De Catershoeve bestond eind 19de eeuw uit een U-vormig geheel (schuur, woonhuis, stal) en een 
tuin met een boomgaard. De huidige open ruimte is een beperkt restant van de vroegere open 
omgeving. Doorheen de jaren is de Catershoeve geëvolueerd tot een min of meer gesloten 
hoevecomplex.  
 
Onze visie: 
Door het behouden en versterken van de overgebleven open ruimte herwaarderen we het 
oorspronkelijk open gevoel.  
De open ruimte bestaat vooral uit gemaaid gazon. We voorzien ook een zone met extensief 
beheer. Het is een deel waar men het gras laat groeien en we de ecologie zijn vrije loop laat gaan 
en waar zo de fauna en flora de bovenhand neemt.  
 
De inkijk van de naastgelegen huizen wordt beperkt door het aanbrengen van een groenscherm 
op perceelsgrenzen. Dit groenscherm bestaat uit: in blok geschoren bomen en een groenblijvende 
haag. De in blok geschoren ritmische bomenrij verbindt de Catershoeve met de bomenrij in de 
straat waardoor de hoeve weer verbinding krijgt met zijn omgeving, een verwijzing naar de 
vroegere dreven. De bloeiende meerstammen en fruitbomen maken dan weer een link met het 
levendige, open en vrolijk beeld van een hoeve. Het algemeen beeld van de hoeve krijgt hierdoor 
terug een landelijk karakter.  
 
De historische boomgaard geven we een tweede leven door er fruitbomen aan te planten, een 
gemeenschappelijke moestuin en een weide te voorzien. Zo brengen we het neerhof weer tot 
leven.  
 
De gekozen verhardingsmaterialen zijn allen waterdoorlatend.  
De opritten zijn in kasseien, de parkeerplaatsen in grind.  
Rondom het hoofdgebouw (inkom en terrassen) hebben we gekozen voor een kleiklinker. 
 
Voor de historische verbinding van de straat naar de schuur gebruiken we een ‘zachte’ 
verharding met een groen beeld nl. kasseien met een grasvoeg. Deze kunnen occasioneel door 
voertuigen gebruikt worden.   
 
De terrassen situeren zich in de binnenkoer. Er worden geen extra terrassen toegevoegd. De 
privacy op de verschillende terrassen wordt gecreëerd door groene organische massieven die 
slingeren doorheen de binnenkoer.  
De site hebben we autoluw gehouden. Er worden 8 parkeerplaatsen voorzien, vooraan de site. 
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10 Elementenraming
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€ 5.624,87

€ 3.243,74

vrijstaande binnenmuren € 0,00
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€ 6.416,04
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€ 0,00
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€ 2.000,00
€ 18.371,00

€ 4.770,00
€ 23.075,00
€ 20.079,00
€ 68.716,50
€ 18.130,00

€ 661,50
€ 30.000,00
€ 33.521,00
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totaal subsidieerbaar en niet-subsidieerbaar
onvoorzienbare meerwerken 7% € 140.349,98 € 1.617,75

totaal subsidieerbaar en niet-subsidieerbaar * € 2.145.349,73 € 24.728,50
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11 Plan van aanpak 

11.1 Premie - Oproep

11.2 Wedstrijd en herbestemming

11.3 Uitvoering
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Fig. 1 Grondplan van de Catershoeve met de verschillende gebouwen

Catershoeve te Merksem

Stabiliteittechnisch advies

1 Doel van het onderzoek

Door de opdrachtgever, AG VESPA, vertegenwoordigd door Patsy Van de Kelft en Josefine

Vandermeulen, en bijgestaan door Callebaut Architecten, werd gevraagd een stabiliteittechnisch

advies te geven met betrekking tot de Catershoeve te Merksem. Het advies beperkt zich tot het

wagenhuis, de veestal en de hoevewoning. De schuur behoort momenteel niet tot de opdracht.

Fig. 1 geeft een zicht op de hoevegebouwen.
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2 Geraadpleegde documenten  - gebruikte gegevens

Bij het uitvoeren van de onderzoeken en analyses werd gebruik gemaakt van volgende documenten:

- Plannen ter beschikking gesteld door de opdrachtgever, opgesteld door Teccon:

- Opmetingsplannen opgesteld door Teccon: Catershoeve - Opmeting

bestaande toestand, d.d. 25/01/2021

- Gegevens verzameld tijdens verkennend plaatsbezoek d.d. 8/06/2021 in aanwezigheid van 

ir. Sven Ignoul en dr. ing. Kristof Verreydt (Triconsult nv).

- Diverse rapporten van het houtonderzoek, opgesteld door Bug Busters.

- Restauratie-advies, d.d. 5/05/2020, opgesteld door Callebaut Architecten.

- Schoringsadvies, brief ref. SI/B20-119, d.d. 16/06/2020, opgesteld door ir. Sven Ignoul

(Triconsult nv).
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Fig. 2 Grondplan wagenhuis

Fig. 3 Wagenhuis: Aangetaste en doorgebroken

gordingen

3 Onderzoek in situ

3.1 Visuele inspectie - wagenhuis

Het grondplan van het wagenhuis is weergegeven in Fig. 2.

De volledige dakstructuur is in zeer slechte staat. Tal van gordingen zijn ernstig aangetast of

doorgebroken zoals weergegeven in Fig. 3. De secties van de aanwezige spanten zijn zeer beperkt

(Fig. 4).
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Fig. 4 Wagenhuis: Zicht op slanke en verzwakte

spanten

Wegens het ontbreken van een goed verankerende muurplaat, zijn de muren op vele plaatsen

vervormd en vertonen een scheefstand. De zones van de achtergevel (westgevel) die een grote

vervorming vertonen, dienen te worden gedemonteerd en heropgemetseld. 

Zoals weergegeven in Fig. 5 zijn de dwarse muren onvoldoende verankerd met de langse

achtergevel. Onder invloed van de spatkrachten van het dak wordt de achtergevel weggeduwd

waardoor, bij een beperkte intanding, de aansluiting afscheurt. Een lokale demontage en

heropmetseling, eventueel in combinatie met het innaaien van de dwarsmuren, dient te worden

uitgevoerd om de dwarse vervorming van de achtergevel te beperkten door het terugtrekken van

deze gevel.
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Fig. 6 Wagenhuis: Achtergevel scheurt af van

noordgevel

Ter hoogte van de noordwesthoek (Fig. 6) is de achtergevel losgescheurd van de kopgevel

(noordgevel). De achtergevel kantelt weg van het gebouw. Een demontage en heropmetseling van

de betreffende zone is aangewezen. Lokaal lijken het lateiprofiel en de ondersteunde kolom

ontoereikend.

Fig. 5 Wagenhuis: Afscheuring tussen dwarsmuur

(rechts) en achtergevel (links)
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Fig. 7 Wagenhuis: Afgebroken pen in aansluiting

tussen kolom en moerbalk

Enkele pen-en-gat verbindingen in de voorgevel zitten los (Fig. 7). De houten vloer structuur met

kolommen, korbelen en trekkers/moerbalken lijken nog in goede staat te zijn.

Gelet op de vastgestelde gebreken en de huidige geometrie van de dakstructuur, is een integrale

vervanging/vernieuwing van de dakstructuur noodzakelijk. Hierbij dienen nieuwe spanten en

gordingen te worden aangebracht. Tevens zijn nieuwe muurplaten aan te brengen en te verankeren

in de metselwerkmuren. Het onderste gedeelte van de houten structuur (kolommen en trekkers)

kunnen behouden blijven met uitvoering van lokale herstelingrepen.

We verwachten dat een belangrijke hoeveelheid van de metselwerkgevels zal moeten gedemonteerd

en hermetseld worden.
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3.2 Visuele inspectie - veestal

Het grondplan van de veestal is weergegeven in Fig. 8.

3.2.1 Dakstructuur

De voor- en achtergevel (oost- en westgevel) van de veestal vertonen een significante scheefstand.

Door de scheefstand van de oostgevel (naar buiten) en de westgevel (naar binnen) is de volledige

dakstructuur mee scheefgetrokken. Verschillende verbindingen van de spantstructuur (windschoren)

zijn opengetrokken door de zijdelingse vervorming (Fig. 9). 

Fig. 8 Grondplan veestal
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Het is aangewezen om de scheefstaande gevels te demonteren tot op het niveau van de

verdiepingsvloer en vervolgens opnieuw verticaal op te trekken. De aanwezige spanten kunnen dan

opnieuw recht getrokken worden of worden herplaatst. 

Indien er geopteerd zou worden om de scheefstaande gevels in de huidige toestand te consolideren,

zijn uitgebreide ingrepen nodig dewelke het gebruik van de binnenruimtes op de 1ste verdieping

mogelijks kunnen hypothekeren. Hierbij kan gedacht worden aan een stalen strijkspant en interne

staalstructuur die gecombineerd kan worden als schoring en draagstructuur voor een eventuele

vlieringzolder. Tevens zijn stalen windverbanden in het dakvlak toe te voegen voor het afdragen van

de krachten van de tipgevel naar de zijmuren. De stalen windverbanden zijn eveneens toe te voegen

bij de demontage van de gevels en het rechttrekken van de spanten voor het opnemen van de

windbelasting.

Het principe van de stalen windverbanden in het dakvlak is weergegeven in Fig. 10. De interne

schoorstructuur is weergegeven in Fig. 11.

Fig. 9 Veestal: Losgetrokken windschoor
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Fig. 11 Veelstal: Principe van interne staalstructuur als schoring voor kopgevels, in combinatie

met windverbanden in dakvlak (Fig. 11)

Fig. 10 Veestal: Principe van aan te brengen windverbanden in dakvlakken.

Rode windverbanden voor opname scheefstand en windlast vanuit

linkerzijde, groene windverbanden voor opname windlast vanuit

rechterzijde.
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De elementen van de spanten vertonen op vele plaatsen aantastingen door schimmels en insecten.

(zie rapport Bug Busters). Verschillende elementen zijn te vervangen of polymeerchemisch te

herstellen.

De afmetingen van de spantonderdelen en gordingen zijn eerder beperkt voor de grote

overspanningen.

3.2.2 Gelijkvloers

De kolommen op het gelijkvloers zijn aangetast aan de voeten. Lokaal zijn polymeerchemische

kolomvoetherstellingen uit te voeren.

Bij het houtonderzoek, uitgevoerd door Bug Buster, werd een aangetaste strijkbalk en 4 aangetaste

balkkoppen aangetroffen.

3.3 Visuele inspectie - Woning

Het grondplan van de woning is weergegeven in Fig. 12.

Fig. 12 Grondplan woning: Uitbreiding woning aan westzijde
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Fig. 13 Woning: Steunconstructie voor opleg gording

3.3.1 Dakstructuur

De dakstructuur werd in het verleden aangepast bij een verbreding van de woning. Het dakvlak aan

de westzijde werd hierbij verhoogd. De verhoogde gordingen aan de westzijde worden ondersteund

door een constructie in rondhout, weergegeven in Fig. 13. Het is aangewezen de steunconstructie in

massief hout op te bouwen.

Door de verbreding van de woning steunt het centrale spant boven de opkamer aan de westzijde niet

op de muur, maar is aangezet op de moerbalk (zie opmetingsplan, snede HH). Lokaal is de

moerbalk met smeedijzeren ankers opgehangen aan de gording (Fig. 14). Deze constructie zorgt

voor een overbelasting van de gording. De situatie kan verbeterd worden door een versterking van

de moerbalk of verzwaring van de gording.
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Fig. 14 Woning: Moerbalk opgehangen aan gording

met smeedijzeren ankers

Het is onduidelijk of de muur tussen beide opkamers een dragende muur betreft of dat de moerbalk

de volledige overspanning van voor- tot achtergevel opneemt.

De muurplaten in de dakstructuur van de woning zijn te controleren en desgevallend te vervangen

en eveneens te verankeren in het onderliggende metselwerk.

3.3.2 Gelijkvloers

Op het gelijkvloers zijn geen significante vaststellingen gemaakt.

3.4 Opmeting secties vloerconstructie en dakstructuur

De secties van de elementen van de vloerconstructie en dakstructuur werden overgenomen van de

ter beschikking gestelde plannen en het onderzoek uitgevoerd door Bug Busters.

Tabellen 1 en 2 geven een overzicht van de draadstructuur van de vloeren van het wagenhuis, de

veestal en de woning.
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Wagenhuis Veestal

1.2 1.3 1.5 MB 0.1 MB 0.2 - 0.4

Lmb [m] - 6,3 (?) - 6,9 / 4,7 * 6,0 / 5,7 *

Hmb [mm] - 260 - 240 à 280 230 à 340

Bmb [mm] - 210 - 260 à 290 260 à 340

Lkb [m] 5,1 4,75 4,0 2,9 2,9

Hkb [mm] 220 - 220 i i

Bkb [mm] 40 - 40 i i

h.o.h. [mm] 460 - 480 - -

(*) Hyperstatisch

(i) Kinderbalken zijn ronde stammen

Tabel 1: Geometrie van vloerelementen in het wagenhuis en de veestal

Woning

MB 0.1 MB 0.2 MB 0.3 - 0.4 MB 0.5-O MB 0.5-W

Lmb [m] 5,7 5,7 5,7 3,5 4,3

Hmb [mm] 340 260 275 260 200

Bmb [mm] 220 220 220 200 180

Lkb [m] 2,1 2,1 2,65 / 2,30 2,5 / 2,3 2,5 / 2,3

Hkb [mm] 100 100 ? ? 140

Bkb [mm] 100 100 ? ? 100

h.o.h. [mm] 340 340 ? ? 400 (?)

Tabel 2: Geometrie van vloerelementen in de woning

In het wagenhuis draagt de zoldervloer op zeer dunne balken/planken.

In de stallen betreffen de kinderbalken ronde stammen. Bij ingebruikname van de zoldervloer van

de veestal zijn de stammen te vervangen door gekantrechte kinderbalken.
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4 Controle draagvermogen vloeren

Op basis van de vaststellingen gemaakt in situ en de beschikbare plannen, werd het draagvermogen

van de vloeropbouw bepaald. In bijlage A wordt een overzicht gegeven van de draagvermogens van

de vloeren van de eerste verdieping, aangeduid op het grondplan van het gelijkvloers. De details van

de berekeningen zijn gevoegd in bijlage B. De houten balken worden gecontroleerd in uiterste

grenstoestand frequente combinatie (UGT FC) en in bruikbaarheidsgrenstoestand zeldzame

combinatie (BGT ZC).

Controle van de buigspanningen ten gevolge van het optredend buigmoment

In UGT worden de spanningen beperkt tot de maximaal toegelaten spanning in buiging.

De optredende buigspanningen (σ) worden berekend volgens volgende formule:

σ =
Mv

I

met:

• σ = optredende buigspanning (N/mm²);

• M = optredend buigmoment, t.g.v. (1,35 ×) permanente en (1,5 ×) nuttige last (Nmm);

• I/v = weerstandsmoment (rechthoekige) houtdoorsnede = b×h²/6 (mm³).

Voor hout dient de spanning beperkt te blijven tot de ontwerpbuigsterkte, fm,d, bepaald volgens:

f
k k k k

fm,d
mod inst ls h

m

m,k=
γ

met:

• fm,d = ontwerpbuigsterkte (N/mm²);

• kmod = modificatiefactor (belastingsduur, dienstklasse en materiaaltype);

• kinst = instabiliteitsfactor (kipgevaar);

• kls = lastenherverdelingsfactor;

• kh = hoogtefactor;

• γ m = partiële veiligheidsfactor voor hout = 1,3;

• fm,k = karakteristieke buigsterkte = 18 N/mm² voor houtkwaliteit C18 (grenen, douglas);

22 N/mm² voor houtkwaliteit C22 (eik).
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Voor kmod = 0,8 (middellange belasting, dienstklasse 1, gezaagd hout) en kinst = kls = kh = 1 kan de

ontwerpbuigsterkte als volgt bepaald worden voor houtkwaliteit C18, respectievelijk C22:

C18: fm,d = 11,1 N/mm²

C22: fm,d = 13,5 N/mm²

Voor de berekening wordt verondersteld dat de moer- en kinderbalken in eik (C22) werden

uitgevoerd.

Controle doorbuiging

In BGT wordt de doorbuiging beperkt. Zowel de onmiddellijke doorbuiging tengevolge van de

nuttige lasten als de finale doorbuiging op lange termijn moeten worden begrensd.

Overeenkomstig met de eurocode worden volgende eisen gesteld:

Hout: Doorbuiging korte termijn uinst < L/300

Doorbuiging lange termijn (na kruip) unet,fin < L/200

Voor een ligger op twee steunpunten en belast door een gelijkmatige verdeelde belasting kunnen

uinst en unet,fin als volgt bepaald worden:

u
qL

EI
inst q= =δ

5

384

4

u k knet fin def p p def ml q, , ,( ) ( )= + + +1 1δ δ

met:

• δq, δp = doorbuiging t.g.v. nuttige, rep. permanente gelijkmatig verdeelde belasting (mm);

• kdef,p = kruipfactor = 0,60 voor permanente belasting, dienstklasse 1, gezaagd hout;

• kdef,ml = kruipfactor = 0,25 voor middellange belasting, dienstklasse 1, gezaagd hout;

• p, q = permanente, resp. nuttige gelijkmatig verdeelde belasting (N/mm);

• L = overspanning (mm);

• EI = buigstijfheid (rechthoekige) houtsectie = E×b×h³/12 (Nmm²).
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4.1 Berekening draagvermogen

De controleberekeningen worden uitgevoerd waarbij de toelaatbare nuttige last wordt bepaald. Gelet

op de beoogde functies dient er rekening gehouden te worden met volgende nuttige lasten cfr. NBN

EN 1991-1-1:

- Gebruiksklasse A: Woonfunctie 200 kg/m²

- Gebruiksklasse B: Kantoren 300 kg/m²

Voor de plafond- en vloerafwerking wordt een permanente last van 50 kg/m² in rekening gebracht.

Indien het vloerpakket een grotere permanente last omvat, dient deze last in mindering worden

gebracht van de toelaatbare nuttige last. 

De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in tabellen 3, 4 en 5, respectievelijk voor het

wagenhuis, de veestal en de woning. De rode aanduiding betreft een toelaatbare nuttige last

< 200 kg/m².

4.1.1 Draagvermogen 1ste verdieping wagenhuis

Lokaal Max. nuttig draagvermogen [kg/m²] Opmerking

KB

Doorbuiging

KB

Sterkte

MB

Doorbuiging

MB

Sterkte

Wagenhuis 1.2 75 141 - -

Wagenhuis 1.3 - - < 0 10

Wagenhuis 1.5 252 261 - -

Tabel 3: Overzicht draagvermogen kinderbalken wagenhuis, eerste verdieping

De moerbalk boven 1.3 is, gezien het zeer lage draagvermogen, niet gedimensioneerd als dragende

moerbalk voor een zoldervloer.
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4.1.2 Draagvermogen 1ste verdieping veestal

Voor de berekeningen van het draagvermogen van de eerste verdieping van de veestal wordt zowel

een isostatische (balk op 2 steunpunten) als hyperstatische (continue moerbalk) analyse uitgevoerd.

Lokaal Max. nuttig draagvermogen [kg/m²] Opmerking

KB

Doorbuiging

KB

Sterkte

MB

Doorbuiging

MB

Sterkte

Veestal MB 0.1 270 440 120 160
Isostatisch

veldmoment

Veestal MB 0.1 270 440 - 320
Hyperstatisch

veldmoment

Veestal MB 0.1 270 440 - 240
Hyperstatisch

Steunpuntsmoment

Veestal MB 0.2 - 0.4 * * 390 280
Isostatisch

veldmoment

Veestal MB 0.2 - 0.4 * * - >500
Hyperstatisch

veldmoment

Veestal MB 0.2 - 0.4 * * - 270
Hyperstatisch

steunpuntsmoment

(*) Geen kinderbalken aanwezig

Tabel 4: Overzicht draagvermogen kinderbalken en moerbalken veestal, eerste verdieping

De secties van de moerbalken boven de veestal variëren sterk (b×h: 280×230 mm² tot 320×340

mm²). Voor de controleberekening van het draagvermogen wordt een gemiddelde sectie in rekening

gebracht.

In de veestal bestaan de kinderbalken in enkele velden uit ronde stammen of zijn geen kinderbalken

maar betonnen elementen aanwezig. Voor een nuttige last van 200 kg/m² of 300 kg/m² zijn nieuwe

kinderbalken vereist met secties van respectievelijk 110×110 mm² à 400 mm of 120×120 mm² à 400

mm. Hierbij wordt een permanente last van 50 kg/m² ingerekend voor plafond en vloerafwerking

(minimale afwerking).
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4.1.3 Draagvermogen 1ste verdieping woning

Lokaal Max. nuttig draagvermogen [kg/m²] Opmerking

KB

Doorbuiging

KB

Sterkte

MB

Doorbuiging

MB

Sterkte

Woning MB 0.1 >500 >500 425 350

Woning MB 0.2 >500 >500 120 165

Woning MB 0.3 & 0.4 290 475 105 140 Veronderstelling KB

Woning MB 0.5-O >500 >500 >500 435

Woning MB 0.5-W >500 >500 55 95

Ophanging en

belasting van spant

niet ingerekend

Tabel 5: Overzicht draagvermogen kinderbalken en moerbalken woning eerste verdieping

De sectie van MB 0.1 (220×340 mm²) lijkt zeer groot te zijn ten opzichte van MB 0.2 (220×260

mm²). De afmetingen zijn bij het uitvoeren van de restauratie te controleren.

Moerbalk MB 0.5-W is opgehangen met smeedijzeren ankers aan de gording van de dakstructuur.

Tevens grijpt het bovenstaande spant aan op de moerbalk. In de controleberekening werd de

ophanging naar de gording en belasting van het spantbeen niet in rekening gebracht. De ophanging

dient in finale toestand te worden aangepast.

Het draagvermogen van de moerbalken is op een aantal plaatsen eerder beperkt. Een draagvermogen

van circa 100 kg/m² was vroeger courant voor een zolderruimte. Indien de zolderruimte in de

toekomst eveneens een woonfunctie krijgt, zijn de moerbalken te versterken voor een nuttige

draagvermogen van minimum 200 kg/m².
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5 Controleberekening dakstructuur

5.1 Geometrie dakstructuur

De sectie van de elementen van de dakstructuur zoals aangegeven in de opmetingsplannen worden

overgenomen in de modellering. Voor ontbrekende secties werden veronderstellingen gemaakt.

Volgende dakstructuren werden gecontroleerd (zie opmetingsplan Teccon):

- Veestal - snede BB

- Woning - snede GG

- Woning - snede HH

5.2 Belastingen

5.2.1 Eigengewicht

Het eigengewicht van het spant wordt berekend door het Diamonds eindige elementen model.

5.2.2 Permanente last

Voor de permanente last op het dak (dakbedekking, kepers, bebording) wordt een last van 60 kg/m²

verondersteld (zowel voor pannen- als rietendak).

5.2.3 Windbelasting

De berekening van de windbelasting wordt uitgevoerd volgens NBN EN 1991-1-4:2005. De

berekening is toegevoegd in bijlage C.1.

Windlast: 72 kg/m² (veestal)

66 kg/m² (woning)

5.2.4 Sneeuwlast

De berekening van de sneeuwlast wordt uitgevoerd volgens NBN EN 1991-1-3:2008. Gelet op de

grote dakhelling (45 à 60°) wordt geen sneeuwlast in rekening gebracht.

5.2.5 Belastingscombinaties

De berekeningen van doorbuigingen worden uitgevoerd in bruikbaarheidsgrenstoestand zeldzame

combinatie (BGT ZC). De knik- en kipstabiliteit en weerstand van de structuur worden

gecontroleerd in uiterste grenstoestand frequente combinatie (UGT FC).
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5.3 Modeleigenschappen

De modellering wordt uitgevoerd met behulp van het eindige elementen programma Diamonds

Buildsoft (versie 2020 r01).

Bij de controleberekeningen van de spanten wordt verondersteld dat alle onderlinge verbindingen

tussen elementen in goede staat zijn. Derhalve dient door de aannemer de pen en gat verbindingen

en toognagels nagekeken te worden en indien nodig te worden hersteld of vervangen.

Bij de controleberekeningen werd uitgegaan van eik, houtkwaliteit klasse C22.

De gebruikte partiële veiligheidsfactoren betreffende lasten en materialen zijn overeenkomstig:

- NBN EN 1991-1-1: 2005: Eurocode 1 - Belastingen op constructies Deel 1-1: Algemene

belastingen, volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen;

- NBN EN 1995-1-1: 2004: Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies, Deel

1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen.

5.4 Resultaten modellering dakstructuur

Een uitgebreide resultatennota van de controleberekening van de dakstructuur is toegevoegd in

bijlage C. In onderstaande paragrafen worden de resultaten kort besproken.

5.4.1 Resultaten dakspanten - veestal

De resultaten van de weerstands- en knik- en kipcontrole worden grafisch weergegeven in Fig. 19

en Fig. 20.
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Fig. 19 Veestal - snede BB: Spant - Weerstandscontrole

Fig. 20 Veestal - snede BB: Spant - Knik- en kipcontrole

De controleberekening van de spanten van de veestal vertonen geen overbelasting onder invloed van

de ingerekende windlast. Hierbij wordt evenwel verondersteld dat alle elementen en knopen in

goede staat zijn.
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Fig. 21 Veestal - Snede BB: Horizontale vervorming in BGT ZC

De vervormingen van de spantstructuur in BGT ZC zijn weergegeven in Fig. 21, waarbij zowel de

windbelasting aan de linker- en rechterkant worden aangegeven.

De maximale zijdelingse vervorming bedraagt 21,3 mm. De maximale relatieve vervorming treedt

op ter hoogte van het eerste spantniveau waar de relatieve vervorming circa H/132 (= 20,5 mm /

2700 mm) bedraagt. Doorgaans wordt een relatieve horizontale uitwijking kleiner dan H/150 als

toelaatbaar beschouwd. De berekende vervorming is hier evenwel groter. Bijgevolg dient bij het

aanbrengen van afwerkingen op dakstructuur van de veestal rekening gehouden te worden met het

mogelijks optreden van (te) grote vervormingen die visuele schade kunnen veroorzaken.

Gordingen

De controleberekening van de gordingen wijzen op een overbelasting afhankelijk van de (sterk)

variërende secties. Volgende minimumsecties zijn vereist:

- Gording niv. 1: 130×150 mm² (met strevers)

- Gording niv. 2: 130×150 mm² (met strevers)

- Gording niv. 3: 130×130 mm² (zonder strevers)

- Nokgording: 110×110 mm² (zonder strevers)
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Fig. 22 Woning - snede GG: Spant - Weerstandscontrole

Fig. 23 Woning - snede GG: Spant - Knik- en kipcontrole

5.4.2 Resultaten dakspanten - woning: snede GG

De resultaten van de weerstands- en knik- en kipcontrole worden grafisch weergegeven in Fig. 22

en Fig. 23.

De elementen van de spanten in de woning hebben een voldoende grote sectie voor het opnemen

van de aangrijpende belasting.

De vervormingen van spantstructuur GG in BGT ZC zijn weergegeven in Fig. 24.
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Fig. 24 Woning - snede GG: Spant - Horizontale vervorming in

BGT ZC

De maximale zijdelingse vervorming bedraagt 5,0 mm. De maximale relatieve vervorming treedt op

ter hoogte van het eerste spantniveau waar de relatieve vervorming circa H/512 (= 5,0 mm / 2560

mm) bedraagt. De vervormingen zijn voldoende beperkt (< H/150) om potentieel aanleiding te

kunnen geven tot schadevorming.

Gordingen

De secties van de gordingen variëren sterk. De nokgording bestaat uit rondhout (diam. 70 à 80 mm).

Voor de gordingen zijn volgende minimumsecties vereist:

- Gording niv. 1 (hanebalk): 110×110 mm² (met strevers)

- Gording niv. 1 westkant: 120×120 mm² (zonder strevers)

- Nokgording: 120×120 mm² (zonder strevers)

De gordingen in de zone van spant GG zijn identiek aan deze ter hoogte van spant HH.
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Fig. 25 Woning - snede HH: Spant - Weerstandscontrole

Fig. 26 Woning - snede HH: Spant - Knik- en kipcontrole

5.4.3 Resultaten dakspanten - woning: snede HH

De resultaten van de weerstands- en knik- en kipcontrole worden grafisch weergegeven in Fig. 25

en Fig. 26.
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Fig. 27 Woning - snede HH: Spant - horizontale vervorming in

BGT ZC

De resultaten van de weerstands- en knikcontrole geeft aan dat de sectie van het spant voldoende

groot gedimensioneerd zijn voor de optredende krachten. Enkel de moerbalk is

ondergedimensioneerd en vereist versterkingen. 

De vervormingen van spantstructuur HH in BGT ZC zijn weergegeven in Fig. 27.

De maximale zijdelingse vervorming bedraagt 23,1 mm. De maximale relatieve vervorming treedt

op ter hoogte van de trekker waar de relatieve vervorming circa H/173 (= 14,8 mm / 2560 mm)

bedraagt. De vervormingen zijn voldoende beperkt (< H/150) om potentieel aanleiding te kunnen

geven tot schadevorming.
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6 Besluiten

6.1 Wagenhuis

6.1.1 Dakstructuur

De dakstructuur van de wagenhuis is in zeer slechte staat. Het integraal vernieuwen van de

dakstructuur is aangewezen gelet op de vastgestelde gebreken en aanwezige secties. De

onderstructuur (kolommen, trekkers en korbelen) kan behouden blijven, mits beperkte lokale

herstellingen.

6.1.2 Draagstructuur vloeren

Zoldervloeren zijn slechts over een gedeelte van het wagenhuis aanwezig. De kinderbalken (=

planken 40×220 mm²) zijn zeer slank en hebben een beperkt draagvermogen in enkele zones.

Verder is de centrale moerbalk boven ruimte 1.3 niet geschikt als dragende moerbalk voor een

zoldervloer.

6.1.3 Metselwerk

De achtergevel van de wagenhuis is naar buiten geduwd waardoor de dwarsmuren afscheuren. Een

uitgebreide demontage van de metselwerkmuren van is noodzakelijk om de stabiliteit te herstellen.

Verder dienen de dwarsmuren opnieuw te worden ingetand of verankerd in de achtergevel voor het

verhogen van de dwarse stijfheid.

6.2 Veestal

6.2.1 Dakstructuur

De dakstructuur van de veestal is scheefgetrokken door de scheefstand van de voor- en achtergevel.

Hierdoor staan verschillende verbindingen open. De verbindingen zijn te controleren en waar nodig

te herstellen of versterken.

De spanten zelf vertonen uitgebreide aantastingen dewelke lokale herstellingen of integrale

vervanging van elementen vereist. In het houtonderzoek van Bug Busters zijn tal van aangetaste

elementen aangegeven.

De muurplaten zijn lokaal te vernieuwen en te verankeren.
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Belangrijke ingrepen op de zolderverdieping zijn nodig om de scheefstand van de gevels en spanten

te consolideren. Er dienen ondermeer stalen windverbanden te worden aangebracht, in combinatie

met het toevoegen van een stalen strijkspant, verankerd in de gevels. Tevens zal een interne

staalstructuur te worden toegevoegd voor het afschoren van de gevels. Deze staalstructuur kan

gecombineerd worden met een draagstructuur voor een vlieringzolder.

Als alternatief kan er geopteerd worden om de scheefstaande puntgevels te demonteren (tot

verdiepingsniveau) en verticaal opnieuw op te metselen. Vervolgens kan de spantstructuur gerecht

worden en de verbindingen worden hersteld. Het is aangewezen om desgevallend stalen

windverbanden in de dakstructuur te voorzien om nieuwe scheefstand van de gevel en spanten,

onder invloed van de windbelasting, te vermijden.

De gordingen zijn op enkele niveau’s te beperkt en zijn te vervangen door gordingen met een

grotere sectie.

6.2.2 Draagstructuur vloeren

Het nuttige draagvermogen van de moerbalken in de veestal is eerder beperkt (100 à 200 kg/m²).

Daarenboven dient gelet te worden op de afname van de sectie naar de noordzijde toe. Bij

ontoereikend draagvermogen van de moerbalken kan het draagvermogen verhoogd worden door:

- het verhogen (hoogte) van de moerbalk (met hout of epoxymortel);

- het aanbrengen van een gelijmde staalplaat;

- een combinatie van bovenstaande ingrepen.

De aanwezige kinderbalken in de veestal betreffen hoofdzakelijk ronde stammen dewelke dienen te

worden vervangen door gekantrechte balken. De nodige sectie zal afhankelijk zijn van de te

voorziene vloeropbouw en functie. Voor een nuttige last van 200 kg/m² of 300 kg/m² zijn nieuwe

kinderbalken vereist met secties van respectievelijk 110×110 mm² à 400 mm of 120×120 mm² à

400 mm. Hierbij wordt een permanente last van 50 kg/m² ingerekend voor plafond en

vloerafwerking.

Bij het houtonderzoek, uitgevoerd door Bug Buster, werd een aangetaste strijkbalk en werden 4

aangetaste balkkoppen aangetroffen.

Op het gelijkvloers zijn (polymeerchemische) herstellingen nodig aan de kolomvoeten.
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6.3 Woning

6.3.1 Dakstructuur

De dakstructuur van de woning werd in het verleden verhoogd aan de westzijde. De draagstructuur

voor de verhoogde gordingen is aan te passen en te realiseren in massief hout in plaats van

rondhout.

De ophanging van de moerbalk (boven de opkamer) met smeedijzeren trekkers aan de gording zorgt

voor een overbelasting van de gording. Het is aangewezen om de ophanging te verwijderen en de

moerbalk te versterken of de gording te verzwaren.

De secties van de gordingen variëren in de dakstructuur. De nokgording is te vervangen door een

grotere sectie (min. 120×120 mm²). De secties van de overige gordingen zijn eveneens te

controleren en desgevallend te vervangen door balken met een grotere sectie (min. 120×120 mm²

zonder strevers of 110×110 mm² met strevers). De spantstructuur zelf is voldoende

gedimensioneerd voor het opnemen van de aangrijpende belastingen.

De muurplaten zijn te controleren op aantastingen. Waar nodig dienen deze te worden vervangen en

tevens te worden verankerd in de onderliggende muur.

6.3.2 Draagstructuur vloeren

Bij de draagstructuur van de zoldervloer hebben de kinderbalken een nuttige draagvermogen van

meer dan 200 kg/m² (woonfunctie). De moerbalken hebben evenwel een beperkte sectie waardoor

het draagvermogen op sommige plaatsen ontoereikend is.

Het draagvermogen van de moerbalken kan verhoogd worden door het ophogen van de balk met

hout of epoxymortel, in combinatie met het oplijmen van staalplaten.

Bij het houtonderzoek, uitgevoerd door Bug Buster, werden 10 aangetaste balkkoppen vastgesteld in

de woning.



Bijlage A: Vlekkenplan draagvermogen vloeren



Gebruiker
Veelhoek

Gebruiker
Getypte tekst
KB: 75/141 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
Nuttige draagvermogen ifv doorbuiging / sterkte

Gebruiker
Veelhoek

Gebruiker
Getypte tekst
KB: 252/261 kg/m²

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Getypte tekst
MB: <0/10 kg/m²



Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Veelhoek

Gebruiker
Getypte tekst
KB: 270 / 440 kg/m²*uitgezonderd ronde stammen

Gebruiker
Getypte tekst
Nuttig draagvermogen ifv. doorbuiging / sterkte

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Getypte tekst
MB: 120 / 160 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: - / 240 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: 390 / 280 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB:  - / 270 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: - / 270 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: - / 270 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: 390 / 280 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: 390 / 280 kg/m²



Gebruiker
Getypte tekst
Woonhuis

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Getypte tekst
Nuttig draagvermogen ifv. doorbuiging / sterkte

Gebruiker
Getypte tekst
KB: >500 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
KB: 290 / 475 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
KB: >500 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
KB: >500 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
KB: >500 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
KB: >500 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
KB: >500 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
KB: >500 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: 425 / 350 kg/m²

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Getypte tekst
MB: 120 / 165 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: 105 / 140 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: >500 / 435 kg/m²

Gebruiker
Getypte tekst
MB: 55 / 95 kg/m²

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Lijn

Gebruiker
Lijn



Bijlage B: Controleberekening vloeren



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Wagenhuis 1.2 δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB NIET OK NIET OK

Resultaat MB ############# #############

Sectie KB h = 220 mm

b = 40 mm

tussenafstand (hoh) = 460 mm

Traagheidsmoment I = 35493333 mm4

Sectie MB h = mm

b = mm

Traagheidsmoment I = 0 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 5100 mm

overspanning MB = mm

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 6,2 kg/m

EG MB = 0,0 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 200 kg/m2

Lijnlasten op KB permanent = 0,37 kN/m

mobiel = 0,92 kN/m

op MB permanent = 4,13 kN/m

mobiel = 10,20 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 5,56 kNm

(isostatisch) MB = 0,00 kNm

Buigspanning UGT KB = 17,24 MPa NIET OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = ############# MPa #############

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 9,2 mm

mobiel = u2 = 22,8 mm NIET OK

L/300 = 17,0 mm

ufin = 43,3 mm NIET OK

L/200 = 25,5 mm

MB permanent = ############# mm

mobiel = u2 = ############# mm #############

L/300 = 0,0 mm

ufin = ############# mm #############

L/200 = 0,0 mm

5/07/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Wagenhuis 1.3 δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB OK OK

Resultaat MB NIET OK OK

Sectie KB h = 220 mm KB niet aanwezig

b = 40 mm

tussenafstand (hoh) = 460 mm

Traagheidsmoment I = 35493333 mm4

Sectie MB h = 260 mm

b = 210 mm

Traagheidsmoment I = 307580000 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 4750 mm

overspanning MB = 6300 mm

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 6,2 kg/m

EG MB = 38,2 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 0 kg/m2

Lijnlasten op KB permanent = 0,37 kN/m

mobiel = 0,00 kN/m

op MB permanent = 4,22 kN/m

mobiel = 0,00 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 1,29 kNm

(isostatisch) MB = 28,29 kNm

Buigspanning UGT KB = 3,99 MPa OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = 11,96 MPa OK

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 6,9 mm

mobiel = u2 = 0,0 mm OK

L/300 = 15,8 mm

ufin = 11,1 mm OK

L/200 = 23,8 mm

MB permanent = 28,2 mm

mobiel = u2 = 0,0 mm OK

L/300 = 21,0 mm

ufin = 45,1 mm NIET OK

L/200 = 31,5 mm

5/07/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Wagenhuis 1.5 δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB OK OK

Resultaat MB ############# #############

Sectie KB h = 220 mm

b = 40 mm

tussenafstand (hoh) = 480 mm

Traagheidsmoment I = 35493333 mm4

Sectie MB h = mm

b = mm

Traagheidsmoment I = 0 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 4000 mm

overspanning MB = mm

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 6,2 kg/m

EG MB = 0,0 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 100 kg/m2

Lijnlasten op KB permanent = 0,39 kN/m

mobiel = 0,48 kN/m

op MB permanent = 3,21 kN/m

mobiel = 4,00 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 2,26 kNm

(isostatisch) MB = 0,00 kNm

Buigspanning UGT KB = 6,99 MPa OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = ############# MPa #############

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 3,6 mm

mobiel = u2 = 4,5 mm OK

L/300 = 13,3 mm

ufin = 11,4 mm OK

L/200 = 20,0 mm

MB permanent = ############# mm

mobiel = u2 = ############# mm #############

L/300 = 0,0 mm

ufin = ############# mm #############

L/200 = 0,0 mm

5/07/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Stal MB 0.1 δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB OK OK

Resultaat MB NIET OK NIET OK

Sectie KB h = 110 mm

b = 110 mm

tussenafstand (hoh) = 400 mm

Traagheidsmoment I = 12200833 mm4

Sectie MB h = 280 mm

b = 290 mm

Traagheidsmoment I = 530506667 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 2900 mm

overspanning MB = 6000 mm

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 8,5 kg/m

EG MB = 56,8 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 200 kg/m2

Lijnlasten op KB permanent = 0,35 kN/m

mobiel = 0,80 kN/m

op MB permanent = 3,14 kN/m

mobiel = 5,80 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 1,60 kNm

(isostatisch) MB = 58,23 kNm Steunpuntsm.

Buigspanning UGT KB = 7,23 MPa OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = 15,37 MPa NIET OK

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 2,7 mm

mobiel = u2 = 6,0 mm OK

L/300 = 9,7 mm

ufin = 11,8 mm OK

L/200 = 14,5 mm

MB permanent = 10,0 mm

mobiel = u2 = 18,4 mm OK

L/300 = 20,0 mm

ufin = 39,0 mm NIET OK

L/200 = 30,0 mm

22/06/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Stal MB 0.2 δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB OK OK

Resultaat MB NIET OK OK

Sectie KB h = 110 mm

b = 110 mm

tussenafstand (hoh) = 400 mm

Traagheidsmoment I = 12200833 mm4

Sectie MB h = 280 mm

b = 290 mm

Traagheidsmoment I = 530506667 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 2900 mm

overspanning MB = 5000 mm (tot korbeel)

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 8,5 kg/m

EG MB = 56,8 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 200 kg/m2

Lijnlasten op KB permanent = 0,35 kN/m

mobiel = 0,80 kN/m

op MB permanent = 3,14 kN/m

mobiel = 5,80 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 1,60 kNm

(isostatisch) MB = 40,43 kNm Steunpuntsm.

Buigspanning UGT KB = 7,23 MPa OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = 10,67 MPa OK

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 2,7 mm

mobiel = u2 = 6,0 mm OK

L/300 = 9,7 mm

ufin = 11,8 mm OK

L/200 = 14,5 mm

MB permanent = mm

mobiel = u2 = mm NIET OK

L/300 = mm

ufin = mm NIET OK

L/200 = mm

22/06/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Woning MB 0.1 δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB OK OK

Resultaat MB OK OK

Sectie KB h = 100 mm

b = 100 mm

tussenafstand (hoh) = 340 mm

Traagheidsmoment I = 8333333 mm4

Sectie MB h = 340 mm

b = 220 mm

Traagheidsmoment I = 720573333 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 2100 mm

overspanning MB = 5700 mm

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 7,0 kg/m

EG MB = 52,4 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 200 kg/m2

Lijnlasten op KB permanent = 0,30 kN/m

mobiel = 0,68 kN/m

op MB permanent = 2,37 kN/m

mobiel = 4,20 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 0,71 kNm

(isostatisch) MB = 38,60 kNm

Buigspanning UGT KB = 4,28 MPa OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = 9,11 MPa OK

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 0,9 mm

mobiel = u2 = 2,1 mm OK

L/300 = 7,0 mm

ufin = 4,0 mm OK

L/200 = 10,5 mm

MB permanent = 4,5 mm

mobiel = u2 = 8,0 mm OK

L/300 = 19,0 mm

ufin = 17,3 mm OK

L/200 = 28,5 mm

22/06/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Woning MB 0.2 δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB OK OK

Resultaat MB NIET OK NIET OK

Sectie KB h = 100 mm

b = 100 mm

tussenafstand (hoh) = 340 mm

Traagheidsmoment I = 8333333 mm4

Sectie MB h = 260 mm

b = 220 mm

Traagheidsmoment I = 322226667 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 2100 mm

overspanning MB = 5700 mm

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 7,0 kg/m

EG MB = 40,0 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 200 kg/m2

Lijnlasten op KB permanent = 0,30 kN/m

mobiel = 0,68 kN/m

op MB permanent = 2,25 kN/m

mobiel = 4,20 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 0,71 kNm

(isostatisch) MB = 37,92 kNm

Buigspanning UGT KB = 4,28 MPa OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = 15,30 MPa NIET OK

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 0,9 mm

mobiel = u2 = 2,1 mm OK

L/300 = 7,0 mm

ufin = 4,0 mm OK

L/200 = 10,5 mm

MB permanent = 9,6 mm

mobiel = u2 = 17,9 mm OK

L/300 = 19,0 mm

ufin = 37,8 mm NIET OK

L/200 = 28,5 mm

22/06/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Woning MB 0.3 δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB OK OK

Resultaat MB NIET OK NIET OK

Sectie KB h = 100 mm

b = 100 mm

tussenafstand (hoh) = 340 mm

Traagheidsmoment I = 8333333 mm4

Sectie MB h = 275 mm

b = 220 mm

Traagheidsmoment I = 381276042 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 2650 mm

overspanning MB = 5700 mm

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 7,0 kg/m

EG MB = 42,4 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 200 kg/m2

Lijnlasten op KB permanent = 0,30 kN/m

mobiel = 0,68 kN/m

op MB permanent = 2,76 kN/m

mobiel = 5,30 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 1,14 kNm

(isostatisch) MB = 47,41 kNm

Buigspanning UGT KB = 6,82 MPa OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = 17,10 MPa NIET OK

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 2,3 mm

mobiel = u2 = 5,2 mm OK

L/300 = 8,8 mm

ufin = 10,2 mm OK

L/200 = 13,3 mm

MB permanent = 9,9 mm

mobiel = u2 = 19,1 mm NIET OK

L/300 = 19,0 mm

ufin = 39,8 mm NIET OK

L/200 = 28,5 mm

22/06/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Woning MB 0.5-O δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB OK OK

Resultaat MB OK OK

Sectie KB h = 140 mm

b = 100 mm

tussenafstand (hoh) = 400 mm (?)

Traagheidsmoment I = 22866667 mm4

Sectie MB h = 260 mm

b = 200 mm

Traagheidsmoment I = 292933333 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 2500 mm

overspanning MB = 3500 mm

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 9,8 kg/m

EG MB = 36,4 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 200 kg/m2

Lijnlasten op KB permanent = 0,37 kN/m

mobiel = 0,80 kN/m

op MB permanent = 2,66 kN/m

mobiel = 5,00 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 1,21 kNm

(isostatisch) MB = 16,99 kNm

Buigspanning UGT KB = 3,69 MPa OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = 7,54 MPa OK

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 0,8 mm

mobiel = u2 = 1,8 mm OK

L/300 = 8,3 mm

ufin = 3,5 mm OK

L/200 = 12,5 mm

MB permanent = 1,8 mm

mobiel = u2 = 3,3 mm OK

L/300 = 11,7 mm

ufin = 7,0 mm OK

L/200 = 17,5 mm

22/06/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



D/01930/21 Merksem, Catershoeve

Woning MB 0.5-W δ σ

MOERBALK = MB - KINDERBALK = KB Resultaat KB OK OK

Resultaat MB NIET OK NIET OK

Sectie KB h = 140 mm

b = 100 mm

tussenafstand (hoh) = 400 mm (?)

Traagheidsmoment I = 22866667 mm4

Sectie MB h = 200 mm

b = 180 mm

Traagheidsmoment I = 120000000 mm4

Houtkwaliteit MB / KB= C22 C22

Vloer dikte houten vloer = 25 mm

Overspanningen overspanning KB = 2500 mm

overspanning MB = 4300 mm

Eigenschappen EG hout = 700 kg/m3

E-mod hout MB / KB = 10000 10000 N/mm2

Belastingen Eigengewicht EG KB = 9,8 kg/m

EG MB = 25,2 kg/m

EG houten vloer = 17,5 kg/m2

Permanent Afwerking = 50 kg/m2

Mobiel Overlast = 200 kg/m2

Belasting spant en ophanging niet in rekening gebracht.

Lijnlasten op KB permanent = 0,37 kN/m

mobiel = 0,80 kN/m

op MB permanent = 2,55 kN/m

mobiel = 5,00 kN/m

Buigmomenten Momenten UGT KB = 1,21 kNm

(isostatisch) MB = 25,30 kNm

Buigspanning UGT KB = 3,69 MPa OK

σ*KB= 13,5 MPa

MB = 21,08 MPa NIET OK

σ*MB= 13,5 MPa

Doorbuigingen KB permanent = 0,8 mm

mobiel = u2 = 1,8 mm OK

L/300 = 8,3 mm

ufin = 3,5 mm OK

L/200 = 12,5 mm

MB permanent = 9,5 mm

mobiel = u2 = 18,5 mm NIET OK

L/300 = 14,3 mm

ufin = 38,3 mm NIET OK

L/200 = 21,5 mm

22/06/2021

Triconsult nv

Lindekensveld  5b3.2

3560 Lummen 1/1



Bijlage C: Controleberekening dakstructuur



Bijlage C.1: Windbelasting conform

NBN EN 1991-1-4: 2005



D/01930/21 Merksem - Catershoeve: Stal

Berekening windbelasting volgens NBN EN 1991-1-4:2005

Basiswaarden

vb,0 26 m/s fundamentele waarde basiswindsnelheid

cdir 1 windrichtingsfactor

cseason 1 seizoensfactor

vb 26,00 m/s V (4.1) basiswindsnelheid

Gemiddelde wind

co(z) 1 orografiefactor

z 10 m F 7.8 hoogte boven maaiveld

z0 0,3 m T 4.1 categorie III ruwheidslengte

z0,II 0,05 m

kr 0,22 V (4.5) terreinfactor

zmin 5 m T 4.1 categorie III minimale hoogte

zmax 200 m

cr(z) 0,76 V (4.4) ruwheidsfactor

vm(z) 19,64 m/s V (4.3) gemiddelde windsnelheid

Windturbulentie

kl 1 turbulentiefactor

σv 5,60 m/s V (4.6) standaardafwijking van de turbulentie

lv(z) 0,29 V (4.7) turbulentie-intensiteit

Extreme stuwdruk

ρ 1,25 kg/m³ luchtdichtheid

qp(z) 722 N/m² V (4.8) extreme stuwdruk

qb 423 N/m² V (4.10) basis stuwdruk

ce(z) 1,71 V (4.9) blootstellingsfactor

Windkrachten

Maximale winddruk op een zadeldak, windrichting θθθθ = 0°

cpe 0,7 c pe,10 T 7.4a zone F/G_α=44° drukcoëfficiënt voor uitwendige druk

we 505 N/m² V (5.1) winddruk op buitenzijde

cpi -0,3 V (7.3) opm 2 drukcoëfficiënt voor inwendige druk

wi -217 N/m² V (5.2) winddruk op binnenwanden

cscd 1 bouwwerkfactor

Fw 722 N/m² max. windkracht op zadeldak, windrichting θθθθ = 0°

cpe 0,7 c pe,10 T 7.4a zone H_α=44° drukcoëfficiënt voor uitwendige druk

we 505 N/m² V (5.1) winddruk op buitenzijde

cpi -0,3 V (7.3) opm 2 drukcoëfficiënt voor inwendige druk

wi -217 N/m² V (5.2) winddruk op binnenwanden

cscd 1 bouwwerkfactor

Fw 722 N/m² max. windkracht op zadeldak, windrichting θθθθ = 0°



D/01930/21 Merksem - Catershoeve: Woning

Berekening windbelasting volgens NBN EN 1991-1-4:2005

Basiswaarden

vb,0 26 m/s fundamentele waarde basiswindsnelheid

cdir 1 windrichtingsfactor

cseason 1 seizoensfactor

vb 26,00 m/s V (4.1) basiswindsnelheid

Gemiddelde wind

co(z) 1 orografiefactor

z 8 m F 7.8 hoogte boven maaiveld

z0 0,3 m T 4.1 categorie III ruwheidslengte

z0,II 0,05 m

kr 0,22 V (4.5) terreinfactor

zmin 5 m T 4.1 categorie III minimale hoogte

zmax 200 m

cr(z) 0,71 V (4.4) ruwheidsfactor

vm(z) 18,39 m/s V (4.3) gemiddelde windsnelheid

Windturbulentie

kl 1 turbulentiefactor

σv 5,60 m/s V (4.6) standaardafwijking van de turbulentie

lv(z) 0,30 V (4.7) turbulentie-intensiteit

Extreme stuwdruk

ρ 1,25 kg/m³ luchtdichtheid

qp(z) 662 N/m² V (4.8) extreme stuwdruk

qb 423 N/m² V (4.10) basis stuwdruk

ce(z) 1,57 V (4.9) blootstellingsfactor

Windkrachten

Maximale winddruk op een zadeldak, windrichting θθθθ = 0°

cpe 0,7 c pe,10 T 7.4a zone F/G_α=50° drukcoëfficiënt voor uitwendige druk

we 463 N/m² V (5.1) winddruk op buitenzijde

cpi -0,3 V (7.3) opm 2 drukcoëfficiënt voor inwendige druk

wi -199 N/m² V (5.2) winddruk op binnenwanden

cscd 1 bouwwerkfactor

Fw 662 N/m² max. windkracht op zadeldak, windrichting θθθθ = 0°

cpe 0,7 c pe,10 T 7.4a zone H_α=50° drukcoëfficiënt voor uitwendige druk

we 463 N/m² V (5.1) winddruk op buitenzijde

cpi -0,3 V (7.3) opm 2 drukcoëfficiënt voor inwendige druk

wi -199 N/m² V (5.2) winddruk op binnenwanden

cscd 1 bouwwerkfactor

Fw 662 N/m² max. windkracht op zadeldak, windrichting θθθθ = 0°



Bijlage C.2: Controleberekening spantstructuur stal
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Texte invisible servant à adapter hauteur texte

1 Geometrie

1.1 Software informatie
Structuur gemodelleerd met Diamonds Versie 2020.1.0.0

Structuur berekend met Buildsoft Server Versie 2020.1.0.0

Berekeningsnota afgeprint met Diamonds Versie 2020.1.0.0

1.2 Geometrie voorstelling  (m)

2 Lasten

2.1 Voorstelling lasten  (kN, kNm, mm, kN/m, kNm/m, kN/m²)



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

2.1.1 Eigengewicht

2.1.2 permanente lasten



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

2.1.3 Wind - Geval 1

2.1.4 Wind - Geval 2



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

2.1.5 sneeuw (H <= 1000 m)

2.1.6 nuttige last A : woonruimtes

2.2 Combinaties



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

2.2.1 uiterste grenstoestand - fundamentele combinatie

Naam Eigengewicht permanente lasten Wind sneeuw (H <= 1000 m) nuttige last A : woonruimtes

1 UGT FC 1 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,30 x 1,50 0,70 x 1,50

2 UGT FC 2 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,30 x 1,50 1,00 x 1,50 0,70 x 1,50

3 UGT FC 3 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,60 x 1,50 0,50 x 1,50 1,00 x 1,50

4 UGT FC 9 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,00 1,00 x 1,50 0,70 x 1,50

5 UGT FC 10 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,00 0,50 x 1,50 1,00 x 1,50

6 UGT FC 13 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,00 0,70 x 1,50

7 UGT FC 14 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,60 x 1,50 0,00 1,00 x 1,50

8 UGT FC 17 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,00 0,00 1,00 x 1,50

9 UGT FC 19 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,30 x 1,50 0,00

10 UGT FC 20 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,30 x 1,50 1,00 x 1,50 0,00

2.2.2 bruikbaarheidsgrenstoestand - zeldzame combinatie

Naam Eigengewicht permanente lasten Wind sneeuw (H <= 1000 m) nuttige last A : woonruimtes

1 BGT ZC 1 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,30 x 1,00 0,70 x 1,00

2 BGT ZC 2 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,30 x 1,00 1,00 x 1,00 0,70 x 1,00

3 BGT ZC 3 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,60 x 1,00 0,50 x 1,00 1,00 x 1,00

4 BGT ZC 5 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 1,00 x 1,00 0,70 x 1,00

5 BGT ZC 6 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,50 x 1,00 1,00 x 1,00

6 BGT ZC 7 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,70 x 1,00

7 BGT ZC 8 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,60 x 1,00 0,00 1,00 x 1,00

8 BGT ZC 9 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,00 1,00 x 1,00

9 BGT ZC 10 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,30 x 1,00 0,00

10 BGT ZC 11 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,30 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00

2.2.3 bruikbaarheidsgrenstoestand - quasi-permanente combinatie

Naam Eigengewicht permanente lasten Wind sneeuw (H <= 1000 m) nuttige last A : woonruimtes

1 BGT QP 1 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,00 0,30 x 1,00

2 BGT QP 2 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,00 0,00

3 Resultaten

3.1 Voorstelling algemene resultaten



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

3.1.1 δx (mm) - BGT ZC Omhullende

3.1.2 δy (mm) - BGT ZC Omhullende



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

3.1.3 Sterkte controle van staaf (%) - Eurocode 5 : EN 1995-1-1 (--)

3.1.4 Stabiliteitscontrole van staaf (%) - Eurocode 5 : EN 1995-1-1 (--)



Bijlage C.3: Controleberekening spantstructuur

woning
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Texte invisible servant à adapter hauteur texte

1 Geometrie

1.1 Software informatie
Structuur gemodelleerd met Diamonds Versie 2020.1.0.0

Structuur berekend met Buildsoft Server Versie 2020.1.0.0

Berekeningsnota afgeprint met Diamonds Versie 2020.1.0.0

1.2 Geometrie voorstelling  (m)

2 Lasten

2.1 Voorstelling lasten  (kN, kNm, mm, kN/m, kNm/m, kN/m²)



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

2.1.1 Eigengewicht

2.1.2 permanente lasten



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

2.1.3 Wind - Geval 1

2.1.4 Wind - Geval 2



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

2.1.5 sneeuw (H <= 1000 m)

2.1.6 nuttige last A : woonruimtes

2.2 Combinaties



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

2.2.1 uiterste grenstoestand - fundamentele combinatie

Naam Eigengewicht permanente lasten Wind sneeuw (H <= 1000 m) nuttige last A : woonruimtes

1 UGT FC 1 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,30 x 1,50 0,70 x 1,50

2 UGT FC 2 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,30 x 1,50 1,00 x 1,50 0,70 x 1,50

3 UGT FC 3 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,60 x 1,50 0,50 x 1,50 1,00 x 1,50

4 UGT FC 9 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,00 1,00 x 1,50 0,70 x 1,50

5 UGT FC 10 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,00 0,50 x 1,50 1,00 x 1,50

6 UGT FC 13 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,00 0,70 x 1,50

7 UGT FC 14 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,60 x 1,50 0,00 1,00 x 1,50

8 UGT FC 17 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,00 0,00 1,00 x 1,50

9 UGT FC 19 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,30 x 1,50 0,00

10 UGT FC 20 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,30 x 1,50 1,00 x 1,50 0,00

11 UGT FC 21 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 1,00 x 1,50 0,30 x 1,50 0,00

12 UGT FC 22 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,30 x 1,50 1,00 x 1,50 0,00

13 UGT FC 23 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,00 1,00 x 1,50 0,00

14 UGT FC 24 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 1,00 x 1,50 0,00

15 UGT FC 25 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,00 0,00

16 UGT FC 26 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 1,00 x 1,50 0,00 0,00

17 UGT FC 17 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,00 0,00 0,00

2.2.2 bruikbaarheidsgrenstoestand - zeldzame combinatie

Naam Eigengewicht permanente lasten Wind sneeuw (H <= 1000 m) nuttige last A : woonruimtes

1 BGT ZC 1 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,30 x 1,00 0,70 x 1,00

2 BGT ZC 2 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,30 x 1,00 1,00 x 1,00 0,70 x 1,00

3 BGT ZC 3 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,60 x 1,00 0,50 x 1,00 1,00 x 1,00

4 BGT ZC 5 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 1,00 x 1,00 0,70 x 1,00

5 BGT ZC 6 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,50 x 1,00 1,00 x 1,00

6 BGT ZC 7 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,70 x 1,00

7 BGT ZC 8 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,60 x 1,00 0,00 1,00 x 1,00

8 BGT ZC 9 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,00 1,00 x 1,00

9 BGT ZC 10 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,30 x 1,00 0,00

10 BGT ZC 11 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,30 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00

11 BGT ZC 12 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 1,00 x 1,00 0,00

12 BGT ZC 13 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,00

13 BGT ZC 13 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 bruikbaarheidsgrenstoestand - quasi-permanente combinatie

Naam Eigengewicht permanente lasten Wind sneeuw (H <= 1000 m) nuttige last A : woonruimtes

1 BGT QP 1 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,00 0,30 x 1,00

2 BGT QP 2 1,00 x 1,00 1,00 x 1,00 0,00 0,00 0,00

3 Resultaten

3.1 Voorstelling algemene resultaten



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

3.1.1 δx (mm) - BGT ZC Omhullende

3.1.2 δy (mm) - BGT ZC Omhullende



Texte invisible servant à adapter hauteur texte

3.1.3 Sterkte controle van staaf (%) - Eurocode 3 : EN 1993-1-1/3 (--)

3.1.4 Stabiliteitscontrole van staaf (%) - Eurocode 3 : EN 1993-1-1/3 (--)



Bijlage C.4: Controleberekening gordingen



D/01930/21 Merksem - Catershoeve: Stal

Berekening gordingen

E-MODULUS HOUT G1 G2 G3 N

E = 10000 10000 10000 10000 N/mm²

AFMETINGEN G1 G2 G3 N

Totale overspanning = 3,00 3,05 3,05 3,05 m

Overspanning windschoren = 2,20 2,25 3,05 3,05 m

Tussenafstand = 3,02 2,30 1,40 1,00 m

Dakhelling = 45 45 45 45 °

Breedte = 130 120 90 90 mm

Hoogte = 150 130 110 90 mm

I = 36562500 21970000 9982500 5467500 mm4

I/v = 487500 338000 181500 121500 mm3

BELASTING G1 G2 G3 N

Permanente last = 60 60 60 60 kg/m² BGT/UGT 1

Wind = 72 72 72 72 kg/m² BGT/UGT 2

Projectie perm. last ∟ op dak = 42 42 42 42 kg/m² BGT/UGT 2

Projectie wind verticaal = 51 51 51 51 kg/m² BGT/UGT 1

Combinatie 1, verticaal

Totaal BGT 1 = 111 111 111 111 kg/m²

Totaal UGT 1 = 158 158 158 158 kg/m²

Lijnlast op gording BGT = 3,35 2,55 1,55 1,11 kN/m

Lijnlast op gording UGT = 4,75 3,62 2,21 1,58 kN/m

Max buigmoment UGT = 2,87 2,29 2,57 1,83 kNm

Max buigspanning UGT = 5,90 6,77 14,14 15,08 N/mm²

OK OK OK OK

Doorbuiging u_2 = 1,3 1,8 8,1 10,5 mm

Grens u_2 (L/300) = 7,3 7,5 10,2 10,2 mm

OK OK OK NIET OK

Doorbuiging u_perm = 1,5 2,1 9,5 12,4 mm

Doorbuiging u_fin = 4,0 5,6 25,3 32,9 mm

Grens u_fin (L/200) = 11,0 11,3 15,3 15,3 mm

OK OK NIET OK NIET OK

Combinatie 2, loodrecht op dakvlak

Totaal BGT 2 = 115 115 115 115 kg/m²

Totaal UGT 2 = 166 166 166 166 kg/m²

Lijnlast op gording BGT = 3,46 2,63 1,60 1,15 kN/m

Lijnlast op gording UGT = 4,99 3,80 2,32 1,66 kN/m

Max buigmoment UGT = 5,62 4,42 2,70 1,93 kNm

Max buigspanning UGT = 11,52 13,07 14,85 15,85 N/mm²

OK OK OK NIET OK

Doorbuiging u_2 = 6,3 8,5 11,4 14,9 mm

Grens u_2 (L/300) = 10,0 10,2 10,2 10,2 mm

OK OK NIET OK NIET OK

Doorbuiging u_perm = 3,7 5,0 6,7 8,7 mm

Doorbuiging u_fin = 13,8 18,6 25,0 32,6 mm

Grens u_fin (L/200) = 15,0 15,3 15,3 15,3 mm

OK NIET OK NIET OK NIET OK



D/01930/21 Merksem - Catershoeve: Woning

Berekening gordingen Snede GG

E-MODULUS HOUT G1 N G1'

E = 10000 10000 10000 N/mm²

AFMETINGEN G1 N G1'

Totale overspanning = 2,50 2,50 2,50 m

Overspanning windschoren = 1,70 2,50 1,70 m

Tussenafstand = 1,90 2,15 2,23 m

Dakhelling = 50 50 50 °

Breedte = 130 70 130 mm

Hoogte = 130 70 130 mm

I = 23800833 2000833 23800833 mm4

I/v = 366167 57167 366167 mm3

BELASTING G1 N G1'

Permanente last = 60 60 60 kg/m² BGT/UGT 1

Wind = 66 66 66 kg/m² BGT/UGT 2

Projectie perm. last ∟ op dak = 39 39 39 kg/m² BGT/UGT 2

Projectie wind verticaal = 43 43 43 kg/m² BGT/UGT 1

Combinatie 1, verticaal

Totaal BGT 1 = 103 103 103 kg/m²

Totaal UGT 1 = 145 145 145 kg/m²

Lijnlast op gording BGT = 1,95 2,20 2,28 kN/m

Lijnlast op gording UGT = 2,75 3,11 3,22 kN/m

Max buigmoment UGT = 0,99 2,43 1,16 kNm

Max buigspanning UGT = 2,71 42,55 3,18 N/mm²

OK NIET OK OK

Doorbuiging u_2 = 0,4 23,3 0,4 mm

Grens u_2 (L/300) = 5,7 8,3 5,7 mm

OK NIET OK OK

Doorbuiging u_perm = 0,5 32,8 0,6 mm

Doorbuiging u_fin = 1,3 81,5 1,5 mm

Grens u_fin (L/200) = 8,5 12,5 8,5 mm

OK NIET OK OK

Combinatie 2, loodrecht op dakvlak

Totaal BGT 2 = 105 105 kg/m²

Totaal UGT 2 = 151 151 kg/m²

Lijnlast op gording BGT = 1,99 2,33 kN/m

Lijnlast op gording UGT = 2,88 3,37 kN/m

Max buigmoment UGT = 2,25 2,63 kNm

Max buigspanning UGT = 6,13 7,18 N/mm²

OK OK

Doorbuiging u_2 = 2,7 3,1 mm

Grens u_2 (L/300) = 8,3 8,3 mm

OK OK

Doorbuiging u_perm = 1,6 1,8 mm

Doorbuiging u_fin = 5,9 6,9 mm

Grens u_fin (L/200) = 12,5 12,5 mm

OK OK



D/01930/21 Merksem - Catershoeve: Woning

Berekening gordingen Snede HH

E-MODULUS HOUT G1 N G1' G2'

E = 10000 10000 10000 10000 N/mm²

AFMETINGEN G1 N G1' G2'

Totale overspanning = 2,50 2,50 2,50 5,00 m

Overspanning windschoren = 1,70 2,50 1,70 5,00 m

Tussenafstand = 1,90 2,45 1,90 2,56 m

Dakhelling = 50 50 42 42 °

Breedte = 120 70 180 180 mm

Hoogte = 100 70 150 200 mm

I = 10000000 2000833 50625000 120000000 mm4

I/v = 200000 57167 675000 1200000 mm3

BELASTING G1 N G1' G2'

Permanente last = 60 60 60 60 kg/m² BGT/UGT 1

Wind = 66 66 66 66 kg/m² BGT/UGT 2

Projectie perm. last ∟ op dak = 39 39 45 45 kg/m² BGT/UGT 2

Projectie wind verticaal = 43 43 49 49 kg/m² BGT/UGT 1

Combinatie 1, verticaal

Totaal BGT 1 = 103 103 109 109 kg/m²

Totaal UGT 1 = 145 145 155 155 kg/m²

Lijnlast op gording BGT = 1,95 2,51 2,07 2,80 kN/m

Lijnlast op gording UGT = 2,75 3,55 2,94 3,96 kN/m

Max buigmoment UGT = 0,99 2,77 1,06 12,38 kNm

Max buigspanning UGT = 4,97 48,49 1,57 10,32 N/mm²

OK NIET OK OK OK

Doorbuiging u_2 = 0,9 26,5 0,2 8,5 mm

Grens u_2 (L/300) = 5,7 8,3 5,7 16,7 mm

OK NIET OK OK OK

Doorbuiging u_perm = 1,2 37,4 0,2 10,4 mm

Doorbuiging u_fin = 3,1 92,9 0,6 27,3 mm

Grens u_fin (L/200) = 8,5 12,5 8,5 25,0 mm

OK NIET OK OK NIET OK

Combinatie 2, loodrecht op dakvlak

Totaal BGT 2 = 105 111 111 kg/m²

Totaal UGT 2 = 151 159 159 kg/m²

Lijnlast op gording BGT = 1,99 2,10 2,84 kN/m

Lijnlast op gording UGT = 2,88 3,03 4,08 kN/m

Max buigmoment UGT = 2,25 2,37 12,76 kNm

Max buigspanning UGT = 11,23 3,51 10,63 N/mm²

OK OK OK

Doorbuiging u_2 = 6,4 1,3 11,5 mm

Grens u_2 (L/300) = 8,3 8,3 16,7 mm

OK OK OK

Doorbuiging u_perm = 3,7 0,9 7,7 mm

Doorbuiging u_fin = 14,0 2,9 26,7 mm

Grens u_fin (L/200) = 12,5 12,5 25,0 mm

NIET OK OK NIET OK
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