
 

 
 

Erfgoedscan Hof te Schaepbeke 
 

1. Administratieve gegevens 
 

Gemeente Nazareth 
Expertiseverlener Veneco 
Adres Prijkelstraat 3, 9810 Nazareth 
Onroerend Goed Hoeve Hof te Schaepbeke 
Statuut Vastgesteld Bouwkundig Erfgoed 
Referentie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/38610 
Gebeurtenis Herbestemming 
Voorwaarden Voor het opstellen van dit expertiseverslag baseren we ons op de digitale 

Inventaris Onroerend Erfgoed, het Geoportaal, Cartesius en vaststellingen ter 
plaatse. 

 

2. Chronologie 
Hof te Schaepbeke klimt tenminste op tot de17de eeuw. In relatie met de Prijkelstraat: de oude heerweg 
tussen Gavere en Deinze. De hoeve staat in relatie tot de Beerhofbeek ten zuiden van de site. Bij 
archeologisch onderzoek werden delen van een walgracht aangetroffen waaruit we kunnen opmaken dat 
de hoeve teruggaat op een laatmiddeleeuwse site met walgracht.  
 
Al op de Ferrariskaart (1772-1778) wordt ter hoogte van het Hof van Schaepbeke een hoeve afgebeeld. 
Het gaat om eerder beperkt complex met een woonhuis parallel op de Prijkelstraat en een dwarsschuur. 
Het woonhuis lijkt langgerekt. Toegang tot de site gebeurde vanuit het noorden via een ondertussen 
verdwenen weg.  
 
Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) verschijnt de huidige parallelschuur op de plaats van de vroegere 
dwarsschuur. Ook het bakhuis – door middel van muurankers gedateerd in 1767- wordt nu ook afgebeeld. 
Het woonhuis kent ondertussen een dwarsvleugel. Ten westen van het woonhuis situeerde zich een 
verdwenen bijgebouw.  

 
Tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw werd ten zuiden van het woonhuis het stokerijgebouw 
opgetrokken met schouw. In deze periode worden ook de stallingen ten noorden en het wagenhuis ten 
westen van het woonhuis ingepland.  
 
In de 20ste eeuw volgen nog een aantal uitbouwen van woonhuis en schuur.  
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Figuur 1 historisch-cartografisch overzicht: GRB basiskaart (linksboven), luchtfoto 1971 
(rechtsboven), Atlas der buurtwegen (ca. 1840) en Ferrariskaart (1772-1778) (Ógeopunt) 
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Figuur 2 plan van Hof te Schaepbeke met aanduiding van de voornaamste chronologische fasen die 
werden gedefinieerd op basis van terreinbezoek en beperkt historisch onderzoek 

A: woonhuis 

B: schuur 

C: bakhuis 

D: stokerij 

E: stalling 1 

F: stalling 2 
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3. Waardering 
3.1. Erfstructuur 

Op schaal van de site wordt volgend advies geformuleerd: 
o Structuur van het erf wordt gerespecteerd; De boerderij vormt een geheel met een kern gevormd 

door woonhuis en schuur; daarrond een aantal losstaande nutsgebouwen waaronder het 
wagenhuis, stallingen, de stokerij en het bakhuis. Ook een aantal landschappelijke elementen zijn 
van belang met de Beerhofbeek, de huisboomgaard en de dreef op de hoeve; de site wordt als 
een geheel benaderd in het ontwerpproces;  

o Er wordt gewaakt over de doorwaadbaarheid van het erf met circulatieruimte tussen en rond de 
verschillende gebouwen; 

o Het erf is organisch gegroeid en is het resultaat van verschillende bouwfasen; elke bouwfase 
maakt deel uit van de culturele biografie van de plek en is van betekenis voor de erfgoedwaarde; 
de verschillende bouwfasen worden op gelijke voet behandeld in het ontwerpproces; er is ruimte 
voor nieuwbouw en moderne architectuur als uitbreiding van het verhaal van de site; ontwerp dient 
te gebeuren in respect met de erfgoedwaarde; 

o Typologie en volume: de site verdraagt geen hoogbouw; indien gekozen wordt voor nieuwbouw of 
vernieuwbouw wordt de vorm en het volume van de gebouwen zoveel mogelijk bewaard; 

o De centrale open ruimte tussen woonhuis-schuur-stokerij vormt het hart van de site; hier is de 
beleving het grootst. Er wordt in het ontwerpproces gewaakt over het uitzicht van de verschillende 
gebouwen vanaf de centrale ruimte.  

o Over het gehele erf is er hetzelfde type groen-wit schrijnwerk aanwezig; dit type schrijnwerk gaat 
terug op de 19de en 20ste eeuwse situatie; Dit schrijnwerk wordt zoveel als mogelijk behouden en 
waar mogelijk hersteld.  

 

3.2. Woonhuis 
Het woonhuis gaat terug tot de 18de eeuw; tenminste drie bouwfasen werden onderscheiden met 
aanpassingswerken in de 19de en 20ste eeuw. Het uitzicht van de woning vandaag wordt in grote mate 
bepaald door de aanpassingswerken tijdens deze laatste twee fasen.  
 
Op schaal van het woonhuis wordt volgend advies geformuleerd: 

o De kern van het woonhuis wordt gevormd door de 18de en 19de eeuwse bouwfase. Het grosso 
modo T-vormig bouwvolume gevormd door het langgerekte 18de eeuwse boerenhuis en 19de 
eeuwse aanbouw haaks hierop.  

o bij voorkeur blijft het T-vormig bouwvolume bewaard; tenminste het volume van het 
langgerekt boerenhuis dient te worden bewaard; 

o de voorgevel gericht op het binnenplein is het meest beeldbepalend en wordt zo min 
mogelijk gewijzigd. Aandachtspunten zijn: het zadeldak met knik uitgevoerd in rode 
pannen (eventueel vervangen door Boomse pannen); de ritmiek van de gevel met zeven 
traveeën en regelmatige venster- en deuropeningen; witgekalkte gevel met gevelankers; 
zwarte gepekte plint; groen-wit schrijnwerk (waar mogelijk herstellen) met luiken; 

o de twee zijgevels van het boerenhuis met vliering getuigen van de 18de eeuwse 
bouwfase en dienen eveneens zo min mogelijk worden gewijzigd; 
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o De achtergevel van het woonhuis kan eventueel doorbroken worden voor bijkomende 
vensteropeniningen; indien een uitbreiding wenselijk is, wordt die ook best gerealiseerd 
aan de achterkant van het woonhuis; 

o Het interieur is sterk getekend door leegstand en verbouwingswerken tijdens de 20ste en 21ste 
eeuw. Een aantal interieurelementen hebben zonder meer erfgoedwaarden en dienen worden 
meegenomen in het ontwerpproces: 

o de constructie van moer- en kinderbalken in de woonkamer is grotendeels authentiek;  
o in de slaap- en woonkamer is het schrijnwerk nog gedeeltelijk authentiek. Het gaat in 

concreto om een aantal ingemaakte kasten, deurlijsten en deuren; 
o de haard in de woonkamer met schouwlijst in imitatie-eik en brandmuur en wangen 

gemetseld met gesmoorde baksteen; 
o patroontegels (cubo) in woon- en slaapkamer.  

 

 
Figuur 3 gelijkvloers woning met aanduiding van interieurelementen met erfgoedwaarde 
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3.3. Schuur 
De schuur werd grotendeels opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw (dezelfde periode als de 
stallingen en de stokerij). Het westelijke deel (wagenhuis) werd in de loop van de 20ste eeuw toegevoegd.  

 
Op schaal van de schuur wordt volgend advies geformuleerd: 

o tenminste het volume van de oorspronkelijke schuur blijft bewaard; het 20ste eeuws 
toegevoegd wagenhuis kan worden gesloopt; indien vervangingsbouw wenselijk is, blijft 
bij voorkeur het bouwvolume behouden. Bij nieuwbouw wordt best gekozen voor 
contrasterende materialen en hedendaags ontwerp zodat er een duidelijk onderscheid 
kan gemaakt worden tussen de oorspronkelijke delen van het erf en de 
nieuwbouwelementen. 

o De voor- en zijgevel gericht op het binnenplein is het meest beeldbepalend en wordt zo 
min mogelijk gewijzigd. Aandachtspunten zijn: het zadeldak uitgevoerd in Boomse 
pannen; de ritmiek van de gevel met zeven traveeën en regelmatige venster- en 
deuropeningen; groen-wit schrijnwerk (waar mogelijk herstellen) met luiken; 

o de muren worden niet gekalkt; het metselwerk in kruisverband met witgele cementmortel 
blijft behouden;  

o voor- en achtergevel worden gekenmerkt door lange gevelankers; de achtergevel wordt 
gekenmerkt door een aantal metalen ornamenten die dienen om het metaalwerk in het 
interieur vast te houden; al dit metaalwerk blijft behouden. 

o De achtergevel van de schuur kan eventueel doorbroken worden voor bijkomende 
vensteropeningen; 

o Het dakgebinte is in goede staat en blijft behouden; 
o De volumes van de ruimte is groot; idealiter blijft dit ongewijzigd. Een aantal 

interieurelementen zoals de bakstenen voederbakken kunnen worden meegenomen in 
het ontwerp.  

 
3.4. Bakhuis 

Het bakhuis wordt doormiddel van muurankers gedateerd in 1767. Een datering in de 18de eeuw wordt 
bevestigd door de vliering in de zijgevels van de constructie.  
 
Op schaal van het bakhuis wordt volgend advies geformuleerd: het bakhuis is nog grotendeels authentiek. 
Enkel de ovenruimte is niet bewaard; de bouwfysische toestand van de constructie is slecht. Omwille van 
de hoge erfgoedwaarde (constructie an sich en als onderdeel van historisch erf) dient deze constructie te 
worden gerestaureerd.  
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3.5. Stokerij 
Het stokerijgebouw werd opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw en was in gebruik tot aan de 
Eerste Wereldoorlog. In deze periode werd een groot deel van de inboedel verkocht. Het gebouw en 
interieur heeft te lijden onder de leegstand van de laatste jaren.  
 
Op schaal van het bakhuis wordt volgend advies geformuleerd: 

o de gevel gericht op de het binnenplein blijft ongewijzigd. De vier traveeën en de ritmiek van de 
bestaande venster- en deur- en poortopeningen blijft behouden; eventueel kunnen blinde 
vensteropeningen opnieuw worden geopend voor meer lichtinval; 

o de muren worden niet gekalkt; het metselwerk in kruisverband met witgele cementmortel blijft 
behouden;  

o voor- en achtergevel worden gekenmerkt door lange gevelankers; de achtergevel wordt 
gekenmerkt door een aantal metalen ornamenten die dienen om het metaalwerk in het interieur 
vast te houden; al dit metaalwerk blijft behouden. 

o het zadeldak uitgevoerd in rode pannen; indien de pannen worden vervangen, wordt de voorkeur 
gegeven aan Boomse pannen; 

o de schouw wordt gerestaureerd 
o het metaalwerk in het interieur (I-profielen, metalen trappen en zuilen) blijven maximaal behouden 

en worden gerestaureerd; 
o de gewelfde bakstenen plafonds tussen I-profielen blijven behouden waar mogelijk; 
o de bakstenen vloer wordt behouden waar mogelijk. 
o de houten roostering (moer- en kinderbalken) tussen eerste verdieping en zolder blijft behouden 

 

3.6. Stalling 1 
Deze stallingen werd opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw (dezelfde periode als de schuur en 
de stokerij).   
 
Op schaal van de stallingen wordt volgend advies geformuleerd: het wagenhuis is sterk in verval en 
mogelijk niet meer te restaureren. Heropbouw of eventueel vervangingsbouw is evenwel nodig om de 
historische structuur van het erf te respecteren. Vorm en volume blijft ongewijzigd. Indien gekozen wordt 
voor heropbouw dient de materiaalkeuze worden afgestemd op de oorspronkelijke toestand (Metaalwerk, 
baksteentype, boomse pannen,..). Bij nieuwbouw wordt best gekozen voor contrasterende materialen en 
hedendaags ontwerp zodat er een duidelijk onderscheid kan gemaakt worden tussen de oorspronkelijke 
delen van het erf en de nieuwbouwelementen.  
 

3.7. Stalling 2 
Deze stallingen werd opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw (dezelfde periode als de schuur en 
de stokerij).   
 

Op schaal van de stallingen wordt volgend advies geformuleerd: 
o de voorgevel gericht op het binnenplein is het meest beeldbepalend en wordt zo min mogelijk 

gewijzigd. Aandachtspunten zijn: het uitgevoerd in Boomse pannen; de ritmiek van de gevel met 
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zes traveeën en regelmatige venster- en deuropeningen; groen-wit schrijnwerk (waar mogelijk 
herstellen); 

o de zijgevels en bakhuis blijft behouden; 
o de muren worden niet gekalkt; het metselwerk in kruisverband met witgele cementmortel blijft 

behouden;  
o het interieur van de stallingen wordt vandaag gekenmerkt door een opdeling in verschillende 

kooien; deze opdeling (of delen ervan) dienen meegenomen te worden in het ontwerpproces; 
o de erg lage plafonds kunnen eventueel doorbroken of (deels) verwijderd worden; 
o de bakstenen vloer wordt behouden waar mogelijk. 
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4. Foto’s 

 
Figuur 4 zicht op de dreef die toegang geeft tot het hoevecomplex 
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Figuur 5 voorgevel van het woonhuis 

 
Figuur 6 achtergevel van het woonhuis 
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Figuur 7 achtergevel van het woonhuis 

 
Figuur 8 achtergevel van het woonhuis 
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Figuur 9 zijgevel van het woonhuis 
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Figuur 10 deur en deurlijst met erfgoedwaarde. Patroontegels met cubo-motief 
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Figuur 11 schrijnwerk met erfgoedwaarde: ingemaakte kasten aan de achterzijde van de haard 

 
Figuur 12 



 

15 
 

 
Figuur 13 
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Figuur 14 



 

17 
 

 
Figuur 15 

 
Figuur 16 


