Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als monument van de modelhoeve 'Boskasteel' in het kader van de wederopbouw in
Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle)

Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: Langemark-Poelkapelle, 3de afdeling, sectie B
Objectnummer: 4.01/33040/748.1

-

Dossiernummer: 4.001/33040/108.1

Omschrijving:
Modelhoeve 'Boskasteel' in het kader van de wederopbouw, Kattestraat 18

De foto's werden genomen tijdens terreinbezoeken op 19 april 2018, 30 augustus 2018 en 29 november
2018
De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.
Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

1. Luchtfoto en grondplan van de hoeve

Foto 1: functies op de hoéve: 1. Herenwoning. 2. Lagere volume met deur voor de landbouwer. 3. Koeienstal.
4. Melkhuis. 5. Voeder- en machinekamer. 6. Paardenstal. 7. Kalverstal. 8. Schuur. 9. Koets- en wagenhuis.
10. Lange varkensstal (niet gedateerde luchtfoto, bezit van eigenaars).

Foto 2: functies op de hoeve: 1. Flerenwoning. 2. Lagere volume met deur voor de landbouwer. 3. Koeienstal
(noordvleugel). 4. Melkhuis. 5. Voeder- en machinekamer. 6. Paardenstal (oostvleugel). 7. Kalverstal. 8.
Schuur. 9. Koets- en wagenhuis (zuidvleugel). 10. Lange varkensstal. 11. Verbindings- of voedergang tussen
voeder- en machinekamer en varkensstal. 12 verdwenen mestvaalt. 13. Smalsporen met wissels (Floste, 1967).
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2. Statige toegang, erfdreef en houtige beplantingen met erfgoedwaarde

Foto 3: algemeen beeld vanaf de straat: statige toegang met pijlers en hekken, erfdreef met vijf notelaars
(okkernoot). De centrale doorrit voor rijtuigen wordt geflankeerd door voetgangerspoortjes (30.08.2018).

Foto 4: statige toegang met pijlers en hekken aan de straatzijde (30.08.2018)
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Foto 5: statige toegang met pijlers en hekken aan de straatzijde. De bakstenen pijlers zijn voorzien van schuin
oplopende steunberen en van schamppalen ter hoogte van de doorrit voor rijtuigen (30.08.2018).

Foto 6: erfdreef met vijf notelaars (19.04.2018).
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Foto 7: algemeen beeld van de hoeve vanaf de erfdreef met notelaars (30.08.2018).

Foto 8: algemeen beeld van de hoeve vanaf de erfdreef met notelaars (30.08.2018).
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Foto 9: zicht op de zijgevel van de herenwoning vanaf de dreef - de hoek van de erfdreef en de woning is
gemarkeerd door een imposante esdoorn van 60 a 70 jaar oud (30.08.2018).

Foto 10: een tweede opritten zuiden,van de hoeve ontsluit onder meer de achterkant van de schuur
(30.08.2018).
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3. U-vormige hoeveconfiguratie

Foto 11: algemeen beeld van het erf met gesloten U-vormige opstelling. In de haakse noordvleugel (links in
beeld) bevinden zich de herenwoning (links), het lagere volume met deur voor de landbouwer (midden) en de
koeienstal. De kamers voor de landbouwer waren boven de koeienstal (19.04.2018).

Foto 12: de asymmetrische oostvleugel wordt bepaald door de vooruitspringende voeder- en machinekamer
met brede tuitgevel, korfboogpoort en hijskap. Deze wordt links geflankeerd door het melkhuis, rechts door de
paardenstal (19.04.2018).
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Foto 13: in de haakse zuidvleugel zijn de kalverstal (links in de hoek) en de schuur met geïncorporeerd koets
en wagenhuis (rechts) ondergebracht (30.08.2018).

Foto 14: brede zijtuitgevel van de herenwoning - de gekoppelde bovenvensters en het venstertje daarboven
zijn gevat in een zogenaamde Brugse travee - de oorspronkelijke erker links van de deur is voorzien van een
gewijzigde muuropening (19.04.2018).
Foto 15: korfboog portaal met bewaarde houten deur met beglaasd bovendeel met kleine roedeverdeling
(30.08.2018).
Foto 16: beglaasd heiligennisje met Heilig Hartbeeld boven de deur (30.08.2018).
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Foto 17: steunbeer op de hoek van de eindgevel en de langse gevel van de herenwoning - schouderstuk van de
tuitgevel (30.08.2018).
Foto 18: het metalen element op de zijkant van de steunbeer (aangeduid met pijl op foto 17) is een
hoogtemerkteken van Militair Cartografisch Instituut (30.08.2018).

Foto 19. overloop van het waterreservoir in het dak van de herenwoning (aangeduid met pijl, 30.08.2018).
Foto 20: detail van overloop van het waterreservoir in het dak van de herenwoning (30.08.2018).
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Foto 21: lagere volume met deur voor de landbouwer met oorspronkelijke deur, venster en luiken - ijzeren Iprofiel met rozetvormige bouten boven de muuropeningen (30.08.2018).
Foto 22: groenbeschilderde deur met beglaasd bovenlicht (30.08.2018).

Foto 23: bijna symmetrisch opgevatte erfgevel van de koeienstal, gespiegeld rondom de centrale steunbeer
(30.08.2018).
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Foto 24: het volume met voeder- en machinekamer is uitgewerkt met een sierlijke tuitgevel met superpositie
van poort, laaddeur en hijskap, en jaarankers "1924" (30.08.2018).

Foto 25: de tuitgevel van de voeder- en de machinekamer is met jaarankers "1924" gedateerd - de hijskap
onder pannen zadeldakje is afgewerkt met een houten windplank (30.08.2018).
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Foto 26: volume van voeder- en machinekamer met korfboog poort, geflankeerd door stalvensters onder houten
latei en korfbogige ontlastingsboog (19.04.2018).
Foto 27: het smalspoor loopt langs de oostvleugel - wissels ter hoogte van de voeder- en machinekamer, en de
paardenstal - het spoor vertrekt vanuit de koeienstal en loopt verder door de kalverstal (19.04.2018).

Foto 28: smalspoor voor de stallen - wissel of draaicirkel voor voeder- en machinekamer (met breuk) opschrift "R. Eraers & Co, Bruxelles" (19.04.2018).
Foto 29: wissel of draaicirkel voor de paardenstal (29.11.2018).
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Foto 30: kalverstal (erfzijde) detail van schuifpoort met metalen rail en wieltjes - boven de rail voorbeeld van
metalen geperforeerde verluchtingsroosters in baksteenvorm (19.04.2018).

Foto 31: achtergevel van de herenwoning, het lagere volume met de deur voor de landbouwer en de koeienstal
- beeldbepalende dakvensters met tuitgevel (29.11.2018).
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Foto 32: achtergevel van de koeienstal - korfboogdeurtje rechts gedeeltelijk dichtgemetseld in recentere
baksteen (29.11.2018).

Foto 33: zijtuitgevel van de schuur met geïncorporeerd koets- en wagenhuis - de drie deels dichtgemetselde
korfboogpoorten voorde toegang van wagens en koetsen zijn nog afleesbaar (19.04.2018).
Foto 34: de gekoppelde zoldervensters en het blinde register daarboven zijn gevat in een zogenaamde Brugse
travee (29.11.2018).
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Foto 35: zij- of eindgevel van het koets- en wagenhuis - deels dichtgemetselde korfboogpoort - het
schouderstuk van de tuitgevel zet aan boven de steunbeer (19.04.2018).
Foto 36: zij- of eindgevel van het koets- en wagenhuis - bewaarde schampstenen van de vroegere poort
(19.04.2018).
.

Foto 37: achter- of zuidgevel van het koets- en wagenhuis, geïncorporeerd in het schuurvolume - korfboognis
met rechthoekig venster (19.04.2018).
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Fot 38: achterzijde of zuidzijde van de hoeve met links het hogere schuurvolume met geïncorporeerd koets- en
wagenhuis - links van de schuurpoort onder hogere dakoverstek geeft een recente garagepoort de plaats van
de oorspronkelijke garage aan - rechts sluit de lagere kalverstal aan (19.04.2018).

Foto 39: achterzijde of zuidzijde van de dwarsschuur - schuurpoort onder hogere dakoverstek met steunbeer en
getrapte aanzet van de zijgevel (30.08.2018).

Foto 40: achterzijde of zuidzijde van de hoeve, meer bepaald de kalverstal met deels bewaard houtwerk rechts in beeld, het vooruitspringende dakvolume van de voeder- en machinekamer (19.04.2018).
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Foto 41: achterzijde van de hoeve, meer bepaald zij- of oostgevel van de kalverstal - deze gevel is opgevat als
tuitgevel met schouderstukken, aandaken en vlechtingen (19.04.2018).

Foto 42: achterzijde van de hoeve, meer bepaald van de oostvleugel - beluikt venster in het voortuitspringend
volume van voeder- en machinekamer (begane grond) (30.08.2018).

Foto 43: achterzijde van de oostvleugel - boven de recente constructies onder lessenaarsdaken (zonder
erfgoedwaarde) zien we van links naar rechts de tuitgevels van de voeder- en machinekamer (poort
geflankeerd door twee vensters), van het dakvenster boven het melkhuis en van de brede zijgevel van de
koeienstal (19.04.2018).
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Foto 44:.achtergevel van de voeder- en machinekamer - poort met twee vleugels en kleine roedeverdeling in
de bovenlichten geeft toegang tot het plat dak boven de verbindingsgang naar de varkensstal (30.08.2018).
Foto 45: zicht vanaf het plat dak boven de verbindingsgang op de halve verdieping onder plat dak boven het
melkhuis - dit plat dak is reginalistisch 'aangekleed' met een dakvenster met schermgevel (30.08.2018).

Foto 46: lange verbindings- of voedergang onder plat dak tussen het vooruitspringende volume met voeder- en
machinekamer, en de varkensstal (30.08.2018).
Foto 47: plat dak van de lange verbindings- of voedergang naar de varkensstal (30.08.2018).
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Foto 48: zicht vanaf de achtergevel van de schuur op het langgestrekte volume van de varkensstal roodpannen zadeldak met kleine ijzeren dakvenstertjes - zicht op de recente loods ten zuidoosten van de
varkensstal (geen erfgoedwaarde) (30.08.2018).

Foto 49: achteringelegen varkensstal zicht op de noordelijke zijgevel met aansluitende verbindings- of
voedergang (onder plat dak) naar de voeder- en machinekamer (19.04.2018)
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Foto 50: noordelijke zijgevel van de varkensstal, vanaf het plat dak van de verbindingsgang (30.08.2018).
Foto 51: deels bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling in de westelijke langsgevel van de varkensstal
(29.11.2018).

Foto 52: zuidelijke zijgevel van de varkensstal, een deel van de oorspronkelijk overkragende dakrand is
bewaard - oostelijke langse gevel met uitloopluikje (19.04.2018).
Foto 53: gekoppelde uitloopluikjes in de langse gevels van de varkensstal (19.04.2018).
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