Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming als monument van de wederopbouwhoeve ‘Kasteelhoeve’ met omwald huis,
stal- en schuurvleugel en Sint-Annakapel in Diksmuide (Beerst)
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-

Dossiernummer: 4.001/32003/151.1

Omschrijving:
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Oostendestraat 87
De foto’s werden genomen tijdens het plaatsbezoek van 14 november 2019 en 28 februari 2020.
Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed (met uitzondering van foto’s 1-2, 37-38, 100 en 157).

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:
Brussel,
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
Getekend door:Matthias Diependaele (Si
Getekend op:2021-03-18 11:40:48 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Matthias DIEPENDAELE

1. Situering van de hoeve

Foto 1: luchtfoto (www.geopunt.be).

Foto 2: luchtfoto (eigenaar).

Fotoregistratie deel 1
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2. De huisweides en de erfoprit

Foto 3: algemeen beeld van de hoeve vanaf de Oostendestraat - kapel, huisweides met streekgebonden
veekeringshaag aan de straatzijde – het omwalde landhuis en de imposante stal- en schuurvleugel in de
verte (14.11.2019).

Foto 4: algemeen beeld van de hoeve vanaf de Oostendestraat – erfpijler, erfoprit, weide rechts van de
dreef, het omwalde landhuis en de imposante stal- en schuurvleugel in de verte (14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1
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Foto 5: de erfoprit vanaf het omwalde landhuis – via een bocht buigt de oprit af naar de westzijde van de
omwalling, waar de omwalling onderbroken is voor de toegang tot de kook- & bakplaats (14.11.2019).

3. De erfpijlers en de Sint-Annakapel (exterieur)

Foto 6: erfoprit aan de straatzijde – bakstenen hekpijlers met natuur- of similistenen dekplaat met
bolbekroning – donker geschilderd gietijzeren vleugelhek met twee vleugels (14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1
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Foto 7: ook de tweede vleugel van het gietijzeren vleugelhek (tussen de bakstenen hekpijlers aan de
straatzijde) is bewaard op de hoevesite (14.11.2019).

Foto 8: de Sint-Annakapel – straatgevel met imposante
steunberen – puntgevel met aandaken en vlechtingen –
deur met drie sierlijke smeedijzeren hengsels
(14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1

Foto 9: de Sint-Annakapel – rechter zijgevel
(14.11.2019).
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Foto 10: de Sint-Annakapel – linker zijgevel en
achtergevel – leien zadeldak - inzet: detail aandak en
sierlijke keramische nokpannen (14.11.2019).

Foto 12: de Sint-Annakapel – straatgevel detail van de deur met glas in lood en
smeedijzeren tralies – boven de deur, sierlijk
monogram “19 HMA 30” (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1

Foto 11: de Sint-Annakapel – hoek linker zijgevel
en achtergevel – plint in Artesische zandsteen
(14.11.2019).

Foto 13: de Sint-Annakapel – straatgevel - gevelveld met
vlechtingen en witsteen met kruis (14.11.2019).
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4. Het omwalde “kasteel der heeren van Beerst” (exterieur)
4.1.

De omwalling rond het landhuis, met knotbomen

Foto 14: de omwalling rond het landhuis (zuidwestzijde) – links, onderbreking van de wal (westzijde), zoals
ook aangeduid op historische kaarten – zicht op landhuis en de brug met toegangspoort (zuidzijde) - typische
knotbomen met wilg en populier (14.11.2019).

Foto 15: de omwalling rond het landhuis (zuidwestzijde) – typische knotbomen met wilg en populier – zicht
op het neerhof met stal- en schuurvleugel – rechts, onderbreking van de wal (westzijde), zoals ook
aangeduid op historische kaarten (14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1
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Foto 16: de omwalling rond het landhuis (zuidwestzijde) – zicht op het landhuis en de brug met
toegangspoort vanuit het westen (14.11.2019).

Foto 17: de omwalling rond het landhuis (noordwestzijde) – typische knotbomen met wilg en populier – links,
zicht op de stal- en schuurvleugel – de recente bakstenen garage onder zadeldak (links, voor de stal- en
schuurvleugel) heeft geen erfgoedwaarde (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 18: de omwalling rond het landhuis (noordzijde) – typische knotbomen met wilg en populier
(14.11.2019).

Foto 19: de omwalling rond het landhuis (noordoostzijde) – typische knotbomen met wilg en populier – de
treurwilg links heeft geen erfgoedwaarde (14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1
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Foto 20: de omwalling rond het landhuis (zuidoostzijde) – knotbomen met wilg en populier – zicht op de
erfoprit en de weide (14.11.2019).

4.2.

Het bakstenen hondendok

Foto 21: het hondenhok ten noordwesten van de
omwalling – tussen de recente garage onder zadeldak
(rechts) en de recente loodsen (links) (garage en
loodsen zonder erfgoedwaarde) (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1

Foto 22: het bakstenen hondenhok – rechthoekige
plattegrond – zijgevels als tuitgevels met aandaken
en vlechtingen – rechthoekige opening (14.11.2019).
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4.3.

De boogbrug met de toegangspoort tot het landhuis

Foto 23: lage getrapte muurtjes leiden naar de poort (zuidzijde) die toegang geeft tot de omwalde site met
het landhuis (14.11.2019).

Foto 24: het lage muurtje (rechts) naar de toegangspoort (zuidzijde) – zicht op de zuidoostzijde van de
omwalling met knotbomen (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 25: de omwalling rond het landhuis (zuidzijde)
– lage muurtjes naar de toegangspoort
(14.11.2019).

Foto 27: omwalling (zuidzijde) – houten
rechthoekige poort onder leien zadeldak, overstek op
houten modillons – doorkijk vanop de brug op het
portaal in de hall van het landhuis (14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1

Foto 26: de omwalling rond het landhuis (zuidzijde)
– lage muurtjes naar de toegangspoort, similistenen
dekplaten – poort onder leien zadeldak
(14.11.2019).

Foto 28: omwalling (zuidzijde) – poort onder leien
zadeldak – zicht op de poort (binnenkant) vanaf het
ommuurde pad naar de hall van het landhuis
(14.11.2019).
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Foto 29: omwalling (zuidzijde) – poort onder leien
zadeldak – detail steunbeer, latei en dakoverstek
(14.11.2019).

Foto 30: omwalling (zuidzijde) – poort onder leien
zadeldak – sierlijke keramische nokpannen
(14.11.2019).

Foto 31: omwalling (zuidzijde) – poort onder leien
zadeldak – de borstwering van het brugdek
verbreedt naar het portaal toe (14.11.2019).

Foto 32: bij de overgang van het water naar de oever
(oostzijde, kant van het portaal) is de hoek tussen de
brug en de verbreding van de borstwering versterkt
met een schuinoplopende bakstenen muurdam.
(14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 33: omwalling (zuidzijde) – boogbrug met
toegangspoort onder leien zadeldak – zicht vanaf
oostzijde (14.11.2019).

Foto 34: omwalling (zuidzijde) – zijkant van de
toegangspoort (boven het water) – uitkragende
liseen, steunberen, puntgevel en muuranker - zicht
vanaf oostzijde (14.11.2019).

Foto 35: de omwalling rond het landhuis (zuidzijde) – boogbrug – strek in Artesische zandsteen
(14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 36: de omwalling rond het landhuis (zuidzijde) – zicht op de boogbrug en de toegangspoort vanaf de
westelijke zijgevel van de hall (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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4.4.

Het landhuis: van de noordvleugel tot de zuidvleugel

Foto 37: grondplan van het “kasteel der heeren van Beerst” (Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste
Gewesten, dossier 6571 – bewerking Onroerend Erfgoed).

Foto 38: luchtfoto van het landhuis (google maps).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 39: algemeen beeld vanuit het westen (14.11.2019).

•

De lagere noordvleugel met kook- & bakplaats en keuken

Foto 40: het omwalde landhuis (onderbreking van de wal aan de westzijde) – zicht op de lagere noordvleugel
met kook- & bakplaats en keuken – hoek met de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 41: het omwalde landhuis - noordvleugel met kook- & bakplaats en keuken – westelijke langsgevel twee dakvensters met tuitgevel en vlechtingen. Dakoverstek op modillons (14.11.2019).

Foto 42: het omwalde landhuis – de lagere noordvleugel met kook- & bakplaats en keuken: noordelijke
zijgevel en westelijke langsgevel – hoek met de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) - noordelijke
langsgevel van de hall (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 43: de lagere noordvleugel met kook- &
bakplaats – noordelijke zijgevel - tuitgevel met
aandaken en vlechtingen - schouderstuk met
natuur- of similistenen kraagstenen en deksteen
(14.11.2019).

•

Foto 44: de lagere noordvleugel met kook- & bakplaats
– noordelijke zijgevel: tuitgevel met aandaken sierlijke keramische nokpannen (14.11.2019).

De hogere zuidvleugel met hall (ten zuidwesten)

Foto 45: de hogere zuidvleugel met hall
(zuidwesten) - noordelijke langsgevel – brede
vensterpartij met houten kruiskozijnen, gevat in
korfboognis – dakvenster met tuitgevel en
vlechtingen (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1

Foto 46: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten)
- westelijke zijgevel met tuitgevel met aandaken en
vlechtingen – houten kruisvensters, op begane grond
met beluikte benedenvakken (14.11.2019).
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Foto 47: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten)
- westelijke zijgevel met tuitgevel met aandaken en
vlechtingen – schouderstuk met natuur- of similistenen
kraagstenen (14.11.2019).

Foto 49: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) westelijke zijgevel – plint in Artesiche zandsteen
(14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1

Foto 48: de hogere vleugel met hall (zuidwesten) westelijke zijgevel met tuitgevel met aandaken en
vlechtingen – gietijzeren luikvasthouder met
bebaard mannetje (14.11.2019).

Foto 50: de hogere zuidvleugel met hall
(zuidwesten) - westelijke zijgevel – omlopend
bakstenen pad, afgeboord door natuursteen
(14.11.2019).
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Foto 51: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten) zuidelijke langsgevel – het tudorboogportaal in
profielbaksteen – dit portaal is toegankelijk via de brug
met poort en het ommuurde pad (14.11.2019).

Foto 53: vleugelpoort met sierlijk gesculpteerde makelaar
en smeedijzeren hengsels – onderdorpel in rode baksteen
– dito spijkers met sierlijke kop geven in diverse motieven
vijf horizontale banden aan (14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1

Foto 52: de hogere zuidvleugel met hall
(zuidwesten) - zuidelijke langsgevel –
vleugelpoort met gesculpteerde makelaar en
smeedijzeren hengsels - smeedijzeren spijkers
met sierlijke kop geven vijf horizontale banden
aan (14.11.2019).

Foto 54: vleugelpoort - detail sierlijk
gesculpteerde makelaar met geleding en
topstuk (14.11.2019).
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Foto 55: de hogere zuidvleugel met hall (zuidwesten)
– zuidelijke langsgevel – rechts van het portaal:
stenen kruiskozijn – achter het muurtje: zicht op de
hogere zuidvleugel (zuidoosten) met kelder en woonof voutekamer(14.11.2019).

Foto 56: de hogere zuidvleugel met hall
(zuidwesten) - zuidelijke langsgevel – rechts van
het portaal: stenen kruiskozijn in korfboogomlijsting
in profielbaksteen - ingevuld met geschilderd
houten raam (14.11.2019).

Foto 57: overgang tussen de zuidelijke langsgevels van de hall en de hogere woon- of voutekamer– de
houten gootlijsten op modillons volgen de hoogte van de gevels – de geprofileerde korfboognis boven het
kruisvenster van de hall (14.11.2019).

•

De zuidvleugel met de hogere woon- of voutekamer(ten zuidoosten)

Fotoregistratie deel 1
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Foto 58: zicht op de hall met portaal vanaf de
zuidelijke langsgevel van de hogere woon- of
voutekamer (14.11.2019).

Foto 59: zuidelijke langsgevel van de hogere woon- of
voutekamer- kelder met twee keldervensters en
voutekamer met stenen kruiskozijn (14.11.2019).

Foto 60: zuidelijke langsgevel van de hogere woon- of voutekamer– opkamervenster: stenen kruiskozijn in
korfboogomlijsting in profielbaksteen - ingevuld met geschilderd houten raam (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 61: zuidelijke langsgevel van de hogere woonof voutekamer– kelder: keldervenster verdiept in
korfboognis (links) – houten bolkozijn en diefijzers
(14.11.2019).

Foto 62: zuidelijke langsgevel van de hogere woonof voutekamer– kelder: getoogd keldervenster
(rechts) met houten kozijn en diefijzers - plint in
Artesiche zandsteen (14.11.2019).

Foto 63: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer– tuitgevel met aandaken en vlechtingen –
houten kruiskozijnen op bakstenen afzaat, beluikte benedenvakken (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 64: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer– tuitgevel met aandaken, vlechtingen en
sieranker onder het tuitstuk – zoldervenster: houten kruiskozijn op bakstenen afzaat, luikduimen in het
houtwerk – inzet: de luiken van de benedenvakken zijn tijdelijk gedemonteerd om te schilderen
(14.11.2019).

Foto 65: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer– natuur- of similistenen jaarsteen “1702”
onder het zoldervenster (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 66: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer– houten kruiskozijnen op bakstenen afzaat –
bewaarde luiken van voutekamer- ijzeren luikduimen (in het kozijn) en gietijzeren luikvasthouders met
‘mannetje’ (14.11.2019).

Foto 67: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of
voutekamer- tuitgevel met aandaken en vlechtingenkelder met getoogd keldervenster (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1

Foto 68: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of
voutekamer- getoogd keldervenster met houten
luik – stenen waterlijst boven het keldervensterplint in Artesiche zandsteen (14.11.2019).
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Foto 69: oostelijke zijgevel van de hogere woon- of voutekamer- plint in Artesiche zandsteen – dito
hoeksteen op hoek met de korte noordelijke langsgevel - omlopend bakstenen pad en dito trapje
(14.11.2019).

Foto 70: korte noordelijke langsgevel van de hogere woon- of voutekamer- plint in Artesiche zandsteen –
omlopend bakstenen pad en dito trapje – overgang naar oostelijke langsgevel van keuken (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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•

De lagere noordvleugel met kook- & bakplaats en keuken: oostelijke langsgevel

Foto 71: oostelijke langsgevel van de keuken houten kruiskozijn met kleine roedeverdeling en
beluikte benedenvakken – inzet: detail gietijzeren
luikvasthouder met mannetje met baret
(14.11.2019).

Foto 73: de oostelijke langsgevels van de kook- &
bakplaats en de keuken - zicht op de korte noordelijke
langsgevel van de voutekamer– getrapt grondplan
(14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1

Foto 72: oostelijke langsgevel van de keuken –
dakvenster met tuitgevel, aandaken en vlechtingen
sierlijke muurankers - houten bolkozijn met kleine
roedeverdeling (14.11.2019).

Foto 74: oostelijke langsgevel van de keuken vierkant kozijnvenstertje en houten kruiskozijn,
luiken – dakvenster met tuitgevel (14.11.2019).
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Foto 75: overgang van kook- & bakplaats naar
keuken (oostelijke langsgevels) – getrapt grondplan –
uitbuiking ter hoogte van bakoven (14.11.2019).

Foto 77: oostelijke langsgevel van de kook- &
bakplaats – houten kruiskozijn met beluikte
benedenvakken – kleine roedeverdeling (14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1

Foto 76: overgang van kook- & bakplaats naar
keuken (oostelijke langsgevels) – uitbuiking ter
hoogte van bakoven, leien lessenaarsdakje
(14.11.2019).

Foto 78: oostelijke langsgevel van de kook- &
bakplaats – houten kozijn met luikhengsels - kleine
roedeverdeling (14.11.2019).
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5. De stal- en schuurvleugel (exterieur)

Foto 79: zicht op de imposante stal- en schuurvleugel vanaf de erfoprit en de huisweides. Het recente houten
stalletje dat links in beeld komt heeft geen erfgoedwaarde (14.11.2019).

Foto 80: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – gevat onder zadeldak met
wolfseinden – brede, licht geknikte dakoverstek – dakvenster (laadvenster) met puntgevel (links) en
dakkapel onder sleepdak (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 81: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – brede dakoverstek met
houten modillons en korbelen ter hoogte van het stalgedeelte – links uitsparing in de gevel met overdekte
werkruimte – overhoeks geplaatste steunberen – omlopende cementering langs de gevels van de schuur
(14.11.2019).

Foto 82: de oostelijke langsgevel van de stal- en
schuurvleugel – uitsparing in de gevel met overdekte
werkruimte – betonnen latei en plafond – staldeur en
-venster onder dito lateien – steunbeer rechts
(14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1

Foto 83: uitsparing in de gevel met overdekte
werkruimte – bewaard stalvenster met kleine
roedeverdeling – bakstenen afzaat (14.11.2019).
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Foto 84: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – rechthoekige stalvensters
onder bakstenen strek en op dito afzaat – houtwerk deels vernieuwd naar oud model - dakvenster (laaddeur)
met puntgevel (14.11.2019).

Foto 85: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van
de stal- en schuurvleugel – rechthoekige staldeuren
onder bakstenen strek – opgeklampte deuren met
openklapbaar luik in de bovenkant en geleed
bovenlicht (14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1

Foto 86: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de
stal- en schuurvleugel – opgeklampte staldeuren met
bewaard ijzeren hang en sluitwerk (14.11.2019).
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Foto 87: de oostelijke langsgevel of de erfgevel van de stal- en schuurvleugel – cementering - brede
dakoverstek en dakvenster onder sleepdak boven de staldeur - rechts korfbogige schuurpoort – overgang
naar smalle dakoverstek op houten modillons ter hoogte van schuurpoort (14.11.2019).

Foto 88: bewaarde schuurpoort met twee vleugels - schuinoplopende steunberen rechts van de schuurpoort
met twee vleugels – verticale verluchtingsgleuven (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 89: linker of zuidelijke zijgevel met wolfseind –
centraal, rechthoekige deur onder strek (14.11.2019).

Foto 90: hoek langse erfgevel/ linker of zuidelijke
zijgevel – haaks op elkaar gestelde steunberen overdekte werkruimte, rechthoekige muuropening
onder strek (14.11.2019).

Foto 91: linker of zuidelijke zijgevel met wolfseind – rechthoekige muuropeningen onder strek (14.11.2019).

Fotoregistratie deel 1
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Foto 92: westelijke langsgevel of achtergevel van de stal- en schuurvleugel - brede dakoverstek op houten
modillons en korbelen ter hoogte van het stalgedeelte – rechts uitsparing in de gevel met overdekte
werkruimte en staldeur – betonnen lateien (14.11.2019).

Foto 93: westelijke langsgevel of de achtergevel van de stal- en schuurvleugel – cementering - brede
dakoverstek op houten modillons en korbelen ter hoogte van het stalgedeelte – vernieuwde invulling
stalramen zonder erfgoedwaarde (14.11.2019).
Fotoregistratie deel 1
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Foto 94: achtergevel met korfbogige schuurpoort bewaarde poort met twee vleugels - overgang naar
smalle dakoverstek op houten modillons bij
schuurgedeelte – steunberen en verticale
verluchtingsgleuven onder en boven - vernieuwde
invulling raam zonder erfgoedwaarde (14.11.2019).

Foto 95: brede dakoverstek met houten modillons en
korbelen - vernieuwde invulling stalramen en -deur
zonder erfgoedwaarde (14.11.2019).

Foto 96: blinde rechter of noordelijke zijgevel met wolfseind – steunberen deels afgebroken ten gevolge van
(intussen verdwenen) latere aanbouw onder lessenaarsdak - verticale verluchtingsgleuven onder het
wolfseind (28.02.2020).
Fotoregistratie deel 1

Pagina 36 van 58

