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Hoeve met losse bestanddelen
bouwkundig element 
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Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Destelbergen

Deelgemeente
Destelbergen

Straat
Damstraat

Locatie
Damstraat 11 (Destelbergen)

Fysieke status
Niet bewaard

Erfgoedwaarde
Niet aanwezig

Typologie: boerenwoningen  (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/71), boomgaarden
 (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/73), hoeven met losse bestanddelen 

(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1423), moestuinen 
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/295), schuren 
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/381), stallen 
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/411),
wagenhuizen  (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/486) 

Datering: tweede kwart 19de eeuw  (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1063) 

Beschrijving
Hoeve met losse bestanddelen daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Voorerf met
boomgaard links, boerenhuis straat met moestuin naast de rechter zijgevel. Laag ijzeren
toegangshek aan achthoekige ijzeren pijlertjes. Naar het zuiden georiënteerd boerenhuis van één
bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (zwarte Vlaamse pannen). Gewitte bakstenen lijstgevel
met dubbelhuisopstand op grijsgeschilderde plint en afgelijnd door een geprofileerde daklijst.
Rechthoekige vensters op hardstenen lekdrempels, met luiken en 20ste-eeuws houtwerk. Lange,
rechthoekige bakstenen bedrijfsvleugel parallel aan de straat met van links naar rechts:
wagenhuis, dwarsschuur en stallen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde en gewitte
bakstenen erfgevel (oost) onder dakoverstek.
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Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur,
Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door
de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout. 
Auteurs :  Verbeeck, Mieke 
Datum  : 1989

Is deel van 
Destelbergen (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14201) 
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