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HOOFDSTUK 01
IDENTIFICATIE

Hoofdstuk 01 IDENTIFICATIE
01.01

INLEIDING

In juli 2006 werd het herwaarderingsplan voor het begijnhof afgerond en voorgesteld. Het is dit herwaarderingsplan dat aan
de basis ligt van het nieuwe beheersplan dat in 2016 werd opgemaakt. Het beheersplan heeft als doel een visie te vormen
voor het beheer van het begijnhof voor de komende twintig jaar. Hierbij wordt niet enkel aandacht besteed aan de gebouwen
en begijnhofkerk, maar ook aan de interieurs van de beschermde gebouwen, de groenzones, beplantingen, bestrating,
enzovoort. Ook wordt er een visie opgesteld voor het achterliggende gebied de Hellekens en de Begijnenvest.
In het eerste hoofdstuk van dit beheersplan worden de verschillende delen van het begijnhof geïdentificeerd en aangeduid
op kadasterkaarten. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk het begijnhof bouwhistorisch onderzocht, het onderzoek
van Jan Cools en Paul Bellemans werd hiervoor als basis gebruikt. Vervolgens worden alle erfgoedelementen en -kenmerken
van het begijnhof besproken van macro- tot microniveau. In het vierde hoofdstuk worden de erfgoedwaarden besproken.
Na deze onderzoekende hoofdstukken zullen in de volgende hoofdstukken de toekomstvisie en ingrepen voor het begijnhof
worden toegelicht. In hoofdstuk vijf wordt een onderbouwde visie op het toekomstig beheer van het begijnhof geschetst,
via beheersdoelstellingen wordt geformuleerd welke toestand men wenst te bereiken en op welke manier. Dit leidt tot een
opsomming van werkzaamheden in het zesde hoofdstuk, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen eenmalige en
terugkerende werken.

01.02

PLANOLOGISCHE WEERGAVE SITE

Het uitgangspunt voor het vastleggen van de site opgenomen in het beheersplan is het plan bijgevoegd bij het
beschermingsbesluit uit 1979. Het gaat over het gebied ingesloten tussen de Burchtstraat, het Sint-Jozefinstituut, de
Begijnenvest en de Augustijnenlaan. (blauwe aanduiding) Deze site zal worden uitgebreid met de gronden op de Hellekens die
ook in het bezit zijn van het OCMW. (groene aanduiding)
De gebouwen die in hetzelfde stadsgezicht werden beschermd, maar een andere eigenaar hebben worden niet mee
opgenomen in het beheersplan. Het gaat hier over de Sint-Jozefscholen, de oude pastorie in de Burchtstraat en de infirmerie
van het Augustijnenklooster.

Afb. 1: Kadasterplan met aanduiding van de site © Herwaarderingsplan begijnhof Herentals
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Afb. 2: Opmetingsplan begijnhofpark © Parkoer
12 |

Afb. 3: Kadasterpercelen met aanduiding van de beschermingen © Herwaarderingsplan begijnhof Herentals

Afb. 4: Orthofoto (2014) © Geoportaal
Onroerend Erfgoed

Afb. 5: Biologische waarderingskaart
©GIS Vlaanderen

Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol
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01.03

BESCHERMING

01.03.01

BESPREKING ONROEREND ERFGOED

'Begijnhof gelegen tussen de Burchtstraat en de Begijnenstraat. Een eerste begijnhof van vóór 1266, gelegen op het Nieuwland
over de Kleine Nete, werd in 1270 een onafhankelijke parochie met eigen kerk en kerkhof; tijdens de Tachtigjarige oorlog
werd dit begijnhof in 1578 omwille van strategische redenen gesloopt door het calvinistische stadsbestuur (1576-1584). In
1590 kregen de begijnen van de stadsmagistraat de toelating -in 1597 bekrachtigd door Filips II- om zesentwintig huizen en
gronden tussen de "Hoge" (Begijnenstraat) en de "Lage Burchtstraat" (Burchtstraat) aan te kopen voor de aanleg van een
nieuw begijnhof binnen de stadswallen. Deels ommuurd, begraasd en aangeplant, driehoekig pleinbegijnhof met vrij centraal
gelegen kerk van 1599-1614, begijnenwoningen opklimmend tot 17de, 18de en 19de eeuw aan zuid- en oostzijde; zogenaamd
Fundatiehuis van 1657 ten zuidwesten en ouderlingenwoningen van 1967-1971 naar ontwerp van P. Schellekens en C. Vanhout
ten noorden. Aan noordwestzijde afgesloten door gebouwen van het Sint-Jozefsinstituut, opgericht op vroegere gronden van
het hof. Westelijke toegangspoort van 1622 op het einde van de Begijnenstraat in de as van de gekasseide, gebogen straat naar
de noordpoort van 1640 gelegen tegenover de voormalige begijnhofpastorie. Lintbebouwing van overwegend verankerde
baksteenbouw in traditionele en neotraditionele stijl met enkel- en dubbelhuizen van twee bouwlagen onder doorgaans leien
zadeldaken (nok parallel aan de straat) met eenvormige, beluikte dakvensters, sporadisch gebruik van zandsteen. Lijstgevels
met overwegend rechthoekige muuropeningen met arduinen latei en lekdrempel. Achteraan eenvoudige lagere aanbouwsels
en bijgebouwtjes. In noordwesthoek van de tuin: Lourdesgrot van 1919 en Mariakapel op beschilderde zuil met polygonale
sokkel.'1
Het volledige begijnhof is sinds 1979 beschermd als stadsgezicht.2 Het betref het stadsdeel omsloten door de Burchtstraat,
Augustijnenlaan, Begijnenvest en de Begijnenstraat. In de bescherming als stadsgezicht zijn ook de schoolgebouwen en de
pastorie van het begijnhof in de Burchtstraat; de achtertuinen begrensd door de Augustijnenlaan; de Begijnenvest en het
restant van de stadsomwalling opgenomen. Ook de infirmerie van het augustijnenklooster uit 1692 aan de Augustijnenlaan
werd mee als stadsgezicht beschermd. Het hele begijnhof is in een archeologische zone gelegen. Het begijnhof werd als
bouwkundig geheel geïnventariseerd, de gebouwen als bouwkundige relicten. Enkele gebouwen binnen het begijnhof zijn als
monument beschermd.

Vastgestelde inventaris archeologische zone (volgens geoportaal augustus 2016, vastgesteld op 19 februari 2016)
Vastgestelde inventaris bouwkundig geheel (volgens geoportaal augustus 2016)
Vastgestelde inventaris bouwkundig relict (volgens geoportaal augustus 2016)

Afb. 6: GRB-basiskaart ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

Afb. 7: Vastgestelde inventarissen ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

1   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/106378, geraadpleegd op 25 augustus 2016
2   https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5382, beschermingsbesluit 1324 van 11-09-1979
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01.03.02

LIJST BESCHERMD ERFGOED BINNEN EN ROND DE BEGIJNHOFSITE

•

Burchtstraat 5: Pastorij van het begijnhof, beschermd als monument sinds 1979 (G55l), ID 47039

•

Augustijnenlaan 1: Infirmerie augustijnenklooster, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G230p5), ID 47011

•

Begijnenvest: Middeleeuwse stadsomwalling, beschermd als stadsgezicht sinds 1979, ID 301174

•

Burchtstraat 30: Stadswoning, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G196d), ID 47041

•

Begijnhof 1-29: Poortgebouw, beschermd als monument sinds 1953 (G113b en G228a), ID 47016

•

Begijnhof 2: Enkelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G224g), ID 47017

•

Begijnhof 3: Enkelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G224f), ID 47017

•

Begijnhof 4: Pastorie, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G222e), ID 47017

•

Begijnhof 5: Enkelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G222f), ID 47017

•

Begijnhof 6: Enkelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G222g), ID 47017

•

Begijnhof 7: Enkelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G221e), ID 47018

•

Begijnhof 8: Enkelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G221e), ID 47018

•

Begijnhof 9: Enkelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G219a), ID 47018

•

Begijnhof 10: Dubbelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G218a), ID 47019

•

Begijnhof 11: Enkelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G215a), ID 47020

•

Begijnhof 12: Gildekamer, beschermd als monument sinds 1953 (G211c), ID 47021

•

Begijnhof 13: Infirmerie, beschermd als monument sinds 1953 (G211b), ID 47022

•

Begijnhof 14a: Rijhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G210), ID 47023

•

Begijnhof 14: Rijhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G207), ID 47023

•

Begijnhof 15: Rijhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G206), ID 47023

•

Begijnhof 16: Rijhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G203), ID 47023

•

Begijnhof 17: Convent, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G202a), ID 47024

•

Begijnhof 18: Vrijstaand dubbelhuis, beschermd als stadsgezicht sinds 1979 (G198b), ID 47025

•

Begijnhof 27: Fundatiehuis, beschermd als monument sinds 1953 (G155b), ID 47026

•

Begijnhof z.n.: Poortgebouw, beschermd als monument sinds 1953 (G196d), ID 47028

•

Begijnhof z.n.: Begijnhofkerk Sint-Catharina, beschermd als monument sinds 1953 (G136), ID 47015
*Delen die opgenomen zijn in dit beheersplan zijn onderlijnd

Afb. 8: Wetenschappelijke inventarissen ©Geoportaal O.E.

Afb. 9: Beschermd erfgoed ©Geoportaal O.E.
Beschermd stadsgezicht (volgens geoportaal augustus 2016)
Beschermd monument (volgens geoportaal augustus 2016)
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Afb. 10: De Infirmerie vóór restauratie, 2003

Afb. 11: De Infirmerie na restauratie, 2013

Afb. 12: De begijnhofkerk tijdens de restauratie, 2002

Afb. 13: De begijnhofkerk na restauratie, 2016
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01.04

VOORTRAJECT

01.04.01

RESTAURATIES

Een aantal recentere restauraties zorgde reeds voor een herwaardering van een aantal gebouwen. Zo werd er in het najaar
van 2002 gestart met de restauratie van de Sint-Catharinakerk, de werken werden uitgevoerd door aannemer Corvers-Vrancx
uit Veerle. Dit werk werd voorafgegaan door een grond archivalisch, bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek, uitgevoerd
van 1995 tot 1998 door Jan Cools, Linda Van Langendonck, Linda Van Dijck en Lode Dekoninck. Het onderzoek stond onder
leiding van de architecten Paul Bellemans en Rutger Steenmeijer. De kerk werd in 2005 feestelijk heropend.
Het restauratiedossier voor de Infirmerie werd in 2004 opgesteld. Om schade aan het gebouw te voorkomen werden in de
eerste plaats herstellingswerken uitgevoerd aan daken en goten. De eigenlijke restauratiewerken begonnen in 2011 en werden
in 2012 afgerond. Er werd door ARAT architecten gekozen voor een zachte restauratie waarbij de bestaande materialen, het
ontwerp en de detaillering zoveel mogelijk werden behouden.

01.04.02

CHE-ANALYSE EN HERWAARDERINGSPLAN

In 2001 werd door het OCMW een begijnhofwerkgroep opgericht om na te denken over een toekomstvisie voor de beschermde
site. In opvolging hiervan werden in 2004 CHE-analyses gemaakt van alle woningen en gebouwen in het begijnhof. Dit werk
werd uitgevoerd door Bellemans architecten. Voor deze studies werd samengewerkt met bouwhistoricus Jan Cools, lid van de
Herentalse Geschiedkunige Kring. Hij stelde in 2007 een boek samen over de bouwgeschiedenis van het begijnhof.
De CHE-studies vormden de basis voor het herwaarderingplan van het begijnhof dat tevens door Bellemans Architecten werd
opgesteld en dat werd goedgekeurd in 2007. Dit herwaarderingsplan vervalt in 2017, waardoor een nieuw beheersplan aan
de orde is.
In navolging van dit herwaardingsplan werden een aantal ingrepen uitgevoerd, waarbij aan aantal beeldverstorende ingrepen
werden verwijderd en de woningen terug een uniforme kleurstelling en huisnummer kregen.

01.04.03

BEHEERSPLAN BEGIJNHOFMUSEUM

In het teken van de toekomstige ontsluiting van het begijnhofmuseum, werd in 2015 een aanvraag ingediend voor de
opmaak van een beheersplan dat betrekking heeft op begijnhof nummers 12, 13 en 14a. Het beheersplan werd afgerond
in 2015. Het begijnhofmuseum heeft een omvangrijke collectie die door ARAT i.s.m. Studiebureau Monumentenzorg werd
geïnventariseerd. In dit beheersplan zal verwezen worden naar het beheersplan van het begijnhofmuseum.

Afb. 14: Uittreksel van een CHE-studie © Bellemans Architecten i.s.m. Jan Cools
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Hoofdstuk 02 HISTORISCHE NOTA
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BEGIJNHOVEN ALGEMEEN

02.01.01

ONTSTAAN - SPIRITUELE EN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN3

Tussen de negende en de elfde eeuw kende de kerk zowel op institutioneel als op moreel vlak een groot verval. In de loop
van de elfde eeuw kwamen hiertegen een aantal reacties. De Gregoriaanse hervorming onder leiding van paus Gregorius
bekrachtigde eerdere kleine initiatieven. De wereldlijke houding van de kerkelijke overheid werd een halt toegeroepen.
De verkoop van kerkelijke ambten werd aan banden gelegd en er werd strenger op het celibaat toegekeken. Maar ook op
spiritueel vlak werd er voor hernieuwing gepleit, een belangrijke voortrekker hierin was Bernardus van Clairvaux (1091-1153).
Hij pleitte voor een terugkeer naar de evangelische en apostolische waarden van armoede en bekering. De nadruk lag daarbij
op de menselijkheid en op het lijden van Christus. Deze waarden zouden de begijnenbeweging later beïnvloeden.
In het kader van deze vernieuwde religiositeit kende het verschijnsel van reclusen een grote bloei van de tiende tot de twaalfde
eeuw. Dit verschijnsel kan als een vroege en extreme voorloper van de Begijnenbeweging beschouwd worden. Reclusen waren
gelovigen, soms mannen, meestal vrouwen, die zich levenslang in een kleine cel of kluis terugtrokken. Deze reclusen leefden,
in tegenstelling tot de vroegere kluizenaars, in een stedelijk gebied. De kluis bevond zich vaak in een kerk en contact met de
buitenwereld was slechts mogelijk via een venster of een luik. De recluse diende ook in zijn of haar eigen levensonderhoud
te voorzien. Gepaste activiteiten daartoe waren het spinnen, weven of borduren of het kopiëren of verluchten van boeken.
Vooral de economische zelfredzaamheid is ook terug te vinden in de begijnenbeweging.
In de tweede plaats droegen ook socio-economische omstandigheden bij tot het ontstaan van begijnhoven. De groeiende
verstedelijking en de sterke economische groei zijn hierbij belangrijke factoren. Vooral vanaf de twaalfde eeuw groeiden de
steden spectaculair. Op sociaal vlak speelde de ondergeschikte positie van de vrouw in de middeleeuwse samenleving een rol.
Een vrouw die niet kon of niet wilde huwen of in het klooster treden, bevond zich in een soort maatschappelijk vacuüm. Een
leven als begijn bood aan een middeleeuwse vrouw een alternatief. Economische zelfstandigheid werd gecombineerd met
spiritualiteit. Die zelfstandigheid stond in contrast met de strikte clausura die gold in de vrouwenkloosters. Dit was het verbod
om zich buiten de kloostermuren te begeven.
Vanaf het einde van de twaalfde eeuw is er dan ook sprake van vrouwen die gaan samenwonen in de nabijheid van kerken of
kloosters en dit in gemeenschapshuizen voor vrouwen. Ze lieten zich niet meer inmuren maar zochten wel de permanente
nabijheid van een kerk of kapel op. Ze voorzagen ook in hun levensonderhoud. Dat kon door middel van handenarbeid of door
werkzaamheden in de zieken- of armenzorg. De combinatie van ziekenzorg en contemplatie werd in de toenmalige spirituele
hernieuwing hoog aangeschreven.
Niet door iedereen, maar vaak werden deze groepen met een argwanend oog bekeken. Het waren namelijk vrouwen, zonder
mannelijke begeleiding, die buiten de controle van een burgerlijke of seculiere maatschappij viel. In het vierde Lateraans
Concilie in 1215, onder leiding van Paus Innocentius III, werden onder de 13de wet nieuwe religieuze orders verboden.4 Deze
wet had echter veel tegenstanders en in 1216, net voor zijn dood, gaf diezelfde paus een mondelinge toestemming voor de
oprichting van begijnhoven. Omstreeks 1240 konden de eerste vormen van een georganiseerde beweging onderscheiden
worden, die zich langzaam van de naam ‘Begijn’ gingen bedienen. Omdat deze mondelinge beslissing niet resulteerde in een
officieel statuut en het idee van begijnhoven voor onrust zorgde binnen de katholieke kerk werd het begijnwezen in 1311
veroordeeld tijdens het Concilie van Vienne onder leiding van paus Clemens V:
3 De algemene geschiedenis is een beknopte samenvatting van volgende werken:
- Algemeen Rijksarchief, Begijnen en begijnhoven in Antwerpen en Brabant (tent.cat.), Educatieve dienst, dossiers tweede
  reeks 08, Diest – Brussel, 1994, pp. 7-55;
- S. Van Aerschot, M. Heirman, Vlaamse begijnhoven. Werelderfgoed, Leuven, 2001, pp.1-53;
- M. Heirman, Langs Vlaamse begijnhoven, Leuven, 2001;
- M. Triest, Het besloten hof, begijnen in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven, 2000.
4   Constitutions of the Fourth Lateran Council (1215) Engelse vertaling, geraadpleegd op
http://www.legionofmarytidewater.com/faith/ECUM12.HTM#list
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We entertain in our heart a deep longing that the catholic faith prosper in our time and that the perverseness of heresy
be rooted out of Christian soil. We have therefore heard with great displeasure that an abominable sect of wicked men,
commonly called Beghards, and of faithless women, commonly called Beguines, has sprung up in the realm of Germany. This
sect, planted by the sower of evil deeds, holds and asserts in its sacrilegious and perverse doctrine the following errors (8) …
… With the counterfeit appearance of sanctity they say and do other things also that offend the eyes of the divine
majesty' and constitute a grave danger to souls. Since the duty of the office committed to us obliges us to extirpate
from the catholic church this detestable sect and the above execrable errors, lest they be further propagated and
corrupt the hearts of the faithful, we condemn and utterly reject, with the approval of the sacred council, the sect
itself and the errors described above, and we strictly forbid anyone henceforth to hold, approve or defend the
errors. We decree that those who act otherwise are to be punished with canonical censure. The diocesans and
the inquisitors of heresy for the regions where these Beghards and Beguines live, are to exercise their office with
special care concerning them, making inquiries about their life and behaviour and about their beliefs in relation
to the articles of faith and the sacraments of the church. They are to impose due punishment on those whom they
find guilty, unless there is voluntary abjuration of the above errors and repentance with fitting satisfaction.5
~
We koesteren in ons hart een diep verlangen dat het katholieke geloof in onze tijd gedijt en dat de ketterse
verdorvenheid in het gebied van de gelovigen wordt uitgeroeid. Daarom hebben we met groot ongenoegen
vernomen dat een zekere verfoeilijke sekte van kwaadaardige mannen, gewoonlijk begarden genoemd, en van
trouweloze vrouwen, gewoonlijk begijnen genoemd, is opgedoken in het Duitse Rijk. Deze sekte, gezaaid door de
zaaier van boze werken, houdt en verdedigt in zijn heiligschennende en perverse leer de volgende dwalingen …
… Onder de valse schijn van heiligheid zeggen, doen en begaan ze ook andere dingen die de ogen van de goddelijke
majesteit beledigen en een ernstig gevaar vormen voor de zielen. Het ambt, ons toevertrouwd, verplicht ons tot het
uitroeien uit de katholieke kerk van deze afschuwelijke sekte en de genoemde verfoeilijke dwalingen, opdat ze niet verder
worden verspreid en de harten van de gelovigen beschadigen en bederven. Daarom veroordelen wij en verwerpen
wij volkomen, met goedkeuring van het heilige concilie, de sekte zelf en de dwalingen zoals hierboven beschreven.
En we verbieden daarom voortaan iedereen ten strengste aan deze dwalingen vast te houden, ze goed te keuren en
te verdedigen. Zij die anders handelen moeten worden gestraft met een canonieke bestraffing. De bisschoppen en
de inquisiteurs voor ketterij in de regio's waar deze begarden en begijnen leven, moeten hun ambt uitoefenen met
speciale aandacht voor hen, inlichtingen inwinnen over hun leven en gedrag en over hun geloof met betrekking tot de
geloofsartikelen en de sacramenten van de kerk. Zij moeten gepaste straffen opleggen aan hen die ze schuldig bevinden,
tenzij de genoemde dwalingen vrijwillig worden afgezworen en er sprake is van berouw met passende genoegdoening.6

In de Nederlanden hielden de hoven stand en begon de groepsvorming van begijnen zich verder te manifesteren. Uiteindelijk
evolueerde het naar een hechtere structuur in een afgesloten hof met bepaalde regels. De overgang van een gemeenschapshuis
naar een echt begijn-hof met eigen statuten en privileges is typisch voor bloeiende Brabantse en Vlaamse steden. De
begijnhoven kennen hun ontstaan vanaf de dertiende eeuw. Meer dan op het platteland gaf een stedelijke inplanting de
begijnenbeweging houvast. Tenslotte zou die gemeenschap uitgroeien tot een stad in de stad, een reële gemeenschap die als
zelfstandige parochie met een eigen pastoor fungeerde. De uitgesproken geografische afscheiding van de begijnhoven komt
alleen in de Lage landen voor. Door deze duidelijke begrenzing en door het gebruik van een uniforme architectuur zijn vele
begijnhoven uitzonderlijk goed bewaard gebleven.
Karakteristiek voor de begijnhoven is de verregaande vorm van zelfbestuur. De begijnen vormen een autonome groep die
economisch zelfstandig is en daarbij grotendeels los staat van het wereldlijk en kerkelijk gezag. Ze mengen zich zelden met
5   Concilie van Vienne (1311-1312), geraadpleegd op http://www.legionofmarytidewater.com/faith/ECUM15.HTM#10
6 Eigen vertaling
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het bestuur van de stad ook al komen ze soms in aanvaring met dit stadsbestuur of stedelingen inzake gronden, testamenten
etc. Interne conflicten worden door hun eigen bestuur aangepakt. Begijnen waren zelfbedruipend en moesten dus in hun
eigen behoeften kunnen voorzien. Ze zijn zelfvoorzienend, er is immers een boerderij aan de infirmerie verbonden, er is vee
alsook een groenten- en kruidentuin. Vaak is er een bakkerij en een brouwerij. Een begijnhof is bijgevolg een groot bedrijf met
inkomsten en uitgaven, inkoop en verkoop etc.
Op persoonlijk niveau zorgt de religieuze status van de begijnen ervoor dat ze bevrijd zijn van de beperkingen die de toenmalige
samenleving opleggen. De begijnen kunnen bezittingen hebben, kopen, verkopen en investeren alsook contracten aangaan,
persoonlijk erven en rechtszaken aangaan.

02.01.02

WISSELEND SUCCES TOT DE ZESTIENDE EEUW

Na de explosieve groei in de dertiende eeuw, luidde de sociaaleconomische crisis van de veertiende en de vijftiende eeuw
een tijd van teruggang in. De algemene bevolkingsterugval ten gevolge van de pest zal ongetwijfeld ook het aantal intredes
hebben beïnvloed. Reeds bij het begin nam de verzorging van zieken een plaats in hun activiteiten in. In de infirmerie
werden zieke medezusters, maar ook andere uitsluitend vrouwelijke bedlegerigen verzorgd, met uitzondering van mannelijke
geestelijken. Daarnaast werkten ook verschillende begijnen occasioneel buiten het hof in de godshuizen van de stad of in de
thuisverpleging. Bij de verzorging van de pestlijders van de late middeleeuwen waren ook de begijnen actief.
De tweede helft van de vijftiende eeuw was een periode van consolidering. Het begijnhofmodel had zijn deugdelijkheid
bewezen en functioneerde als een goed geoliede religieuze en economische gemeenschap. Tijdens de woelige zestiende eeuw
ging het minder goed met de begijnhoven. Het oorlogsgeweld en de algemene economische malaise waren ook voelbaar in de
begijnhoven. Ook de katholieke kerk verkeerde in grote crisis. De vele misbruiken leidden uiteindelijke tot een breuk en grote
delen van West-Europa scheurden zich af van het kerkelijk gezag van Rome.7 In de begijnhoven zorgden deze factoren voor
slinkende inwonersaantallen en morele vervaging.

02.01.03

RELIGIEUS HOOGTEPUNT IN DE ZEVENTIENDE EEUW

Op het einde van de 16de eeuw werden de eerste stappen voor een heropleving
genomen. Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) zorgde bovendien voor
ademruimte voor het religieus reveil. In de geest van de contrareformatie werd de
nadruk meer en meer gelegd op bidden en boetedoening. De hervormingen die
door van Essche waren ingezet, met name de soberheid, innige geloofsbeleving en
bezinning die aan de begijnen werden opgelegd en eveneens werden veruiterlijkt
in organisatorische, planmatige en architecturale ingrepen, vonden weerklank in
ruime kring. In de zeventiende eeuw werd op dit elan voortgegaan. Vanuit het
bisdom werden nieuwe regels opgelegd die in alle begijnhoven moesten worden
nageleefd. Eenvoud, soberheid en godvruchtig leven kregen voorrang. De nadruk
werd gelegd op de geslotenheid van het hof. De clausuur werd aan de begijnen
opgelegd, de voorheen andersdenkende begijnenbeweging kon en mocht enkel
binnen gesloten muren overleven. Visitaties werden vanuit het bisdom als
controle georganiseerd.
Het is ook tijdens de contrareformatie dat de Heilige Begga als patroonheilige van
de Begijnen werd ‘ontdekt’. Het gebruik van Heiligen als propagandamiddel was
tijdens de contrareformatie een beproefde formule. De Heilige Begga werd op
de vorm van naamverwantschap aangeduid als beschermheilige van de Begijnen

Afb. 15: Lithografie (1885) van de H. Begga met
twee begijntjes

7   Algemeen Rijksarchief, Begijnen en begijnhoven in Antwerpen en Brabant (tent.cat.), Educatieve dienst, dossiers tweede reeks
     08, Diest – Brussel, 1994, p. 27
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en de Begaarden (de mannelijke tegenhangers van de Begijnen). In feite had ze niets te maken met de begijnenbeweging
(ze stierf in 695, vijf eeuwen voor het ontstaan van de begijnenbeweging) maar haar vroom leven en het feit dat ze na het
overlijden van haar man een klooster stichtte, maakte van haar wel een uitstekend voorbeeld voor de begijnen en de leemte
van stichter of stichteres werd op die manier wel opgevuld.
Behalve het katholiek reveil, zorgden ook de verbeterde economische omstandigheden in de eerste helft van de zeventiende
eeuw voor een groei van de begijnhoven. Het aantal intredes nam toe en de meeste begijnhoven bereikten in die eeuw hun
grootste inwonersaantal.  In de zeventiende eeuw heerste er in vele begijnhoven dan ook een ware bouwwoede. Vele oude
lemen woningen werden vervangen door stenen exemplaren en in heel wat begijnhoven werden nieuwe kerken opgericht.
De bovenstaande maatregelen zorgden ervoor dat het kerkelijk gezag de begijnenspiritualiteit stevig in de hand had. Een
begijnhof gaat meer en meer op een vrouwelijke kloosterorde lijken, hun oorspronkelijke originaliteit verdwijnt. Een ander
gevolg was dat de economische rendabiliteit van de begijnen omlaag gaat gedurende de zeventiende eeuw. Er werden immers
handelsregels en quota opgelegd door de gilden en het stadsbestuur. Sommige steden leggen de begijnen zelfs de verplichting
op om zich toe te spitsen op minder rendabele bedrijfstakken. De economische bewegingsvrijheid van de autonome begijnen
gaat verloren.

02.01.04

AFTAKELING VANAF DE ACHTTIENDE EEUW

De achttiende eeuw was over het algemeen een eeuw van economische voorspoed, maar toch daalde het aantal begijnen
gestaag. Terwijl voorheen dalende inwonersaantallen vaak samenhingen met economische malaise, was dit nu niet het geval.
Het ‘systeem’ van begijnhoven leek niet meer te passen in de evoluerende maatschappij. De begijnhoven raakten niet meer
gevuld en de woningen moesten worden verhuurd. Meestal gaf men de voorkeur aan weduwen of ongehuwde vrouwen.8
Op 1 oktober 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk geannexeerd. De Fransen exporteerden hun antiklerikale
politiek. In 1796 werden in de bezette gebieden de kloosters afgeschaft en hun goederen verbeurd verklaard, met als
uitzonderingen de congregaties die zich bekommerden om liefdadigheid en onderwijs. Deze werden wel onder burgerlijk
mandaat geplaatst en toevertrouwd aan ‘Commissions des Hospices Civils’. Dit gebeurde ook met de meeste begijnhoven.
De gebouwen werden meestal aan de commissie overgedragen. De begijnen konden er blijven wonen mits betaling van
huur. Al hun huurrechten waren ze kwijt. De inwonersaantallen van alle begijnhoven liepen sterk terug. Ook na de Belgische
onafhankelijkheid bleven vele huizen van de begijnhoven in bezit van de Commissies. Soms werden de huizen wel opnieuw
verkocht aan de voormalige eigenaressen of tegen een lage rente verhuurd. Het katholiek reveil in het midden van de
negentiende eeuw deed de aantallen begijnen in sommige steden lichtjes stijgen. Ook allerlei vormen van Mariadevotie, zoals
een Lourdesgrot, vonden hun weg in de begijnhoven. Toch was het duidelijk dat de Begijnenbeweging aan het uitsterven was.

8   S. Van Aerschot en M. Heirman, Vlaamse begijnhoven. Werelderfgoed, Leuven, 2001, p. 42
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02.02

BEGIJNHOVEN, EEN STEDELIJKE ENTITEIT

De begijnhoven vormden een zelfstandige entiteit, als het ware een miniatuurstad door muren van de wereld afgezonderd.
Ze ontstonden dikwijls in de nabijheid van een waterloop aan de rand van de stadskern waar nog geen bebouwing aanwezig
was. Elk begijnhof bestond uit een aantal vaste elementen: de kerk, de infirmerie, de Heilige Geesttafel (voorloper van actueel
dienstencentrum), de huizen en conventen, de omwalling met de toegangspoorten, de groene ruimten, de boerderij en andere
bedrijfsgebouwen. De beslotenheid van het hof werd steeds benadrukt, tot in de aanleg van de individuele woningen. Vaak
werden deze met een muur of heg afgesloten ten opzichte van hun buren zodat de begijn zich maximaal kon terugtrekken in
haar micro-cosmos.
In de aanleg van de begijnhoven tekenen zich drie basistypes af: het pleinbegijnhof, het stratenbegijnhof en begijnhoven
van het gemengd type. Een pleinbegijnhof is opgebouwd rond een centraal plein, dat in verschillende vormen en groottes
voorkomt. Dit pleintype valt te onderscheiden van het stratenbegijnhof. Deze begijnhoven bestaan uit verschillende straten
die in mindere of meerdere mate volgens een dambordpatroon zijn geordend. Mengvormen en varianten zijn er natuurlijk
ook. Dit kon gebeuren wanneer een begijnhof werd uitgebreid of wanneer een begijnhof werd ingepast in een reeds bestaand
stratenpatroon. Het Groot Begijnhof van Leuven is een voorbeeld van een gemengd type. (afb. 16) In Lier is het begijnhof
opgebouwd volgens een stedelijk weefsel op microschaal. (afb. 17) Het begijnhof groeide vanuit een kerk met kerkplein
waarrond zicht een stratenpatroon met huizen heeft ontwikkeld. De begijnhoven van Turnhout en Dendermonde zijn
voorbeelden van pleinbegijnhoven. In Turnhout is het plein eerder langgerekt, terwijl het plein in Derdermonde uitgestrekter
is. (afb. 18 en 19) Het begijnhof van Herentals was aanvankelijk een begijnhof van het gemengde type, dat in de negentiende
eeuw evolueerde naar een pleinbegijnhof. Door de afbraak van de huizen aan de Burchstraat en de Achterbos ging een groot
deel van de leesbaarheid verloren.

Afb. 16: Groot Begijnhof Leuven, type gemengd

Afb. 17: Begijnhof Lier, type stratenbegijnhof

Afb. 18: Begijnhof Turnhout, type pleinbegijnhof

Afb. 19: Begijnhof Dendermonde, type pleinbegijnhof
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02.02.01

HET POORTGEBOUW

De begijnhoven waren vroeger enkel toegankelijk via een centraal poortgebouw. Er werd vooral vanaf de zeventiende eeuw
veel aandacht besteed aan de vormgeving van het poortgebouw. Het poortgebouw had een belangrijke representatieve
functie en in tegenstelling tot de woningen, die meestal in een eenvoudige traditionele stijl werden opgebouwd, zijn de
poortgebouwen bijna altijd een uiting van de heersende architecturale trends.
De toegankelijkheid van de poort was in handen van de portiersters, doorgaans twee begijnen die elkaar aflosten.9 De poort
werd in de meeste hoven geopend om 5u ’s morgens in de zomer, om 7u in de winter en ’s avonds sloot de portierster de poort
respectievelijk om 20u in de zomer en 18u in de winter.

Afb. 20: Begijnhofpoort Turnhout ©Delcampe

Afb. 22: Begijnhof Lier ©Delcampe

02.02.02

Afb. 21: Begijnhofpoort Diest ©Delcampe

Afb. 23: Begijnhofpoort Gent ©Delcampe

PASTORIE

De pastorie van een begijnhof is een herkenbaar gebouw dat meestal in streekeigen architectuur is opgericht en het bevindt
zich doorgaans buiten de begijnhofmuren, zij het wel in de onmiddellijke omgeving en in de nabijheid van de begijnhofpoort.
Al zijn er ook wel voorbeelden van pastorieën intra muros zoals de pastorie van het begijnhof van Turnhout. Vaak zijn het vrij
grote huizen met twee bouwlagen van het dubbelhuistype ofwel in gesloten bebouwing ofwel als vrijstaand pand.

9   M. Triest, Het besloten hof, begijnen in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven, 2000, p. 73
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02.02.03

DE KERK

De Vlaamse begijnhoven vormen een staalkaart van de kerkelijke bouwkunst tussen de dertiende en de zeventiende eeuw. De
oudste begijnhofkerken zijn in een vroeg-gotische stijl opgebouwd en dateren uit het eind van de dertiende of van het begin
van de veertiende eeuw. In de zeventiende eeuw werden vele oude kerken vervangen door pronkerige barokkerken. Deze
stijl werd in de zeventiende eeuw veel door de katholieke kerk gebruikt en moest de triomf van de contrareformatie uiten.
Bijna alle begijnhofkerken zijn driebeukige zaalkerken, waarbij geen transept en geen toren aanwezig zijn. Dit grondplan is
geïnspireerd op de kerken van verschillende kloosterordes. De begijnhofpastoor maakte deel uit van het begijnhofbestuur,
maar mengde zich meestal niet in het dagelijks bestuur. Hij was er vooral voor het geestelijk welzijn. Verder was er voor
het onderhoud van de kerk een opperkosteres en een onderkosteres. Zij stonden in voor het onderhoud van de kerk en de
sacristie alsook moesten ze de kerk verwarmen en honden uit de kerk verjagen.10

Afb. 24: Begijnhofkerken, v.l.n.r. Lier, Gent, Sint-Truiden ©Delcampe

02.02.04

INFIRMERIE EN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST

De infirmerie (ziekenopvang) en Tafel van de Heilige Geest (sociale hulpbedeling) duiden de zin voor solidariteit binnen en
buiten de begijnengemeenschap. Beide hadden ook een afzonderlijk bestuur dat evenwel verantwoording moest afleggen aan
het hofbestuur. De infirmerie deed dienst als hospitaal voor zieke begijnen, maar was eveneens ook godshuis voor bejaarde
begijnen. Zieke en bejaarde begijnen kregen er gratis onderdak met een beurs of een kleine betaling van hun kant. Verder had
de infirmerie een eigen domein binnen het hof en een aparte ingang en plaats in de kerk. Dit om besmettingen tegen te gaan.
Een Tafel van de Heilige Geest stond vaak naast de infirmerie en kwam de arme mensen te hulp, onder meer door broodbedeling
aan de begijnhofpoort. De infirmerie lag nagenoeg altijd in de nabijheid van de kerk en de grootte ervan weerspiegelde
het belang van het begijnhof zelf. In zijn meest uitgebouwde vorm bevatte een infirmerie een ziekenzaal met kapel, een
keuken, vertrekken voor de begijnen-verpleegsters, een gastenverblijf en bijhorende gebouwen zoals een brouwerij, hoeve,
tuinen, boomgaarden en akkers. Na de kerk waren de infirmerie en Heilige Geesthuis een van de eerste in steen opgetrokken
gebouwen.

10   M. Triest, o.c., 2000, p. 73
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BEWAARDE BEGIJNHOVEN

02.03

In Vlaanderen zijn er 26 begijnhoven bewaard gebleven.
•

Provincie Antwerpen:
Antwerpen (1234)
Herentals (1265)
Hoogstraten (1380)
Lier (1257)
Mechelen (Groot (1258) en Klein Begijnhof)
Turnhout (dertiende eeuw)

•

Provincie Limburg:
Borgloon (1258)
Sint-Truiden (1259)
Tongeren (dertiende eeuw)
Hasselt (1245)

•

Provincie Oost-Vlaanderen
Aalst
Dendermonde (1270)
Gent (Groot  en Klein Begijnhof (respectievelijk 1234 en 1240)
Gent Sint-Amandsberg (1874)
Oudenaarde (15de eeuw)

•

Provincie West-Vlaanderen:
Brugge (1242)
Diksmuide (dertiende eeuw)
Kortrijk (1238)

•

Provincie Vlaams Brabant:
Aarschot (1259)
Diest (1245)
Leuven (Groot Begijnhof en Klein Begijnhof (respectievelijk voor 1232 en 1272))
Overijse
Tienen (1245)

Van deze lijst werden in 1998 dertien begijnhoven door de UNESCO ingeschreven op de Wereldlijst van het Cultureel Erfgoed.
Dit zijn de begijnhoven van Hoogstraten, Lier, Mechelen Groot Begijnhof, Turnhout, Sint-Truiden, Tongeren, Dendermonde,
Gent Klein Begijnhof, Gent Sint-Amandsberg, Leuven Groot Begijnhof, Diest, Brugge en Kortrijk. De overige begijnhoven waren
te sterk aangetast en in mindere mate bewaard gebleven. Daarom werden ze niet mee opgenomen in de werelderfgoedlijst.
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02.04

KORTE GESCHIEDENIS VAN HET BEGIJNHOF VAN HERENTALS11

02.04.01

CHRONOLOGIE

vóór 1266:

Stichting van het eerste begijnhof op het Nieuwland

1578:

Tachtigjarige Oorlog: het begijnhof werd met de grond gelijk gemaakt voor het inkorten van de stadswallen

1585:

Aankoop huis in de Burchtstraat dat werd ingericht als infirmerie

1590:

Begijnen krijgen de toelating om 26 huizen te bouwen op de plaats van het huidige begijnhof

1599:

Bouw van de nieuwe begijnhofkerk

1647-1685:

De stenen van het afgebroken begijnhof werden hergebruikt voor de bouw van het nieuwe begijnhof

1688:		

De begijntjes begraven op het oude kerkhof werden overgebracht naar het nieuwe kerkhof

1696:

Een brand verwoestte drie huizen op het begijnhof

1743:

Een ernstige stadsbrand vernielde zeven huizen op het begijnhof, de stad verbood vanaf dan strodaken

		

Onder het Franse bewind verloor het begijnhof haar autonome status en werd opgenomen in de

		

Commissie van Burgerlijke Godshuizen

1798:

Tijdens de slag om Herentals werd de infirmerie in brand gestoken door de oprukkende Fransen. Het

		

gebouw brandde samen met het woonhuis van de hoeve en vijf naburige huizen af

1801:

De infirmerie werd heropgericht in het vroegere Convent (nummer 13)

1811:		

Heropbouw van de hoeve

1820:		

Het begijnhof groeide uit tot een onderwijscentrum. Er werd een armemeisjesschool opgericht

1835:

Een betalende lagere meisjesschool met pensionaat werd uitgebouwd

1845:		

De Atlas der Buurtwegen toont een totaal van 49 huizen

1850:		

De armemeisjesschool werd omgevormd tot gemeentelijke lagere meisjesschool

1862-1863:

Een nieuw gebouw voor de Normaalschool werd opgetrokken, hiervoor werden drie huizen achteraan in

		

de Burchtstraat afgebroken

1876:		

Vijf nieuwe huizen werden gebouwd naar ontwerp van P.J. Taeymans (huizen nummers 2-6) Het centrale

		

huis werd de onderpastorie.

1877:

De lijnrichting van het voetpad naar de Achterbos werd gewijzigd en er ontstond een rechter wegenpatroon

1891:		

Zeven huizen zonder verdieping aan de noordzijde van de steenweg werden afgebroken wegens

		onbewoonbaarheid
1894:

De portierswoning voor de werkman van het begijnhof aan de Burchtstraat werd gebouwd

1904:

De twee lagere huisjes naar het Fundatiehuis die toen als washuis en werkplaats dienden werden

		gedeeltelijk afgebroken
1904:		

Alle overgebleven kleine huizen werden na de verkoop van de noord-westkant afgebroken. Hier werd een

		

groot schoolcomplex gebouwd door Jan De Vroey

1914-1915:

Het schoolcomplex werd uitgebreid, hiervoor werd het gebouwtje aan de achterzijde van het Fundatiehuis

		afgebroken
1953:

De begijnhofkerk, de twee poorten, de Gildekamer en de Infirmerie werden als monument beschermd

1962:		

De oude hoevegebouwen in de Burchtstraat werden verkocht en meteen afgebroken

1965:

De oude school op het einde van de Burchtstraat werd afgebroken

1967:

De vijf woningen in de Achterbos werden ongezond en ongeschikt bevonden en werden afgebroken. Hier

		

werden tussen 1967 en 1971 15 gelijkvloerse bejaardenwoningen en een clubhuis gebouwd naar ontwerp

		

van architecten C. Vanhout en P. Schellekens uit Turnhout

1974:		

De oude schuur uit 1857-1858 aan het einde van de Burchtstraat werd afgebroken om plaats te maken

		

voor een parkeerterrein

1979:

Het begijnhof en zijn onmiddellijke omgeving worden beschermd als stadsgezicht. Het Fundatiehuis en de

		

de oude pastorie werden bijkomend als monument beschermd.

11   Deze hoofdstukken werden overgenomen uit: J. Cools en P. Bellemans, Bouwgeschiedenis van het Sint-Catharinabegijnhof te
Herentals, Herentals, 2007
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02.04.02

HET EERSTE BEGIJNHOF OP HET NIEUWLAND (vóór 1266 - 1578)

'Het oud begijnhof van Herentals werd gesticht vóór 1266. In 1270 werd het een aparte parochie, met eigen kerk en kerkhof.
Het was gelegen in het meest noordelijke stadsgedeelte, het Nieuwland, en werd begrensd door de Nete, door de oude
stadsvest, iets voorbij de huidige ring, en door een gracht langs de Nederrij. In zijn bloeitijd moet het zeer bevolkt zijn geweest.
Rond 1470 waren er circa 300 begijnen. Het aantal huizen ging nog in stijgende lijn: 51 in 1480, 76 in 1526. Dit eerste begijnhof
bestond uit verscheidene straatjes rond een plein (ongetwijfeld het kerkhof) naast de kerk. Het grondplan van dit eerste
begijnhof is ons bekend dankzij de plattegrond van Herentals door Jacob van Deventer uit 1558. (afb. 21) Over de huizen weten
we zo goed als niets met zekerheid. Ze waren denkelijk in hout en leem opgetrokken, met uitzonder van de kerk en wellicht
nog enkele gebouwen. De grondvesten van deze kerk, iets ten noorden van de Nete gelegen, werden teruggevonden bij
bouwwerken aan het kantoor van de Vlaamse Landmaatschappij in 2003.'12 (afb. 25-26-28)
'Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was Herentals enige tijd in handen van het Staatse leger. In 1578 werd om strategische
redenen, namelijk om de perimeter van de stadswallen te kunnen inkorten, het stadsgedeelte ten noorden van de Nete
opgeofferd. Het Nieuwland, dat grotendeels ingenomen werd door het begijnhof, werd met de grond gelijkgemaakt. Het feit
dat de meeste gebouwen van hout en leem waren, zal deze operatie ongetwijfeld hebben vergemakkelijkt. Mogelijk bleef de
stenen kerk nog grotendeels overeind, zoals de aanduiding ervan op een tekening met de nieuwe vestingen van het einde der
zestiende eeuw laat vermoeden.'13 (afb. 26)

Eerste begijnhofkerk

Sint-Elisabethgasthuis

Minderbroedersklooster

Huidige locatie begijnhof

Afb. 25: 1558, Jacob van Deventer ©uit J. Cools, o.c., 2007

Afb. 26: Herentalse vesten, eind 16de eeuw ©KRB

Afb. 27: 1771-1777, De Ferraris ©KRB

Afb. 28: 2016, orthofoto ©Google Maps

12   J. Cools en P. Bellemans, Bouwgeschiedenis van het Sint-Catharinabegijnhof te Herentals, Herentals, 2007, p.9
13   Ibid., p. 9
30 |

02.04.03

HET HEROPGERICHTE BEGIJNHOF (ca. 1590 - 1797)

'De begijnen raakten verspreid, maar toen in 1584 het Spaanse gezag werd hersteld, stond niets een hergroepering in de
weg. Aan een wederopbouw van het oude begijnhof op zijn eerste site viel echter niet meer te denken. In 1585 werd in de
Hoge Burchtstraat (thans Burchtstraat) een huis gekocht dat als infirmerie werd ingericht. In 1590 kregen de begijnen van
de stadsmagistraat de toelating om 26 huizen en aanpalende gronden, gelegen tussen de Hoge Burchtstraat en de Lage
Burchtstraat (nu de Begijnenstraat en de steenweg op het Begijnhof) aan te kopen. In 1597 werd deze vergunning door koning
Filips II bevestigd. Na vanaf van 1585 enkele jaren gebruik te hebben gemaakt van de kapel van het H-Drievuldigheidsgodshuis
(waar vanaf 1613 het Augustijnenklooster kwam, nu het huizenblok tussen Begijnstraat en Augustijnenlaan), begon men
in 1599 met de bouw van de nieuwe begijnhofkerk, waarvoor hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend, gebruik werd gemaakt van
recuperatiesteen afkomstig van (de kerk) van het oud begijnhof. Koor en transept werden reeds afgewerkt in 1599, de
voltooiing van schip en zijbeuken sleepte aan tot 1614.'
'Nog jaren na de oprichting van het nieuwe Begijnhof werden stenen aangevoerd van het oude hof, zo ook onder andere in
1647 en rond 1686. In 1685 was bovengronds nog wat gebroken metselwerk te zien, naam men zei overblijfselen van het
hoogaltaar. In oktober 1688 werden de begijntjes op het oude kerkhof ontgraven en naar het nieuwe kerkhof overgebracht. Bij
uitbreidingswerken van de Vlaamse Landmaatschappij werden in 2003 opgravingen uitgevoerd, waarbij de fundamenten van
de begijnhofkerk blootgelegd werden. Men vond er een zware bakstenen boogfundering en uitbraaksporen van funderingen
in ijzerzandsteen, evenals zestiende-eeuws aardewerk, voornamelijk rood aardewerk met loodglazuur en enig grijs aardewerk
en steengoed.'
'In tegenstelling met het oude begijnhof en met meerdere begijnhoven in onze steden was het nieuwe Begijnhof van Herentals
geen nieuw aan te leggen stadsuitbreiding. De plattegrond van Jacob van Deventer toont ons de Hoge en de Lage Burchtstraat
als twee aan beide zijden bebouwde straten. De verbinding met de vest en het Valpoortje bevindt zich niet op het einde van
de Hoge Burchtstraat zoals nu, maar in de Lage Burchtstraat, op de plaats van de huidige doorgang tussen het Convent en de
gewezen pastorie. Ook op het kaartje met de nieuwe vestingen van het einde der zestiende eeuw, kort vóór de herinrichting
van het Begijnhof, vinden we die situatie terug. We kunnen wel vermoeden dat tegen het einde van de zestiende eeuw de
bebouwing in deze zone reeds verminderd was wegens de bevolkingsafname, maar hoe dan ook moest men bij de inrichting
van een besloten begijnhof rekening houden met een bestaand stratenpatroon en het huizenbestand aldaar.'14

Afb. 29: 1558, Jacob van Deventer, plaats nieuw begijnhof

Afb. 30: 1777, De Ferraris, Het nieuwe begijnhof ©KBR

14   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 11-12
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'Na verloop van tijd zouden een aantal transformaties plaatsvinden die de site tot een echt begijnhof maakten. Het eerste
deel van de Hoge en Lage Burchtstraat vanaf de Nederrij (nu de Fraikinstraat) werd niet in het Begijnhof opgenomen. De
grens werd bepaald door de achterkant van een nieuwe rij huizen, op de plaats waar nu het Sint-jozefsinstituut staat. De
zuidelijke huizenrij van de 'steenweg' groeide uit tot het meest prestigieuze gedeelte van het hof. De noordzijde van de straat
verloor geleidelijk haar woonfunctie om plaats te maken voor de kerk, het kerkhof en een groenzone. Toch verdwenen de
meeste woningen er pas in de negentiende eeuw. De noordzijde van het hof werd gevormd door een doorlopende rij huizen,
waarvan de voorzijde naar het hof gekeerd werd en de blinde achtermuur naar de Hoge Burchtstraat (die dan ook later de
naam Blindestraat kreeg). Het hof was toegankelijk via twee poorten en werd verder aan alle zijden omsloten door al dan
niet blinde achtermuren, scheidingsmuren en grachten. Zo ontstond een driehoekige geheel, een combinatie van plein- en
straatbegijnhof.'15
'Nauwkeurige gegevens en in het bijzonder iconografische documenten over de eerste twee eeuwen van het Herentalse
Begijnhof zijn schaars. Pas de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden van graaf de Ferraris uit 1771-1778 geeft een
beeld van het begijnhof. Verder moeten we het stellen met een aantal documenten uit de Franse en Nederlandse tijd,
zoals de overzichtskaart van het kadaster uit 1817 en een plannetje waarop de gevels van de huizen getekend staan en dat
vermoedelijk dateert van kort na 1817. Ook enkele registers van de bezittingen van het Begijnhof uit circa 1805 kunnen ons
helpen om een deel van de puzzel te reconstrueren. Zo kunnen we ons wagen aan een beschrijving van het Begijnhof zoals
het er op het einde van de achttiende eeuw moet hebben uitgezien.'16
'De toegang via het poortgebouw van de Begijnenstraat uit 1622 zag er ongeveer uit zoals nu. De rechterzijde van de straat
was volledig volgebouwd. Over de eerste huizen, waar nu de negentiende-eeuwse woningen nummer 2 tot 9 staan, hebben
we geen precieze gegevens. Eén huis met verdieping dicht bij de poort; het oud convent, had een puntgevel aan de straatzijde,
wat op het Begijnhof uitzonderlijk was. De andere, nu verdwenen huizen van deze groep hadden mogelijk geen verdieping. De
volgende, noge bestaande huizen nummers 9 tot 16 zijn door tal van bouwsporen goed gedocumenteerd. Da data 1713, 1715
en 1716 komen erop voor. Deze huizenrij wordt ter hoogte van de kerk gedomineerd door het vroegere Convent uit 17151716, dat toen voor als noviciaat diende en thans bekend staat als Infirmerie en Begijnhofmuseum. Het huisige nummer  17,
het Convent, ontstond pas rond 1830 uit een samenvoeging van twee oudere woningen. Tussen dit huis en het huis nummer
18 uit 1777 - de latere pastorie - bevond zich zoals nu nog steeds een doorgang met poort, een overblijfsel van deze weg naar
de Valpoort zoals die vóór de oprichting van het Begijnhof op deze plaats bestond. Later diende de doorgang enkel om naar
de achterliggende weide te gaan. Het laatste deel van de straat, dat nu onbebouwd is, was eveneens volgebouwd met acht,
mogelijk vooral lage huizen. Het laatste huis in de straat had een achterbouw die noordwaarts aanleunde tegen de afsluitmuur
van de Burchtstraat uit 1660. Deze huizenrij was ongetwijfeld de meest prestigieuze en comfortabele van het hele hof. De
huizen, meestal met verdieping, keken via de ramen aan de achterzijde uit op al dan niet individuele tuinen met erachter nog
een groene zone, die als boomgaard, weide of groentetuin dienst kon doen. De grens van het Begijnhof werd aan de oostzijde
en de zuidzijde gevormd door de Maasloop, die anders dan nu onmiddellijk achter de achtertuinen liep. Vervolgens verdween
hij onder de infirmerie van het augustijnenklooster en zette hij via vertakkingen zijn weg westwaarts voort naar de stadsvest
en de Molennete. De linkerzijde van de straat had lang niet het open uitzicht dat wij nu kennen. Vanaf het poortgebouw
aan de Begijnenstraat kwam men achtereenvolgens langs een rij van vermoedelijk zes huizen zonder verdieping, de nog
bestaande voetweg naar het noordelijk deel van het Begijnhof (de Achterbos), een tweede rij van vier lage huisjes, vervolgens
voorbij de kerk met een afsluitmuurtje voor het kerkhof, enig groen, en tenslotte weer langs een bebouwde strook ter hoogte
van het huidige nummer 18 (pastorie), vermoedelijk met een zestal lage huisjes. Men stak dan het pas dat van de Achterbos
kwam over, en bereikte het huis bij de poort aan de Burchtstraat. Zo werd gezorgd voor een tamelijk gesloten straatbeeld.'17
'De omgeving van de Achterbos bood een heel wat groener beeld. Links inslaande tussen de lage huisjes net voorbij het
poortgebouw aan de Begijnenstraat zag men rechts de tuinen achter de lage huizen aan steenweg, met verzorgde hagen
omzoomd. Het laantje van het kerkportaal naar het Fundatiehuis bestond echter nog niet, er liep wel een verbindingspad
tussen de kerk en de noordwesthoek van de Achterbos. In die groene zone, ongeveer tegenover het Fundatiehuis, stond een
15   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp.11-12
16   Ibid., p.14
17   Ibid., p.15
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langwerpig, ondiep bouwvolume, vermoedelijk een rij van zes kleine huizen, en iets ten noorden daarvan nog een minuscuul
gebouwtje (een latrine of 'gemeijn huijsken'?) Aan de linkerzijde van het pad van de Achterbos bevond zich het grootste deel
van het gebouwenbestand van het hof. Zowel westwaarts als noordwaarts langs de Burchtstraat vormde de huizenrij een
ononderbroken keten. Deze ondiepe huizen met voortuintjes hadden aan de achterzijde in de Burchtstraat slechts een blinde
muur. Aan de westzijde, waar een aftakking van de Maasloop als open riool voor het afvoerwater diende en zo een natuurlijke
grens vormde, zagen wel een aantal vensters op de achterkant uit. De westzijde telde slechts twee huizen met verdieping,
daarvan rest nu alleen het Fundatiehuis uit 1657. Aan de noordzijde, met de rug naar de Burchtstraat, stond centraal een
groep van vier grote huizen met verdieping uit 1785. De overige woningen hadden geen verdieping en geleken ongetwijfeld
sterk op de twee nog bestaande, maar in 1904 heropgebouwde huisjes naast het Fundatiehuis. Tussen deze kleine huizen
en het poortgebouw van de Begijnenstraat bevond zich de nog bestaande afsluitmuur uit 1692-1695. Vermelden we voor
de volledigheid ook nog de muur die de scheiding vormde met het augustijnenklooster en die door de augustijnen werd
gebouwd in 1632 en 1642. Voor deze muur en voor die van 1692 lag nog een sloot, de bovengenoemde aftakking van de
Maasloop. Ze liep als riool onder het poortgebouw aan de Begijnenstraat.'
'Enkele gebouwen die direct te maken hadden met de werking van het Begijnhof, bevonden zich buiten de muren van het hof.
In het Begijnhof mochten in principe geen mannen overnachten, wat impliceerde dat ook de pastorie destijds buiten het hof
moest staan. Aangezien de Infirmerie niet alleen diende om zieke en oude begijntjes op te vangen, maar ook om bezoekers
te herbergen, stond ook die buiten het hof, evenals de daarbij horende boerderij. Deze gebouwen waren geconcentreerd
in de huidige Burchtstraat. Komende van de Nederrij, net voorbij de Molenstraat (nu Wolstraat), zag men rechts de lange
blinde muur van het Begijnhof, die voortliep tot aan de nog bestaande poort in de Burchtstraat. Eén huis, de kapelanie of
onderpastorie, had ook ramen en een deur die op de straat uitkwamen. Links was de bebouwing minder intensief. Eerst
passeerde men voorbij de tuin van de onderpastorie, waar tot 1742 ook de kapelaanswoning stond. Vervolgens kruiste men
een wegje dat naar de kerk van de minderbroeders leidde (nu het Instituut van de Voorzienigheid). Daarop volgde de tuin
van de pastorie van het Begijnhof, en dan de nog bestaande oude pastorie zelf, een groot gebouw in L-vorm, herbouwd
in 1773 (Burchtstraat7). Dan kwamen, ietwat uitspringend naar de straat, de hoevegebouwen van de Infirmerie, waar
nu de fabriek van Mols-Dom staat. Op de huidige open parkeerruimte tegenover de begijnhofmuur stond de eigenlijke
Infirmerie, een tamelijk groot gebouw met verdieping. Tussen de Infirmerie en de begijnhofmuur liep een pad naar de vest.
Onderweg moest men een brugje over de Maas oversteken, dat in 1708 en/of 1718 op kosten van de stad hersteld werd.
Volledigheidshalve kunnen we nog vermelden van in 1719 achter de 'blijck' van de Infirmerie een scheidingsmuur met de tuin
van het minderbroedersklooster werd gebouwd, waarvan nog een klein deeltje bewaard bleef.'
'Al bereikte men misschien niet meer de recordcijfers van het begijnhof op het Nieuwland, toch was het Begijnhof in bepaalde
periodes goed bevolkt. Bij de heroprichting van het hof in de jaren 1590 waren er een tachtigtal begijnen. Voor de zeventiende
eeuw ontbreken helaas totaalcijfers. Na een heropbloei nam het aantal begijnen geleidelijk af in de achttiende eeuw.  In 1700
waren er 224 begijnen. In 1709 woorden er 237 begijnen en 133 pensionaires ('dogters') op het hof, in 1755 waren er 139
begijnen, 59 pensionaires en nog 14 andere personen (enkele weduwen, 'geestelyke dogters', 'domestiquen' en één man).
In 1796 en 1798 waren het er nog slechts 80. De aanwezigheid van pensiongasten hoeft niet te verbazen. In de begijnhoven
bestond inderdaad de traditie dat jonge meisjes vooral als kantwerkster in de leer gingen bij individuele begijnen. Sommige
meisjes uit de stad kwamen enkel overdag, vele anderen logeerden op het hof. Zo was het Herentalse Begijnhof in die tijd
eerder een gonzende bijenkorf met tot 370 bewoonsters in 1709. Een stil en uitgestorven oord was het zeker niet.'
'Het aantal huizen bleef stijgen. In 1621 stonden er 31 woningen, in 1683 55. Wanneer we voorgaan op de gegevens van
de telling van 1709, waren de 370 bewoonsters verdeeld over 89 'huishoudens'. In de toen weinig talrijke grote huizen met
verdieping was er vermoedelijk plaats voor twee huishoudens, maar de meeste woningen waren klein. We zijn dan ook
geneigd te veronderstellen dat er rond 1700 meer woningen waren dan de bovengenoemde 55. Een zeldzame verwijzing
naar afgebroken 'kamerkens' in 1721 lijkt in die richting te wijzen. Op het achttiende-eeuwse plan van Ferraris is het Begijnhof
duidelijk heel goed volgebouwd. Alleen het middendeel is hoofdzakelijk groen, maar het zou ons niet verbazen dat rond 1700
ook daar nog wat lemen huisjes ingeplant waren. Op het einde van het ancien régime, rond 1790, moeten er circa 75 huizen
op het Begijnhof hebben gestaan. [...] Voor een goed begrip van de geschiedenis van de individuele huizen is het van belang
enig inzicht te hebben in de eigendomssituatie op het Begijnhof tijdens het ancien régime. Net zoals het hof en de Infirmerie
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konden ook de begijnen op eigen kosten een huis laten bouwen. Ze konden ook een huis of een deel ervan kopen of huren. Bij
de dood van de betrokkene keerde het huis echter steeds weer naar het hof, dat het dan opnieuw kon verkopen. Bovendien
bestond de mogelijkheid een huis te kopen voor twee of meer 'levens' of 'lijven', zodat de langstlevende van bijvoorbeeld twee
zussen begijn zeker was dat ze in het huis kon blijven wonen. Ook het verruilen van woningen ('vermangelen') kwam tamelijk
veel voor. Daarbij kon dan een eenmalig supplement of een vergoeding worden bedongen. In feite kon steeds een regeling
'op maat' worden getroffen, zoals voor een begijntje dat niet meer zelfstandig kon blijven wonen en naar de Infirmerie moest
verhuizen of haar intrek moest nemen bij een andere zuster. Het eigendomsrecht van de begijnen op het Begijnhof kwam
dus neer op een levenslang vruchtgebruik. De verkoopprijzen van de huizen waren dan ook veel lager dan de bouwkosten of
de prijzen op de 'vrije markt'. Naast de huiseigenaressen waren er ook heel wat begijnen die een huis of een kamer huurden
van het hof of bij andere begijnen. Deze laatste categorie komt uiteraard in de hofrekeningen niet voor, maar duikt wel op in
de volkstellingen.'
'Wat de bouwwijze en de bouwmaterialen betreft, kunnen uit de bewaarde overblijfselen en uit de rekeningen een aantal
gegevens geput worden. Hoewel de belangrijkste gebouwen vanaf het begin minstens gedeeltelijk in baksteen werden
opgetrokken, hebben woningen in hout en leem zeker nog lang standgehouden. In de achttiende eeuw was er ongetwijfeld
een versnelling in het versteningsproces. De huizen, praktisch steeds van het lijstgeveltype zoals gebruikelijk in begijnhoven,
hadden in de regel een kelder-, voute- of opkamer, een verhoogd niveau boven de lage, gewelfde kelder, die slecht een beperkte
oppervlakte besloeg. In de meeste bewaarde huizen zijn de kelderdeur en de opkamerdeur verwerkt in de constructie van de
spiltrap naar de verdieping. De kelderkamer is of was aanwezig in praktisch alle nog bestaande woningen van vóór 1800. Of ze
ook in de verdwenen huizen zonder verdieping courant was, blijft een open vraag. Het funderen van de gebouwen gebeurde
met allerlei steen en gruis, vermoedelijk ook met ijzersteen uit de streek, die in de fundamenten van vele gebouwen, ook in
de begijnhofkerk, werd teruggevonden. De baksteen kwam meestal van steenbakkers uit Oevel, maar naar het einde van de
achttiende eeuw toe werd Noorderwijk belangrijker. Gewoonlijk onderscheidde men drie kwaliteiten: 'herten', 'weeckenvoor
minder belangrijke gedeelten en 'gevierde steen', donkerblauw of zwarte gesinterde baksteen. Het Convent (de latere
infirmerie) was wellicht het eerste gebouw waarin ook grote hoeveelheden Boomse steen werden verwerkt (1715-1716), maar
een echte doorbraak van Boomse steen zou er pas komen in de negentiende eeuw, toen de bouwactiviteit op het Begijnhof
overigens eerder gering was. In ietwat betere huizen werd ook een bescheiden gebruik gemaakt van witte steen, speciaal voor
deur- en vensteromlijstingen. Rondboogdeuren met bovenlicht waren courant. Stenen kruisramen bleven in zwang tot voorbij
de helft van de achttiende eeuw. Rond 1780 kwam er een doorbraak van het 'moderne' venster zonder stenen verdeling en
voorzien van grote 'blaffeturen' of slagluiken. Het meest gebruikte kwaliteitshout was ongetwijfeld eik. In de tweede helft van
de achttiende eeuw vond naaldhout meer en meer toepassing, bijvoorbeeld voor zoldervloeren. Een enkele keer wordt ook
abeel genoemd. Inzake dakbedekking valt het frequente gebruik van dakstro op, wellicht vooral op bijgebouwen en schamele
huisjes. Ook leien daken worden vanaf het begin vermeld. Dakpannen waren eveneens gebruikelijk, maar het veralgemeende
gebruik daarvan dateert vermoedelijk vooral van het midden van de achttiende eeuw. Boomse pannen waren in trek, maar
ook van Hollandse pannen wordt meermaals gewag gemaakt. Rond die tijd wordt ook de bezetting van dakpannen met
kalkmortel veel aangehaald in de rekeningen, een procedé dat zeker de hele negentiende eeuw zal standhouden.'18
'Kalk werd in grote hoeveelheden aangekocht, zowel voor het aanmaken van mortel als voor het bezetten en witkalken van
(hoofdzakelijk) binnenmuren. Lierse kalk was het meest courant, Maastrichtse en Doornikse kalk werden als van betere
kwaliteit beschouwd. Schilderwerken met olieverf en andere worden in de loop van de achttiende eeuw veel vaker vermeld
dan voorheen, maar vermoedelijk gaat het hier vooral of uitsluitend over houtwerk. Binnenmuren werden regelmatig
met kalk gewit. De gewoonte om er lakmoes aan toe te voegen om een mauve tint te verkrijgen bestond mogelijk al in de
zeventiende eeuw, maar voortgaande op de rekeningen, zien we in de achttiende eeuw een veralgemening van het gebruik.
Ook zwartsel om de onderste boord van de muren te verven was heel gewoon. In de achttiende eeuw duikt in betere huizen
het 'lamberseren' op, waarmee bedoeld wordt het aanbrengen van een plafond in pleisterkalk teen de houten zoldering. Eerst
gebeurt dit door de balken met kalk te bezetten en tussen de kinderbalken kalkmortel aan te brengen, waardoor de typische
troggewelfjes ontstaan. Vervolgens, in de tweede helft van de achttiende eeuw, zal men met de hulp van 'lamberseerlatten'
ook egale plafonds, eventueel met sierlijke profiellijsten, aanbrengen. Bouwmaterialen werden hoofdzakelijk aangekocht in
Lier, in mindere mate ook in Antwerpen. Het vervoer gebeurde bijna uitsluitend met paard en kar. Soms werd voor een deel
18   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p.18
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van het traject gebruikgemaakt van de Grote Nete, bijvoorbeeld tot Herenthout (1743). Ook de Kleine Nete van Lier tot
Grobbendonk lijkt voor het transport te water te hebben gediend (1770-1772, zeker in 1833). De voerman uit Herentals ging
dan zijn vracht in Grobbendonk ophalen.'
'Vermelden we ten slotte nog een nieuwigheid op het gebied van de verwarming, die zond het tweede kwart van de achttiende
eeuw snel verspreidde, namelijk het gebruik van 'kofforen' (kamforen) met ijzeren rooster. De publieke voorzieningen waren
eerder primitief. Het Begijnhof beschikte over enkele publieke waterputten, in de achttiende eeuw ook wel van een pomp
voorzien. Vermoedelijk hadden maar weinig gebouwen een eigen waterput. Voor het sanitair valt de vermelding op van
enkele 'gemeijne huijskens'. Of er daarnaast vele huizen over een eigen latrine beschikten, is onzeker.'
'Het Begijnhof werd sporadisch door allerlei onheil geteisterd. Zo brak in 1696 brand uit in het minderbroedersklooster. Het
vuur sloeg over naar de omgeving en verwoestte drie huizen op het Begijnhof. Erger nog waren de gevolgen van de brand van
1742. Hij brak uit in een stal van het kapelaanshuis in de Burchtstraat. Door de hevige wind sloeg hij over op andere woningen.
Zeven huizen van het Begijnhof, waarvan twee eigendom van de Infirmerie, en nog dertig andere woningen lagen in puin. De
stedelijk verordening van 4 januari 1743, die onder andere het optrekken en zelfs het herstellen van strodaken verbood, was
er een direct gevolg van. In de praktijk werd ze zeker niet strikt toegepast.'19

19   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p.20
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02.04.04

HET BEGIJNHOF ONDER HET BESTUUR VAN DE COMMISSIE DER BURGERLIJKE GAST- EN
GODSHUIZEN, COO EN OCMW (1797 - heden)

'De Franse overheersing bracht verreikende veranderingen teweeg in het bestaan van de oude godsdienstige en liefdadige
instellingen. Terwijl de kloosters gewoon werden afgeschaft en hun bezittingen tot nationale goederen werden verklaard en
verkocht, wil de het Franse bestuur de liefdadige instellingen onder burgerlijk bestuur brengen. Dat leidde tot de oprichting
van twee gemeentelijke organismen: de Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid. Met de
oprichting van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen te Herentals verloren het Sint-Elisabethgasthuis en het Begijnhof
definitief hun autonome status. Het Begijnhof van Herentals werd eigendom van de Commissie onder de benaming Godshuis
Sint-Catharina. De vijf andere godshuizen kwamen samen met de vroegere parochiale Heilige-Geesttafel on het Bureel van
Weldadigheid terecht.' [...]20
'In 1798 werd tijdens de slag om Herentals de Infirmerie door de oprukkende Fransen in brand gestoken. Het gebouw brandde
uit, samen met het woonhuis van de hoeve en vijf naburige huizen binnen het hof. Drie andere huizen, die paalden aan
de latere pastorie (nummer 18) werden afgebroken wegens de opgelopen schade. Een aantal gronden, de buitenhoeve
aan de Watervoort en de Fermerijhoeve gingen verloren. [...] De infirmerie werd op haar oude plaats buiten het hof niet
heropgebouwd. Op de oudste negentiende-eeuwse plans zien we er een lege ruimte. In 1858 werd er een schuur gezet, die
vermoedelijk in 1974 werd afgebroken. De Infirmerie verhuisde in 1801 naar het vroegere Convent (nummer 13). Het noviciaat
werd na de uitdrijving in 1798 ondergebracht in een van de vier grote huizen van de Achterbos. Men moet daarbij bedenken
dat er in de Franse tijd nauwelijks novices waren (zes geprofesten van 1797 tot 1813). De afgebrande huizen werden evenmin
heropgebouwd, wat te verklaren is zowel door de snel slinkende bevolking van het hof als door de nieuwe administratieve en
financiële situatie. De vrijgekomen ruimte diende voor de helft als tuin voor de nieuwe pastorie, die pastoor Dens vanaf 1806
betrok, de andere helft werd verpacht aan verscheidene personen.'21
'Kort na de brand van 1798, vermoedelijk in het voorjaar van 1802, moet een storm enige gebouwen bij de poort aan de
Begijnenstraat en de muur aan de augustijnen hebben doen omverwaaien. Het was de reden waarom de muur in 1802
heropgebouwd diende te worden, samen met de muur aan de Burchtstraat. Dat gebeurde met gerecupereerde steen. Rond
die tijd zijn er diverse rekeningen over de afbraak van huizen. De steen van de vernielde gebouwen werd hergebruikt, zowel
voor talrijke reparatiewerken op het Begijnhof zelf als voor verkoop. Ook hout en stro van de afgebroken huizen werden
verkocht. Nog in 1805 werden kleine partijen hele en afgebroken steen aan de Bovenkerk geleverd voor herstel van de 'stichel'
(de kerkhofmuur). Op het Begijnhof werd in beperkte mate aan wederopbouw en herstel gedaan, voor zover de nu schaarse
financiële middelen het toelieten. Wellicht in 1810 werd de pastorie verbouwd. De hoeve werd heropgebouwd in 1811. In
1828 en volgende jaren werd het huidige gebouw nummer 17 gerenoveerd. Het zou voortaan als Convent dienen. Het is
onzeker of dat ook voordien reeds het geval was.'
'Uit de vroege negentiende eeuw beschikken we over enkele interessante iconografische documenten. In chronologische
volgorde komt vermoedelijk de overzichtskaart van het kadaster van 1817 door J. Weesen eerst aan de beurt. Ze toont de
algemene contouren van het gebouwenbestand, klein maar fijn getekend. Een vergelijking met de Ferrariskaart maakt enkele
dingen duidelijk. De infirmerie op het einde van de Burchtstraat is verdwenen, evenals een aantal huizen vooraan en achteraan
rechts langs de steenweg. Aan de linkerzijde van de steenweg staan nog huizen voor men aan de kerk komt, de rij tegenover
de pastorie is er niet meer. Tegenover het Fundatiehuis staat nog een langwerpig bouwvolume, naar we veronderstellen de
bovengenoemde rij van zes huizen. Met enig puzzelwerk is deze toestand perfect overeen te brengen met de inventaris uit
circa 1805, die binnen de muren van het hof 58 gebouwen inclusief de kerk met hun ligging opsomt.'22
'Een volgend iconografisch document is een plan van het Begijnhof waarop de voorzijde van alle gebouwen werd getekend.
Het dateert van na 1716, maar een terminus ante quem is zeer onzeker. De afbeelding van het nieuw Convent (later infirmerie)
in zijn huidige gedaante geeft ons uitsluitsel omtrent de vroegste datum. In een vroeger artikel heb ik de tekening vóór 1721
gedateerd op basis van het feit dat de achterbouw van de oude sacristie uit 1721 er niet op te zien is. De sacristie zelf is
20   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p.21
21   Ibid., p. 22
22   Ibid., p. 23
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echter ook niet afgebeeld en aangezien de kerk ietwat van terzijde is getekend, is het niet zo abnormaal dat die aanbouwsels,
die half achter het zuidertransept verborgen zitten, niet afgebeeld zijn. Zowel vooraan als achteraan langs de steenweg ligt
een onbebouwd terrein. Bij nader toekijken ziet men op die plaatsen wel bijkomende streepjes, die mogelijk muurtjes van
afgebroken huizen aangeven. De huizen ter hoogte van de pastorie zijn verdwenen, die tegenover het Fundatiehuis, die er
in 1817 nog stonden, eveneens. Andere hulpmiddelen voor datering zijn onzeker. De afgebeelde figuurtjes doen karikaturaal
aan en zijn in hun extravagante plunje niet meteen te dateren. Handschrift en spelling van de bijschriften lijken eerder vroeg
negentiende- of laat achttiende-eeuws. Dit kaartjes moet dan ook gedateerd worden kort na 1817 en in ieder geval vóór 1840.
Het algemene beeld komt goed overeen met de oudste negentiende-eeuwse kadasterkaarten en andere plans. Hoewel bij
nader toezien het aantal huizen niet klopt en ook niet blijkt te kunnen kloppen met andere gegevens, toch is dit een bijzonder
kostbaar document, dat ons inlicht over de aard van de bebouwing op het toen nog haast intacte Begijnhof.'
'Langs de steenweg zuid staat op het plan een ononderbroken rij van 14 woningen. Alleen de eerste woning heeft geen
verdieping. Aan het einde van de straat herkennen we het huidige Convent en de pastorie, van elkaar gescheiden door een
poort, maar het aantal huizen tussen het huidige Convent en de huidige Infirmerie is ontegensprekelijk te groot (7 in plaats van
4). Het achterste deel van de steenweg blijft leeg, met de reeds gesignaleerde lage muurtjes en een soort perceelverdeling.
Hier stonden de huizen die afbrandden in 1798. In het voorste deel van de straat echter staat één huis met dwarsgevel. Het
is onwaarschijnlijk dat hiermee het poortgebouw bedoeld wordt, dat merkwaardig genoeg niet afgebeeld wordt op deze
tekening. Op deze plaats is op latere kadasterplans eveneens een gebouw afgebeeld dat opvalt door zijn onregelmatige vorm.
Blijkbaar stond hier het oud Convent. Aan de overkant van de steenweg tellen we vanaf het poortgebouw 3 en vervolgens 5
lage huisjes (volgens de andere kadasterplans stonden er maar 4). Langs de Achterbos telt men 14 huizen kant west en 15 kant
noord (in werkelijkheid 13 en 12). In het groene gebied ertussen, dat grotendeels als bleekweide werd gebruikt, is de kerk het
enige gebouw. In het totaal zijn 52 huizen afgebeeld, enkele meer dan er in werkelijkheid waren. De gebouwen buiten het hof
worden niet getoond.'23

Pad van de voordeur
naar de hoofdwegen

'Voetweg ofte passage
langhs zoogenoemden
achter bosch'

Convent
Poort
Pastorie

'Rechte straete
ofte Steenwegh'

Afb. 31: 1817-1840, tekening/kaart van het begijnhof (bron: APBHe)
23   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 25-27
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Afb. 32: 1850, Atlas kadastral, van de Commissie der Burgerlijke Gast- en Godshuizen (bron: OCMWHe)

Afb. 33: Kadasterplan uit 1817, aangepast en hertekend in 1865 (bron: SAHe)
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'Heel precies is de kaart van de Atlas der Buurtwegen uit 1845. (afb. 34) Ze bevestigt de vorige vaststellingen. Het aantal huizen
per rij is lichtelijk verschillend van bovengenoemde tekening van kort na 1817: langs de steenweg zuid 16 huizen plus het
poortgebouw. Het huis met onregelmatig volume vooraan langs de steenweg moet gestaan hebben ter hoogte van het huidige
nummer 2. Drie smallere huizen, de huidige nummers 7, 8 en 9, zijn in 1840-1842 bijgebouwd, hun achterbouw ontbreekt
nog en hun achtertuintjes zijn nog niet afgebakend. Bouwvolume en achtertuin van het huidige Convent nummer 17 zijn in
tweeën opgedeeld, wat bevestigt dat dit huis, dat rond 1830 verbouwd werd, uit twee oudere panden is samengesteld. Aan
de noordkant van de steenweg tellen we 3 en 4 huizen, samen 7. De Achterbos west telt 13 huizen, noord zijn het er 12. In
de centrale zone staat alleen de kerk en in de voortuin van het Fundatiehuis bemerkt men een klein optrekje (een latrine?).
Zo bereiken we een totaal van 49 huizen, waarvan waarschijnlijk 3 recente. Een eerste kadasterplan, getekend in de Atlas
Kadastral van de Commissie der Burgerlijke Gast- en Godshuizen uit 1850, toont nagenoeg dezelfde toestand. (afb. 32) Ook
het kadasterplan van circa 1865 toont weinig verschillen, die verder besproken worden.' (afb. 33)

Afb. 34: 1845, Atlas der Buurtwegen (bron: geoportaal Onroerend Erfgoed)
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'Ondertussen deed zich bij de bewoonsters van het hof een hele evolutie voor. Na een zware terugval in de eerste helft van
de negentiende eeuw trad er een langdurige stabilisatie van het aantal begijnen in. In 1800 waren er 72 begijnen, in 1810 54,
in 1850 nog slechts 31, in 1867 29, in 1871 30, in 1900 35, in 1903 37,; in 1929 28. In 1951 had de laatste professie plaats.
Daarna stierf het Begijnhof langzaam uit: 6 in 1968, 2 in 1980. Het laatste begijntje, Maria Verboven, verliet het hof in 1995
en overleed in het RVT Sint-Anna in 1996. Het begijnhof was dus hoe dan ook te groot geworden voor het slinkende aantal
begijntjes, die overigens zelden alleen een heel huis bewoonden. Nu kwamen er ook andere bewoners. Ook mannen deden
er hun intrede. De pastoor, de onderpastoor en enige priesters betrokken een huis op het Begijnhof. De religieuze sfeer
bleef hoe dan ook bewaard. Vanaf 1820 groeide het Begijnhof echter uit tot een onderwijscentrum. Dat jaar werd er een
armemeisjesschool opgericht met een paar begijnen als leermeesteressen. In feite was het niet meer dan een werkschool.
In 1835 kwamen de twee lekenonderwijzeressen Maria Theresia en Jeannette Van Heteren zich op het begijnhof vestigen.
Ze bouwden er een betalende lagere meisjesschool met een pensionaat uit. Vanaf 1845 was Maria Theresia Van Heteren
tevens hoofd van de werkschool, die in 1850 tot gemeentelijke lagere meisjesschool werd omgevormd. Deze was gevestigd
in twee of drie huisjes op de westelijke zijde van de Achterbos. In 1848 werd gestart met normaalschooolleergangen. Voor
de schoollokalen en de huisvesting van de onderwijzeressen en hun pensionaires werden geleidelijk zowat alle huizen van de
Achterbos langs de Burchtstraat in beslag genomen. Er werd getimmerd en verbouwd. In 1862-1863 werd een nieuw gebouw
voor de Normaalschool opgetrokken. De Commissie ging over tot de afbraak van drie huizen achteraan in de Burchtstraat
om ze te vervangen door een nieuw schoolgebouw, dat ook een aantal muuropeningen richting Burchtstraat bezat. Door zijn
groter volume stad het was af tegen de overige gebouwen. Reeds toen gingen er stemmen op tegen deze stijlbreuk, maar dat
mocht niet baten.'
'In 1869 stelde de Commissie voor twee nieuwe begijnenhuizen te bouwen wegens het tekort aan woonruimte, aangezien
veel huizen als schoollokaal verhuurd waren. De Bestendige Deputatie en vervolgens ook de minister van Justitie waren tegen
dit plan gekant en het ging dan ook niet door. Een tweede poging in die zin slaagde wel. De inlijving van nog twee bewoonde
huizen aan de Burchtstraat bij de Normaalschool, waaronder de toenmalige woning van de onderpastoor, was aanleiding
om in 1876 op de grotendeels onbebouwde grond langs de steenweg bij de Begijnenstraat vijf huizen te bouwen naar een
ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans (de huidige nummers 2 tot 6). Het centrale huis werd onderpastorie, de
overige huizen waren in principe voor begijnen bestemd.'
'In 1879 was bijna de hele huizenrij in de Burchtstraat in beslag genomen door de scholen: achteraan de Normaalschool,
ervoor vier huizen met verdieping, waarvan er drie als pensionaat fungeerden en het vierde als woning voor de leraressen,
en ten slotte een huis met (later?) dichtgemaakte vensters langs de straat, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw
als onderpastorie diende en vermoedelijk rond die tijd een verdieping had gekregen. De drie volgende kleine huizen waren
privéwoningen. In het hoekhuis en het eerste huis van de westzijde (kamernummers G174 en 172) was het externaat
gevestigd. Verder aan de westzijde diende het vijfde meest noordelijke huis (G164) als armemeisjesschool. Ook de twee
vorige huizen (G168 en 167) werden daarin geïncorporeerd. Rond 1900 was nummer 168 nog schoolgebouw, de twee andere
huizen dienden als werkplaats en magazijn. De twee andere huizen dienden als werkplaats en magazijn. De bewaarschool
was gevestigd in een gebouw langs de steenweg vlak bij het poortgebouw aan de Begijnenstraat (G224). Een deel ervan werd
als bergplaats voor bouwmaterialen gebezigd. Toen dit gebouw verdween voor de oprichting van vijf nieuwe huizen in 18761877, werd het huidige garagegebouw (met dichtgemetselde ramen) als bewaarschool gebruikt.'
'In 1879 ontbrandde de schoolstrijd rond het officieel lager onderwijs in volle hevigheid. De directie en de leraressen van
de Normaalschool gaven hun ontslag en werden vervolgens door het rijksbestuur gedwongen het Begijnhof te verlaten.
Ze vestigden zich in privéwoningen aan de overkant van de Burchtstraat, waar in 1905 het weeshuis van de Zusters van de
Voorzienigheid en na de Tweede Wereldoorlog het rijksonderwijs zich zou vestigen. Enkele gebouwen op het Begijnhof bleven
voor onderwijs in gebruik, nu met 'officiële' onderwijzeressen. Zo werd het gebouw van de Normaalschool uit 1862 vanaf
1880 gebruikt als lagere meisjesschool. Na de schoolstrijd keerde de Normaalschool niet naar het Begijnhof terug, maar ze
nam wel weer de leiding van de gemeentelijke lagere meisjesschool. Een aantal huizen werd opnieuw door begijnen bewoond
of stond leeg.'
'Rond 1876-1878 werd de lijnrichting van het voetpad naar de Achterbos gewijzigd en ontstond een rechter wegenpatroon,
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met onder andere het laantje van het kerkportaal naar het Fundatiehuis. Zo is het te zien op de Atlas van de waterlopen
van Herentals uit 1888. (afb. 35) De oudste foto van het Begijnhof, gemaakt van op het dak van het Molenwaterhof door Al.
Diercxsens, vermoedelijk nog in 1877 (de daken van de vijf nieuwe huizen zijn vaag op de achtergrond herkenbaar), toont nog
het oude wegenpatroon. In de tuin achter de lage huizen ziet men een aantal jonge coniferen. Mogelijk de taxusboompjes die
vervolgens het laantje zullen sieren.' (afb. 312, pag. 152)

Afb. 35: 1888, Atlas der waterlopen Herentals (bron: Technische diest stad Herentals)

'In 1891 werden zeven huizen zonder verdieping aan de noordzijde van de steenweg (kadasternummers G122, 123, 126,
127a, 130a, 131a en 134a), waarvan er nog slecht enkele bewoond werden, afgebroken wegens onbewoonbaarheid. In 1894
werd de portierswoning voor de werkman van het Begijnhof aan de Burchtstraat gebouwd. In 1904 werden de twee lage
huisjes naar het Fundatiehuis (G151 en 152), die toen als washuis en werkplaats dienden, gedeeltelijk afgebroken. Ze werden
vervolgens heropgebouwd, vermoedelijk ongeveer zoals ze er voorheen uitzagen. Rond dezelfde tijd verdwenen zowat alle
overblijvende kleinere huizen, waarvan er sommige nog bewoond werden, drie als magazijn of werkplaats dienden en één
als klaslokaal werd gebruikt, door de verkoop van de hele noordwestkant van het Begijnhof aan E.H. Gabriëls, geestelijk
directeur, en juffrouw Gheys, directrice, optredend voor de Normaalschool. De Commissie aanvaardde op 8 april 1903 het
voorstel van aankoop voor de som van 18 986 frank. Vervolgens verrees in 1903 en 1904 een groot complex, ontworpen door
de Berchemse architect Jan De Vroey. Het werd uitgebreid in 1914-1915. Bij deze laatste gelegenheid werd een gebouwtje
tegen de achterzijde van het Fundatiehuis afgebroken. Het had vanaf 1904 gediend voor de vervaardiging van acetyleengas,
dat tot 1908 de verlichting van de Normaalschool en van de begijnhofkerk verzekerde.'

534 Beheersplan Begijnhof Herentals

| 41

Afb. 36: 1894-1903, Atlas kadastral (bron: OCMWHe)

Afb. 37: 1907, kadasterplan met hierop de nieuwe school en de Blindestraat (bron: SAHe)
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'Wanneer we bouwwijze en materialen van de negentiende eeuw overschouwen zien we zowel tekenen van continuïteit als
van vernieuwing. Baksteen bleef het bouwmateriaal bij uitstek. Voor zever men geen gebruik maakte van recuperatiesteen,
waren gedurende de eerste decennia van de negentiende eeuw Noorderwijkse steenbakkers de gebruikelijke leveranciers.
Zo wordt P. Joseph Struyf een laatste maal vermeld in 1832. De steen die in 1835 werd aangekocht, was echter 'derdeling',
een paapsteenvariëteit typisch voor Boom en omstreken. In 1840 en volgende jaren werden de nieuwe huizen gebouwd in
Boomse steen; het transport gebeurde nu via de in 1839 gekanaliseerde Nete. In die jaren was koopman Van der Herten in
Grobbendonk de belangrijkste leverancier. Rond het midden van de negentiende eeuw werd de baksteen gekocht bij enkele
groothandelaars in Herentals zelf. De gebruikelijke variëteiten waren nu klampsteen, klinkaart en papensteen, afkomstig van
Boom. Kalk wel nog massaal aangewend. Hij kwam uit het Luikse, maar vooral uit de omgeving van Doornik en Namen. Vanaf
de jaren 1860 wordt ook, weliswaar uitzonderlijk, cement vermeld. In de loop van het decennium na 1870 werd cement meer
courant en goedkoper en na 1880 lijkt het volledig ingeburgerd. Nieuwe technieken voor het waterdicht maken van kelders
met cement deden hun intrede, onder andere in 1879 in de pastorie.'
'Blauwe steen voor dorpels van vensters en deuren was nu courant en verving de oude witstenen kruisvensters. Monelen
en tussendorpels verdwenen. Niet alleen werden de ramen groter, met nieuwe sluitsystemen ('pompen' door August van
Aerschot) en 'blaffeturen', ook het formaat van het vensterglas vergrootte geleidelijk. In de jaren 1860 maakte August Van
Aerschot ook reeds ijzeren dakvensters. Rond dezelfde tijd was de aankoop van 'plafonneerlatten' frequent, wat een aanwijzing
is dat de houten zolderingen meer en meer gecamoufleerd werden door vlakke bepleisterde plafonds. Haarden werden
aangepast en verkleind voor het gebruik van kachels. De traditionele gebakken plaveitjes bleven gedurende de negentiende
eeuw nog courant, maar zouden tegen het einde van de eeuw stilaan veld verliezen voor de cementtegels, die meer decoratie
toelieten. Het kalken van de binnenmuren, tot diep in de negentiende eeuw veelal met gebruik van lakmoes en zwartsel (nog
in 1862) en vervolgens met blauwsel, geelsel en zwartsel, begon ook stilaan te wijken voor verf en behangpapier, hoewel we
daar geen duidelijk beeld van krijgen in de rekeningen. Verder werd het traditionele eikenhout meer en meer verdrongen door
grenenhout, het goedkopere en massaal voorradige naaldhout. Ook canada werd in de tweede helft van de negentiende eeuw
wel gebruikt. Rond 1900 wed pitchpine veel aangewend. Als dakbedekking waren leien en pannen, deze laatste aangestreken
met kalkmortel, algemeen. Leien waren gewoonlijk van Franse oorsprong. De pannen kwamen van Boom, maar kregen rond
1880 een geduchte concurrent in de Beersese pannen. Strodaken werden soms nog wel vermeld in de eerste decennia na
1800, maar verdwenen daarna bijna compleet uit de rekeningen.'
'Na de Eerste Wereldoorlog deden nieuwe materialen hun intrede. In 1928 worden kunstleien Eternit vemeld en de volgende
jaren is er sprake van betonnen afsluitingen en worden links en rechts 'dalles' gelegd. De inrichting van de woningen evolueerde
eveneens. De oudere woningen kregen een achterbouw indien ze die nog niet hadden. De nieuwbouwhuizen hadden in de
negentiende eeuw geen opkamer meer, de trappen werden comfortabeler en in de nieuwe woningen van 1876 zoals ook in
de pastorie deed de 'suite' van doorlopende vertrekken beneden haar intrede. Ook veranda's met glazen koepels werden aan
sommige huizen toegevoegd. In de negentiende en twintigste eeuw werkte men wel meer met één of enkele aannemers om
een globaal werk of een reeks van werken uit te voeren. Zo verbonden metselaar J. Van Don en timmerman C. Janssens zich
in 1858 tot een hele reeks werken. In feite dienden ze een beroep te doen op meerdere ambachtslieden, wat de rekening
niet eenvoudiger maakt. De muren van de gebouwen aan de Burchtstraat dienden hersteld te worden en 276 ramen, 117
deuren, 286 slagvensters en 'blaffeturen' en twee poorten moesten geverfd worden. Andere werken sloegen op specifieke
gebouwen. In 1861 werd dit systeem opnieuw gevolgd. Metselaar J.J. Van Olmen en timmerman J. Verstylen verbonden zich
tot grondige reparatiewerken in de huizen aan de Burchtstraat, die grotendeels waren ingenomen door de scholen. Aan de
daken diende regelmatig gewerkt te worden. In 1885 waren de gebroeders Manasses en Aloysius Driessens, schaliedekker,
er maandenlang actief. Ook in 1888, 1890, 1893, 1896, 1898, 1901 en 1904 waren ze langdurig aan het werk. Ze repareerden
niet alleen de leien daken, maar streken ook dakvorsten aan, herstelden en veegden schouwen. In 1893 braken ze bovendien
de dakramen in het pannendak af (vermoedelijk de huizen van de Achterbos) en maakten ze de dakramen van het schaliedak
(langs de steenweg) dicht.'
'In 1916 verzorgde de gasmaatschappij van Geel de gasaansluiting van diverse gebouwen. De Kerk en de pastorie waren al
vroeger aangesloten, respectievelijk in 1908 en 1909. Na WOI werd gedurende enkele jaren een inhaalbeweging verricht
inzake reparaties. In 1929 werden er vrij aanzienlijke bedragen uitgegeven aan verf, leien en pannendaken. In 1938 werden
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18 huizen aangesloten op het waterleidingnet van Pidpa. De toen nog bestaande begijnhuizen in de Burchtstraat werden in
deze rekening niet vernoemd.'

02.04.05

DE TWINTIGSTE EEUW

'Tijdens de welvarende jaren 1960 zouden belangrijke delen van het oude begijnhof afgebroken worden. De oude school op
het einde van de Burchtstraat werd na de bouw van de Oefenschool aan de overzijde van de Burchtstraat in 1924 nog enige
tijd gebruikt door het weeshuis. Ze diende later nog als soepbedelingslokaal en als stempellokaal. Na de oorlog werd het
leegstaande vervallen pand achtereenvolgens ingenomen door een vijftal clochards. In 1965 werd het gesloopt. Er bleven toen
nog een vijftal woningen in de Achterbos over. Ze werden ongezond en ongeschikt bevonden voor bewoning en afgebroken
om plaats te maken voor 15 gelijkvloerse bejaardenwoningen en een clubhuis, opgevat als paviljoentjes, naar ontwerp van de
architecten C. Vanhout en P. Schellekens uit Turnhout. Ze werden opgetrokken van 1967 tot 1971.'
'Door het langzaam verdwijnen van de begijnen had het Begijnhof, vooral na WOII, meer en meer een sociale woonfunctie
voor bejaarden toegewezen gekregen, waarvoor de bestaande huizen niet geschikt waren. Dat euvel werd dan opgevangen
enerzijds door de radicale ingreep van afbraak en nieuwbouw en anderzijds door tal van aanpassingen van de oude huizen,
die de authenticiteit van de historische woningen niet ten goede kwamen. De schuur uit 1857-1858 aan het einde van de
Burchtstraat verdween in 1974 om plaats te maken voor een parkeerterrein.'24

Afb. 38: 1907, kadasterplan met hierop de nieuwe school en de Blindestraat, voorheen Burchtstraat (bron: OCMWHe)

24   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 36
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02.04.06

OVERZICHT BEWONERSAANTAL

Aan de hand van het werk van J. Cools werden de bewonersaantallen verzameld tot één tabel. Het grootste aantal begijnen dat
werd teruggevonden was een aantal op het eerste begijnhof op het Nieuwland in 1470. Na de heroprichting van het begijnhof
op de huidige locatie werd dit aantal niet meer gehaald. Het aantal begijnen steeg gestaag en had terug een hoogtepunt in de
achttiende eeuw. Vanaf het einde van de achttiende, maar vooral in de negentiende eeuw, daalde het aantal begijnen sterk,
tot in 1995 het laatste begijntje overleed. Van het aantal huizen op het begijnhof bleven minder cijfers bewaard, maar ook
hier kan besloten worden dat het hoogtepunt in de achttiende eeuw bereikt werd. Vanaf het midden van de negentiende en
het begin van de twintigste eeuw werden veel huizen afgebroken.
Jaar

Aantal begijnen

Aantal huizen

1470

300

-

1480

-

51

1526

-

76

1590

80

-

1621

-

31

1683

-

55

1700

224

-

1709

237 (+ 133 pensionaires)

-

1755

139 (+ 59 pensionaires)

-

1770

140

-

1790

-

75

1796

80

72

1800

72

-

1810

54

-

1830

-

49

1850

31

-

1867

29

-

1871

30

-

1900

35

-

1911

31

-

1929

28

-

1950

10

-

1966

6

-

1980

2

-

1995

0

-
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02.05

MACRONIVEAU - FICHES OMGEVING - IDENTIFICATIE EN GESCHIEDENIS

02.05.01

INLEIDING - EEN STAD IN EEN STAD

Begijnhoven lagen meestal aan de rand van een stad en werden na verloop van tijd opgenomen in het stadsweefsel. Dit was
ook zo voor het eerste begijnhof van Herentals, dat zich buiten het stadscentrum (C) op het Nieuwland (A) had ontwikkeld.
Toen dit eerste begijnhof met de grond gelijk werd gemaakt voor het bouwen van de nieuwe omwalling verhuisden de begijnen
naar een nieuwe locatie. Ze vestigden zich in bestaande huizen binnen de stad en bouwden er ook nieuwe huizen. (B) Deze
locatie was gelegen binnen de stadsvesten en groeide uit tot het nieuwe begijnhof. Door de bebouwing en het toevoegen van
poortgebouwen (1) werd het een besloten deel binnen de stad.
Natuurlijke elementen waren uitzonderlijk belangrijk voor een begijnhof, omdat begijnhoven niet onder de bescherming van
de parochie stonden en ze moesten voorzien in hun eigen noden. Men had water (2) en grond nodig voor het verbouwen
van voedsel (3), een ommuring ter bescherming (4), een kerk voor hun geloofsbelijdenis (5), een infirmerie voor hun zieken
(6) en bleekweides voor het levensonderhoud. Historische bronnen geven aan dat de tuin van het begijnhof als bleekweide
werd gebruikt. Er was tevens een bleekweide aanwezig achter de infirmerie.25 (10) Op het kort gehouden gras werd het linnen
uitgespreid om te bleken. In een begijnhof was ook steeds een kerkhof aanwezig, gelegen naast de kerk. (8) Het begijnhof van
Herentals lag aan de middeleeuwse vesten (7), Maasloop (2m) en de Hellekensloop (2h), wat een bijkomende bescherming
bood. Omdat er op het begijnhof strik gezien enkel vrouwen werden toegelaten, lagen de boerderij (3) en de infirmerie
aanvankelijk buiten de begijnhofmuur.26
In onderstaande hoofdstukken wordt verder ingegaan op de belangrijkste elementen die de omgeving van het begijnhof
beïnvloedden en vorm gaven:
°Waterwegen: 02.06.02
°Begijnenvest en Kempische Vaart: 02.06.03
°Begijnhofmuur: 02.06.04
°Boerderij en bakhuis: 02.06.05

10

4

3
1 6

4
8 5

A
7

2h

B

2
1

4

2m

C

Afb. 39: 1771-1778, Kabinetskaart Ferraris (bron: KRB)
25   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p.25
26   Ibid., p.18
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Afb. 40: 1550-1565, Jacob Van Deventer (bron: Cartesius)

Afb. 41: 1738, Tuin van de minderbroeders (bron: Rijksarchief)

Afb. 42: 1843-1845, Atlas der Buurtwegen  (bron: Geoportaal)

Afb. 43: 1888, Atlas der Waterlopen (bron: T.D. stad Herentals)

Afb. 44: 1873, Topografische kaart (bron: Cartesius)

Afb. 45: 1907, Kadasterkaart (bron: SAHe)
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02.05.02

DE WATERWEGEN

Water was belangrijk voor een begijnhof, omdat de begijntjes zelfvoorzienend waren. Bijkomend zorgde het water, dat het
begijnhof aan de oost- en zuidzijde afbakende, voor een natuurlijke bescherming. Het water binnen de stad Herentals werd
aangevoerd door de Nete, of Nette zoals vermeld op de Ferrariskaart. Net voor de stadsomwalling splitste deze in twee. De
bovenste tak liep boven de Benedenpoort door, de onderste tak doorkruiste de stad en liep net boven het minderbroedersklooster,
om vervolgens terug samen te komen tot één rivier. Op deze plaats kwam ook de gracht van de omwalling samen met de rivier.
In de negentiende en twintigste eeuw werden bijkomende waterlopen aangelegd. In 1859 werd de Kempische Vaart voltooid,
het verbindingskanaal tussen Maas en Schelde. In 1930 werd de vaart grotendeels opgenomen in het Albertkanaal. Het deel
na Herentals bleef bestaan als het Kanaal Bocholt-Herentals. Ten zuidoosten van Herentals werd het Kanaal Bocholt-Herentals
met het Albertkanaal verbonden. De Kempische vaart liep aanvankelijk net onder het begijnhof door en bepaalde de vorm van
de groenzone die hier bewaard bleef. De huidige Belgiëlaan volgt het tracé van deze Kempische Vaart, nadat deze eind jaren
1940 gedempt werd.

(1)

De Maasloop

'De Maasloop, of Maasbeek, is al zichtbaar op de kaart van Jacob van Deventer uit 1550-1565. (afb. 40) Ze vormde de zuidelijke
grens van het bouwblok waar later het nieuwe begijnhof zich zou vestigen. Het tracé van de beek werd herhaaldelijk gewijzigd.
Bij de vestiging van het begijnhof op zijn huidige plaats sloot de Maas de weide achter het hof af. Vermoedelijk al vroeg werd
de loop verlegd en kwam de Maas direct achter de haag van de tuintjes liggen. De hoofdloop van de Maas liep in westelijke
richting door onder de infirmerie van de Augustijnen en verder tot aan de westelijke stadsomwalling. Later werd er ook een
zijarm gegraven die de westkant van het Begijnhof gedeeltelijk afsloot (tot even voorbij het Fundatiehuis). Hij was tien à elf
voet breed en liep als riool onder het poortgebouw van de Begijnenstraat. Na de verwerving van het terrein even ten noorden
daarvan in 1688 werd de werd de loop van die aftakking gewijzigd bij de bouw van de muur van 1695. In de negentiende en
twintigste eeuw is die laatste arm gedicht, maar hij bleef wel herkenbaar op de kadasterplans. De zuidelijke loop werd rond
1900 opnieuw zuidelijker gelegd, zoals driehonderd jaar eerder.'
'In de rekeningen komt het ruimen van de Maas regelmatig aan bod. Dat was nodig, zeker in het gedeelte achter de westelijke
muur, waar verscheidene toiletten recht in de Maas loosden. Momenteel is de waterloop als half uitgedroogde beek
herkenbaar ten zuiden van het hof. Ten oosten, naast het pad dat van de Burchtstraat naar de Begijnenvest leidt, werd hij een
vijftiental jaar geleden (omstreeks 1990) ingebuisd.'27

(2)

De Hellekensloop

De Hellekensloop liep aan de buitenzijde van de stadsomwalling. Ter hoogte van het begijnhof had de omwalling dus zowel
aan de binnenzijde als aan de buitenzijde een waterloop, respectievelijk de Maasloop en de Hellekensloop. De Hellekensloop
is reeds te zien op de kaart van Jacob Van Deventer uit 1550-1565 (afb. 40) en blijft op alle kaarten tot het midden van de
negentiende eeuw zichtbaar. Op de Atlas der Buurtwegen uit 1843-1845 zien we dat de Hellekensloop ter hoogte van de
Begijnenvest gedempt is, latere topografische kaarten van het laatste kwart van de negentiende eeuw laten een verbinding
met kleinere waterlopen zien. (afb. 42 en 44) Vandaag blijft de waterloop niet bewaard, maar wordt wel nog aangegeven in
het stratenpatroon door de 'Hellekensstraat'. Ook het 'Poelstraatje' duidt op de vroegere aanwezigheid van water. Op alle
historische kaarten heeft de Hellekensloop een grotere bedding dan de Maasloop. Een bijzonder detail van de Hellekensen Maasloop krijgen we te zien op de tekeningen van de tuin van de minderbroeders uit 1738. (afb. 41) Hier zien we de
achterzijde van de tuin met hierachter de omwalling. Deze wordt aangeduid met de vermelding 'platten grondt der vestinghe
van herentals'. Hiervoor loopt een gracht (de Maasloop) en erachter 'het waeter van de vest' (de Hellekensloop). Er wordt
een vermelding gemaakt naar het begijnhof. Het gebied achter de kloostermuur wordt aangeduid als 'de eerve fermerij der
begghijnhof tot herentals'. (zie hoofdstuk 02.05.05) Ook op de omwalling werd op deze plaats een muur gebouwd, met in het
midden een poort, 5 voeten breed.
27   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 199
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Afb. 46: 1923, zicht op de Augustijnenlaan (plaats gedemte Kempische Vaart) ©Google streetview

Afb. 47: Zicht op de Begijnenvest, september 2016
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02.05.03

BEGIJNENVEST (EN KEMPISCHE VAART)

(1)

Identificatie
Perceel:
Datering:		
Bescherming:
Inventaris:
Eigenaar:		

298c, 299c
middeleeuwen
als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)
ID 301174, vastgesteld
Kempens Landschap (298c) en Stad Herentals (299c)

Gebruiker:		

openbaar

Beschrijving Onroerend Erfgoed: De Begijnenvest is een dreef tussen de Augustijnenlaan en de Burchtstraat die achter de tuinen
van het Begijnhof loopt. De Begijnenvest en de Nonnenvest vormen samen de laatste restanten van de middeleeuwse, volledig
beplante, aarden stadsomwalling. Het is één van de weinig resterende voorbeelden van een dergelijk verdedigingsstelsel. Het
is niet bekend wanneer deze omwalling tot stand is gekomen. Dit gebeurde ten laatste in de 14de eeuw want de Bovenpoort
en Zandpoort worden voor het eerst vermeld in 1361 en 1402. De stadsversterking bestond grotendeels uit aarden wallen met
een gracht aan de voet ervan. Ze werden beplant om verstuiving tegen te gaan.28

(2)

Situering

Afb. 48: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed
28   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301174, geraadpleegd op 4 oktober 2016
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Afb. 49: 1738, detail van de vest en gracht ter hoogte  van de 'fermerij der begghijnhof tot herentals' ©Rijksarchief

Afb. 50: Datum onbekend, zicht op de Vaart met achterliggend de achtergevels van de begijnenwoningen aan de Steenweg ©Delcampe

Afb. 51: Postkaart verstuurd in 1904, zicht op Begijnenvest ©Delcampe
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(3)

Geschiedenis

Historische info
De Begijnenvest werd oorspronkelijk aangelegd in 1209 en vormt samen met de Nonnenvest één van de laatste relicten van
de middeleeuwse stadsomwalling. De Begijnenvest, momenteel een belangrijke verbinding voor trage weggebruikers, werd
reeds vroeg aangelegd als bewandelbare wal. De aanplanting met bomen ging verstuiving van de aarden wal tegen, maar
kreeg in de loop der eeuwen de vorm van een dreef. Deze dreef werd in de negentiende eeuw aangeplant in vier rijen, waarbij
er tussen de tweede en derde rij een wandelpad ontstond. De bomen werden telkens vernieuwd, de laatste vernieuwing van
de aanplant dateert van 1930-1940. De zomereiken bleven vandaag bewaard, maar de dreef is door verwaarlozing niet goed
meer afleesbaar en een vernieuwing van de bomen dringt zich op. Het valt op dat ook de Nonnenvest met vier bomenrijen
beplant werd, dit is zichtbaar op historische foto's.
Toen in 1854 de Kempische Vaart werd aangelegd, werd de vest hier onderbroken. Het tracé van de Vaart bepaalde de
zuidelijke grens van het begijnhofpark. Het talud van de Begijnenvest werd afgegraven zodat het wandelpad op de Vest
aansloot bij het jaagpad aan de vaart.  Door de aanleg van het Albertkanaal raakte de Kempische Vaart in onbruik, waardoor
het tijdens de Tweede Wereldoorlog gedempt werd. Op de gedempte Vaart werd later de Augustijnenlaan  en de Belgiëlaan
aangelegd, waardoor het tracé vandaag nog af te lezen is, maar de vroegere aanwezigheid van water niet meer herkend kan
worden.
Iconografisch materiaal
Een tekening van de tuin van het minderbroedersklooster, gelegen achter het begijnhof, toont de opbouw van de vest.  
De aarden wal tussen de Hellekensloop en de Maasloop was beplant met bomen, dit is zichtbaar op historische kaarten.
Een aantal postkaarten van het begin van de twintigste eeuw tonen vier rijen zomereiken met hiertussen een promenade.
Tussen de bomenrijen was geen hoge ondergroei aanwezig, waardoor de rijen steeds goed afleesbaar waren. Het valt op dat
alle historische foto's een open aanblik geven van het begijnhofpark en de Begijnenvest. Tussen de bomen door waren de
achterliggende begijnenhuizen zichtbaar. Naast het jaagpad waren aan beide kanten van de Vaart bomenrijen aangeplant.
Ook deze bomenrij gaf een doorzicht naar het begijnhof. De soort van de bomen bleef onbekend, mogelijk waren dit ook
zomereiken, zoals er vandaag nog een aantal exemplaren bewaard bleven tussen het begijnhofpark en de Augustijnenlaan.

Afb. 52: zicht op de Nonnenvest, datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 53: Postkaart met een foto van de promenade op de Vest, datum onbekend ©Delcampe

Afb. 54: Postkaart met zicht op Begijnenvest en de achtergevels van het begijnhof, datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 55: Postkaart met een foto van de Vaart en achterliggende Vest, datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed

Afb. 56: Postkaart met een foto van de vaart en achterliggende Vest, datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed
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Afb. 57: De begijnhofmuur aan de Burchtstraat, september 2016
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02.05.04

BEGIJNHOFMUUR

(1)

Identificatie
Datering:
Bescherming:
Eigenaar:		

(2)

zeventiende, achttiende en negentiende eeuw
als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)
ocmw

Situering

Niet het hele begijnhof was ommuurd, aan de oost- en zuidzijde zorgde de Maasloop al voor een natuurlijke bescherming.
De blinde achtergevels van de begijnenhuizen aan de Burchtstraat en ter hoogte van de huidige Sint-Jozefschool vormden
ook een afscheiding. Bijkomend werden muren gebouwd vanaf de Poort aan de Burchtstraat tot aan de Maasloop. Verder
vinden we nog delen van de muur terug links en rechts van het poortgebouw aan de Begijnenstraat. Tevens was er een muur
gebouwd tussen de tuin van het minderbroedersklooster en de bleekweide van de infirmerie.
Relicten begijnhofmuur

Verdwenen delen van de begijnhofmuur

Verdwenen blinde muren begijnenhuizen

Afb. 58: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed
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(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
De muur aan de Burchtstraat: 'Uitgaven voor 'den niewen muer aen de infermerije 1660' bevatten onder andere 'gruijs en
oude steen om te fondeeren', gekocht 'van den rentmeester en secretaris', 359 vaten kalk, 32300 stuks 'herten steen' en 2000
stuks 'geuierden steen', nog 29100 stuks 'herten steen' gekocht van 'den meijer van Oevel' en Jan Pauwels, samen meer dan
63000 stenen. Antonie en Arjan Honincx en dienst knecht werkten er respectievelijk 30, 31 en 31 dagen aan. [...] Na de brand
van de Infirmerie en aangrenzende gebouwen van het Begijnhof in 1798 werd de muur heropgebouwd in 1802 als 'muer aen
de pagter' met recuperatiesteen, afkomstig van de afgebrande constructies. Een witte Gobertangesteen draagt het jaartal
1802. In 1894-1895 werd een stuk van deze muur afgebroken om plaats te maken voor een portierswoning. (zie 02.07.17) Er
werd ook een schuurtje gebouwd, aanleunend tegen de muur, waarvoor die over enkele meters een stukje verhoogd werd.'
'Bij de restauratie van december 1997 tot februari 1998 werd de muur die erg verweerd was en aangetast door begroeiingen,
opgemeten. Hij was 37 meter lang, gemiddeld 2,85 meter hoog en circa 30 centimeter dik. De baksteen, dikwijls bestaande
uit gebroken steen, was bovengronds grotendeels gemetseld in wild verband, soms in kruisverband. Onder de ezelsrug liep
een muizentandfries. Enkele Gobertangestenen waren duidelijk recuperatiemateriaal: twee delen van een tussendorpel van
een kruisvenster en twee delen van een onderdorpel. De restauratie werd uitgevoerd door Vic Diels uit Oud-Turnhout onder
leiding van architect Paul Bellemans.'29
De muur tussen de Begijnenstraat en de Augustijnenlaan: 'Ten zuiden van de westpoort van het begijnhof bevond zich de
scheidingsmuur met het klooster van de augustijnen, dat was opgericht in 1613. Deze muur werd aangezet in 1632 en voltooid
in 1642. Oorspronkelijk was hij 300 voet lang en 11,5 voet hoog (1 Herentalse voet = 0,28743 meter, dus 86 meter lang en
3,30 meter hoog). Vermoedelijk was hier ook het muurgedeelte van de het augustijnenklooster langs de Begijnenstraat en aan
de achterzijde (de huidige Augustijnenlaan) meegerekend. In 1639 duikt hij even in de rekening van het begijnhof op, toen
men 'de cap op den muer' aan de augustijnen maakte, dit wil zeggen een ezelsrug of dekstenen aanbracht of repareerde. In
1686-1689 werd aan deze muur enige reparatie verricht op kosten van het begijnhof. 'Tichelen, vorsten ende kalck' met de
metselaar en zijn dienen kostten 8 gulden.'
'Het augustijnenklooster werd door de Fransen afgeschaft in 1796. De beschieting tijdens de slag bij Herentals op 28
oktober 1798 veroorzaakte onherstelbare schade aan de gebouwen. Mogelijk mede daardoor kon een storm (voorjaar
1802?) de scheidingsmuur en enkele gebouwen van het begijnhof doen omverwaaien. De muur werd heropgebouwd met
recuperatiemateriaal in 1802. De muur werd nog heropgevoegd in september 1844. In mei 1879 werd deze muur gerepareerd.'
'Met het ook op de restauratie in 1998 werd de muur opgemeten. Hij is 36 meter lang, circa 2 meter hoog en circa 33
centimeter dik. Onder de ezelsrug loopt een muizentandfries. De baksteen was hoofdzakelijk hergebruikt materiaal, vaak
gebroken. Hij werd bovengronds gemetseld in wild verband, soms ook in kruisverband. Op een witte Gobertangesteen is het
jaartal 1802 vermeld.'30 De restauratie werd samen uitgevoerd met de muur aan de Burchtstraat.
De muur aan de westzijde: 'De uitsprong die het begijnhof vertoont ten noorden van de poort aan de Begijnenstraat, behoorde
oorspronkelijke niet tot het hof, maar was een erf dat aansloot bij de woning van priester M.A. Garcilly. Het begijnhof was
geïnteresseerd in de verwerving van die grond om er een afsluitmuur te kunnen bouwen.. Na lang aandringen kon het terrein
in 1688 worden aangekocht voor 950 gulden, wat met verwijlinteresten en een 'steekpenning' voor de goedkeuring van de
verkoop door neef en nicht erfgenamen opliep tot 991 gulden.'
'De nieuwe muur tussen het hof en de stad aan de westkant kwam tot stand onder het bestuur van juffrouw Joanna Dierckx
(gestorven op 13 januari 1722, 85 jaar oud). Dat feit wordt in het Obituarium van het begijnhof uitdrukkelijk vermeld. De
sterk begroeide muur tussen het hof en de speelplaats van het Sint-Jozefinstituut is een overblijfsel van de oorspronkelijke
muur. In de rekeningen van juffrouw Dierckx is er echter tweemaal sprake van de bouw van een muur: in 1692 en in 1695.
29   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2006, pp. 188-189
30   Ibid., pp. 190-191
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De tweede was heel wat duurder dan de eerste. Vermoedelijk betreft het zowel de nog bestaande vrijstaande muur die aan
de speelplaats van het Sint-Jozefinstituut paalt als de blinde achtermuur van de intussen grotendeels verdwenen westelijke
huizenrij. Blijft dan nog de vraag hoe en wanneer de noordelijke muur aan de Burchtstraat gebouwd werd. Het Register
boeck vermeldt tussen 1707 en 1711 de verkoop van verscheidene nieuwe huizen, gebouwd op de 'nieuwe muur', waarmee
denkelijke de muur aan de Burchtstraat bedoeld wordt. Welke rekening op welk werk slaat, is niet zomaar uit te maken. We
werpen daarom eerste een blik op beide rekeningen.'
De muur tussen de vroegere Infirmerie en het minderbroedersklooster: 'Ten noorden van de Burchtstraat grensden de
gronden van de boerderij der Infirmerie en die van het minderbroedersklooster aan elkaar. Daar lag de bleekweide van de
Infirmerie. Rondom deze 'blijck' werd in 1686-1689 een haag geplant. Voor het plantsoen, planten en binden met 'roeijen'
werd 24 gulden betaald. In oktober 1709 werd er een stenen goot gemetseld om de afwatering te verbeteren. In oktober 1719
werd een muur gebouwd tussen de 'blijck' van de Infirmerie en de tuin van de minderbroeders. Hij werd door de Infirmerie
gefinancierd en kostte samen met een muur tussen de hoeve en de pastorie, die in april 1719 werd gebouwd, aan stenen, kalk
en werklieden 1016 gulden. De Infirmerie moest aan de minderbroeders bovendien 25 gulden geven om hun toestemming
te verkrijgen, 'en dan moeten wij de muer noch altijt onderhouden', zuchtte moeder Maria Heymeulen bij het schrijven van
haar rekening.'
'In 1809 werd het door de Fransen afgeschafte minderbroedersklooster omgevormd tot wolfabriek. De muur werk in 1841
nog samen met een muur van de toenmalige Infirmerie gerepareerd door metselaar Henricus Casteleyns voor 33 gulden.
Ongetwijfeld werd dezelfde muur bedoeld met 'de muur aan het fabrik', waarvoor Petrus Laureys in april 1874 enkele karren
steen haalde. Vanaf 1934 vestigde het weeshuis (later school) van de Voorzienigheid zich in de vroegere wolfabriek. Eind
1962 verkocht de toenmalige COO de boerderij aan Mols-Dom. Een stukje van de oude muur is bewaard gebleven tegen de
achtermuur van Mols-Dom.'31
Iconografisch materiaal
Van de muren werden geen historische foto's teruggevonden. Wel werden ze getekend op historische kaarten. Op de tekening
uit 1738 zijn de steunberen duidelijk zichtbaar. Op negentiende-eeuwse kadasterkaarten is de muur niet getekend, wel staat
een stuk van de muur aan de Burchtstraat duidelijk aangegeven op de Atlas der Buurtwegen uit 1843-1845. Topografische
kaarten uit de tweede helft van de negentiende eeuw tonen de muur aan de Burchtstraat die overloopt in de muur tussen de
woning Burchtstraat nummer 30 en de vrijstaande begijnenwoning nummer 18.

Afb. 59: tekening van de muur aan de bleekweide, 1738

Afb. 60: de muur aan de bleekweide op de Ferrariskaart, 1770-78

Afb. 61: de muur aan de burchtstraat, 1843-1845

Afb. 62: de muur aan de burchtstraat, 1873

31   J. Cools en P. Bellemans, o.c., p. 266
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Afb. 68: 1894-1903

12

8B

5

6

02.05.05

SITE VAN DE EERSTE INFIRMERIE MET BOERDERIJ EN BAKHUIS

(1)

Identificatie
1: Kosterij het minderbroedersklooster
2: Minderbroedersklooster
3: Tuin van het minderbroedersklooster, aangrenzend aan de gronden van de boerderij van het begijnhof
4: Pastorie (1773)
5: Eerste Infirmerie van het begijnhof (sinds 1585)
6: Bleekweide van de infirmerie
7: Muur tussen bleekweide begijnhof en tuin minderbroedersklooster (1719)
8: Bakhuis (A, 1686) en de nieuwe hoeve (B, 1811)
9: Portiersterswoning (1650)
10: Schuur (1857)
11: Woning klusjesman van het begijnhof (1894)
12: Nieuwe schuur, gebouwd tegen de begijnhofmuur (tussen 1865-1894)

(2)

Situering

De Infirmerie en boerderij van het begijnhof lagen aanvankelijk buiten de begijnhofmuur, omdat er in deze gebouwen ook
mannen werkten of werden ontvangen. Na de verwoesting door de Fransen in 1798 veranderde de omgeving en werden een
aantal gebouwen verbouwd maar werden ook nieuwe bouwsels toegevoegd. Van deze dienstgebouwen van het begijnhof
blijft niets bewaard, ze werden allemaal afgebroken in de twintigste eeuw. Ter hoogte van de boerderij staat nu het fabriek van
Mols-Dom. Op de plaats van het minderbroedersklooster staat nu het negentiende-eeuwse Molenwaterhof en een school.

Afb. 69: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed, met aanduiding van de vroegere boerderij (rode stippen)
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Afb. 70: 1840-1860, gravure van het minderbroedersklooster door F. Verstylen ©KIK

bakhuis

boerderij

Afb. 71: 1942, foto van het poortgebouw aan de Burchtstraat met achterliggend het bakhuis en de boerderij ©KIK
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(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische informatie
Het minderbroedersklooster: het klooster werd in 1835 omgevormd tot lakenfabriek, dit was echter niet van lange adem,
want het klooster werd gedeeltelijk afgebroken voor de bouw van het Molenwaterhof, ook wel kasteel Diercxens, in 1841.32
Een deel van het klooster bleef bewaard onder de gebouwen van het Instituut van de Voorzienigheid (Wolstraat 27). Dit
gebouw was van de vijftiende tot de achttiende eeuw deel van het minderbroedersklooster en werd in de negentiende eeuw
gebruikt als wol- en lakenfabriek. Vanaf de eerste helft van de twintigste eeuw diende het gebouw als weeshuis en werd later
omgevormd tot school, die tot 2016 in gebruik bleef.33
De eerste infirmerie van het begijnhof en hoeve: De eerste infirmerie werd ingericht in een bestaand huis 'staende aenden
hoeck vande Borchtstraet by het Minnenbruers clooster' in 1585. Wanneer de hoeve erbij werd opgericht is onbekend, zeker
is dat ze sinds 1634 werd verhuurd. Ze bestond uit een huis, stal en schuur. Achter de infirmerie en hoeve, grenzend aan
de tuin van de minderbroeders, lag een bleekveld met waterput. Lange tijd waren infirmerie en hoeve nauw met elkaar
verbonden. De infirmerie stond op de plaats van het huidige parkeerterrein op het einde van de Burchtstraat. De hoeve sloot
aan bij de oude pastorie, daar waar nu het glasbedrijf Mols-Dom staat. Archiefstukken tonen aan dat de infirmerie over een
brouwerij beschikte. In de zomer van 1657 werd een nieuwe stal met een afhang gebouwd. Er werd veel oude baksteen
gerecupereerd. In 1664-1666 wordt de infirmerie heropgebouwd, het was een vrij omvangrijk gebouw met verdieping. Het
bakhuis van de infirmerie werd in 1686 heropgebouwd. Er kwam eveneens een nieuwe kelder met kelderkamer erboven.  
Verondersteld wordt dat dit het gebouw was dat in 1962 aanleunde bij de nu nog bestaande oude pastorie in de Burchtstraat.
Het gebouw sprong lichtjes vooruit in de straat, had een kelder met erboven een kelderkamer, waarvan het raam met witte
steen omlijst was, en diende tot in de twintigste eeuw als bakhuis.
In september 1718 liet de infirmerie een houten brug maken 'aen den peert bemt'. Vermoedelijk betreft het een brug over de
Maasloop naar de wei achter de begijnhoftuinen en niet de brug die van de Burchtstraat naar de Vest voerde. In 1745-1748
werd een andere nieuwe brug gebouwd, mogelijk het bruggetje over de Maasloop. Archiefteksten tonen aan dat de infirmerie
was uitgerust met slaapzalen, logeerzalen, een pomp met waterput, een brouwerij, een bakhuis, paardenstallingen, een
washuis met waskuipen. De infirmerie werd in 1798 in brand gestoken door de binnenrukkende Fransen. Een deel van hoeve
en een aantal andere gebouwen binnen het begijnhof werden vernield. In 1811 ging de Commissie der Burgerlijke Godshuizen
over tot de heropbouw van de hoeve der infirmerie. De infirmerie zelf werd niet meer opgebouwd, de plek bleef leeg tot het
midden van de negentiende eeuw. In 1857-1958 werd er een schuur op gebouwd.
In 1927 werden nog een aantal herstellingswerken aan de hoeve uitgevoerd. Eind 1962 werden de hoevegebouwen verkocht
en meteen afgebroken om plaats te maken voor de spiegelfabriek van Mols-Dom. De schuur werd vermoedelijk in 1974
afgebroken om plaats te maken voor een parkeerterrein.34
Iconografie
Van de hoeve en het bakhuis bleven een aantal foto's bewaard. Hierop zien we twee gebouwen met witstenen dorpels en
deuromlijsting. De deur van de hoeve is een typische zeventiende- of achttiende-eeuwse rondboogdeur met bovenlicht. De
Ferrariskaart geeft nog weer waar de oude infirmerie stond, hierachter zien we groentetuinen, een afsluithaag (geplant in
1686) naar de bleekweide en vervolgens de muur tussen het eigendom van het begijnhof en het minderbroedersklooster.
(afb. 64) Deze muur is ook goed zichtbaar op de tekening van de tuin van de minderbroeders, waar uitdrukkelijk verwezen

wordt naar de 'eerve fermery der begghijnhof tot herentals'. (afb. 60) Het gebouw tegen deze muur was de 'costerey' van het
minderbroedersklooster, tevens ook zichtbaar op een gravure van F. Verstylen uit 1840-1860. (afb. 70 nr. 1) Op de gravure is
verder ook de begijnhofmuur (nr. 7) te zien tussen de tuin van de minderbroeders (nr. 3) en de bleekweide. (nr. 6)

32   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47157, geraadpleegd op 14 november 2016
33   Stadskrant Herentals, september 2016, geraadpleegd op https://www.herentals.be/sites/default/files/public/stad/Informatie/   
       Documenten/Stadskrant/sk1609.pdf, 14 november 2016
34   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp.256-264
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Afb. 72: 1558, Jacob van Deventer

Afb. 73: 1771-1777, Ferraris

Afb. 74: 1817, Onbekende auteur

Afb. 75: 1845, Atlas der Buurtwegen

Afb. 76: 1888, Atlas der waterlopen ©Technische Dienst Herentals

Afb. 77: 1904, Kadasterplan Jan de Vroey ©Archief St-Jozefinstituut

Steenweg (later Begijnstraat)
de Achterbos
Burchtstraat (later Blindestraat en terug Burchtstraat)
64 |

Pad vanaf de poort tussen Convent en pastorie naar de vesten
Pad naar het kerkhof en de kerk
Pad vanaf de begijnhofpoort naar de Begijnenvest

02.06

MESONIVEAU - FICHES WEGENISSEN EN GROEN

02.06.01

WEGENISSEN

Afb. 72: Alvorens het begijnhof verhuisde naar de huidige locatie was dit deel van de stad één groot bouwblok, met tussenin
een groenzone. Er werden op de kaart van Jacob van Deventer (1558) geen paden of wegen in deze zone getekend. Wel zien
we de Burchtstraat en de Steenweg (nu Begijnenstraat) die vandaag in dezelfde vorm bewaard bleven. De Burchtstraat werd
verder gezet in een pad over de Maasloop naar het gebied tussen Maasloop en Hellekensloop. Vanaf de Steenweg vertrok
een weg over een brug over de Hellekensloop naar een groenzone buiten de stad. Het gaat hier over de huidige weg tussen
nummmer 17 en 18, die vroeger naar de Valpoort leidde.35 Tevens lijkt het alsof in 1558 de vest al met bomenrijen beplant
was, dit deed men op verstuiving tegen te gaan. Afb. 73: Pas toen het begijnhof op de nieuwe plaats gevestigd werd zien
we een bijkomende huizenrij ontstaan, waardoor een besloten begijnhof ontstond. Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse
Nederlanden (1771-1777) zien we aan deze huizenrij en dwars hierop een laan met bomen. Dit wijst er wellicht op dat er twee
paden binnen de groenzone zijn ontstaan. De Steenweg aan de zuidzijde van het begijnhof bleef bestaan maar werd wel door
een poort afgesloten van de rest van de straat buiten het begijnhof. De weg over de Hellekensloop werd een doorgang van het
begijnhof naar de Vesten, er werd geen brug of poort meer getekend. De weg over de Maasloop kreeg een kleine brug tot de
Vesten. Afb. 74: Op de tekening uit 1817 zien we enkele paden, waarvan het verloop overeenkomt met de bomenrijen op de
Ferrariskaart, maar er werden geen bomen op deze kaart getekend. Verder is zichtbaar dat een pad naar de kerk liep en ook
vanuit iedere voordeur een pad vertrok. De vorm van de hoofdpaden blijft terugkomen tot aan het einde van de negentiende
eeuw. De doorgang tussen convent en pastorie bleef bestaan, alsook de weg/het pad in het verlengde van de Burchtstraat
werd door een poort aangegeven. Afb. 75: Op de Atlas der Buurtwegen (1843) zijn dezelfde hoofdpaden zichtbaar en ook het
pad naar de kerk. Ook de verbinding tussen de Steenweg en de middeleeuwse stadsomwalling bleef bewaard. Op de kaart is
ook duidelijk te zien dat de Begijnenvest als bomenlaan werd aangelegd en dus ook als promenade gebruikt zal zijn geweest.
Het water dat hier overbrugd wordt is de Maasloop, niet de Hellekens zoals te zien is op de kaart van Jacob van Deventer.
Afb. 76: Op de Atlas der Waterlopen (1888) is zichtbaar dat de paden heraangelegd werden tot rechtlijnigere paden. De curve
die het voetpad naar de Achterbos maakte werd rechtgetrokken. Ook het laantje van het kerkportaal tot het Fundatiehuis is
toen ontstaan en bleef nog steeds bewaard. De heraanleg van de paden is te schatten rond 1876-1878.36 De oudste foto van
het begijnhof, gemaakt van op het dak van het Molenwaterhof door eigenaar en bewoner Al. Diercxsens, vermoedelijk nog
in 1877, toont het oude wegenpatroon. In de tuin achter de lage huizen ziet men een aantal jonge coniferen, vermoedelijk
de taxusboompjes die vandaag nog het laantje naar het kerkportaal sieren. Afb. 77: Dezelfde circulatie bleef bestaan toen in
1904 enkele begijnhuisjes werden afgebroken voor de bouw van de school. Enkel het bovenste deel van het Achterbospad
werd verwijderd. Afb. 78: Het is pas in de jaren 1960 dat deze circulatie verder werd aangepast. Toen men de nieuwe
bejaardenwoningen bouwde heeft men het Achterbospad tussen de school en het poortgebouw uitgebroken en met groen
beplant. Afb. 79: Deze situatie blijft vandaag bewaard. Mogelijk blijven restanten (kasseien,...) van oudere paden ondergronds
bewaard.

Afb. 78: Huidige kadasterkaart ©OCMWHe

Afb. 79: 2016, GRB-kaart ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

35   Studiebureau Archeologie, Archeorapport 272 Begijnhof Herentals, Kessel-Lo, 2015, p. 28
36   J. Cools, o.c., 2007, p.31
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Afb. 80: De steenweg op een postkaart verstuurd in 1907

Afb. 81: De steenweg op een postkaart, datum onbekend

Afb. 82: De steenweg op een postkaart verstuurd in 1907

Afb. 83: Detail, datum onbekend ©Delcampe

Afb. 84: Watervangers in witte steen op het begijnhof van Diest, 2013 ©ARAT
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Afb. 85: Watervanger op oude foto ©KIK

(1)

Steenweg

De oudste vermelding van werken aan de steenweg wordt gemaakt in een archieftekst uit 1639. In mei van dat jaar werden 'den
stee(n)wech en den anderen wech' gemaakt (hersteld?). Voerman Lambrecht Van Diest bracht hiervoor 244 karrenvrachten
gruis en zand. In 1642 ontving 'Peeter den metser' 12 st. 'van wat te repereren aen den steenwech te cassijen'. In 1647 ontving
Antoni Honincx 17 gulden en 19 stuivers om negen dagen aan de steenweg te werken. In 1677 werden 968 kasseistenen
gekocht van meester Fransen en Jan Honincx, hij werkte 14 dagen aan de steenweg. In 1710 werd voor nieuwe kasseisteen
en arbeid 11 gulden en 17 stuivers uitgegeven. Ook in de rekeningen van de begijnhofkerk werden herhaaldelijk kleine
bedragen genoteerd voor een steenweg, bijvoorbeeld in 1714-1718 voor zand 'om den steenwegh voor de kerck te maken'.
Het betreft hier ongetwijfeld het pad van de steenweg naar de ingang van de kerk. De vermelding 'aen kasseij tot een gote'
in een rekening uit 1754 toont aan dat de goten ook gekasseid konden worden, zoals vandaag nog het geval is. Ook in latere
rekeningen werden geregeld werken of herstellingen aan de Steenweg vermeld. In 1779, 1812 werden kasseien aangekocht,
in 1780, 1783, 1845 werd er aan de weg gewerkt. Er werden vermeldingen gemaakt van het leveren van zavel en een ijzeren
kasseistamper.37
In 1873 was er een dringende reparatie van de kasseiweg nodig. Waar mogelijk werden de kasseien hergebruikt, maar de weg
werd gedeeltelijk heraangelegd. Bijzonder interessant is dat de levering van steen goed werd gedocumenteerd, waardoor we
nu beschikken over gegevens welke stenen en vooral uit welk deel van het land ze werden geleverd.38 Zo staat er in rekeningen
vermeld dat tussen 30 mei en 18 juli 1873 vanuit het station van Huppaye acht wagons steen geleverd werden. Het ging
hier over drie formaten kasseien: 750 stuks 12/14, 17065 stuks 10/12 en 700 stuks 8/10. Bij de levering werden de stenen
goed nageteld, want er bleken 150 stenen te kort te zijn, het verschil werd verrekend in de afrekening. De steenweg werd
in hetzelfde jaar aangelegd door kasseier Josephus Creten uit Herentals en metselaar Jean Van Don. De zavel werd geleverd
door Petrus Laureys, August Van Aerschot leverde twee buizen en een rooster in gegoten ijzer, wellicht gebruikt voor een riool
onder de steenweg.39
Vandaag bleef het grootste deel van de kasseien bewaard zoals ze zichtbaar zijn op foto's sinds het begin van de twintigste
eeuw. Het gaat hier over de aanleg uit 1873, waarvoor kasseien uit Huppaye werden aangevoerd. Omdat het ging over de
heraanleg van de Steenweg kunnen we vermoeden dat er een aantal oudere kasseien uit de achttiende en zelfs de zeventiende
eeuw werden hergebruik.
De opbouw van de Steenweg wordt vrij gedetailleerd weergegeven op historische foto's. Aan de gevelrij zien we over de
volledige lengte van de bebouwing een stoepstrook, opgebouwd uit smalle en onregelmatige kasseitjes. De stoep wordt
afgeboord met boordstenen van dezelfde steensoort. Vervolgens is een zandbed aanwezig, waarin we paadjes naar de
voordeuren zien. Deze paadjes hebben ter hoogte van de voordeur enkele (waarschijnlijk acht) natuurstenen tegels en gaan
vervolgens verder in kasseien gelijkaardig aan deze van de stoepstrook. De paadjes worden ook met boordstenen afgebakend.
Het middendeel van de weg is opgebouwd uit grotere kasseien, ook onregelmatig van vorm, met soms delen in kleinere
kasseien. Ook deze stenen zijn waarschijnlijk van dezelfde steensoort dan deze van de stoepstrook. Links en rechts in dit
wegdek is door aanleg in reliëf en door schikking van de stenen in dwarse richting een goot gecreëerd. Vervolgens is er nog
een zandstrook, waarna de taxushaag wordt bereikt. Het pad naar de kerk en naar de Achterbos zijn op gelijkaardige manier
aangelegd dan de paadjes naar de voordeuren. (zie foto's pagina 68-69)
Een belangrijk detail, dat vandaag volledig verdwenen is, zien we terug ter hoogte van de regenwaterafvoeren. Hoewel de
meeste afvoeren vandaag zijn ingewerkt in een (gietijzeren) grondpijp, zien we dat de zinken goten rechtstreeks op de stoep
afwaterden. Op deze plaatsen werd in het zandbed een stenen gootje voorzien, dat ervoor zorgde dat het regenwater kon
aflopen tot de goot in het wegdek. (zie foto's pagina 68-69)
Op één van de foto's (datum onbekend) zien we in de zandstrook tegenover woning een natuursteen, die qua vorm sterk lijkt
37   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 195
38   Ibid., pp. 195-196
39   Ibid., p. 196
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Afb. 86: De Steenweg omstreeks 1914-1918 ©KIK

Afb. 87: Detail van de watervangers ter hoogte van de regenwaterafvoeren, 1942 ©KIK
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op een watervangsteen. Het geultje vooraan komt uit in de goot van de hoofdweg. Het kan hier gaan over een verplaatste
steen, maar ook over een restant van een afgebroken huisje of een plaats waar vroeger een pomp stond. De steen is vandaag
verdwenen, dus meer kan hierover niet onderzocht worden, hij is wel zichtbaar op verschillende foto's van het begin van de
twintigste eeuw. Wel is duidelijk dat de vorm sterk overeenkomt met andere natuurstenen watervangers, bijvoorbeeld met
deze van het begijnhof van Diest. (afb. 84 pagina 66)

(2)

De Achterbos

De voetweg naar de Achterbos wordt voor het eerst met die naam vermeld in de rekening van 1648, waar beschreven staat
dat er zeven karren gruis en zand werden aangevoerd 'om den wech te maken t' Achterbos'. In 1721 werden 14 karren zand
gehaald die moesten dienen 'om den pat te macken daer de kamerkens sijn af gebrocken'. Dit lijkt te impliceren dat er aan de
binnenweg van de Achterbos vlak tegen de weg ooit kleine huisjes gestaan hebben, wat niet verwonderlijk is wanneer men
rekening houdt met de grote bevolking van het begijnhof omstreeks 1700. Later werd de voetweg gekasseid, af te leiden uit
de vermelding '... en eenen steenwegh gemaekt' in een rekening van Jan Keulemans uit 1830.40
De Achterbos werd in 1876 rechtgetrokken en heraangelegd. Er werden tussen 1876 en 1878 honderden meters bestraat. Een
nieuwe aankoop van kassei wordt niet vermeld, zodat we moeten aannemen dat er ofwel uit de bestaande voorraden van
oude steen en nieuwe steen uit 1873 (heraanleg Steenweg) werd geput, ofwel een al bestaand stenen wegdek werd herlegd.  
In deze fase werd ook het verbindingspad tussen de kerk en de Achterbos verlengd.41
Oude foto's tonen de wegen van de Achterbos die aangelegd waren met zandstenen kasseitjes. Het is pas na 1942 dat
de paden van de Achterbos en het pad naar de kerk werden heraangelegd met Henegouwse kasseien. Toen in 1970 de
bejaardenwoningen werden gebouwd, verdween hier een groot deel van de oude bestrating. De nieuwe paden zijn hier
aangelegd met betontegels. Het stuk tussen de steenweg en het Fundatiehuis werd in 1995 op ongelukkige wijze met zware
kasseien verbreed om de bevoorrading per vrachtwagen te vergemakkelijken.42

Afb. 88: Detail van de watervangers, 1942 ©KIK

Afb. 89: Detail van de watervangers, 1907 ©Kempens Erfgoed

40   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2004, p. 195
41   Ibid., p. 197
42   Ibid., p. 197
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Afb. 90: Oude foto van de Achterbos, datum onbekend ©Delcampe

Afb. 91: Oude foto van de Achterbos, na 1914 ©Delcampe

Afb. 92: De oude aanleg van het kerkpad en de Achterbos op de oudste foto van het begijnhof, 1876

Afb. 93: De weg naar de kerk, 1942 ©KIK
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Afb. 94: Aanleg aan het kerkportaal, 1942 ©KIK

Van de Achterbos bleven een aantal historische foto's bewaard op postkaarten van de Normaalschool. De foto's tonen een
zandstenen kasseienpad, smal aangelegd en met kleine zijpaden naar de huizen. De paden zijn op dezelfde manier aangelegd
als de paden die leiden tot de voordeuren van de huizen aan de steenweg. Smalle, langwerpige boordstenen, met hiertussen
kleinere, onregelmatige kasseitjes. De open delen zijn zandbedden.
Andere foto's van de Achterbos zijn de foto's van X. Puls uit 1966. Op deze foto's is te zien hoe de voordeuren van de huizen
aan de Burchtstraat ook van een gekasseid paadje waren voorzien. De paadjes waren op dezelfde manier uitgevoerd als de
rest van de paadjes van de Achterbos.

(3)

Pad tussen de Achterbos en de kerk

Een vermelding van 'drij kerren sant om den pat te maecken op het kerckhof' uit 1646-1648 toont aan dat het kerkhofpad
bestond uit zand en gruis. In 1657 werden '9 kerren gruijs' aangevoerd voor het pad van het kerkhof.43 Het kerkhofpad is nog
zichtbaar op de oude foto uit 1876, genomen net voor de heraanleg van de wegen.
In 1876 werd het laantje met taxusstruiken omzoomd en liep het recht tussen het kerkportaal en het Fundatiehuis.44 Het pad
was aanvankelijk aangelegd met zandstenen kasseitjes, nog zichtbaar op foto's van het KIK in 1942. Later werd dit pad, net
zoals het pad van de Achterbos, herbestraat met Henegouwse kasseien.
Ter hoogte van het kerkportaal is een gekasseid vlak te zien in dezelfde zandstenen kasseitjes als het pad tussen de Achterbos
en de kerk.

Afb. 95: De foto's van X. Puls, genomen in december 1966 tonen de voordeuren van de afgebroken begijnhuizen aan de Burchtstraat. Ook
hier zijn paadjes naar de voordeur te zien en een stoepje over de gevellengte. De paadjes hadden dezelfde materialiteit als de andere paadjes
op het hof ©Verzameling J.-M. Goris
43   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2004, p. 195
44   Ibid., p. 197
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Afb. 96: Onverharde paden binnen de groenzones, toegankelijk via houten poortjes, 1909 ©Beeldbank Kempens Erfgoed

Afb. 97: Onverharde pad, zonder datum, KIK

Afb. 98: Poortje aan de Achterbos, datum onbekend ©Delcampe
72 |

Afb. 99: Oude foto van de Achterbos, na 1914 ©Delcampe

(4)

Onverharde paden

Foto's van het begin van de twintigste eeuw tonen een aantal onverharde paden binnen het begijnhof. Het gaat hier over
zandwegen die door de groene percelen liepen en via een houten poortje in de taxushagen toegankelijk waren. Deze paden
bleven niet bewaard, wel bleven een aantal poortjes bewaard. Op historische foto's lijkt het wel dat de paadjes door lage
haagjes waren afgeboord, lijkend op kleine taxushagen.

(5)

Poortjes

De poortjes waren terug te vinden ter hoogte van de paadjes tussen de voordeuren en de hoofdwegen van het begijnhof. Ze
werden ingewerkt in de taxushaag die in 1878 werd aangeplant. Het waren houten poortjes met eenvoudige verticale spijlen.
Ze kwamen ook voor ter hoogte van de onverharde paden in de groenzones binnen het hof. Of de hagen afgesloten met
poortjes enkel een esthetische functie hadden lijkt niet aannemelijk. Wellicht hadden de poortjes de bedoeling kleine dieren
zoals kippen of ander kleinvee binnen de omheining te houden. Daar de weides dienden als bleekweide moest men ervoor
zorgden dat dieren het vers gewassen wasgoed niet konden bevuilen.

Afb. 100: Poortje aan het Fundatiehuis, datum onbekend ©Delcampe Afb. 101: Oude foto van de Achterbos, na 1914 ©Delcampe

Afb. 102: Poortje naar de Achterbos, 1914-1918 ©KIK

Afb. 103: Poortje aan de kerk, datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 104: Hagen op de Ferrariskaart, 1771-1778 ©Geoportaal O.E.

Afb. 105: Tuingrenzen op kadasterkaart 1894-1903 ©OCMWHe

Afb. 106: Haag en wandelpad op een orhofoto uit 1971 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

Afb. 107: Haag en wandelpad in het begijnhofpark, datum onbekend ©Delcampe
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02.06.02

ACHTERTUINEN MET HAGEN

Van de achtertuinen is zeer weinig geweten, er werden geen archiefteksten teruggevonden die specifiek over de beplanting
spreken. Het enige document dat historische info kan verschaffen zijn twee oude postkaarten met foto's van de achtertuinen,
het jaar waarin de foto's werden genomen is echter onbekend. Op één foto worden de achtertuinen ter hoogte van de
woningen nummers 10, 11, 12 en 13 getoond. De andere foto, die aan de hand van de grootte van de beplantingen blijkbaar
in dezelfde periode werd getrokken, toont de haag tussen de tuinen en het achterliggende begijnhofpark en het wandelpad
dat hier evenwijdig mee liep. Het pad lijkt te lopen op de plaats waar de Maasloop de tuinen vroeger afsloot.
De oudste kaart waarop dit gebied gedetailleerd getekend werd is de Ferrariskaart uit 1771-1778. Op deze kaart is de opbouw
van de tuinen gelijkaardig aan de situatie zichtbaar op de historische foto's. De achtertuintjes worden achteraan afgesloten met
een haag, achter deze haag stroomt de Maasloop. De gebieden achter de waterloop zijn weilanden met één enkele bomenrij.
Achter het weiland lag een vertakking van de Maasloop, de middeleeuwse stadsomwalling met hierop een wandelweg en
vervolgens de omwallingsgracht: de Hellekensloop. Tussen de tuinen van de verschillende woningen stonden niet overal
hagen. De kadasterkaart opgemaakt tussen 1894 en 1903 toont geen beplantingen, maar geeft wel aan dat de Maasloop
werd verlegd en niet meer achter de tuinen liep. Vermoedelijk heeft men toen het wandelpad aangelegd op de gedempte
Maasarm, met name het pad dat zichtbaar is op de historische foto's. Deze foto's tonen ook een veel hogere haag dan de
haag die vandaag het wandelpad van de tuinen scheidt. De soort waarmee de haag werd aangeplant werd niet achterhaald.
De kleur lijkt wel te licht te zijn voor een taxushaag. Mogelijk was het een haag uit meidoorn of haagbeuk, soorten die volgens
archiefteksten geregeld voor hagen werd aangekocht.
Een orthofoto uit 1971 toont dat de haag de achterste perceelsgrenzen van de tuinen volgde. De haag boog ter hoogte van de
tuinen van de nummers 2-3-4-5-6 af richting de Maasloop. Het wandelpad achter de haag sloot aan bij de weg tussen woning
nummer 17 en 18. Wat verder ook opvalt op de diverse kadasterkaarten is dat niet elke woning over een eigen tuin beschikte.
Vaak waren de kleinere huizen voorzien van een private koer en werden de tuinen gedeeld. De binnenkoeren waren begrensd
door oude bijbouwen en tuinmuren met poortje, zoals vandaag nog bewaard bleef. Er bleven achttiende-eeuwse bijbouwen
bewaard, die dus ook op de Ferrariskaart getekend moeten zijn. De aanwezigheid van een private koer kan verklaren waarom
op de Ferrariskaart een aantal tuinen niet van scheidende hagen waren voorzien, omdat ze een gedeeld gebruik hadden.

Afb. 108: Achtertuinen ter hoogte van de nummers 10, 11, 12 en 13, datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 109: Kadasterkaart toestand tussen 1894 en 1903 ©OCWMHe

Afb. 110: ca 1914-1918 ©Delcampe
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Afb. 111: 1942 ©KIK

Afb. 112: Foto september 2016

02.06.03

GROEN BINNEN HET HOF

Beplantingen in archiefteksten
'Enkele keren krijgen we nadere aanwijzingen over de aard van de beplanting. In maart 1679 kocht de Infirmerie heel wat
planten aan: 600 'herenteren45 plantsoen [...] daer wij de haege mede geplant hebben op den waeter kant van ons hof'. Verder
300 'elsen plantsoen [...] die oock op den selven kant geplant sijn, noch aen fruijt boomkens die doen oock geplant sijn'. Met
de waterkant van 'onsen hof' kunnen de tuinen achter de huizen langs de Steenweg bedoeld zijn, maar eventueel ook de
tuin van de Infirmerie zelf, min of meer het uiteinde van de Burchtstraat en het terrein van het glasbedrijf Mols-Dom. Rond
dezelfde tijd had de infirmerie ook een wijngaard, maar het is niet duidelijk waar. Op 5 januari 1723 was er een aankoop voor
het hof zelf: '225 heselteeren plansoen [...] roeijen en banden en noch eenigh plansoen gebruijckt tot de nief hage achter de
nief huijsen'. Het betreft de huidige nummers 15 en 16 langs de Steenweg. Ook op 4 februari 1728 is er een aankoop van 75
'heeselteeren plansoen' voor het hof. In 1738 worden er zelfs 600 stuks aangekocht. Een andere plant die in de vroege eeuwen
occasioneel vernoemd werd, is de dorenboom, meidoorn of haagdoorn. In boomvorm werd hij op het kerkhof herhaaldelijk
vermeld tussen 1693 en 1710, maar hij kon uiteraard ook in haagvorm aangeplant zijn.'
'In november 1867 werden door bemiddeling van Goris, tuinier in Geel, fruitbomen aankocht bij B. De Haes, boomkweker in
Heist-op-den-berg. Het ging hier over 50 perenbomen van 1.75 fr, 30 perenbomen van 2 fr, 5 kersenbomen van 1.5 fr en 42
appelbomen van 1.5 fr.' De bomen die vandaag bewaard blijven zijn voor de meeste exemplaren aangeplant omstreeks 1930
of later. Het is mogelijk dat er een aantal oudere exemplaren tussenstaan, enkel gespecialiseerd onderzoek kan dit uitwijzen.
Hagen
Van oudsher werden de tuinen van de weg afgescheiden door hagen. In de oudste rekeningen wordt het onderhoud ervan
reeds vermeld, zoals in 1640 waarbij men de werkman betaalde 'die de haeg heeft geschoren van het beggynhof en van
de gaten te stoppen die in de haeg waeren daer de dieven door quamen'. Het binden van de hagen wordt ook regelmatig
vermeld.46 Van historische foto's en een plattegrond van het Begijnhof, getekend door J. Ghobert in 1916, kunnen we aflezen
dat de vier groenzones binnen het hof met een taxushaag waren afgescheiden. De vier zones met taxushagen omzoomd zijn
aangeduid op de kadasterkaart uit 1894-1903. Ze werden aangeplant in 1876 bij de heraanleg van de wegenissen binnen
het hof en bleven vandaag zo goed als volledig bewaard. Enkel waar de bejaardenpaviljoentjes werden gebouwd werd een
deel van de haag verwijderd. De momenteel 140 jaar oude haag heeft een aanzienlijke dikte en wordt op enkele plaatsen
onderbroken voor een doorgang met houten poortje.
Taxusbollen
Deze taxusaanplant wordt nergens in de rekeningen vermeld, maar aangezien ze op foto's aan het begin van de twintigste
eeuw toch al een volle wasdom hebben kunnen we er vanuit gaan dat ze samen met de hagen werden aangeplant omstreeks
1867. Op latere afbeeldingen zien we ze steeds volumineuzer worden.
Populieren voor en rechts van de kerk
Een populier is een zinnebeeld van het standvastige geloof, maar werd naar oude gewoonte ook als bescherming bij een huis
of ander gebouw aangeplant tegen onweer en betovering. Ze vormden hier een soort van 'levensbomen' maar werden aan
het einde van de twintigste eeuw gekapt. Ze waren niet zo oud, mevrouw Louisa Ceulemans, op het begijnhof sinds 1956,
had ze zelf nog geplant.47 De oudste foto van het begijnhof, genomen in 1875, toont nog geen bomen. Foto's van vóór 1914
tonen vier Italiaanse populieren, die op foto's van 1914-1918 weer verdwenen zijn. Latere foto's tonen terug vier populieren,
die redelijk recent gekapt werken.
Lindebomen voor de kerk
Wanneer deze bomen werden aangeplant is niet met zekerheid bekend, ze zijn alleszins recent, vermoedelijk aangeplant
omstreeks 1990. De aanplant van de lindebomen is een spijtige zaak omdat ze de gevel van de kerk volledig aan het zicht
onttrekken, terwijl dit historisch gezien een open gevel met hiervoor een pad met taxushaag was. De aanplant van de twee
45   Herenteren = haagbeuk
46   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2004, p. 200
47   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2004, p. 203
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Afb. 113: Begin 20ste eeuw, zicht over de groenaanleg en de voortuin van het Fundatiehuis ©Delcampe

Afb. 114: Begin 20ste eeuw, zicht op de taxushagen en houten poortjes die de voortuintjes afsloten ©Delcampe

Afb. 115: Begin 20ste eeuw, fruitbomen voor een nog dunne taxushaag ©Delcampe
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lindebomen heeft geen historische grondslag.
Cipres aan de kerk
De cipres is niet zo oud, foto's uit de jaren negentig van de twintigste eeuw tonen een vrij kleine cipres. Vermoedelijk werd
hij in de jaren tachtig aangeplant. De boom is vandaag uitgegroeid tot een mooie cipres en heeft niet meteen een storende
uitwerking op het begijnhof, maar de soort past niet echt in het historische kader van het hof.
Groentetuin
Historische foto's tonen een groentetuin in het perceel tegenover woningen 7-11. Op sommige foto's zijn bonenstaken
zichtbaar, kropgewassen, kolen,... Een zandpaadje liep door de groenetuin. Foto's tonen aan dat het perceel al sinds 19141918 of vroeger in gebruik werd genomen als groentetuin.
Voortuintjes
Alle huizen aan de noord- en westzijde van het begijnhof beschikten over een voortuin, zoals vandaag enkel nog het geval is
bij het Fundatiehuis en de twee lagere huisjes ernaast. De huizen hadden voortuintjes omdat het niet mogelijk was een tuin
aan de achterzijde aan te leggen, want daar liepen de afsluitmuur van het hof en een zijarm van de Maasloop. Anders dan in
vele andere begijnhoven werden de voortuinen niet met een muur afgesloten, maar met een levende haag of soms met een
houten hekwerk. In combinatie met de boomgaarden en bleekweiden in het centrale gedeelte en de achterliggende tuinen
en weden aan de andere zijden, gaf dit aan het Herentalse hof een bijzonder groen uitzicht, dat Britse en vervolgens ook
Belgische architecten mede inspireerde bij de vormgeving van tuinwijken in het begin van de twintigste eeuw.48
Foto's van het begin van de twintigste eeuw tonen dunne taxushagen, waarin de doorgang naar het pad naar de voordeuren
werd afgesloten met een houten hekje.

Afb. 116: Zicht op de groentetuin, datum onbekend ©Delcampe

Afb. 117: Zicht op de groentetuin, ca 1918 ©Delcampe

48   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2004, p. 204
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Afb. 118: Bleekweide, Groot begijnhof Gent, 1901 ©Delcampe

Afb. 119: Bleekweide begijnhof Amsterdam, datum onbekend

Afb. 120: Bleekweide begijnhof Breda, datum onbekend

Afb. 121: Bleekweide begijnhof Turnhout ©TRAM

Afb. 122: Bleekweide begijnhof Herentals, ca 1904 ©Delcampe
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02.06.04

BLEEKWEIDES

Een bleekweide, ook wel bleekveld of bleek genoemd werd gebruikt om linnen te bleken. Het linnen werd na het wassen
op het kort gemaaide gras gelegd, zodat door het zonlicht en de zuurstof het linnen gebleekt kon worden. Dit was nodig
om de gelige kleur en duffe geur van het linnen weg te krijgen. Na het bleken was het linnen witter en had het een frisse
geur. Het gebruik bleef tot in de twintigste eeuw bestaan. Het wassen en bleken van linnen was voor veel begijnhoven een
belangrijke bron van inkomsten. Daarom deden ze behalve hun eigen was ook de was van anderen, bijvoorbeeld kerklinnen
van omliggende parochies. Hierdoor waren de begijnhoven steeds uitgerust met een bleekweide. Om voor zo veel mogelijk
zon te zorgen stonden er geen bomen op of rond de bleekweide. Naast schaduw zorgden bomen ook voor bladeren, stuifmeel
en vogels, die de was konden bevuilen.
Het begijnhof van Herentals beschikte over meerdere bleken. Enerzijds beschikte de Infirmerie over een eigen bleekweide,
gelegen aan de muur tussen de gronden van de Infirmerie en de tuin van de minderbroeders. Anderzijds wordt het groen
binnen het besloten hof in de archiefteksten geregeld als bleekweide aangeduid. De was werd gedaan in de zogenaamde
washuizen. Het begijnhof had twee locaties met een washuis. Enerzijds was er het washuis in de lagere huisjes naast het
Fundatiehuis, die in 1904 heropgebouwd werden. Anderzijds beschikte de oude infirmerie aan de boerderij ook over een
eigen washuis en om praktische redenen ook over een eigen bleekweide.

Afb. 123: Aanduiding bleekweide achter de Infirmerie, Ferraris

Afb. 124: Aanduiding bleekweides iconografie afb. 121-122-125

Afb. 125: Linnen dat lag te bleken op historische foto's, ca 1904-1920
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Afb. 126: Gravure van de Sint-Catharinakerk door A. Verbeke, 1833

Afb. 127: Historische foto's van het hekwerk aan de kerk, eerste helft twintigste eeuw ©Delcampe en KIK
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02.06.05

HEKWERK KERK

Dit hekwerk werd geplaats ter vervanging van de vroegere zeventiende-eeuwse kerkhofmuur. Het muurtje werd in 1673-1677
opgetrokken, rekeningen vermelden een bakstenen constructie met dekstenen uit blauwe hardsteen. Uit de rekening kunnen
we afleiden dat de totale lengte van de muur 109 voet lang was. (circa 31 meter) De muur werd weergegeven op de lithografie
van A. Verbeke in 1868, net voor de afbraak ervan in 1879. (afb. 126)
Na afbraak van het muurtje werd in 1879 en 1886 een bestaand ijzeren hekwerk geplaatst door August Van Aerschot, broer
van Joseph Van Aerschot, die in 1874 muurschilderingen aanbracht voor de neogotische aankleding van het kerkinterieur.
August Van Aerschot, ijzergieter, leverde verscheidene ijzeren voorwerpen aan het begijnhof, gaande van dakvensters tot
diefijzers en ander klein materiaal. Tevens trad hij op als bouwmeester bij de bouw van de voormalige Normaalschool en het
portiershuis in de Burchtstraat.
De ijzergieterij van Joseph Van Aerschot was gespecialiseerd in giet- en smeedijzeren hekwerken en had een atelier in de
Nonnenstraat 37 te Herentals. Ze werden aan het einde van de negentiende eeuw bekend omwille van hun kwaliteitsvolle
hekwerken die steeds sierlijk werden uitgewerkt. Typerend voor hun hekwerken zijn de ornamenten, vaak geïnspireerd op
symboliek uit de Oudheid. De meeste hekwerken van de firma zijn voorzien van een naamplaatje in gietijzer. Vanaf 1884
nam zijn oudste zoon Joseph de leiding van het bedrijf over.49 In Herentals bleven een aantal hekwerken van de firma Van
Aerschot bewaard, onder andere in de Hikstraat 26, Collegestraat 46, kasteel Peerdsbosstraat 5, kasteel Le Paige, park van
Hilst Belgiëlaan, hovenierswoning Nederrij. Ook buiten Herentals bleven hekwerken en andere objecten bewaard.

02.06.06

LOURDESGROT

De grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes werd opgericht op initiatief van zuster Maria Proost, begijn in Herentals. Een
gebaar 'uit dankbaarheid en kinderlijke liefde' zoals vandaag nog op de gedenkplaat te lezen staat. In 1990 werd het gipsen
Onze-Lieve-Vrouwebeeldje gestolen, waardoor er nu een nieuw beeldje staat. De grot bevindt zich tegenover de zuil met het
Mariakapelletje, in de knik van het pad van de Achterbos, ter hoogte van de grote treurwilg (Salix babylonica).

Afb. 128: Foto's van de Lourdesgrot, datum onbekend ©Delcampe
49 http://www.hgk.be/evenementen/wandeling/Wandeling%20Van%20Aerschot%20(J.%20Cools%20en%20P.%20Bellemans).pdf
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Afb. 129: Oude waterput omstreeks 1878 ©APBHe

Afb. 130: Gravure van F. Verstylen, 1841-1860 ©KIK

Afb. 131: Nieuwe pomp, 1909 ©Beeldbank Kempens Erfgoed

Afb. 132: Oude foto met de pomp, ca 1910-1920 ©Delcampe

Afb. 133: Vazen voor het kerkportaal, vóór 1940 ©KIK

Afb. 134: Vazen voor het kerkportaal, vóór 1940 ©Delcampe
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02.06.07

KLEINE OBJECTEN

(1)

Pomp

In de groene zone ten noorden van de kerk bevindt zich een waterput. Wellicht was hij in de eerste plaats voor de tuin en
bleekweide bedoeld. De oude pomp die er nog steeds staat, moet dateren van het einde van de negentiende eeuw. De pomp
is zichtbaar op oude postkaarten van het begin van de twintigste eeuw, maar is niet zichtbaar op de oudste foto van het
begijnhof, omstreeks 1877. Op deze foto is een open waterput met putgalg en zwengel te zien. Een gelijkaardige pomp wordt
afgebeeld op de gravure van F. Verstylen van het Sint-Elisabethgasthuis in Herentals, gemaakt tussen 1841 en 1860.

(2)

Vazen tegenover het kerkportaal

Aan het kerkportaal staan twee siervazen op sokkels. Ze zijn een restant van de calvarie die in 1716 tegen de buitenmuur van
het koor werd opgericht, met hierbij het reeds aanwezige zestiende-eeuwse kruisbeeld geflankeerd door Maria en Johannes.
Er werd een hele constructie uit blauwe hardsteen gebouwd, in de archieven vermeld als 'blauw werck'. De calvarie bestond
uit trappen, 60 witte en blauwe plaveien en twee 'pedestaelen'. Toen in 1874 de kerk met neogotische beschildering heeft
men vermoedelijk het kruis en de beelden naar binnen gebracht en verloor de barokke constructie achter de kerk haar functie.  
Vier jaar later, in 1878, werd het pad van het portaal naar het Fundatiehuis aangelegd en lijkt het aannemelijk dat men toen de
siervazen aan weerszijden van het pad aanbracht. De siervazen zijn op diverse oude foto's en postkaarten van de kerk te zien.50

(3)

Mariakapelletje

Het kapelletje met Mariabeeld staat op een bepleisterde en beschilderde bakstenen zuil met een polygonale sokkel.
Historische foto's tonen aan dat de zuil aanvankelijk niet bepleisterd was. Het kapelletje is afgesloten met een glazen deur,
waarin het oude glas bewaard bleef. Historische gegevens ontbreken bijna volledig. Vermoedelijk slaat een kleine rekening
van J. Versteijlen uit 1831 voor een bedrag van 26 Nederlandse cent 'in de arm school en de lanterne van Ons liv Vrouw' op
dit beeld. Verder is er nog een rekening betaald in 1877 aan koperslager Govaerts voor 3,8 kilo lood 'op het OLV kapelleke'.
Oude postkaarten tonen het kapelletje op de plaats waar het nu staat. Opvallend is dat er op de Ferrariskaart reeds op deze
plaats een kapelletje werd aangegeven. Qua vormgeving lijkt het kapelletje eerder vroeg-negentiende-eeuws te zijn dan
achttiende-eeuws.

Afb. 135: Aanduiding kapelletje op Ferrariskaart

Afb. 136: Foto van het Mariakapelletje, datum onbkend ©Delcampe

50   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2004, pp. 205-206
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Afb. 137: Gevel zijde begijnhof, september 2016
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02.07

MICRONIVEAU - FICHES GEBOUWEN - IDENTIFICATIE EN GESCHIEDENIS

02.07.01

POORTGEBOUW BEGIJNENSTRAAT

(1)

Identificatie
Huisnummer:

1 en 29

Perceel:		

228a (°1) en 113b (°29)

Datering:		

1622

Bescherming:

als monument sinds 1953 (ID 334)

			

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

Inventaris:		

ID 47016, vastgesteld

Eigenaar:		

OCMW

Gebruiker:		

huurder (°1) en Oxfam wereldwinkel (°29)

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Poortgebouw gelegen op het einde van de Begijnenstraat. Verankerde baksteenbouw
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak (nok loodrecht op de straat, kunstleien) opgetrokken
in 1622 (zie jaartal van gesinterde baksteen in de westgevel). Gesloten westelijke lijstgevel met zandstenen hoekblokken.
Korfboogpoort in geprofileerde zandstenen omlijsting, bekronende rondboognis met beeld van Heilige Begga onder kruis van
gesinterde baksteen met in spiegelbeeld ernaast hart- en geometrische motieven en het jaartal 1622 van hetzelfde materiaal.
Noordelijke en zuidelijke zijtuitgevels met aandaken en schouderstukken; diverse muuropeningen. Geplafonneerde doorgang
met korfboogdeurtje en rechthoekig venstertje (nr. 1). Opengewerkte oostgevel met gepikte plint aan begijnhofzijde. Lijstgevel
met op benedenverdieping rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en gewitte latei onder rollaag en platte laag van
gesinterde steen, op bovenverdieping kruiskozijnen in gewitte omlijsting. Centrale korfboogpoort met gekalkte negblokken
onder geprofileerde waterlijst. Rechthoekige deur (nr. 29) in omlijsting van gesinterde baksteen. Diverse geometrische
motieven (onder andere zespuntige ster) van gesinterde steen.51

(2)

Situering

Afb. 139: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

nr. 29
nr. 1

Afb. 138: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

51   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47016, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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Afb. 140: 1843-1845

Afb. 141: 1850

Afb. 144: datum onbekend, oude postkaart ©Delcampe

Afb. 146: 1942 ©KIK
88 |

Afb. 142: 1865

Afb. 143: 1907

Afb. 145: datum onbekend, beeld heilige Catharina ©KIK

Dit poortgebouw draagt nummer 1 en 29 en situeert zich aan de zuidzijde van het begijnhof waar het de Begijnenstraat in
twee verdeeld. Rechts van het poortgebouw vertrekt een fiets- en wandelpad naar de Augustijnenlaan. Nummer 1 was steeds
in gebruik als woning voor de portierster. Het laatste begijntje, zuster Maria Verboven, woonde er tot kort voor de restauratie
van 1987. Het deel nummer 29 deed in de negentiende eeuw dienst als werkplaats en is sinds verscheidene jaren ingericht
als Wereldwinkel.

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
Over de bouw van dit poortgebouw zijn geen gegevens voorhanden. Het bouwjaar 1622 is te lezen in gesinterde baksteen
op de buitengevel aan de stadszijde. Historische gegevens in de rekeningen duiken op vanaf 1636. In 1636 telden de twee
portiersterswoningen (Begijnenstraat en Burchtstraat) samen drie schouwen. In 1637 werden de leien daken van de twee
poorten gereviseerd. Ook schilderbeurten aan de portierswoning worden in de vroegste rekeningen genoemd. In de loop
van de volgende decennia wordt 'de poort aan de augustijnen' regelmatig vermeld voor allerlei onderhoudswerkzaamheden,
witten, reparatie van het dak met leien of stro en dergelijke meer. In het voorjaar van 1740 werd 'de poorte camer aen de
augustijnen' gevloerd met 400 plaveien. In oktober 1780 werkte timmerman Jan Seldenslagh met zijn helpen gedurende zes
dagen aan het opnieuw leggen van de zolder in de poort. Volgens een bestek van 1858 werd de houten poort vervangen. In
1930 werd het poortgebouw aangesloten op het elektriciteitsnet. In 1987 werd het interieur van het poortgebouw gedeeltelijk
gerestaureerd door OCMW-personeel onder leiding van architect Paul Bellemans.52
Iconografische bronnen53
Iconografisch bronnenmateriaal vinden we pas terug vanaf de negentiende eeuw. Op een aantal oudere kaarten zoals deze
van Ferraris of de tekening uit 1817 is het poortgebouw niet getekend. Op de kadasterkaarten uit de negentiende eeuw
worden steeds twee aparte entiteiten getekend, met een eigen kadasternummer. Het bijgebouw bij nummer 29 dat zichtbaar
is op de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) is verdwenen bij latere kadasterkaarten. De brede Begijnenweg ging over in een
poortdoorgang en liep vervolgens door in de Steenweg. Voor het poortgebouw liep een aftakking van de Maasbeek, die
in de twintigste eeuw gedempt werd. De Maasbeek vormde een natuurlijke grens voor het begijnhof en was mogelijk de
doorslagevende factor voor de locatie van het poortgebouw bij de bouw in 1622. Vandaag bleven de twee bouwvolumes
bewaard, nummer 1 kreeg achteraan een uitbouw. Het beeld van de heilige Catharina van Alexandrië dat op historische foto's
goed zichtbaar is, werd omwille van de slechte bewaringstoestand gedemonteerd en opgeslagen.
Als de historische foto's vergeleken worden met de huidige toestand kunnen enkele aanpassingen worden waargenomen. Zo
is de bekroning van de linker tuitgevel verdwenen, zijn er zinken goten en afvoerbuizen aangebracht, en is het schrijnwerk
van de deur aangepast. Deze negentiende-eeuwse deur had oorspronkelijk een bovenlicht met fijne roedenverdeling in plaats
van het huidige tweedelige bovenlicht. Het gebouw had, in tegenstelling tot nu, geen gepekte plint. Aan de achtergevel werd
de beeldnis beschilderd, terwijl deze vroeger onbeschilderd was. De trekbel aan de achtergevel werd grotendeels verwijderd,
deze is op de historische foto's nog zichtbaar. De houten poort bleef bewaard, maar kreeg ter verstevinging bijkomende
dwarse planken.
Aan de omgeving veranderde voornamelijk de muur links van de poort, ter aflsuiting van de speelplaats van de Sint-Jozefschool,
maar ook de bestrating voor de poortdoorgang.

52   P. Bellemans, T. Bellemans, A. Luyten, J. Cools, Herwaarderingsplan Begijnhof. Deel 1. CHE-analyse woning 1-29, september 2004
53 Atlas der Buurtwegen 1843-1845 / Vandermaelen 1850 / Kadasterkaart 1865 / Kadasterkaart 1907
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Afb. 147: 1942 ©KIK (boven)
Afb. 148: 1947, oude postkaart ©CHE-studie Bellemans architecten (rechts)
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Afb. 149: Gevels zijde begijnhof, september 2016
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02.07.02

BEGIJNENHUIZEN 2 - 3 - 5 - 6

(1)

Identificatie
Huisnummer:
Perceel:		
Datering:		
Bescherming:
Inventaris:
Eigenaar:		
Gebruiker:		
Gebouwgroep:
Aanbouw:

2
224g
1876-1877
als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)
ID 47017, vastgesteld
NV Eigen Haard
erfpacht
eenheidsbebouwing met nrs. 3-4-5-6
negentiende-eeuws, thans garage

Huisnummer:
Perceel:		
Eigenaar:		
Gebruiker:		

3
224f
NV Eigen Haard
erfpacht

Huisnummer:
Perceel:		
Eigenaar:		
Gebruiker:		

5
222f
OCMW
huurder

Huisnummer:
Perceel:		
Eigenaar:		

6
222g
OCMW

Gebruiker:		

huurder

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Eenheidsbebouwing met centrale en iets hogere pastorie (nummer 4) tussen in spiegelbeeld
opgetrokken nummers 2-3 en 5-6, van 1876-1877 naar ontwerp van P.J. Taeymans. Nummers 2-3, 5-6. Identieke enkelhuizen
van drie traveeën. Verankerde bakstenen lijstgevels met afsluitende baksteenfries en rechthoekige muuropeningen.54
(2)

Situering

Afb. 151: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

nr. 6
nr. 5
nr. 3
nr. 2

Afb. 150: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed
54   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47017, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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Afb. 152: 1550-1565

Afb. 153: 1771-1778

Afb. 154: 1817

Afb. 155: 1843-1845

Afb. 156: 1850

Afb. 157: 1888

Afb. 159: 1970 ©Onroerend Erfgoed
94 |

Afb. 160: 1914-1918, ©KIK

Afb. 158: 1907

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
'Ter hoogte van het huis nummer 2 stond in de negentiende eeuw een enkel geïsoleerd huis met onregelmatige vorm, mogelijk
een diephuis, vermoedelijk een overblijfsel van de bebouwing in voorgaande eeuwen. Wellicht was dit het oud convent. Het
gebouw werd enige tijd gebruikt als bewaarschool en verdween bij de hierna beschreven bouwcampagne.'
'De inlijving van nog twee bewoonde huizen aan de Burchtstraat bij de Normaalschool, waaronder de woning van de
onderpastoor, was in 1875 aanleiding om op de onbebouwde grond langs de steenweg bij de Begijnenstraat vijf huizen te
bouwen naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans (de huidige nummers 2 tot 6). Deze huizengroep, waarvan de
enkelhuizen nummer 2 en 3 het spiegelbeeld vormen van nummer 5 en 6, wordt gedomineerd door het hoger opgetrokken,
centrale dubbelhuis, dat bedoeld was als woning voor de onderpastoor en nu dienstdoet als pastorie. De overige huizen
waren bedoeld voor begijnen. Ze werden gebouwd door aannemer Jos Mees in 1876-1877. Het bestek voorzag 44 061,43
fr., waarvan de Commissie hoopte een deel te kunnen recupereren door zelf het hout te leveren. Voor de bouw was 40 000
fr. vastgesteld in de begroting van 1876. De werken liepen enige vertraging op, waarvoor de aannemer overmacht inriep.
Uiteindelijk werd 368,49 fr. ingehouden, het bedrag van de gederfde huurinkomsten. Onderpastoor Van Hemel vestigde zich
in zijn nieuwe woning op 31 maart 1877. Tegen 1 september van dat jaar waren alle vijf huizen verhuurd.'
'De huurprijs per woning werd bepaald op 68 fr. per jaar voor een begijn, 200 fr. per jaar voor een particulier. Het eerste tarief
werd in de regel stipt toegepast, voor het tweede deden zich wel enige schommelingen voor. De meeste huurders van deze
categorie waren priesters. Latere verbouwingen zijn weinig gedocumenteerd. In 1938 hadden de huizen nummer 2 en 3 zeker
een glazen koepel, waaraan toen een goot vernieuwd werd. Die van nummer 2 bestond al vroeg, rond 1900 werd het gebouw
in het huurregister als “huis met veranda” betiteld en toen de E.H. Tessens zich in 1910 in het huis vestigde, werd de koepel
gerepareerd. De koepel van nummer 3 is vermoedelijk wat recenter. Mogelijk gebeurde dat in 1911, toen de Commissie
aan de nieuwe huurder , E.H. Van Uyttenhove, 300 fr. toekende als bijdrage in de kosten voor niet nader gepreciseerde
veranderingswerken. Nog in nummer 2 voerde Jos Tegenbos in 1917 bezettingswerken in cement uit. 80 m² kostte 184,95 fr.'55
'Tot dezelfde bouwfase als de vijf huizen behoorde het gebouw zonder verdieping rechts daarvan, thans garage. Het zou in het
laatste kwart van de negentiende eeuw nog als kleuterschool gediend hebben. Een plannetje in de Atlas kadastral, bijgetekend
rond 1900, vermeldt het als bergplaats van de brandspuit.'56

Iconografische bronnen57
Op de historische kaarten is het goed zichtbaar dat in de zestiende en achttiende eeuw bebouwing stond op de plaats van
begijnhof 2-6. De Steenweg was toen aan weerszijden bebouwd. Op de tekening uit 1817 zien we een leegte ontstaan
tussen een groot diephuis en de huizen op de plaats van de huidige nummers 7-8-9. Tussen 1771-1778 en 1817 werden dus
enkele oude woningen afgebroken. Het diephuis en de naastgelegen open plek blijven zichtbaar op negentiende-eeuwse
kadasterkaarten. Ook op de kaart uit 1865 is het huis nog zichtbaar. Toen in 1875 de nieuwe woningen werden gebouwd
heeft men het oude huis afgebroken. Op de kaart uit 1888 is het gebouw van één bouwlaag reeds te zien. Ook is zichtbaar
dat niet alle woningen meteen een achterbouw kregen, enkel de nummers 2, 3 en 4. De tuinen van nummers 5 en 6 werden
in twee delen getekend. De kadasterkaart van 1894-1903 toont bijkomende achterbouwen bij de nummer 5 en 6. Op deze
van 1907 ziet huis nummer 2 er dieper uit, vermoedelijk door een bijkomende achterbouw. De historische foto's tonen geen
verschillen met huidige toestand, het enige verschil is te zien in de ramen. Deze werden vernieuwd, maar niet volledig naar
oorspronkelijke model. Aanvankelijk hadden ze een halve maan om de spanjolet aan het zicht te onttrekken. Bovendien waren
de ramen van de gelijkvloerse verdieping net zoals de ramen van de eerste verdieping in 8 vlakken verdeeld, vandaag in 6.

55   P. Bellemans, T. Bellemans, A. Luyten, J. Cools, Herwaarderingsplan Begijnhof. Deel 1. CHE-analyse woning 2-6, september 2004
56   P. Bellemans, T. Bellemans, A. Luyten, J. Cools, Herwaarderingsplan Begijnhof. Deel 1. CHE-analyse woning 4, september 2004
57 Jacob Van Deventer 1550 / Ferraris 1771 / tekening 1817 / Atlas der Buurtwegen 1843 / Vandermaelen 1850 / kadasterkaarten
uit 1865, 1888, 1894-1903 en 1907
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Afb. 161: Gevel zijde begijnhof, september 2016
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02.07.03

PASTORIE

(1)

Identificatie
Huisnummer:

4

Perceel:		

222e

Datering:		

1876-1877

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

Inventaris:

ID 47017, vastgesteld

Eigenaar:		

Goris - Bormans

Gebruiker:		

erfpacht

Gebouwgroep:

eenheidsbebouwing met nrs. 2-3-5-6

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Eenheidsbebouwing met centrale en iets hogere pastorie (nummer 4) tussen in spiegelbeeld
opgetrokken nummers 2-3 en 5-6, van 1876-1877 naar ontwerp van P.J. Taeymans. Nummer 4: Dubbelhuis van drie traveeën
onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien) op houten kroonlijst en modillons. Bakstenen lijstgevel met hoeklisenen,
fries, hoger middenrisaliet en omlopende muurbanden van donkere steen. Schouderboogvormige muuropeningen, op
bovenverdieping op gebroken, over de gevel doorlopende hardstenen waterlijst. Driehoekig afgesloten risaliet met radvenster
en gebogen tandfries. Zijtuitgevels met aandak, schouderstuk en muurvlechtingen.58

(2)

Situering

Afb. 163: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

nr. 4

Afb. 162: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
'Ter hoogte van het huis nr. 2 stond in de negentiende eeuw een enkel geïsoleerd huis met onregelmatige vorm, mogelijk
een diephuis, vermoedelijk een overblijfsel van de bebouwing in voorgaande eeuwen. Wellicht was dit het oud convent, wat
verder nog ter sprake komt. Het gebouw werd enige tijd gebruikt als bewaarschool en verdween bij de hierna beschreven
bouwcampagne. De inlijving van nog twee bewoonde huizen aan de Burchtstraat bij de Normaalschool, waaronder de woning
van de onderpastoor, was in 1875 aanleiding om op de onbebouwde grond langs de steenweg bij de Begijnenstraat vijf
58   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47017, geraadpleegd op 23 augustus 2016
534 Beheersplan Begijnhof Herentals

| 97

Afb. 164: 1550-1565

Afb. 165: 1771-1778

Afb. 166: 1817

Afb. 167: 1843-1845

Afb. 168: 1850

Afb. 169: 1865

Afb. 171: z.d., ©KIK
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Afb. 170: 1907

Afb. 172: 1914-1918, ©KIK

huizen te bouwen naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans (de huidige nummers 2 tot 6). Deze huizengroep,
waarvan de enkelhuizen nr. 2 en 3 het spiegelbeeld vormen van nr. 5 en 6, wordt gedomineerd door het hoger opgetrokken,
centrale dubbelhuis, dat bedoeld was als woning voor de onderpastoor en nu dienstdoet als pastorie. De overige huizen
waren bedoeld voor begijnen. Ze werden gebouwd door aannemer Jos Mees in 1876-1877. Het bestek voorzag 44.061,43
fr., waarvan de Commissie hoopte een deel te kunnen recupereren door zelf het hout te leveren. Voor de bouw was 40.000
fr. vastgesteld in de begroting van 1876. De werken liepen enige vertraging op, waarvoor de aannemer overmacht inriep.
Uiteindelijk werd 368,49 fr. ingehouden, het bedrag van de gederfde huurinkomsten. Onderpastoor Van Hemel vestigde zich
in zijn nieuwe woning op 31 maat 1877. Tegen 1 september van dat jaar waren alle vijf huizen verhuurd. De huurprijs per
woning werd bepaald op 68 fr. per jaar voor een begijn, 200 fr. per jaar voor een particulier. Het eerste tarief werd in de regel
stipt toegepast, voor het tweede deden zich wel enige schommelingen voor. De meeste huurders van deze categorie waren
priesters.'
'In nr. 4, de onderpastorie, kwam Vincent Verstreyden in 1890 schilderen en behangen. Hij gebruikte daarvoor 12 rollen
papier granaat en goud, 12 rollen bruin met boord en nog 64 andere van onbepaalde kleur. Er werd 21,9 kilo olieverf gebruikt,
verder o.a. witte vernis, omber en lampzwart. De rekening bedroeg 177,17 fr., waarvan een klein gedeelte voor de pastorie.
Latere verbouwingen zijn weinig gedocumenteerd. In 1938 hadden de huizen nr. 2 en 3 zeker een glazen koepel, waaraan
toen een goot vernieuwd werd. Die van nr. 2 bestond al vroeg, rond 1900 werd het gebouw in het huurregister als “huis met
veranda” betiteld en toen de E.H. Tessens zich in 1910 in het huis vestigde, werd de koepel gerepareerd. De koepel van nr. 3 is
vermoedelijk wat recenter. Mogelijk gebeurde dat in 1911, toen de Commissie aan de nieuwe huurder , E.H. Van Uyttenhove,
300 fr. toekende als bijdrage in de kosten voor niet nader gepreciseerde veranderingswerken. Nog in nr. 2 voerde Jos Tegenbos
in 1917 bezettingswerken in cement uit. 80 m² kostte 184,95 fr. In nr. 4, de onderpastorie, werden in 1916 “ceramieke” vloeren
aangebracht in twee vertrekken. In 1932 werden er 12 meter “dalles” en een nieuwe dorpel gelegd. Schrijnwerker Lambert
Smout leverde een nieuwe voordeur en herstelde andere deuren. Zijn rekening bedroeg 586,50 fr.'
'Tot dezelfde bouwfase als de vijf huizen behoorde het gebouw zonder verdieping rechts daarvan, thans garage. Het zou in het
laatste kwart van de 19de eeuw nog als kleuterschool gediend hebben. Een plannetje in de Atlas kadastral, bijgetekend rond
1900, vermeldt het als bergplaats van de brandspuit.'59
Iconografische bronnen60
Op de historische kaarten is het goed zichtbaar dat in de zestiende en achttiende eeuw bebouwing stond op de plaats van
begijnhof 2-6. De Steenweg was toen aan weerszijden bebouwd. Op de tekening uit 1817 zien we een leegte ontstaan
tussen een groot diephuis en de huizen op de plaats van de huidige nummers 7-8-9. Tussen 1771-1778 en 1817 werden dus
enkele oude woningen afgebroken. Het diephuis en de naastgelegen open plek blijven zichtbaar op negentiende-eeuwse
kadasterkaarten. Ook op de kaart uit 1865 is het huis nog zichtbaar. Toen in 1875 de nieuwe woningen en de pastorie werden
gebouwd heeft men het oude huis afgebroken. De pastorie kreeg vanaf het begin een achterbouw.
Historische foto's tonen een weinig verschillende gevel van het gebouw zoals het vandaag bewaard bleef. De oorspronkelijke
paneeldeur werd in 1932 vervangen door de wit geschilderde deur die er vandaag staat. De oorspronkelijke deur was
in tegenstelling tot de ramen en het bovenlicht niet wit geschilderd. De ramen en de beglazing werden vernieuwd naar
oorspronkelijk model. De glasroedes waren oospronkelijk in ijzer uitgeveoerd en niet in hout, het bovenlicht van de deur is
nog voorzien van zo'n glasroede. Er is een licht verschil in detailllering van de kalf ten opzichte van oude foto's. De ramen van
de eerste verdieping waren in zes delen verdeeld, later in vier en vandaag terug in zes. Deze evolutie sinds 1914 toont aan dat
de ramen al verschillende keren werden aangepast. De situatie op de foto's uit 1914 is hoogstwaarschijnlijk origineel.  
De gevelbekroning van het middenrisaliet is verdwenen. Oorspronkelijk stond hier een kruis in blauwe hardsteen. Ook aan de
schoorstenen is een verandering gebeurd, ze waren oorspronkelijk afgedekt door een klein zadeldakje.  

59   P. Bellemans, T. Bellemans, A. Luyten, J. Cools, Herwaarderingsplan Begijnhof. Deel 1. CHE-analyse woning 4, september 2004
60 Jacob Van Deventer 1550-1565 / Ferraris 1771-1778 / onbekend 1817 / Atlas der Buurtwegen 1843-1845 / Vandermaelen 1850 /
kadasterkaarten van 1865 en 1907
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Afb. 173: Gevel zijde begijnhof, september 2016
100 |

02.07.04

BEGIJNHUIZEN 7 - 8 - 9

(1)

Identificatie
Huisnummer:
Perceel:		
Datering:		
Bescherming:
Inventaris:
Eigenaar:		
Gebruiker:		
Gebouwgroep:

7
221d
1840-1842
als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)
ID 47018, vastgesteld
OCMW
huurder
eenheidsbebouwing met nrs. 8 en 9

Huisnummer:
Perceel:		
Eigenaar:		
Gebruiker:		

8
221e
OCMW
huurder

Huisnummer:
Perceel:		
Datering:		
Eigenaar:		
Gebruiker:		

9
219a
1840-1842 met deel uit 1716 (links) (rechts nog een 17de- of 18de-eeuwse kelder)
OCMW
huurder

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Eenheidsbebouwing met repeterend schema, oorspronkelijk drie enkelhuizen van twee
traveeën, nr. 9 uitgebreid met twee traveeën waarop jaartal 1716 (gesinterde steen), aangepaste muuropeningen en duidelijke
sporen van een gedicht rondboogdeurtje zoals op nr. 10.61

(2)

Situering

Afb. 175: Kadaster 2015 ©FOD Financiën
nr. 9
nr. 8
nr. 7

Afb. 174: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

61   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47018, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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Afb. 177: 1771-1778

Afb. 176: 1843-1845

Afb. 178: 1817

Afb. 179: 1850

Afb. 180: 1865

Afb. 182: datum onbekend ©KIK

Afb. 183: 1913 ©Beeldbank Kempens Erfgoed
102 |

Afb. 184: 1971 ©KIK

Afb. 181: 1907

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
'Deze drie eenvoudige, gelijkvormige huizen van twee traveeën werden gebouwd in 1840-1842. Nummer 9 werd samengevoegd
met een al bestaande woning van twee traveeën uit 1716, zoals in gesinterde baksteen op voor- en achtergevel aangegeven
is. Er zijn in de voorgevel duidelijk sporen van een dichtgemetseld rondboogdeurtje met bovenlicht en van aanpassingen van
gevelopeningen. Het bouwjaar van deze oude woning wordt bevestigd door het Register boeck. In 1716 werd op die plaats een
oud huis afgebroken en aan nieuw opgebouwd door Maria Verstrijden en Joanna Maria Kerselaers, die daarvoor op 4 juni van dat
jaar een akkoord met de oversten afsloten. Bij de bouwcampagne van 1840 werd het nieuwe huis nummer 9 ongetwijfeld eerst
gebouwd. De bestaande bouw was onbewoond en vermoedelijk bouwvallig. Aangezien het nieuwe huis meteen 'het dobbelhuys'
genoemd werd, kunnen we aannemen dat de samenvoeging en waarschijnlijk ook het dichtmetselen van vroegere muuropeningen
reeds toen hebben plaatsgevonden. Vermoedelijk nog tijdens de bouw van nummer 9 werden de nummers 8 en 7 opgericht.'62
'De rekening van 1840 vermeldde 1.295, 89 fr. voor steen. De weduwe Van der Herten uit Grobbendonk leverde in april en mei
64.500 papensteen à 7,16 fr. per 1.000. In mei 1840 bezorgde J. Lamot uit Boom 42.500 papensteen à 7,14 fr. per duizend. Voor
het eerst krijgen we hier het getuigenis van massale aanvoer uit de streek van Boom, want de steen gekocht in Grobbendonk
zal wel dezelfde oorsprong gehad hebben. De openstelling van de gekanaliseerde Nete in 1839 was daar zeker niet vreemd aan,
de schippers brachten hun vracht nu rechtstreeks tot Herentals en vervoerden zo 10.000 tot 17.000 bakstenen per schip. (In
voorgaande jaren werd ook wel van Lier tot de “amer” (aanlegplaats) van Grobbendonk gevaren, wat in een rekening uit 1833
bevestigd wordt.) Metselaar Castelyns verdiende van juni tot december 594,35 fr., de vier “metserdienders” samen 447,90 fr.
Timmerman Jan Oerlemans verdiende 290,81 fr. Het totaal bedroeg 2.628,95 fr. Buiten deze rekening werd op 4 juli 1840 aan
J.J.G. Nuyens uit Lier 375,36 fr. betaald voor 63 dorpels inclusief de vracht, geleverd in de loop van mei en juni. Het grootste deel
daarvan was vermoedelijk bestemd voor deuren en vensters van de nieuwe huizen. Verder zijn er rekeningen van Lamot voor
60.000 papensteen en 4.000 “blou klomkens” (877,99 fr.), voor kalk en steen (698,69 fr. en vracht 14,23 fr.) d.d. 28 augustus
1840, en van Van Biesen voor kalk, steen en 12.500 schaliën (1.162,70 fr.), die mogelijk de vorige jaarrekening overlappen of
niet uitsluitend voor de nieuwe huizen bedoeld waren. Leidekker L. van Houdt presenteerde eind 1840 zijn rekening van 159 gld.
15 1⁄2 st. voor het dekken van “het nieuw huijs” en het repareren van andere schaliedaken. Rond dezelfde tijd werd ook voor
193,43 fr. vensterglas geleverd door A. Daems, Houtkaai (Brussel?). Verscheidene briefjes van groothandelaar Van der Herten uit
Grobbendonk betreffende de leveringen zijn gericht aan mijnheer Fierens “bouwmeester” te Herentals. Gaspard Fierens was op
dat ogenblik lid van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. Mogelijk tekende hij de plannen voor de drie huizen en controleerde
hij de bouw, maar verder weten we daar niets over. Op 29 maart 1841 werd het werk hervat, dat blijkbaar in de winter had
stilgelegen. Tot in december 1841 verdienden metselaar Castelyns en zijn drie tot vier dienders er 454,90 fr. aan. Daarna werd
nog gewerkt tot oktober 1842. Lamot uit Boom leverde 16 tonnen Naamse kalk, blauwe schalies en papensteen voor 256,10 fr. in
augustus 1841, Van Bladel bezorgde nog 6 tonnen Naamse kalk voor 21,96 fr. in april 1842. Nog in 1841 zorgde C. Wouters voor
800 voet “blafonlatten” tegen 90,40 fr., en Dupont leverde greenhout voor 487,34 fr. In december 1841 werd door Verachtert ook
nog haar verkocht voor 68,50 fr. De drie huizen werden voor het eerst verhuurd in 1842, het “dobbelhuys” nr. 9 op 10 oktober voor
20 gld. ’s jaars voor elk van beide huursters, nr. 7 en 8 op 25 oktober elk voor de jaarlijkse huurprijs van 28 gld. Rond 1875 en nog
vele decennia daarna bedroeg de huurprijs 32,50 fr. voor elk van beide huursters van nr. 10 en 40 fr. voor de twee andere huizen.'63
Iconografische bronnen
Op de tekening uit 1817 is een ouder huis te zien van één bouwlaag. Mogelijk is dit het oude huis waar nummer 9 mee werd
samengevoegd. De Atlas der Buurtwegen (1843-1845) toont de drie nieuwe gebouwen die tegen het oude huis uit 1716, nu een
deel van nummer 9, werden gebouwd. Nummer 9 was nog aangeduid als twee aparte entiteiten. De afzonderlijke achterbouw
van de drie huizen werd waarschijnlijk pas later opgericht. Op de Atlas der Buurtwegen van 1845 en de Atlas kadastral van 1850 is
hij nog niet getekend, op de kadasterkaart van 1865 wel. Op dezelfde kaart zijn de twee aparte entiteiten samengevoegd tot één
geheel, vandaag nummer 9. Ook is op deze kaart zichtbaar dat de achtergevel van het oude huis nummer 9 werd aangepast. De
drie woningen 7, 8 en 9 kregen alle drie een eigen tuin kregen terwijl de kadasterkaarten uit 1843-1845 en 1850 nog aan tonen
dat enkel het oude deel van nummer 9 een aparte tuin had. De tuinen liepen door over de hele diepte van het begijnhof, tot tegen
de Maasloop. Op de Atlas der Waterlopen uit 1888 is de tuin van nummer 9 in drie delen verdeeld. Tegenover de woningen 7, 8
en 9 lagen nog oudere begijnenhuizen, vermoedelijk uit de achttiende eeuw of ouder, die nog zichtbaar zijn op de kaart uit 1888
maar afgebroken zijn in 1891. Op historische foto's is zichtbaar dat het originele schrijnwerk vandaag bewaard bleef. Enkel het
bovenlicht van de deur van nummer 7 werd aangepast. Verder zijn er geen verschillen terug te vinden.
62   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 69-70
63   P. Bellemans, T. Bellemans, A. Luyten, J. Cools, Herwaarderingsplan Begijnhof. Deel 1. CHE-analyse woning 7-9, september 2004
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Afb. 185: Gevel zijde begijnhof, september 2016
104 |

02.07.05

BEGIJNENHUIS 10

(1)

Identificatie
Huisnummer:

10

Perceel:		

218a

Datering:		

1663

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

Inventaris:

ID 47019, vastgesteld

Eigenaar:		

Van Dingenen

Gebruiker:		

erfpacht

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Dubbelhuis van vier traveeën, opklimmend tot de 18de eeuw (zie jaartal 1716 op nr.
9). Gekalkte banden en krulspie-ankers. Deels aangepaste vensters met arduinen latei en lekdrempel. Rondboogdeur in
bepleisterde omlijsting met sluitsteen en imposten, rechthoekig bovenlicht.64

(2)

Situering

Afb. 187: Kadaster 2015 ©FOD Financiën
nr. 10

Afb. 186: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
'Al is er geen jaartal op de gevel aangebracht, toch kan men via bouwsporen uitmaken dat dit huis ouder is dan het halfhuis
nummer 9, dat in 1716 op zijn huidige hoogte werd gebracht, aangezien nummer 10 op zolder twee gedichte zijvensters in de
richting van nummer 9 heeft. Via de koopakten in het Register Boeck, aangevuld met de gegevens van de volkstellingen van
1709 en 1755, was het toch mogelijk de geschiedenis van dit huis en van de volgende huizen te traceren.'
'Elisabeth Van Eijnde bouwde dit huis in 1663. Na haar overlijden 'kocht' Anna Pauwels (Pauli) het in 1708 voor 1000 gulden
om het samen met haar zuster en haar nicht Dympna Pauli te bewonen. Dympna zou er meer dan een halve eeuw verblijven.
Na haar dood kocht Anna Maria Verluijten het huis in 1766 voor 700 gulden. Als voorwaarde werd gesteld de reparatie van
het bovendak, de zolder en de vensters. De trap moest verzet worden met een val erop. Er dienden nieuwe ramen en glazen
64   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47019, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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Afb. 188: 1942 ©KIK

Afb. 189: Postkaart verstuurd in 1913 ©Delcampe

Afb. 190: Datum onbekend ©Delcampe

Afb. 191: 1971 ©KIK

106 |

te komen boven naar de westzijde toe. De andere ramen moesten verlood en behoorlijk hersteld worden. Op de kelderkamer
moest er een raam gemaakt worden en in de keuken een nieuwe vloer gelegd. Het 'huijsken' moest in orde worden gebracht.
Indien de muren tekenen van verval zouden vertonen, diende het hof daarvoor in te staan. De koopster mocht de drie
aanwezige schapraaien verplaatsen en hermaken, maar ze dienden wel in het huis te blijven. Van september 1765 tot augustus
1766 liet het hof renovatiewerkzaamheden uitvoeren. Het gaat telkens om kleine bedragen, met uitzondering van de rekening
van metselaar Marinus Goris. We noteren 200 Hollandse pannen, maar ook 416 schaliën, 35 'groote plaveij', 9 bussels 'grene
pan latten', delen berd, raamhout, 'wit lood', 'schuijm van gout', lakmoes, 'niewe en verloeijde gelaesen', 'kalck om het dack te
besetten' enzovoort. Het huis had een eigen waterput. De hele rekening bedroeg slechts 204 gulden. De vermelding van zowel
leien als pannen kan erop wijzen dat er ook reeds een achterbouw was. Het gaat echter niet om de huidige achterbouw, die
is van recentere datum. De huislijsten van de Franse tijd tonen onweerlegbaar dat het huis van Verluijten, die er nog steeds
woonde, met verwijzing naar bovengenoemd koopcontract, het huidige nummer 10 is. Rond 1875 was het huis in twee delen
verhuurd, elk gedeelte voor 30 frank.'65
Iconografische bronnen66
Aangezien de woning reeds in 1663 werd gebouwd staat ze ook getekend op de Ferrariskaart, ze kan echter niet met zekerheid
aangeduid worden. Op de tekening uit 1817 is de woning ook zichtbaar, het dak loopt door in het dakvlak van de nummers 11
en 12, wat vandaag ook nog is. De rechterzijde van het dak was een schilddak, dit werd wellicht aangepast na het verbouwen
(of verhogen?) van nummer 9. Het aantal ramen dat getekend staat klopt niet. De Atlas der Buurtwegen uit 1843-1845 toont
een hoofdvolume met een aanbouw en een dwarse bijbouw. De Atlas Kadastral uit 1850 toont een aangepaste achtergevel.
De vorm die getekend staat op de Atlas der Waterlopen lijkt echter niet correct, want de vorm uit 1850 komt terug op latere
kadasterkaarten.
Historische foto's tonen weinig verschillen met de gevel die vandaag bewaard blijft. De huisnummerschildering werd aangepast,
het schrijnwerk werd vernieuwd naar oud model en de diefijzers in het bovenlicht boven de deur zijn ook aangepast. Er werd
een bijkomende regenwaterafvoer aangebracht.

Afb. 192: 1771-1778

Afb. 194: 1843-1845

Afb. 193: 1817

Afb. 195: 1850

Afb. 196: 1888

Afb. 197: 1907

65   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 77
66 Ferraris 1771-1778 / onbekend 1817 / Atlas der Buurtwegen 1843-1845 / Atlas Kadastral 1850/ Atlas der Waterlopen 1888
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Afb. 198: Gevel zijde begijnhof, september 2016
108 |

02.07.06

BEGIJNENHUIS 11

(1)

Identificatie
Huisnummer:

11

Perceel:		

215a

Datering:		

1684-1685

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

Inventaris:

ID 47020, vastgesteld

Eigenaar:		

Bos-Ploeg Pieter/Jansje

Gebruiker:		

erfpacht

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Dubbelhuis van vier traveeën, opklimmend tot de 18de eeuw (zie jaartal 1716 op nr. 9).
Gekalkte banden en krulspie-ankers. Deels aangepaste vensters met arduinen latei en lekdrempel.67

(2)

Situering

Afb. 200: Kadaster 2015 ©FOD Financiën
nr. 11

Afb. 199: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
'Dit huis van drie traveeën werd gebouwd in 1684-1685 en werd in de rekeningen van het hof aangeduid als 'het huijs
beneffens Elisabeth Van Eijnde'. De bouwrekeningen werd voorgebracht op 19 november 1685. De rekeningen beginnen in
januari 1684. er werd gruis en zand aangevoerd, evenals 428 vaten 'trichtssche kalck' (Maastricht). De Oevelse steenbakkers
Jan Van Eijnd en Geeraert Helsen leverden kareelsteen. Peeter Jansen, steenbakker te Malle, bezorgde nog 'herten steen'.
Ook de aankoop van witte en blauwe steen staat in de rekeningen vermeld. Het metselwerk werd opgeleverd op 26 augustus
1685. Het huis werd in twee helften verkocht, elk gedeelte voor 400 gulden. Op 11 mei 1685 kochten Maria Pauwels en
Catherina Van de Sande elk hun deel. De aankoopakte bepaalde dat water diende gehaald aan de put bij het huis van Anna
Aerts (later Maria Coomans). Daarvoor moesten ze wel over het erf van Elisabeth Van Eijnde lopen, wat hun toegestaan
werd, op voorwaarde dat ze mee instonden voor de reparatie van de put. Maria Pauwels woonde in het huis samen met haar
zuster Anna en haar nicht Dympna. Ze zouden een nieuwe keuken bouwen, maar het is niet zeker of dat gebeurde. Ze kochten
67   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47020, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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op 17 december 1708 het huis ernaast (nu nummer 10) en verkochten hun helft van het huis aan Catharina Van de Sande,
die voortaan het hele huis bezat. Op 26 januari 1722 verkreeg juffrouw Van de Sande, samen met haar zuster en haar drie
nichten, de toelating een achterkeuken te bouwen, met leien gedekt, denkelijk de nu nog bestaande keuken. De volkstellingen
van 1709 en 1755 en de huislijsten in de Franse tijd tonen duidelijk aan dat het wel degelijk om het huidige nummer 11
gaat. Van de tweede helft van de achttiende eeuw dateert ongetwijfeld de mooie stucversiering van het plafond en van de

Afb. 201: 1771-1778

Afb. 203: 1843-1845

Afb. 207: 1942 ©KIK
110 |

Afb. 202: 1817

Afb. 204: 1850

Afb. 205: 1888

Afb. 208: Datum onbekend ©KIK

Afb. 206: 1907

schoosteenmantel in de voorkamer. Vanaf 1831 werd het huis bewoond door E.H. Joannes Martinus Josephus Verhoeven,
onderpastoor van Sint-Waltrudis, voor 36 gulden per jaar. Een vroegere bewoonster, juffrouw Van Hamme, had er een aantal
meubelen achtergelaten, met onder meer twee schouwstukken in de grote kamer en in de kelderkamer. Na het overlijden
van Verhoeven besloot de Commissie op 9 maart 1866 het huis, dat al die tijd geen aanpassingen had ondergaan, grondig te
renoveren. Een meester-timmerman maakte het volgende bestek op:
- Afbraak van drie schouwen, met opruimen en vervoer van steengruis;
- Metselwerk in oude steen van twee schouwen;
- Plafonnering 101m²;
- Plakken van muren 17m²;
- Metselwerk aan binnenmuren, keldertrap en vloeren;
- Reparaties aan roostering;
- Nieuwe plancher 17,5 m²;
- Overtrek van plancher met dun hout 44 m²;
- Paneeldeuren met toebehoorten, 5 stuks;
- Ramen van kleine ruiten tot grote veranderen, 4 stuks;
- Glaswerk in gemelde ramen 6,25 m²;
- Trap in eikenhout 34 treden;
- Houten bekleding van de schouwen 2 stuks;
- Nieuw raam voorzien van dorpel, ijzer en glas;
- Schildering van oud en nieuw schrijnwerk, 2 lagen, 316 m²

Deze werken werden zowat over het hele jaar 1867 gespreid. We nemen aan dat in die periode niet alleen de vensters zijn
aangepast, maar dat ook onder andere het bovenraam rechts van een kloosterraam in een raam van normale breedte werd
omgevormd (zie de ontlastingsboog) en dat de rondboogdeur met bovenlicht werd vervangen door het huidige rechthoekige
exemplaar. Er is echter nog een offerte bewaard, die bijkomende interpretatieproblemen stelt. Op 28 oktober 1866 bood D.
Wuhts aan het uit op te maken voor de som van 1400 frank. Hij zou zorgden voor twee ramen en een deur met bovenlicht,
grote ruiten voor de vijf achterramen, op de eerste verdieping voor een nieuwe zolder en 'den bovensten zolder repareren
met den ondersten' (+ zoldering), tien nieuwe binnendeuren met sloten en fitsen, een draaitrap van onder tot op het hoogste,
nieuwe plafonds onder en boven, alle schouwen afnemen en opnieuw metselen, de vloeren repareren, 'den afbraek dat
niet en dint is aen my'. Dit alles is goed in verband te brengen met het bovengenoemde bestek, maar Wuyts voegde er nog
een tekening aan toe. 'Huis van M. Verhoeven'. We herkennen er de bestaande achterkamers op, maar vooraan rechts is er
een kamer met venster, dan de voordeur met hal, waar zich onder een draaitrap de doorgang naar de achterliggende kamer
bevindt. Deze hal beneemt ook een klein stuk van de huidige voorkamer. Het gevelbeeld moet aldus sterk geleken hebben op
dat van nummer 12, maar: dan moet er een erg smal kamertje gelegen hebben op de plaats waar nu de trap is, en dan is er
een raam rechtst gedicht en is de deur naar rechts verplaatst, waarvan op de voorgevel niets te merken is. Bovendien zou de
hele structuur van moerbalken en dragende binnenmuren veranderd zijn en is de rococostucbepleistering in de voorkamer
zeker niet in haar geheel origineel, wat zeer onwaarschijnlijk is en wordt tegengesproken door waarneming ter plaatse.
Een oplossing voor dit raadsel hebben we niet gevonden, tenzij dat Wuyts zich bij het teken heel er vergist heeft, wat niet
uitgesloten is  als hij zijn ruwe schets pas achteraf uit het geheugen heeft opgemaakt en er wellicht verwarring ontstond
met andere huizen die hij bezocht. Van 1946 tot 1966 woonde en werkte hier Jozef Remi Verellen, rustend priester-leraar en
archivaris van Herentals.'68 De achterbouw met tentdak is denkelijk vroeg 19de-eeuws, hij is immers te zien op de atlas der
buurtwegen van 1845. De oorspronkelijke halfronde achterdeur is nu een binnendeur.69
Iconografische bronnen70
Aangezien de woning reeds in 1684 werd gebouwd staat ze ook getekend op de Ferrariskaart, ze kan echter niet met zekerheid
aangeduid worden. Op de tekening uit 1817 is de woning ook zichtbaar, het dak vormt één geheel met het dak van nummer 10
en 12. Het bouwvolume zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) verandert niet tot op vandaag. Ook de historische
foto's tonen geen verschil met de gevel vandaag.
68  J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 82-86
69   P. Bellemans, T. Bellemans, A. Luyten, J. Cools, Herwaarderingsplan Begijnhof. Deel 1. CHE-analyse woning 11, september 2004
70 Ferraris 1771-1778 / onbekend 1817 / Atlas der Buurtwegen 1843 / Atlas Kadastral 1850 / Atlas der Waterlopen 1888
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Afb. 209: Gevel zijde begijnhof, september 2016
112 |

02.07.07

GILDEKAMER VAN HET BEGIJNHOF

(1)

Identificatie
Huisnummer:

12

Perceel:		

211c

Datering:		

1713

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

			

als monument sinds 1953 (ID 334)

Inventaris:

ID 47021, vastgesteld

Eigenaar:		

OCMW

Gebruiker:		

huurder

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Zogenaamd "Gildekamer". Dubbelhuis van vier traveeën van 1713 (gevelsteen). Lijstgevel
met gecementeerde plint, bepleisterde banden en steigergaten, klossen en krulspie-ankers. Betraliede rechthoekige
vensters met negblokken van imitatie-zandsteen. Rondboogdeur in geprofileerde zandstenen omlijsting met imposten en
diamantkopsleutel, rechthoekig bovenlicht.71

(2)

Situering

Afb. 211: Kadaster 2015 ©FOD Financiën
nr. 12

Afb. 210: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische gegevens
'Dit huis draagt een datumsteen 1713 in de voorgevel. Dit jaartal wordt bevestigd door het Memorie Boeck. Volgens die bron
bouwde Joanna Maria Cardinael in augustus 1713 een huis naast Catharina Van den Zande (zie nummer 11). Daarvoor werden
twee kleine huizen afgebroken. Reeds in 1715 werd het aangekocht door Maria Van IJsendijck. In 1744 ging het over op Anna
Barbara van Looij, in 1751 werd het gekocht door Anna Elisabeth Helsen. Het huis hoorde een tijd samen met het Convent,
(nummer 13) dat twee jaar later was gebouwd. Er is een verbindingsdeur in de voorplaats en de ruimte achter het huis
is gemeenschappelijk. Beide gebouwen droegen ook hetzelfde kadasternummer. In de oude rekeningen blijft deze woning
buiten het blikveld, maar in de negentiende eeuw veranderde de situatie. In 1814 werd voor dit huis pro memorie vermeld:
71   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47021, geraadpleegd op 23 augustus 2016
534 Beheersplan Begijnhof Herentals

| 113

Afb. 212: 1771-1778

Afb. 214: 1843-1845

Afb. 218: 1942 ©KIK
114 |

Afb. 213: 1817

Afb. 215: 1850

Afb. 216: 1888

Afb. 219: 1971 ©KIK

Afb. 217: 1907

'de bove kaemers sy(n) aen de fermerij'. Beneden was het toen verhuurd aan Anna Barbara Van Genegten voor 24 gulden per
jaar. In 1825 werden de grote kamer enerzijds en de kelderkamer met keuken anderszijds apart verhuurd, elk voor 12 gulden.
Vanaf 1844 was het huis niet meer verhuurd.'
'In 1850 werd het gebouw ingericht als ontvangerij en kantoor van de Commissie, wat de tralies voor de ramen verklaart. De
rekening van de werkzaamheden is bewaard gebleven. Metselaar J. Castelyns verdiende 67,67 fr., schrijnwerker J. Oerlemans
95,80 fr. Hun rekening bevat echter alleen arbeidsuren en zegt niets over de aard van hun werk. J. Verstylen leverde nagels
(33,34 fr.). August van Aerschot zorgde voor ijzerwerk (52,46 fr.). Zijn broer Joseph van Aerschot leverde verf, schilderde en
zette een ruit in (46,40 fr., voor o.a. rode menie olieverf, witte verf, stopverf, grijze verf voor binnendeuren, schilderlijm,
gemalen krijtwit, “geel voor eenen troon”, “Barlin blauw” (Berlijns blauw?), gele verf). P.F. Moorkens leverde een tafel en twaalf
stoelen en een leunstoel (140, 75 fr.). Het totaal bedroeg 436,42 fr. Van 29 april tot 23 mei 1863 werd het bureau samen met
de Infirmerie nr. 13 geschilderd door M. Heylen met zijn twee zonen (zie Infirmerie). In 1889 schilderde Joseph van Aerschot
“aan het bureel” in eikenhout voor 44,41 fr., verf en vernis inbegrepen. In 1904 werd de voorgevel heropgevoegd samen met
die van de Infirmerie (zie aldaar). Het bureau werd op het elektriciteitsnet aangesloten in december 1933, wat 134,50 fr.
kostte. Marcel de Grauwe plaatste vier lampen met schakelbord voor 275 fr. Sinds ca. 1972 vindt de Sint-Sebastiansgilde hier
een onderkomen.72
Iconografisch materiaal73
Aangezien de woning reeds in 1713 werd gebouwd staat ze ook getekend op de Ferrariskaart, ze kan echter niet met zekerheid
aangeduid worden. Op de tekening uit 1817 is de woning ook zichtbaar, het dak vormt één geheel met het dak van nummer
10 en 11. Het bouwvolume zoals zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen (1842-1845) verandert niet en blijft vandaag ook
nog bewaard. Op de Atlas der Waterlopen is duidelijk zichtbaar dat het gebouw werd samengevoegd met de Infirmerie
(nummer 13), dit gebeurde vermoedelijk omstreeks 1850. Vanaf dan kreeg woning nummer 12 dezelfde gevelbehandelingen
als de Infirmerie.
Historische foto's tonen allemaal een gevelbeeld dat
weinig veranderd is sindsdien. Enkele aanpassingen
kunnen worden waargenomen. Door het aanbrengen
van cementering op de schoorsteen is de similiband in
pleisterwerk verdwenen. Ook de sierlijke lantaarn werd
verwijderd. Meer recent werd een metalen uithangbord
aangebracht. De huisnummerschildering bevond zich
aanvankelijk aan de rechterzijde van de deur, vandaag
werd deze aan de linkerzijde aangebracht. De natuurleien
werden vervangen door kunststofleien.

Afb. 220: 1909 ©Beeldbank Kempens Erfgoed

Afb. 221: Datum onbekend ©Delcampe

72   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 92-94
73 Ferraris 1771-1778 / onbekend 1817 / Atlas der Buurtwegen 1843 / Atlas Kadastral 1850 / Atlas der Waterlopen 1888
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Afb. 222: Gevel zijde begijnhof, september 2016
116 |

02.07.08

INFIRMERIE, HEDEN BEGIJNHOFMUSEUM

(1)

Identificatie
Huisnummer:

13

Perceel:		

211b

Datering:		

1715

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

			

als monument sinds 1953 (ID 334)

Inventaris:

ID 47022, vastgesteld

Eigenaar:		

OCMW

Gebruiker:		

openbaar

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Zogenaamd "Infirmerie". Dubbelhuis van vijf traveeën in traditionele bak- en zandsteenstijl,
van 1715 (zie jaarankers aan voorgevel en jaartal van witte steen aan achtergevel). Verankerde lijstgevels met licht verhoogde
begane grond, gecementeerde plint, bepleisterde banden en steigergaten. Rechthoekige vensters met geprofileerde
negblokken, achtergevel met beluikte benedenvensters en bewaard kloosterkozijn. Hoger opgaande centrale travee met aan
voorgevel getrapt dakvenster met overhoeks topstuk, korfboogluik en uurwerk, aan achtergevel tuitgeveltje met overhoeks
topstuk, schouderstukken en korfboogluik. Barokke rondboogdeur in geprofileerde zandstenen omlijsting met imposten
en sleutel onder gebogen waterlijst en grillig bovenlicht in zandsteenomlijsting. Achtergevel met dito deur in eenvoudige
geprofileerde omlijsting met diamankopimposten en -sluitsteen onder rechth. bovenlicht. Interieur met bewaarde
balkenstructuur, vloeren en op benedenverdieping 18de-eeuwse stucplafonds; ingericht als begijnhofmuseum. Achteraan laag
verankerd bijgebouw onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat), verankerde bakstenen lijstgevels met ritmerende
lisenen en geprofileerde, beschilderde daklijst; korfboogpoorten en -doorgang.74

(2)

Situering

Afb. 224: Kadaster 2015 ©FOD Financiën
nr. 13

Afb. 223: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Zie beheersplan van het Begijnhofmuseum
74   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47022, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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Afb. 225: Gevel zijde begijnhof, vlnr. nummers 16-15-14b, september 2016

Afb. 226: Gevel zijde begijnhof, nummer 15, september 2016
118 |

02.07.09

BEGIJNENHUIZEN 14 - 15 EN WELZIJNSGEBOUW 16

(1)

Identificatie
Huisnummer:
Perceel:		
Datering:		
Bescherming:
Inventaris:
Eigenaar:		
Gebruiker:		

14 (a en b)
207
1663
als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)
ID 47023, vastgesteld
De Smet-Goossens
erfpacht

Huisnummer:
Perceel:		
Datering:		
Eigenaar:		
Gebruiker:		

15
206
1722
OCMW
huurder

Huisnummer:
Perceel:		
Datering:		
Eigenaar:		

16
203
1722
OCMW

Gebruiker:		

OCMW

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Deels aangepaste, gelijkaardige rijhuizen met 17de-eeuwse kern, nr. 14 met jaartal 166.
(gesinterde steen), nrs. 15-16 met verweerde zandstenen gevelsteentjes anno? Bepleisterde steigergaten en krulspie-ankers.
Aangepaste nr. 14 met gecementeerde plint waarin keldergaten en bepleisterde banden; achtergevel met deels betraliede
vensters waarvan één met brede beschilderde omlijsting; aangepast interieur met behouden opkamertrapje. Nrs. 15 en
16 met aangepaste achtergevel verhoogd met dakvenster onder tuitgevel met overhoeks topstuk en schouderstukken,
rondboogluikje met zandstenen diamantkopsleutel en -imposten; nr. 15 met sporen van gedichte vensters: bouwnaden,
ontlastingsbogen, zandstenen latei en dito negblokken; nr. 16 met venster in beschilderde omlijsting.75

(2)

Situering

Afb. 228: Kadaster 2015 ©FOD Financiën
nr. 14-15-16

Afb. 227: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed
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Afb. 229: Datum onbekend ©Delcampe

Afb. 230: Datum onbekend ©Delcampe

Afb. 231: Nummer 14, datum onbekend ©KIK

Afb. 232: Nummer 15, datum onbekend ©KIK

120 |

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
> Nummer 14a
'Al doet de behandeling die de voorgevel in 1904 heeft ondergaan, anders veronderstellen, toch vormt dit huis het spiegelbeeld
van nummer 14 ben werd het er samen mee gebouwd. In gesinterde baksteen kan men op het belendende huis '166' lezen.
De rekening van het hof 1660-1664 vermeldt de bouw van nieuwe huizen samen met een uitgebreide reparatie van het (oude)
groot convent, dat toen dicht bij de poort van de Begijnenstraat stond. De uitgaven voor de verschillende projecten zijn helaas
meestal niet uit elkaar te houden. Er is sprake van 'die fondamenten ... aen de nieuwe huijsen', 'gruijs om te fonderen ... aen
de nieuwe huijsen', 'sant te halen tot het nieuw huijs ende gruijs tot die fondamenten tot die huijsen aen den water cant'
enzovoort. Vreemd is de voortdurende onduidelijkheid over een of verscheidene huizen. En wat betekent 'die huijsen aen den
water cant'? Dat zou kunnen slaan op de kant van het Fundatiehuis, waarachter een aftakking van de Maas liep. Een van deze
afgebroken huizen droeg trouwens het jaartal 1661. Een nagekomen rekening zer ons op een ander spoor. Op 29 december
1665 ontving timmerman Francois Van Eijnde 75 gulden voor zijn arbeid aan het 'nieuw huijs'. Adriaen Schellens kreeg nog 1
gulden voor vracht van het hout tot het bouwen van 'het huijs aen het clijn convent'. Dat klein convent stond op de plaats van
de huidige nummers 15 en 16. De waterkant is dus hier, zoals ook uit andere documenten blijkt, de kant van de huizen aan de
steenweg, waarvan de tuin grenst aan de Maasloop.'
'De registers van de aankoop van huizen geven nog meer duidelijkheid. In 1663 kocht Geerttruijt Cornelis voor 350 gulden
'het half huijs aen het convent', het klein convent zoals later zal blijken. De andere helft werd gekocht door Maria Swinnen
voor dezelfde prijs. Reeds op 20 december 1664 kocht Catelijn Nuijts het halve huis van Swinnen, die ondertussen overleden
was. In 1679 kocht begijn Maria Peeters uit Geel de andere helft. In 1692 kocht Goelken Van Geel het half huis van Nuijts,
in 1697 kocht Anna Peeters, zus van Maria, het op haar beurt. Na de dood van Anna kocht Joanna De Kater dit deel in 1709.
In 1740 kocht Joanna De Kater bovendien het half huis waar Maria Peeters gestorven was. In 1747 kocht Maria Theresia
Rademaeckers het hele huis. Deze laatste vinden we op de juiste locatie terug in de volkstelling van 1755. Maria Vrancx kocht
het huis in 1797. Haar vinden we terug in de adressenlijsten van de Franse tijd.'
'In de rekeningen wordt het huis maar één keer duidelijk vernoemd. In april 1727 vreesde de bewoonster, begijntje Maria
Peeters, immers voor brand vanuit de schouw van de keuken van het (nieuwe) Convent. Er werden 500 stenen gebruikt om
de muur aan haar kant te versterken.'
'Rond 1875 was deze weinig gerieflijke woning in twee delen verhuurd, elk voor slecht 7,5 frank. In 1879 werd het huis bij
de Infirmerie ingelijfd. Vermoedelijk enige jaren later werd het zowel beneden als boven via een deur verbonden met de
Infirmerie. Toch werd het later nog verhuurd, van 1904 tot 1910 tegen 20 frank per jaar, en opnieuw vanaf 1923. De laatste
decennia diende het enkel als werkplaats en magazijn. Vanaf 1970 stond de verwarmingsinstallatie van de kerk in de opkamer.
In 2004 werd ze op gas overgeschakeld en op de geïsoleerde zolder geplaatst. Om onduidelijke redenen wordt die huis ook
'het koffiehuis' genoemd. In 1904 werd de voorgevel, samen met die van de Infirmerie en van nummer 12, gereinigd en
heropgevoegd met opgelegde knipvoegen. Er werden similispeklagen in pleisterwerk en een cementen plint aangebracht.'76

> Nummer 14b
'Dit huis, het spiegelbeeld van 14a, draag in gesinterde steen het jaartal '166' op de gevel. Het werd in 1663 voltooid, zoals
blijkt uit de bovengenoemde bouwrekening uit 1661-1664 en uit de aankoopakten. In 1663 kochten de gezusters Helena en
Anna Maes 'het nieuf huijs aen het cleijn convent' voor 700 gulden. Na de dood van Helena kocht Maria Stessens in 1683
de helft van het huis. In 1705 kochten Geertruij Van Meensel en Maria Van Diessen het huis. Zij bouwden vervolgens de
achterkeuken. In 1722 kocht Anna Margarita Luijten het half huis met de achterkeuken. In 1737 kocht Dimpna Verluijten het
andere halve huis van de overleden Geertruij. De kelder moest toen gerepareerd worden, wat vermoedelijk in 1742 gebeurde.
In de volkstelling van 1755 vinden we Dimpna Verluijten op dezelfde plaats terug.'
76   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 129-133
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'In 1863 was het huis bewoond door juffrouw Borremans. Het werd toen samen met enkele andere huizen 'van binnen en
buyten' geschilderd door Jos Versteylen. Het gebruikte daarbij loodwit nummer 1 gewreven verf, gekookte olie, bruine oker
gewreven, lampzwart, stopverf mastiek, vuurlak vernis en 'sicatif venis'. Met nog een paar ruiten van 50 centimeter hoog en
breed kostte het materiaal 180 frank. Rond 1875 was dit huis verhuurd in twee delen, elk voor 25 frank.'
'Bij de opfrisbeurt aan de voorgevels van de Infirmerie en de aanpalende huizen met opliggend voegwerk en schildering in
1904 werd merkwaardig genoeg de rechtertravee van nummer 14b mee betrokken, terwijl de linkertravee, met de buitendeur,
onaangeroerd bleef en qua afwerking aansluit bij de volgende huizen (geen similispeklagen, duidelijk sporen van gewijzigde
muuropeningen). Daar ook de afvoerbuis in het midden van de gevel is geplaatst, is het uitzicht van de gevel misleidend.
Ook de achtergevel vertoont sporen van gewijzigde muuropeningen. Eén kloosterraam op de verdieping werd gedicht. Het
achterraam van de grote benedenkamer is getralied en rondom gekaleid.'77

> Nummer 15
'Dit huis van vier traveeën, het spiegelbeeld van nummer 16, vertoont duidelijk sporen van verbouwing van deur en vensters.
Op de voorgevel van nummer 16 staat op een witte gevelsteen 'ANNO' te lezen. OP de gevel van nummer 15 bevindt zich
een gelijkaardige steen, maar die is te erg verweerd om hem te kunnen ontcijferen. De bouwrekening van twee grote huizen
uit 1722-1723 helpt ons echter verder. Daaruit blijkt dat ze aan de steenweg stonden, aangezien ze achtertuinen hadden.
Met behulp van de huizen- en bewonerslijsten van de Franse tijd in combinatie met de volkstelling van 1755 en andere
aanduidingen inzake huren en kopen van huizen was het mogelijk met zekerheid te besluiten dat de nummers 15 en 16
wel degelijk de huizen uit 1722 zijn. De rekeningen van de bouw zijn zeer gedetailleerd. Er werden leningen aangegaan bij
particulieren voor een totaal van 4908 gulden. [...] Er was duidelijk slechts één waterput en pomp, vermoedelijk te situeren
op de scheiding van de twee huizen. [...] Het loon van een tuinier en de levering van plantsoen maken deze rubriek rond.'

Afb. 233: 1771-1778

Afb. 235: 1843-1845

Afb. 234: 1817

Afb. 236: 1850

77   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 135
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Afb. 237: 1888

Afb. 238: 1907

'De bouwactiviteit lag gespreid van begin 1722 tot eind 1723. De rekening voor beplating is bijzonder interessant, zowel voor
de aard van de beplanting (haagbeuk) als om de plaatsaanduiding: 'van de hoven effen te macken en te spaeijen achter de nief
huijsen', [...] roeijen en banden en noch eenigh plansoen gebruijckt tot de nief hage achter de nief huijsen. In 1722 werden
beide huizen verkocht voor 700 gulden elk. Het huidige nummer 15 ging naar juffrouw Maria Janssens, die trouwens zelf
de rekening opstelde, en nummer 16 naar juffrouw Maria Van Diessen, allebei hofmeesteres. Maria Janssens werd in 1739
opgevolgd door haar nicht Maria Catharina Peeters. Later, tot 1844 was nummer 15 verhuurd voor 42 gulden per jaar. Vanaf
dan werd het in twee delen verhuurd, elk voor 18 gulden. Pro memorie stond in het huurboek vermeld: 'blyft aen het huis 3
schoustukken' en andere voorwerpen. Rond 1875 bedroeg de huurprijs van het hele huis 68 frank.'78

> Nummer 16
'Dit huis werd samen met nummer 15 gebouwd in 1722-1723. Voor de bouwrekening kan dan ook verwezen worden naar
de info vermeld bij nummer 15. Tijdens de bouw werd nog bepaald dat tussen dit huis en het buurhuis, voorganger van het
huidige Convent (nummer 17), een loden goot diende te worden gelegd. Dat buurhuis diende ook pannen of leien te krijgen
'op den voedt des dacks' en van een kelder te worden voorzien. Op 4 november 1722 kocht juffrouw Maria Van Driessen
het huis en op 13 februari 1742 werd het overgenomen door Anna Margarita en Dimpna Verluijten. In 1863 woonde hier
juffrouw Van der Vloet en werd het huis van binnen en van buiten geschilderd door Jos Versteylen, samen met verscheidene
andere woningen (zie bij nr. 14b). Rond 1875 was het verhuurd voor 68 frank per jaar. Binnen is de gelijkenis met het buurhuis
nummer 15 groot.' 79

Iconografisch materiaal80
Woningen nummer 14a, 14b, 15 en 16, respectievelijk gebouwd in 1663 en 1722 zijn getekend op de Ferrariskaart uit 17711778, maar de begrenzing van de vier bouwvolumes op zich is niet te onderscheiden. Op de tekening uit 1817 werden zeven
huizen getekend tussen de Infirmerie en nummer 17, terwijl dit er in werkelijkheid maar vier waren. De tekening geeft wel
aan dat de huizen uniforme gevels hadden onder een doorlopend dak. Links van de Infirmerie werden twee smalle huizen
(mogelijk nummer 14a en 14b) en vervolgens iets bredere huizen getekend. De Atlas der Buurtwegen (1843-1845) geeft
de bouwvolumes goed weer. Hierop is nog zichtbaar dat de nummers 14a en 14b duidelijk als elkaars spiegelbeeld werden
gebouwd. Nummer 15 en 16 zijn niet van een achterbouw voorzien, terwijl het gebouw in situ qua materialiteit toch een
negentiende-eeuwse aanbouw aanduidt. Ook op de Atlas Kadastral (1850) is deze situatie te onderscheiden, de tuinen van de
vier huizen lopen door tot aan de Maasloop. In 1907 is een deel van de achterbouw van nummer 14b bij nummer 15 gevoegd.
Op geen enkele historische foto zijn de dagkanten van
woning 14a gekaleid, terwijl die van 14b, 15 en 16 wel
gekaleid zijn. De dagkanten waren eens gekaleid, dit is
nog zichtbaar aan kaleisporen in situ. Wellicht werden ze
verwijderd tijdens de gevelopfrissing van 1904. Er werden
geen oude foto's teruggevonden ouder dan 1904.
Er zijn enkel op woning 14a similibanden te zien. De luiken
van nummer 14b, 15 en 16 die op oude foto's zichtbaar zijn,
zijn vandaag niet bewaard. De oorspronkelijke natuurleien
zijn vervangen door kunststofleien.

Afb. 239: Nummer 16, datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfg.

78  J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 140-143
79  Ibid., pp. 147-151
80 Ferraris 1771-1778 / onbekend 1817 / Atlas der Buurtwegen 1843 / Atlas Kadastral 1850 / Atlas der Waterlopen 1888 / kadaster1907
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Afb. 240: Gevel zijde begijnhof, september 2016
124 |

02.07.10

CONVENT 17 (WELZIJNSGEBOUW)

(1)

Identificatie
Huisnummer:

17

Perceel:		

202a

Datering:		

1715-1716

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

Inventaris:

ID 47024, vastgesteld

Eigenaar:		

OCMW

Gebruiker:		

OCMW

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Zogenaamd "Convent" van 1715-1716, in 1979 ingericht tot dienstencentrum voor bejaarden.
Gerestaureerd, half vrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën met bepleisterde en beschilderde lijstgevels, houten lateien.
Rechthoekige deur met bovenlicht in hardstenen omlijsting onder gestrekte waterlijst; bovenlicht met sierlijke tussenstijl.81

(2)

Situering

Afb. 242: Kadaster 2015 ©FOD Financiën
nr. 17

Afb. 241: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
'Voortgaande op de perceelverdeling zoals die aangegeven wordt op de Atlas der Buurtwegen van 1845 en de Atlas Kadastral
van 1850, moet men besluiten dat hier oorspronkelijk twee huizen stonden. De tuin omvatte de percelen G200 en 201.
Ook de vergelijking van de huisnummers in de Franse tijd leidt tot die conclusie. In 1827 werd het huis 'westwaarts van de
pastorie' bouwvallig bevonden. Ook moest het strodak vernieuwd worden, maar dat was bij politiereglement verboden. De
Commissie besloot het huis te herstellen. Eerst was vermoedelijk maar een beperkte restauratie bedoeld, die op minder dan
100 gulden geschat werd. De werkzaamheden sleepten echter aan en namen uiteindelijk heel wat grotere proporties aan. Het
is opvallend dat vanaf het einde van 1827 tot 1830 veel oude, al dan niet gebroken bakstenen, plaveien, 'klompkens' en een
beperkte hoeveelheid witsteen werden verkocht. Mogelijk kwamen die voor een deel van het uitgewoonde huis.'
'Hoewel het in de rekeningen niet uitdrukkelijk gezegd wordt, kunnen we vermoeden dat een aantal uitgaveposten in 182981   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47024, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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Afb. 243: 1771-1778

Afb. 245: 1843-1845

Afb. 244: 1817

Afb. 246: 1850

Afb. 249: Datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed
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Afb. 247: 1888

Afb. 248: 1907

Afb. 250: Datum onbekend ©Delcampe

1831 op de reparatiewerken betrekking hadden. De uitgaveposten lijken logisch in elkaar te passen in het kader van de
grondige renovatie van een bouwvallig huis, dat voortaan als Convent werd gebruikt en betiteld. Vermoedelijk verkreeg het
gebouw toen grotendeels zijn huidige volume. In 1837 wordt de nieuwe vestigingsplaats van het Convent bevestigd door
een genummerde lijst van huizen uit dat jaar, die het op de huidige plaats situeert. In 1863 werd het Convent van binnen en
van buiten geschilderd door Jos Versteylen, samen met verscheidene andere woningen. In 1876 werkte metselaar Livinus
Keulemans in de pastorie en het Convent, blijkbaar om er te witten. In 1896 schilderde Florent Heylen het Convent. Het gebouw
werd na de restauratie in 1979 onder leiding van architect Paul Gevers door het OCMW omgevormd tot dienstencentrum voor
senioren.'
'Op de zolder van het Convent is de scheidingsmuur naar nummer 16 zichtbaar. De originele buitenmuurafwerking van
nummer 16 heeft hier stootvoegen en lintvoegen met dagstreep en baksteencorrectie, een aanwijzing dat de voorganger van
het Convent eerst geen verdieping had en woning 16 hoger opgetrokken was.'82

Iconografisch materiaal
Vermoedelijk werd het gebouw bepleisterd en licht geschilderd vanaf het moment dat de twee aparte woningen tot één
Convent werden verbouwd. Op iedere historische foto is de witgeschilderde gevel zichtbaar met een donkerdere plint. De
luiken van de ramen werden verwijderd. Op de oudste historische foto's zijn luiken op de eerste verdieping te zien, deze
werden eerder verwijderd dan de luiken van de gelijkvloerse verdieping. Hierdoor zijn een aantal oude foto's bewaard waar
enkel luiken op de gelijkvloerse verdieping zichtbaar zijn.

Afb. 251: 1971 ©KIK

82   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 157
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02.07.11

VRIJSTAAND BEGIJNENHUIS 18

(1)

Identificatie
Huisnummer:

18

Perceel:		

198b

Datering:		

1773

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

Inventaris:

ID 47025, vastgesteld

Eigenaar:		

OCMW

Gebruiker:		

Erfpacht

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Vrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën opgericht in 1773, later vernieuwd. Rechthoekige
deur in hardstenen Lodewijk XVI-omlijsting met voluutsleutel, festoenen en gestrekte waterlijst, bovenlicht met sierlijke
tracering.83

(2)

Situering

Afb. 254: Kadaster 2015 ©FOD Financiën
nr. 18

Afb. 253: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
Van de pastorie werden veel gedetailleerde bouwgegevens bewaard. Hiervoor wordt verwezen naar het boek van J. Cools en
P. Bellemans. Hieronder worden de belangrijkste gegevens overgenomen. 'Tot in de Franse tijd woonde de pastoor buiten het
hof in het huis met de rococogevel84 achteraan in de Burchtstraat. Vanaf 1 januari 1806 vestigde hij zich binnen de muren van
het hof in 'het huis van Joanna Mertens'. In 1814 woonde hij in 'het huis van Heyliger'. Het gaat echter wel om hetzelfde huis,
het huidige nummer 18, nog steeds bekend als de pastorie. Het register van goederen uit 1805 en volgende jaren is daarover
formeel. Joanna Mertens, overleden op 14 november 1805, had er enige jaren gewoon, na de dood van Anna Maria Heyliger.
Deze laatste was geboren in Keulen rond 1738, geprofest in 1758 en overleden op 21 december 1801. In 1777 verkreeg ze dat
het begijnhof op haar kosten een nieuw huis zou bouwen, volgens het voorgelegde plan en te dekken met leien. Daarvoor
83   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47025, geraadpleegd op 23 augustus 2016
84   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47039, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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Afb. 255: 1771-1778

Afb. 257: 1843-1845

Afb. 256: 1817

Afb. 258: 1850

Afb. 261: 1913 ©Beeldbank Kempens Erfgoed
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Afb. 259: 1865

Afb. 260: 1894-1903

Afb. 262: datum onbekend ©Delcampe

diende een bestaand huis te worden afgebroken, maar de bejaarde bewoonster, Anna Van den Hert, zou levenslang in het
nieuwe huis mogen komen wonen. Nog een voorwaarde was dat de afbraakmaterialen zouden dienen tot voordeel van het
hof, maar dat voor het nieuwe huis degelijke materialen diende te worden gebruikt. Na de dood van beide begijnen zou het
huis een eerste maal worden 'verkocht' (een levenslang gebruiksrecht) ten voordele van de kerk, later van het hof. Na de dood
van Joanna Mertens werd het huis de woning van de pastoor. De stijl van het huis, meer bepaald de mooie deuromlijsting in
Louis XVI, verwijst duidelijk naar de classicistische periode. Mogelijk was dit het eerste gebouw te Herentals in die stijl. De
pastorie in de Burchtstraat uit 1773 was nog in rococo opgevat, de nieuwe gevel van de stadsbrouwerij Het Schaliken uit 17801781 was strak classicistisch.'
'Oorspronkelijk hoorden bij de pastorie behalve het huis (G198) ook drie percelen tuin (G195, 196 en 197). Met een totale
oppervlakte van 26a en 30ca was dit veruit het grootste woonerf van het hof.'
'Over de vroege bouwgeschiedenis van dit huis is verder zo goed als niet bekend. Het was in ieder geval reeds vóór de komst
van de pastoor een prestigieuze woning. Volledigheidshalve signaleren we hier een uitvoerige bouwrekening 'Noticie van de
pacterij', lopende van april 1810 tot augustus 1811, met lonen voor metselaars en timmerlieden, reinigen van steen, aankoop
van kalk, hout, pannen, enzovoort. Moeten we 'pacterij' als 'pasterij' of eerder als 'pagterij' lezen? Gaat het wellicht om de
bouw van de oostpronkelijke vrijstaande achterbouw van de pastorie?'
'in 1833 maakte timmerman J.F. Oelemans negen ramen met de slagvensters in de pastorie tegen 10 gulden per stuk. P.
Verdonck uit Turnhout ontving 23 gulden voor acht pompen voor de slagvensters en de ramen.'
'Pastoor Josephus Jacobs schreef in 1852 dat hij in 1846 nog 10 nieuwe ramen in de pastorie had laten plaatsen. In 1866 werd
de pastorie geschilderd door Martinus Hofmans, na openbare aanbesteding. Uit de offerte van een concurrent, Joseph Van
Aerschot, maken we op dat de pastorie 16 ramen telde, waarvan 18 slagvensters.'
'In 1882 of kort ervoor kreeg de pastorie een nieuwe achterbouw. De rekening daarvan werd niet gevonden, wel de
vermelding dat Vincent Verstreyden deze achterbouw in 1882 schilderde. Het enige wat we ter zake uit de kadasterkaarten
kunnen besluiten, is dat de vroegere vrijstaande achterbouw, die zoals aan de Infirmerie parallel liep met het hoofdgebouw,
plaatsmaakte voor een achterbouw die aansloot op het hoofdgebouw. Vermoedelijk kwam er toen links een veranda met
serre, zoals die in de jaren 1950 nog aanwezig was, terwijl rechts keuken en dienstvertrekken zoals sanitair anders werden
ingericht.'
'Op 3 juni 1908 besloot de Commissie aan de pastorie werken uit te voeren volgens een ontwerp van architect J.B. Van Bouchout
uit Lier, leraar aan de Herentalse tekenschool. Aannemer Frans De Ceuster werd ermee belast. Het werk hield onder andere
het bouwen van een kelder in, maar meer details zijn niet bekend. Ongetwijfeld werd toen de kelderkamer, die achteraan links
gelegen was, op gelijkvloers niveau gebracht en met de voorste kamer tot een suite verbonden. De onderliggende kelder werd
daardoor zeer laag, maar dat werd gecompenseerd door de bouw van een bijkomende kelder achteraan onder de veranda.
Eind 1908 plaatste de firma T. Picha & Cie uit Gent een mozaïekvloer van 21.81 m². Deze afmetingen komen overeen met die
van de voorkamers, waarbij vooral aan de linkervoorkamer kan worden gedacht. De vloer is nu echter niet meer aanwezig.'
'In 1912 schilderde V. Verstreyden de gevel van de pastorie in olieverf, met als belangrijkste bestanddeel 14 kg witlood.
Ongetwijfeld was dit toen nog een witachtige schildering, zoals uit alle oudere prentkaarten blijkt.'
'In 1929 werden herstellingswerken uitgevoerd aan de serre, die deel uitmaakte van de veranda en onder andere druivelaars
bevatte. In oktober 1930 werd de elektrische leiding in de pastorie gelegd. Marcel de Grauwe zorgde voor de aansluiting van
13 lampen en 3 stopcontacten.'
'Na de Tweede Wereldoorlog werd de voorgevel, die mogelijk reeds vanaf de oprichting van het huis in 1777 bepleisterd
was, ontpleisterd en heropgevoegd met opgelegde voeg en roodschildering. De achterbouw werd in twee beurten grondig
gerenoveerd en gedeeltelijk opnieuw opgetrokken. Na 1950 werd het gedeelte met keuken en sanitaire voorzieningen
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Afb. 263: 1909 ©Beeldbank Kempens Erfgoed

Afb. 264: Datum onbekend ©KIK

Afb. 266: 1942 ©KIK

Afb. 265: 1971 ©KIK
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aangepast. Rond 1960 werd de serre door een ruime veranda vervangen.'85
Iconografisch materiaal
De Ferrariskaart uit 1771-1778 toont de voetafdruk van een ander gebouw dan dat vandaag bewaard bleef. De pastorie
werd vermoedelijk net na het tekenen van de kaart gebouwd. De kaart toont aan dat er tegenover de pastorie nog andere
gebouwen stonden. Links van de pastorie stonden ook nog huizen. Al deze gebouwen zijn niet meer zichtbaar op de tekening
uit 1817 of latere kadasterkaarten, waaruit besloten kan worden dat ze werden afgebroken en niet vervangen door nieuwe
bebouwing. Tot op vandaag bleven al deze bouwpercelen open en bleef nummer 18 een vrijstaand huis.
Op de tekening uit 1817 is de voorgevel van de pastorie duidelijk zichtbaar, in een verschillende configuratie dan vandaag. De
gevel was verdeeld in vier traveeën, met in de tweede travee de voordeur. Het dak dat vandaag een zadeldak is, was op de
tekening een schilddak. In hoeverre de tekening klopt is onzeker. Tussen de pastorie en het naastliggende nummer 17 is een
poortdoorgang getekend, deze situatie bleef vandaag bewaard.
Op de Atlas der Buurtwegen uit 1843-1845 zien we de eerste achterbouw verschijnen, parallel aan de achtergevel. Wanneer
deze precies gebouwd werd is onbekend. Ook op de kaarten uit 1850 en 1865 zien we deze achterbouw terugkomen. De
L-vorm gedetailleerd weergegeven op de kaart van 1865 is in dezelfde vorm zichtbaar op de Atlas der Waterlopen uit 1888.
Het is pas op de kaart uit 1894-1903 dat de nieuwe achterbouw getekend staat, waarop de veranda en serra als aparte
entiteiten getekend staan.
De tuin van de woning grenst achteraan aan de Maasloop. Het oorspronkelijke huis had drie grote tuinpercelen, met op het
laatste een kleine bijbouw waarvan de functie onbekend is. Op de Atlas der Buurtwegen uit 1843-1845 is zichtbaar dat perceel
37c bij de begijnhoftuin werd gevoegd. De twee overige percelen bleven bij de pastorie horen. In 1907 zijn de twee laatste
percelen samengevoegd en bleef enkel het laatste perceel in het bezit van de pastorie. De topografische kaart uit 1873 toont
duidelijk de tuinmuur die vanaf de pastorie tot aan de Burchtstraat een Maasloop liep. Een groot deel van deze muur blijft
ook vandaag nog bewaard.
Historische foto's tonen aan dat het gebouw aan het begin van de twintigste eeuw inderdaad bepleisterd en wit geschilderd
was. Een foto van de gevel in 1971 toont de gedecapeerde en heropgevoegde gevel, zoals deze vandaag nog steeds is afgewerkt.
De ramen van het gebouw waren op de gelijkvloerse verdieping voorzien van luiken, op de eerste verdieping hadden de
vensters jaloezieën die in opgetrokken toestand verborgen waren achter witgeschilderde sierkappen. De rechterzijgevel was
niet bepleisterd, en kreeg in de tweede helft van de twintigste eeuw een bekleding met kunstleien.

Afb. 267: 1843-1845

Afb. 268: 1873

Afb. 269: 1907

85  J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 158-162
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02.07.12

FUNDATIEHUIS 27

(1)

Identificatie
Huisnummer:

27

Perceel:		

155b

Datering:		

1657

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

			

als monument sinds 1953 (ID 334)

Inventaris:

ID 47026, vastgesteld

Eigenaar:		

OCMW

Gebruiker:		

Stad Herentals

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Zogenaamd "Fundatiehuis" opgericht voor negen begijnen, volgens literatuur in 1647,
volgens eigen waarneming in 1657: zie deels bewaarde datering van gesinterde steen in de voorgevel waarbij de vormgeving
van het cijfer "5" identiek is aan deze van de datering "..55" in oostelijke sacristiemuur van de begijnhofkerk en nagenoeg
identiek aan deze van het jaartal "1715" in de achtergevel van de Infirmerie, tevens dient de aangehaalde stichtingsdatum in
een 17de-eeuws archiefstuk ons inziens als "AO 1657" gelezen te worden. Restauratie in 1982 naar ontwerp van P. Bellemans.
Gelegen aan westzijde van het begijnhof in de as van het pad naar de kerk en deels ingebouwd door schoolgebouwen. Dubbel
huis van drie en vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met aandak
en hoger dakvenster met overhoeks topstuk en zolderluik. Gepikte plint, krulspie-ankers en steigergaten. Benedenvensters in
beschilderde omlijsting, één bewaard en één gedicht kloosterkozijn. Korfboogdeur in beschilderde omlijsting, hoger bovenlicht
van gekoppelde korfboogjes eveneens in beschilderde omlijsting. Zandstenen reliëf met voorstelling van "Trinitas terrestris".
Zijtuitgevel op schouderstukken met muurvlechtingen en rondboogvenstertjes. Lager later aanbouwsel.86

(2)

Situering

Afb. 272: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

nr. 27

Afb. 271: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

86   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47026, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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Afb. 273: 1771-1778

Afb. 275: 1843-1845

Afb. 274: 1817

Afb. 276: 1850

Afb. 277: 1865

Afb. 278: 1894-1903

Afb. 280: Foto vóór de vergroting van 1914 ©Delcampe

Afb. 279: zonder datum ©KIK
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Afb. 281: Foto na de vergroting van 1914 ©Delcampe

(3)

Geschiedenis

'De Fondatie, zoals ze meestal genoemd werd, werd gesticht als gemeenschapshuis voor negen begijnen. In de literatuur werd
herhaaldelijk als bouwjaar 1647 opgegeven, zoals op de gevel in gesinterde baksteen te lezen zou staan. Dat opschrift dient
volgens Hilde Kennes en Rita Steyaert, auteurs van Bouwen door de eeuwen heen - Kanton Herentals (zie hierboven), als 1657
gelezen te worden, cf. de opschriften (16)55 op het scholierenkoor van de begijnhofkerk en 1715 op de achtergevel van de
Infirmerie. Ook in het handschrift van Joannes a Burgundia dient 1657 gelezen te worden in plaats van 1647.'
'De stichters waren priester Philip van Hulsen, koor- en landdeken van Aalst, en juffrouw Cornelia van den Casteele. Ze namen
respectievelijk zes en drie ‘beurzen’ voor begijnen voor hun rekening. De stichting werd officieel aanvaard door de provisor
en de hofmeesteressen op 17 juni 1657. Het huis werd door Joannes a Buirgundia geprezen om 'sijnen schoonen bouw', die
tot 'cieraet' diende, maar zakelijk bekeken bracht het Fundatiehuis volgens hem weinig op voor het Begijnhof. Anders dan de
conventen, die eigendom waren van het hof, anders dan de begijnenwoningen, die ook als ze ‘gekocht’ waren door een begijn,
na haar dood terug aan het Begijnhof kwamen, bleef de Fundatie een aparte instelling. We vinden er in de rekeningen van het
hof maar weinig en dan nog indirecte verwijzingen naar.'
'Een eerste maal duikt een vermelding op op 29 oktober 1665, een daghuur om de straat te maken 'aen de fondacie'. In
dezelfde rekening van het hof 1664-1667 staat op een aparte bladzijde een ongedateerde 'rekeninge van fondement aen
de fondacie', met als belangrijkste posten 14.000 steen (4 gld. per 1.000) en 66 veertelen kalk. Een post vermeldt: 'aen 2
warckmans om den steen uijt te graven op den beggijnhoff' gedurende 5 ½ dag (10 st. per dag elk). Wordt hier het oud
begijnhof bedoeld? Drie man werden betaald voor negen dagen en negen nachten. Er werd een put gevuld op het Begijnhof.
Twee dagen werden besteed 'om hompen uijt te doen'. Metselaar Jan Honinck werkte 7 dagen (18 st. per dag). Verder vinden
we nog de betaling van 5.700 steen, vele karrenvrachten en betalingen voor handlangers. Het totaal bedraagt 259 gld. 15 ½ st.'
'Voor deze wat raadselachtige rekening kan men verschillende verklaringen bedenken. Mogelijk stelden zich na enige jaren
problemen met de stabiliteit wegens de onvastheid van het terrein en de aanwezigheid van de aftakking van de Maas vlak
achter het gebouw, en heeft het hof die werken en kosten op zich genomen. Overigens kan 'aen de fondacie' ook in ruime
zin geïnterpreteerd worden, namelijk 'in de omgeving van de Fundatie'. Dan gaat het eerder om de versteviging van de
achtermuren van de huizen langs de zijtak van de Maas in het algemeen. Een derde mogelijkheid zou zijn dat het Fundatiehuis
eerst geen verdieping telde en dat men bij het optrekken van die verdieping de fundamenten heeft moeten versterken. Dat
zou overeenkomen met de suggestie van architect R.P. Bellemans dat de verdieping pas later werd opgetrokken, maar dat er
slechts zeven jaar zou liggen tussen deze twee bouwfases lijkt dan weer onwaarschijnlijk.'
'De gevel heeft in de loop der tijden duidelijk aanpassingen meegemaakt. Een kloosterkozijn bleef bewaard. De opkamer heeft
een plafond met trogwelfsels en een bepleisterde moerbalk met stucwerkmotief en datum 1740. Belangwekkend is het sterk
verweerde zandstenen bas-reliëf boven de ingang, met voorstelling van de Heilige Familie, de 'trinitas terrestris', ook wel te
interpreteren als de terugkeer uit Egypte. Pas in 1709 duikt het gebouw terloops weer op in de rekeningen van het hof: 'van
de Maes achter de Fondatie te vaghen' 33 gld. 7 st. De vermelding bewijst ten overvloede dat de aftakking van de Maas aan
de westzijde van het Begijnhof eveneens de Maas werd genoemd en dat het gebouw beeldbepalend was voor die zijde van
het Begijnhof, want het wordt hier duidelijk als pars pro toto vermeld. In augustus 1719 werd het werk nog eens overgedaan.
Men moest echter wel de toestemming van de buren vragen om het vuil op hun oever te mogen werpen. Dat lukte 'met een
kleijnigheijt van een presentien'.'
'De Franse tijd zou grondige veranderingen met zich brengen. Op 4 juli 1798 stelde het gemeentebestuur voor het Convent of
'het pensionaat' (hoogstwaarschijnlijk het Fundatiehuis), die tot nationale goederen waren geworden, als school te gebruiken.
Dat plan ging echter niet door.'
'Op 8 en 14 thermidor jaar VII (26 juli en 1 augustus 1799) werd in Antwerpen een verkoping van nationale goederen
georganiseerd, waaronder 'het Noviciaet' (het Convent) en 'het Pensionnaet' van het voormalige Begijnhof van Herentals. Dit
laatste gebouw werd beschreven als volgt: 'Een huys, genaemd het Pensionnaet, gelegen tot Herenthals, op het gewezene
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Afb. 282: 1942 ©KIK

Afb. 283: Datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed

Afb. 284: circa 1982 ©KIK
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Beggyn-hof n°91, bestaende in zeven zoo benede als bove plaetsen, zolder en eenen klynen hof, inhoudende omtrent 6
roeden, in den welken zig bevind eenen borne-put; het gezeyd huys niet verhuert, is door des verstaende (par l’ expert)
geschat op eene inkomste van 80 francs en op een capitael van 3.200-.' Blijkbaar werd geen koper gevonden, want de
goederen bleven ressorteren onder de Commissie, al had de Fundatie nog steeds haar eigen rekeningen, waarover we maar
weinig gegevens aantroffen. '
'De beschrijving van het zogenaamde pensionaat lijkt goed overeen te komen met de oude kamerverdeling van het
Fundatiehuis. Vóór de restauratie van 1982 telde de verdieping vier kamers. Beneden waren er op een bepaald ogenblik
twee scheidingswanden bijgekomen, maar wanneer men die wegliet, had men aldaar drie vertrekken: rechts de kamer van
de huismeesteres, links de woonkamer met keuken en een kleiner vertrek achter de trap, wat het totaal inderdaad op zeven
kamers brengt.'
'In 1858 wordt er nog eens melding gemaakt van de 'Fondatie'. Metselaar Keulemans werkte er in april voor 4,95 fr. en 23,41
fr. Schilder Bruyns zorgde in dezelfde maand voor 24 ruiten vensterglas en in september voor o.a. groene en blauwe verf.
Verstreyden leverde twee eiken ramen voor 40 fr. op 20 november 1858. Deze betalingen gingen via de Commissie, maar toch
had de Fundatie ook nog een minimale eigen boekhouding behouden. Een blad 'Notitie der Fondatie' geeft een lijstje van
inkomsten en uitgaven tussen 1852 en 1858. Het betreft eerder kleine bedragen voor reparaties.'
'Ook in 1868 werd er gewerkt. Schilder August Hofmans zette er o.a. ruiten in (42,80 fr.) en metselaar Henricus Swiers
werkte er voor 61,77 fr. Ongetwijfeld kalkte hij het gebouw, want hij verschafte ook blauwsel (opvolger van het lakmoes?)
en zwartsel. Vermoedelijk ging de woonkwaliteit in het Fundatiehuis meer en meer achteruit. Het werd verhuurd aan een of
twee juffrouwen tegen sterk wisselende tarieven (in 1875 68 fr., in 1886 130 fr., in 1891 34 fr. In één document uit 1903 wordt
het Fundatiehuis als het Heilig-Geesthuis betiteld. Of die benaming ooit courant is geweest, blijft een open vraag.'
'In 1933 stond het huis leeg. De COO besliste het Fundatiehuis te verhuren aan de Oudheidkundige Kring voor een museum
van oudheden, hoewel ze de bovenverdieping van de oude school beter geschikt vond. Dit plan heeft echter geen doorgang
gevonden. Jarenlang diende het gebouw enkel nog als magazijn. In 1982 onderging het een restauratie, uitgevoerd met
OCMW-personeel onder leiding van architect Paul Bellemans. Gedurende enkele jaren, van maart 1986 tot september 1993,
deed het dienst als Stadsarchief. Sindsdien wordt het gebruikt als vergaderlokaal voor verenigingen. Het zwaar verweerde
bas-reliëf werd in 2004 behandeld door VandenBorre-Lauwers.'87

Iconografische bronnen
Van het Fundatiehuis bleven vrij veel oude foto's bewaard. Hierdoor wordt het snel duidelijk dat de woning in de twintigste
eeuw ook een bewogen geschiedenis had. Daar waar er op foto's uit 1942 nog een gebouw in redelijk goede staat te zien is,
toont een latere foto (datum onbekend) het huis in bouwvallige staat en met dicht gemetst kloosterraam. Het tweedelig raam
boven de deur, dat voorheen dichtgemaakt werd, werd terug geopend. Een foto na de restauratie uit 1982 toont de gevel met
nieuw schrijnwerk, een verwijderde schoorsteen en een gepekte plint.
Toen in 1904 de school werd gebouwd ontstond een lege plek rechts van het Fundatiehuis, waar voorheen steeds
begijnenhuizen stonden. De lege plek werd ingevuld als speelplaats voor de school. Na de uitbreiding uit 1914 werd een nieuw
schoolgedeelte tegen het Fundatiehuis aangebouwd, in een veel grotere schaal dan de rest van het begijnhof. Aanvankelijk
was het Fundatiehuis het hoogste huis in een rij woningen van één bouwlaag. Dit is nog goed zichtbaar op de tekening uit
1817. Op de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) is zichtbaar dat er een klein gebouwtje voor het Fundatiehuis stond, dit
is ook nog zichtbaar op de Atlas Kadastral (1850) maar niet meer op latere kaarten. Wat de functie was van deze bijbouw
is onbekend, er kan gedacht worden aan een toilet. Een andere eigenaardigheid is te zien op de kadasterkaart van 18941903 (afb. 278). Hierop worden de percelen voor en achter het Fundatiehuis verbonden, wat impliceert dat er mogelijk een
achterdeur in het gebouw aanwezig was dat via een brugje over de Maasloop toegang gaf naar achterliggende gronden.

87   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 170-176
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Afb. 285: Foto zijde begijnhof, september 2016
140 |

02.07.13

DE HUISJES NAAST HET FUNDATIEHUIS

(1)

Identificatie
Huisnummer:

24a en 24b

Perceel:		

152

Datering:

1904 met zeventiende- en/of achttiende-eeuwse delen

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

Inventaris:

ID 47028, vastgesteld

Eigenaar:		

OCMW

Gebruiker:		

openbaar

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Lager later aanbouwsel

(2)

Situering

Afb. 287: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

nr. 24

Afb. 286: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
'In 1902 werd besloten de twee lage huisjes naast het Fundatiehuis (kadasternummer G151 en 152), die sedert de afbraak
van de lage huizen langs de steenweg in 1891 als magazijn en washuis dienden, maar vochtig en bouwvallig waren, af te
breken. In werkelijkheid was de afbraak slechts gedeeltelijk, want de zijmuren en de achtermuur bleven behouden. Wel werd
de voorgevel heropgebouwd, vermoedelijk ongeveer zoals hij er voorheen uitzag, en het dak werd verlaagd, wat duidelijk te
zien is aan de aftekening van het oude dak op de zijgevel van het Fundatiehuis. Ook het inwendige werd denkelijk aangepast.'
'Het werk werd pas uitgevoerd in 1904. Aannemer August Swiers ontving op 7 december van dat jaar 487,80 fr. voor
'buitengewone herstellingan aan waschhuis en werkplaats'. Daarbij werd gebruikt: ½ m³ mortel, 15 hl kalk, ½ hl Naamse
kalk, 5.325 papensteen, 425 kilo Portlandcement, 35 Beersese pannen, 12 buizen, 5 busselen plafondlatten, 2 wagens zand,
1 kilo haar, 0,50 fr. “engels rood”, 75 plavei à 27 fr., 125 geschuurde plavei à 37 fr., 70 blauwe plavei 9 duim à 40 fr., 15 blauwe
plavei 7 duim à 30 fr., 580 uur à 0,36 fr. per uur, 34 ½ uur à 0,32 fr., 361 ½ uur à 0,28 fr. Steenhouwer F. Lemmes zorgde voor
2 deurdorpels, 2 raamdorpels, 4 linteaus en 2 encadrementen in witte steen voor deuren, dit alles voor 140 fr. Na aftrek
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Afb. 288: 1771-1778

Afb. 290: 1843-1845

Afb. 289: 1817

Afb. 291: 1850

Afb. 292: 1865

Afb. 294: De gevel van de lage huisjes in de verte op een oude foto, begin 20ste eeuw ©Delcampe
142 |

Afb. 293: 1894-1903

van 2 niet gebruikte dorpels bleef 127 fr. te betalen. August Govaerts zorgde rond dezelfde tijd voor de goten. Materiaal en
arbeidsloon voor de timmerman worden niet expliciet vermeld, maar kunnen in de tamelijk grote algemene rekening van Jos
Ceuleers zitten.'88

Iconografische bronnen
Historische kaarten laten reeds vroeg twee lagere huizen zien, links van het Fundatiehuis. Dit bleef zo bewaard op de
negentiende-eeuwse kadasterkaarten. Na de heropbouw in 1904 bleef de voetafdruk van het bouwvolume geljik. Op de
Atlas der Buurtwegen uit 1843-1845 is een gebouwtje zichtbaar in de voortuin van het meest linkse huis (G151), op latere
kadasterkaarten is het verdwenen. Over dit gebouwtje werd geen bijkomende informatie teruggevonden. De aftakking van de
Maasloop liep voor de demping ervan recht achter de achtergevels.
Oude foto's van de volledige voorgevel werden niet teruggevonden, er werden telkens slechts enkele delen gefotografeerd.
Wel is zichtbaar dat de rechtse deur een tweeledig bovenlicht had, terwijl deze nu een vaste houten invulling kreeg. Het
schrijnwerk uit 1904 bleef bewaard. Verder is duidelijk zichtbaar hoe de schoorsteen tegen de gevel van het Fundatiehuis
tussen 1942 en 1982 werd afgebroken. Het houten bouwsel, waarvan de functie onbekend bleef, verdween in dezelfde
periode. De dakgoot van het Fundatiehuis werd afgeleid in de goot van woning nummer 24. Ook dit werd omstreeks 1982
aangepast.

Afb. 295: 1942 ©KIK

Afb. 296: circa 1982 ©KIK

88  J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 179
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Afb. 297: Foto zijde begijnhof, september 2016
144 |

02.07.14

POORTGEBOUW BURCHTSTRAAT

(1)

Identificatie
Huisnummer:

zonder huisnummer

Perceel:		

zonder kadaster

Datering:		

1629-1630

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

			

als monument sinds 1953 (ID 334)

Inventaris:

ID 47028, vastgesteld

Eigenaar:		

OCMW

Gebruiker:		

Kerkfabriek

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Poortgebouw gelegen naast Burchtstraat nummer 30 (voormalige hovenierswoning van
het begijnhof). Half vrijstaand bakstenen poortgebouw onder overkragend leien zadeldakje met aandaken door middel van
inscriptie 1640 gedateerd. Beschilderde duivengaten. Gedrukte zandstenen spitsboogpoort in zandstenen omlijsting.

(2)

Situering

Afb. 299: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

Afb. 298: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
'Aan de buitenzijde van de poort vermeldt een geschilderde inscriptie het jaartal 1640. Het is echter wel bevreemdend dat
in de rekeningen van het hof, beginnend in 1630, geen spoor van de bouw werd gevonden. Voor 1640 stond er in ieder geval
al een poort, die met leien gedekt was, ook wel de 'poort aen de fermerije' genoemd. Op 12 mei 1630 wordt de aankoop van
eikenhout voor 'die groote poorte van het hoff' vermeld. In de rekeningen wordt verder maar weinig specifieks over deze
poort gezegd. Meestal gaat het over kleine reparaties en dikwijls slaan die dan nog op het huis van de portiersters, dat nu
verdwenen is. Volgens een bestek van 1858 dienden de houten poortvleugels vervangen te worden.' Over de juiste datering
van het poortgebouw werd onderzoek gedaan door de heer Cools. De datering 1640 blijkt niet correct te zijn, de bouwdatum
wordt door hem terminus ante quem vastgelegd op 1629-1630.89
89   J. Cools, o.c., 2007, pp. 183-184
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Afb. 300: 1942 ©KIK
146 |

Iconografische bronnen
Oude foto's tonen weinig verschillen met de poort zoals deze vandaag bewaard blijft. Een belangrijke ingreep met een grote
impact op het poortgebouw was de afbraak van de portiersterswoning, die wel nog zichtbaar is op de foto's uit 1942. Door
de afbraak werd het poortgebouw plots een half-vrijstaand gebouw. De sierlijke lantaarn tegen de portiersterwoning is ook
verdwenen. De negentiende-eeuwse houten poort werd recent omwille van de slechte bewaringstoestand gedemonteerd en
opgeslagen. Het poortgebouw heeft momenteel geen invulling van poort meer. Historische kaarten bieden weinig informatie
omdat het poortgebouw niet getekend staat. Ook de huidige kadasterkaarten tonen geen voetafdruk van de poort.

Afb. 301: 1942 ©KIK
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Afb. 302: Zicht op het koor van de begijnhofkerk, september 2016
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02.07.15

BEGIJNHOFKERK

(1)

Identificatie
Huisnummer:

zonder huisnummer

Perceel:		

136

Datering:		

1599-1614

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

			

als monument sinds 1953 (ID 334)

Inventaris:

ID 47015, vastgesteld

Eigenaar:		

OCMW

Gebruiker:		

Kerkfabriek

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Georiënteerde, laatgotische pseudobasiliek van 1599-1614, centraal gelegen op het deels
omhaagde voormalige kerkhof, aan de zuidzijde afgesloten door gietijzeren hekken. Bouwwerken in 1599 (zie inscriptie
zuidgevel) gestart met de oprichting van koor en transept en in de oksels een "scholierenkoor" (noorden) en een sacristie
(zuiden). Schip en zijbeuken voltooid in 1614 (zie jaarankers). In 1655 aanbouw van een west-portaal en vergroting van
het scholierenkoor (zie .. 55 in gesinterde steen in oostgevel). Aanbouwen van zuidoostelijk gelegen bergplaats in 1721 en
tenslotte omvormen van het scholierenkoor tot grote sacristie tussen 1780 en 1787. Verdere herstellingswerken zoals in
de 18de en 19de eeuw aanpassen van de vensters en verwijderen van monelen en venstertraceringen. Bij de neogotische
herinrichting van het interieur in 1874 kregen de -in de 18de eeuw deels gedichte- koorvensters hun uitzicht met gotische
tracering; het neogotisch spitsboogvenster van de westgevel klimt op tot 1932. De zuidelijke transeptgevel werd in 1884
verbouwd van trap- tot tuitgevel. Restauratie naar ontwerp van P.J. Taeymans in 1899. Vooronderzoek voor restauratie onder
leiding van P. Bellemans en R. Steenmeyer in 1997-1998.
Verankerde bak- en zandsteenbouw met ritmerende steunberen onder geknikt zadeldak van bitumen, aandaken en
octogonale houten dakruiter (1754-1756) met open klokkenkamer onder leien peervormige bekroning. Rondboog- (schip
en transept) en spitsboogvensters in bakstenen omlijsting op doorlopende waterlijst. Veelvuldige sporen van de diverse
bouwfasen, veranderings- en herstellingswerken (bouwnaden, gedichte muuropeningen, resten van bepleistering). Kerk
opgetrokken met recuperatiematerialen van het vroegere noordelijk gelegen begijnhof buiten de stad: baksteen en witte
natuursteen (Gobertange en sporadisch Balegemse zandsteen) voor plint, speklagen en dekstenen, sporadische verwerking
van ijzerzandsteen in de plint; 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse herstellingen in Euville (onder andere vensterdorpels,
dekstenen en waterlijsten). Volgens het materieel-technisch onderzoek waren de buitengevels omwille van het onregelmatige
recuperatiemateriaal aanvankelijk voorzien van een afwerkingslaag. Het bakstenen parement had een rode beschildering met
ingesneden voegen en ook de zandstenen elementen (plint, omlijstingen en speklagen) hadden een steenkleurige bepleistering
met fijne imitatievoegen; op dezelfde manier werden omwille van de homogeniteit met het later gebouwde schip imitatiespeklagen tussen plint en vensterdorpels van koor en kruisbeuk aangebracht. Vermoedelijk werden in de vensteromlijstingen
met de rood beschilderde baksteen alternerende imitatieblokken aangebracht en kregen ook de waarschijnlijk bakstenen
monelen en het maaswerk van de vensters een natuursteenkleurige afwerking. Hoe lang deze buitenafwerking werd
onderhouden kon niet achterhaald worden, maar op de bouwonderdelen van 1655 werden geen sporen aangetroffen van
dergelijke afwerkingslaag. Volgens oude documenten werden Westgevel en portaal vanaf de 18de eeuw tot einde 19de
eeuw volledig bepleisterd en gekalkt, terwijl een foto van vóór 1891 toont dat de vensters een gekalkte bandomlijsting
hadden. Dit uitzicht wijzigde bij de restauratie van einde 19de eeuw, toen opnieuw bepleisterde imitatiespeklagen werden
aangebracht en de vensteromlijstingen een geblokte omlijsting kregen met bepleisterde imitatieblokken in contrast met de
baksteen. Hoewel bij deze restauratie de roodschildering van het baksteenparement niet werd hernomen, werden hier en
daar onregelmatigheden in het metselwerk gecamoufleerd met imitatiebaksteenbeschildering (westgevel schip, top zuidtranseptgevel en dagkanten koorvensters).
De plattegrond ontvouwt een uitspringend vierkant portaal, een driebeukig schip van vier traveeën, transept van één travee,
koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, sacristieën in kooroksels en aansluitende bergplaats aan zuidzijde.
Westelijke tuitgevel op schouderstukken doorbroken door neogotisch spitsboogvenster (1932) met monelen en traceringen
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van Euvillesteen in gecementeerde omlijsting onder jaarankers "1614". Onder het venster sporen van het vroeger grotere
venster. Uitspringend portaal van 1655, trapgevel met overhoeks topstuk en bolornament, korfboogpoort in geprofileerde
zandstenen omlijsting onder 19de-eeuws korfboogvenster met ijzeren roeden, platte lagen van gesinterde steen.
Rondboogdeuren in zandstenen omlijsting in zijgevels. Getrapte noordelijke transeptgevel met overhoeks topstuk, sacristie
met gelijkaardige noordgevel met gedicht spitsboogvenster en - evenals aan oostzijde - bouwnaden en deels gesinterde
ontlastingsbogen van de gedichte rechthoekige vensters van het vroegere "pakhuis" onder het scholierenkoor, een soort
doksaal voor de begijnen-zangeressen (zogenaamde scholieren) dat met een houten hekwerk uitgaf op het priesterkoor.
Oostgevel met rechthoekige, beluikt 18de-eeuws venster in hardstenen omlijsting met rechts "..55" van gesinterde steen
als referentie aan het verbouwingsjaar 1655. In het koor spitsboogvensters met natuurstenen neogotische tracering (1874).
Zuidelijke transeptgevel met tuitgevel (1884) en aansluitend lessenaarsdakje ter bescherming van de muurschildering "Christus
op de olijfberg" van C. Fimmers van 1958, mogelijk aangebracht ter vervanging van een oudere afbeelding (zie archivalia
en 18de-eeuwse lithografie). In zuidoostelijke kooroksel: L-vormige "kleine" sacristie met rechthoekig betralied venster en
aansluitend een lage gesloten bergplaats (1721) onder half-schilddak (bitumen) op geprofileerde houten modillons. Boven
de verhoogde rechthoekige sacristiedeur smalle rechthoekige nis en zandstenen gevelsteen met insciptie "IHS/1599". Tegen
de zuidwestelijke hoektravee: vierkant aanbouwsel met "Christus op de koude steen" opklimmend tot begin 18de eeuw
(zie afbeelding uit 1720) en hersteld in de 19de eeuw (zie gebruik Euvillesteen). Natuurstenen plint waarop bepleisterde en
beschilderde lisenen en gebuikte, beschilderde houten zuiltjes onder afgewolfde bedaking (bitumen) op houten modillons.
Gepolychromeerd houten beeld uit begin 18de eeuw met loden mantel van 1899, gerestaureerd in 1998-1999 en (voorlopig)
ondergebracht in het Begijnhofmuseum (zie nummer 13).
Voormalig kerkhof met pomp en een enkele bewaarde grafsteen tegen het koor. Afsluitend neogotisch hek met twee poorten
uitgevoerd door de ijzergieterij A. Van Aerschot in 1879 en 1886. Onderaan brede decoratieve band met vierpasmotieven
waarop spijlen uitlopend op een puntig blad en op regelmatige afstand telkens twee zuiltjes met knopkapiteel verbonden
door een rondboogje met bekronend kruis waarin symbolen refererend aan de dood: weegschaal, gedoofde toorts, gekruiste
zeisen en gevleugelde zandloper.
Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsboogarcade op zuilen met plaasteren koolbladkapitelen, in 1874 aangebracht
ter verrijking van de bij de Kempische gotiek gebruikelijke eenvoudige kapitelen. Beschilderde houten tongewelven, zuidelijke
sacristie met stenen kruisgewelf. Koor en kruising met neogotische decoratieve olieverfschilderingen door J. Van Aerschot en
zonen van 1874: arma Christi (gewelf), genadestoel (noordelijke koormuur), annunciatie (zuidelijke koormuur) en tetramorf
(zwikken van de kruising) omgeven door een decor van neogotische florale en geometrische motieven. Kruisbeuk en schip
met cementbepleistering (1932) en een beschildering in imitatie-natuursteen: simili-ijzerzandsteen voor de plinten en imitatie
witte steen voor de muren en de zuilen.
Mobilair. Schilderijen grotendeels bewaard in het begijnhofmuseum. Diverse gepolychromeerde houten beelden uit de 16de
tot de 19de eeuw: Calvarie (16de eeuw), Piëta (eerste helft 17de eeuw), Heilige Antonius van Padua (18de eeuw), SintFranciscus (18de eeuw), Heilige Familie en Heilige Begga (19de eeuw).
Meubilair. Hoofdaltaar van marmer en albast van 1889 door P. Peters, koperen bekroning door J. Van Rijswijck en tabernakel
in edelsmeedwerk. Zijaltaren: gemarmerde houten portiekaltaren (17de eeuw), in de 19de eeuw verbouwd en meermaals
overschilderd. Twee koorbanken, vermoedelijk opklimmend tot 1670-1673, mogelijk van schrijnwerker J. Verbuecken en
het Antwerpse beeldhouwersatelier van de familie Verbruggen. Communiebank van 1664-1667 door J. Van Tendelo. Eiken
preekstoel van 1680 door J. Verbuecken en Peeter Verbruggen. Eiken biechtstoel, gedateerd "Anno 1634" in kleine sacristie,
voorts in transept herhaaldelijk aangepaste biechtstoelen, voornamelijk vervaardigd van eik, aan noordkant biechtstoel uit
begin 19de eeuw naar model van de vermoedelijk in 1784 aangekochte biechtstoel aan de zuidkant.
Glasramen in koor van 1874 door L. Pluys naar ontwerp van E. Dujardin, in transept van circa 1888-1890 door G. Jaminé.90

90   https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47026, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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(2)

Situering

Afb. 304: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

Afb. 303: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische info
'Koor en transept van de bakstenen kerk werden opgetrokken in 1599. De kerk werd voltooid in 1614. er werd ruim
gebruikgemaakt van recuperatiesteen van het oude begijnhof. Latere bouwfases waren eerder bescheiden: het nieuwe
scholierenkoor en het westportaaltje in 1655, de bergplaats achter de (oude) sacristie in 1721, de huidige sacristie  op de
plaats van het scholierenkoor tussen 1780 en 1787, met binneninrichting in 1788, en de neogotische aankleding van de
kerk vanaf 1874, met de muurschilderingen van Joseph Van Aerschot. In 1673-1677 werd een kerkhofmuurtje van 109
voet lengte, bestaande uit baksteen met een rugbedekking in blauwe steen, langs de steenweg opgetrokken. Het werd in
1879 en 1886 vervangen door het nog bestaande ijzeren herkwerk van August Van Aerschot, broer van Joseph. In 1899 had
een buitenrestauratie plaats onder leiding van provinciaal architect P.J. Taeymans. Voor meer details verwijzen we naar de
uitvoerige bouwhistorische en materieel-technische studie, opgesteld ter voorbereiding van de algemene restauratie onder
leiding van de architecten P. Bellemans en R. Steenmeijer, die plaatshad van 2002 tot 2005. De kerk werd genomineerd voor
de Monumentenprijs 2006.'91

Iconografische bronnen
De plaats waar de kerk werd gebouwd was in de zestiende eeuw nog een open groene ruimte, omsloten door huizenrijen.
Historische kaarten geven aan dat de voetafdruk van de kerk niet meer veranderde in de negentiende eeuw, maar laten wel
goed zien op welke manier de wegenissen werden aangepast.
Van de kerk werden veel historische foto's teruggevonden, die een goed beeld geven van de omgeving van de kerk. Omdat
het gebouw weinig tot geen recente aanpassingen kende, zullen deze foto's vooral een goede bron zijn voor het onderzoeken
van de groenaanleg en beplantingen.

91   J. Cools, o.c., pp. 47-49
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Afb. 305: 1550-1565

Afb. 306: 1771-1778

Afb. 307: 1817

Afb. 308: 1843-1845

Afb. 309: 1850

Afb. 310: 1865

Afb. 311: 1907

Afb. 312: Foto van op het dak van het Molenwaterhof, 1877 - het oude wegenpatroon is nog zichtbaar ©APBHe
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Afb. 313: Foto van het exterieur van de kerk - 1909 ©Delcampe

Afb. 314: Foto van het interieur van de kerk - 1909 ©Delcampe
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Afb. 315: Datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 316: 1909 ©Delcampe

Afb. 317: Datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 318: De voorgevel in de Burchtstraat, september 2016
156 |

02.07.16

BURCHTSTRAAT 30

(1)

Identificatie
Huisnummer:

30

Perceel:		

196d

Datering:		

1894

Bescherming:

als stadsgezicht sinds 1979 (ID 1324)

Inventaris:

ID 47041, vastgesteld

Eigenaar:		

?

Gebruiker:		

?

Beschrijving Onroerend Erfgoed: Enkelhuisje van twee traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak (nok parallel aan
de straat), aansluitend bij de begijnhofpoort van 1640 en de afsluitingsmuur van het begijnhof. Lijstgevel met aflijnende
baksteenfries en getoogde muuropeningen.92

(2)

Situering

Afb. 320: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

Afb. 319: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

(3)

Geschiedenis

Bouwhistorische informatie
'De Commissie besloot op 16 mei 1894 voor de werkman van het begijnhof een woning op te trekken die uitkwam op de straat,
maar inwendig verbonden was met het hof, waar in principe nog steeds alleen maar vrouwen mochten verblijven, zodat hij bij
brand of ongeval onmiddellijk te hulp zou kunnen snellen. Het uitvoerige bestek bepaalde onder andere dat een deel van de
bestaande omheiningsmuur in het huis moest worden geïnterneerd. Deuren en vensters zouden deels door het begijnhof en
deels door de aannemer worden geleverd. Het metselwerk in opstand diende in Boomse papensteen uitgevoerd te worden.
Voor binnenmuren was ook 'bleeken steen' (van Beerse?) toegestaan. Het huis moest gevloerd worden in zevenduimse
Boomse plavei. In de kelder bestond de vloer uit baksteen, overtrokken met cement. Huis, varkenshok, stal en gemak dienden
gedekt te worden met beste Beersese pannen. Het huis (keuken, kamer en gang), de twee mansardekamers boven en het
92 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/47041
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Afb. 321: 1550-1565

Afb. 322: 1771-1778

Afb. 323: 1817

Afb. 324: 1888

Afb. 325: 1850

Afb. 326: 1865

Afb. 328: 1942 ©KIK
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Afb. 329: 1942 ©KIK

Afb. 327: 1907

Afb. 330: 1942 ©KIK

gemak moesten geplafonneerd worden. De timmer bestond in het algemeen uit roodgrenen hout. Het voorraam diende in
eikenhoute te worden gemaakt, de treden van de trap in beuk, ander schrijnwerk mocht in green. Op 20 juni 1894 aanvaardde
aannemer August Van Gelder dit bestek voor de prijs van 1970 frank.'
'Het 'portiershuis' werd gebouwd in het najaar van 1894 en het voorjaar van 1895. Op 11 november 1895 leverde August
Van Aerschot een certificaat dat de bouw goed werd bevonden. Van Aerschot ontving 50 frank voor 'opmaken van plans en
toezicht der werken'. Het huis werd verhuurd aan de suise J.B. Mertens voor 70 frank per jaar.'

Iconografische bronnen
De tekening uit 1817 toont een lege plek rechts van de poort, er was toen nog geen bebouwing aanwezig. Ook de latere
kaarten tonen een lege plek aan de begijnhofmuur. Het is pas op de kaart van 1907 dat het gebouw zichtbaar is, met dezelfde
percelering als vandaag. Rechts hiervan stond nog een gebouw tegen de begijnhofmuur, vermoedelijk een stal of een ander
soort dienstgebouw. Hier tegenover, aan de andere zijde van de muur, stond de schuur die in de jaren zeventig van de
twintigste eeuw werd afgebroken.
Er werden geen historische foto's van het gebouw teruggevonden, wel worden stukken hiervan afgebeeld op foto's van
andere gebouwen. Zo zien we dat het gebouw aanvankelijk een houten kroonlijst met bakgoot had. Dit element is vandaag
verdwenen. Op de foto uit 1990, afkomstig uit het archief van Onroerend Erfgoed zijn nog twee ramen zichtbaar die recent
gewijzigd werden.
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Afb. 331: 3D simulatie van de bebouwing zoals zichtbaar op de Ferrariskaart 1771-1778

Afb. 332: 3D simulatie van de toestand net na de heraanleg van het binnenhof, ca 1888

Afb. 333: 3D simulatie van de toestand net na de afbraak van de lage huisjes aan de Burchtstraat, 1894-1903
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02.07.17

DE VERDWENEN GEBOUWEN

De woningen binnen het begijnhof waren steeds onderhevig aan de groei en afname van de bevolking. Door veranderingen in
gebruik, bijvoorbeeld door de opkomst van het onderwijs in het begijnhof, werden geregeld begijnenhuisjes afgebroken. In de
negentiende eeuw ging het vooral om oudere, kleine woningen, die afgebroken werden omwille van hygiënische redenen. De
ingrepen die gebeurden in de twintigste eeuw hadden een veel grotere impact op het uitzicht van het begijnhof, en zorgden
ervoor dat het begijnhof van Herentals niet werd opgenomen in de UNESCO-werelderfgoedlijst.
Allereerst werden in de negentiende eeuw enkele zeventiende-eeuwse huisjes afgebroken voor de bouw van nieuwe
begijnenhuizen, de huidige nummers 7, 8 en 9. Voor de bouw van de nummer 2 tot en met 6 werd in 1875 het oud convent
afgebroken, een vrijstaand zeventiende-eeuws gebouw met puntgevel aan de Steenweg, atypisch voor de woningen op het
begijnhof.
In 1904 werd zo goed als heel de westzijde van het begijnhof afgebroken voor de bouw van de Sint-Jozefschool, enkel het
Fundatiehuis bleef bewaard. De huisjes naast het Fundatiehuis werden heropgebouwd. De school die werd gebouwd had een
totaal andere schaal dan de gebouwen binnen het begijnhof, iets dat men in die tijd al als spijtige zaak beschouwde. Door
de uitbreiding van de school in 1914 nam dit gevoel enkel maar toe. Toch heeft de school een monumentwaarde, waardoor
ze vandaag mee is opgenomen in het beschermde stadsgezicht van het begijnhof en is opgenomen in de Inventaris van het
Bouwkundige Erfgoed.
De ingreep die gebeurde in de jaren zestig van de twintigste eeuw tekende het begijnhof sterk. De volledige noordelijke huizenrij
werd afgebroken om plaats te maken voor moderne bejaardenwoningen, die sterk verspreid werden over de groenzone
binnen het hof. Hierdoor verdween niet enkel de beslotenheid van het begijnhof en de eeuwenoude begijnenhuizen, maar
ook de historische aanleg van de voortuinen en paden.
Verder werd ook het zeventiende-eeuwse portierstershuis afgebroken, zodat men met zwaar verkeer het begijnhof kon
oprijden en waardoor de poort aan de Burchtstraat momenteel half-vrijstaand is. De aanblik hiervan is erg bevreemdend en
past niet binnen het historische karakter van een gesloten begijnhof. Omstreeks dezelfde periode werden ook de gebouwen
van de oude hoeve en enkele stallingen afgebroken, om plaats te maken voor het spiegelfabriek van Mols-Dom en een
parkeerterrein.
Om aan te tonen dat veel van deze afbraken beeldverstorend hebben gewerkt worden hieronder de verdwenen gebouwen
kort besproken. De oudere huizen die in de achttiende en negentiende door nieuwe huizen werden vervangen worden hier
niet besproken, ze zijn niet rechtstreeks van belang voor dit beheersplan. Voor een uitgebreidere bouwhistorische studie
wordt hier verwezen naar het boek van Jan Cools en Paul Bellemans.

(1)

Het oud convent

Van dit gebouw zijn enkel een aantal kadasterplannen en een schematische tekening uit het begin van de negentiende eeuw
bewaard. Het werd afgebroken voor de bouw van de nieuwe woningen en pastorie (nummer 2-6) in 1876-1877. De oudste
vermelding van het oud convent is een archieftekst uit 1630, maar het gebouw bestond reeds langere tijd. Het gebouw had
een puntgevel en was vrij hoog opgetrokken. De vroeg-negentiende-eeuwse tekening en de latere kadasterkaarten tonen het
als een vrijstaand huis, maar ernaast stonden vermoedelijk enkele lage huizen die reeds rond 1800 verdwenen moeten zijn.
Het convent werd een begijnenwoning toen het nieuwe convent (de Infirmerie, heden Begijnhofmuseum) in 1716 voltooid
werd. Het gebouw werd meestal in twee delen verhuurd. In 1746 vond de 'bovenschool' uit de Kerkstraat, die door een grote
brand werd verwoest, tijdelijk onderkomen in het oude convent. In de negentiende eeuw was het oud convent een vervallen
huis. Een tijd lang was er de bewaarschool gevestigd, een ander deel werd als opslagruimte gebruikt.93

93   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 223-226
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Afb. 334: De zijmuur van de portiersterswoning draagt in gesinterde baksteen vermoedelijk het jaar 1630. Bovenaan zien we ruitvormige
metselaarstekens. Rechts de nog bestaande poort met doorkijkje naar de pastorie uit 1773, links de oude school uit 1863, waarvan enkel
de benedenbuitenmuur nog rechtstaat, de vier huizen uit 17856, de onderpastorie uit 1743 en de Normaalschool uit 1904. Foto X. Puls,
december 1966 © Verzameling J.-M. Goris
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(2)

De huisjes zonder verdieping tussen de poort aan de Begijnenstraat en de kerk

De Steenweg was in de zestiende eeuw aan beide zijde bebouwd, maar gaandeweg werden hier steeds meer huizen
afgebroken. Op de vroeg negentiende-eeuwse tekeningen en ook op een aantal kadasterkaarten zijn lage huisjes te zien.
Tussen het poortgebouw en het pad naar de Achterbos stonden aanvankelijk zes huisjes, op de kadasterkaarten zien we er
nog drie. De andere huisjes werden omstreeks 1818 afgebroken. Tussen het pad naar de Achterbos en de kerk stonden vier
huisjes. Omdat de zeven overblijvende huizen 'vochtig, killig en slecht bewoonbaar' werden bevonden, werden ze in 1891
afgebroken. Op dat moment woonden nog drie personen in de drie huisjes richting het poortgebouw, van de groep huizen
naar de kerk toe stonden er al twee leeg. De twee huisjes het dichtst bij de kerk dienden tot washuis en als werkplaats van de
timmerlieden. In een of meerdere van deze huisjes zou vroeger de brouwerij van het begijnhof gelegen zijn.94

(3)

De portiersterswoning aan de Burchtstraat

De poort aan de Burchtstraat grensde aanvankelijk aan de begijnhofmuur (waar nu de portierswoning uit 1894 staat) en aan
de andere zijde aan een inspringend hoekhuis, dat in 1967 werd afgebroken. Het ging hier over een oud, zeventiende-eeuws
huisje, dat volgens het jaartal in gesinterde stenen in 1630 gebouwd werd. De woning had geen verdieping en vormde de
aanzet van de lange rij huizen van de Achterbos. In de straatmuur van de woning waren metselaarstekens in gesinterde steen
aangebracht, op een tekening uit 1916 door architect Jules Ghobert zien we een ruitenkruis en een zespuntige ster. De laatste
decennia voor de afbraak werd het huisje niet meer bewoond. Het voorste deel werd gebruikt als lijkenhuisje, in het achterste
deel werd enige tijd de brandspuit bewaard.

Afb. 335: De daken van de afgebroken bebouwing van het begijnhof, 1877 of 1878 ©APBHe

94   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 231-232
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Afb. 336: Foto van de huizenrij van begijnenwoningen en links de onderpastorie, X. Puls, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris

Afb. 337: foto van het toilet en pomp tussen het eerste en het tweede Afb. 338: foto van het toilet tussen het eerste en het tweede huis,
huis, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris
december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris

164 |

(4)

De huizen van de Achterbos

Deze huizen komen maar zelden gedetailleerd in beeld. Ze hadden een blinde gevel in de Burchtstraat en werden als woningen
gebouwd voor individuele begijnen. Als er al postkaarten zijn waar de gevelrij op werd afgebeeld, zijn dit meestal fragmenten
uit de Burchtstraat, op foto's van de Sint-Jozefschool. De enige bron die een goed beeld geeft van het uitzicht van deze
gebouwen is de reeks van 26 foto's, gemaakt in opdracht van stadsarchivalis J.-M. Goris, net voor de afbraak in december
1966.
De vier begijnenwoningen tussen de onderpastorie en normaalschool werden in één bouwcampagne gebouwd in 1785. De
bouwrekening is in de archieven bewaard gebleven. Voor de bouw van de nieuwe huizen werden oudere huizen afgebroken.
De gevel van de woningen vertoonden veel overeenkomsten met de gevels van begijnenhuizen nummer 15 en 16, die vandaag
wel bewaard bleven. De huizen telden vier traveeën en twee volwaardige verdiepingen onder zadeldak. Op de gelijkvloerse
verdieping hadden de huizen twee vertrekken, een woonkamer en keuken, gescheiden door de hal met spiltrap, die toegang
verleende tot een opkamertje. Historische foto's tonen toiletten en waterpompen in de voortuintjes, die vermoedelijk
geplaatst werden in het laatste kwart van de negentiende eeuw, toen de huizen na gedurende enige decennia door de
Normaalschool te zijn gebruikt hun woonfunctie terugkregen.95
Historische foto's tonen eenvoudige gevels, gemetst in kruisverband. Boven de ramen zien we een typische achttiendeeeuwse strek. Onder de dakrand zien we een wit bepleisterde kroonlijst, gelijkaardig aan deze die vandaag in de bewaarde
huizen te zien zijn. Het dak was bedekt met Boomse pannen. Opvallend is de afwezigheid  van bouwsporen, de gevels waren
vanaf het begin van moderne houten vensters voorzien, en niet meer van kleinere kruisvensters of rondboogdeuren. Het
schrijnwerk zelf is wel duidelijk negentiende-eeuws. Een foto van het huis naast de onderpastorie toont oudere ramen met
kleinhout, die vroeg-negentiende-eeuws, maar ook origineel uit 1785 kunnen zijn. De ramen waren voorzien van de typische
binnenluiken die in heel het begijnhof aanwezig waren. De deuren waren voorzien van trekbellen.
De achtergevels aan de Burchtstraat waren volledig blind, waardoor het enige licht  in de woningen afkomstig was van de
voorgevel. De woningen hadden geen achterdeur en waren voorzien van een voortuintje. Foto's van het interieur tonen de
typische achttiende-eeuwse spiltrapconstructie met deuren die toegang gaven tot opkamer en kelder. De vloeren waren
afgewerkt met plavuizen maar ook met geornamenteerde cementtegels, een vervanging uit de negentiende eeuw.

Afb. 339: Deze foto toont een opname van de vier huizen gebouwd in 1785. De kleine bouwsels in de voortuinen zijn toiletten, gecombineerd
met waterpompen. De winterse voortuinen tonen geen goed beeld meer, de aanleg was verwaarloosd en een aantal bomen waren reeds
geveld in voorbereiding van de afbraak. Foto X. Puls in december 1966 © verzameling J.-M. Goris
95   J. Cools en P. Bellemans, o.c, 2007, pp. 239-240
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Afb. 340: Het derde huis uit 1785, foto genomen omstreeks 1960 ©APBHe

Afb. 341: De twee meest rechtse begijnenhuizen uit 1785, met ertussen toiletten en een waterpomp. Rechts een vooruitspringend stuk
zijmuur van de afgebroken oefenschool. Op de achtergrond een nog bestaand schoolgebouw aan de overkant van de Burchtstraat, foto X.
Puls, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris
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Afb. 342: Een foto van het interieur van het vierde huis met bewoonster Julieke Van Regemortel. De foto toont de keuken met gootsteen,
keukenraad, binnendeur en de binnenluiken, december 1966 ©verzameling J.-M. Goris

Afb. 343: Het vierde huis uit 1785 naast de reeds in afbraak zijde Afb. 344: Het zagen van de boom tussen de eerste en de tweede
onderpastorie, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris
woning, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris
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Afb. 345: De spiltrap en cementtegels in het derde huis met zuster Delphina Lauwerij, geornamenteerde deuren naar
kelder en opkamer, met boven de kelderdeur een opbergruimte ca 1960 ©APBHe
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Afb. 346: Het vierde huis met bewoonster Julieke Regemortel, Afb. 347: Spiltrap van het eerste of het tweede huis, met toegang tot
achteraan de spiltrap, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris
opkamer en kelder, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris

Afb. 348: Schilderij van het interieur van het eerste of tweede huis, zoals zichtbaar op foto 313, geschilderd door Hippoliet De Cleck met als
titel 'Zuster Suska bij de Leuvense kachel' ©Verzameling Stad Herentals
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Afb. 349: De hofzijde van de onderpastorie uit 1743, bij het begin van de afbraak in december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris

Afb. 350: De centrale deur van de onderpastorie aan de hofzijde.
Links ervan een bouwspoor van een dicht gemetst raam met
achttiende-eeuwse strek, rechts een trekbel, december 1966
©Verzameling J.-M. Goris
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Afb. 351: Foto van de rechtse twee traveeën van de onderpastorie,
het gebouw was al in afbraak, X. Puls, december 1966 ©Verzameling
J.-M. Goris

(5)

De onderpastorie of kapelanie

De onderpastorie verder in de Burchtstraat brandde af in 1742, waardoor en nieuwe locatie voor het gebouw moest worden
gevonden. Dit vond men in de Burchtstraat ter hoogte van het begijnhof, tussen de vier huizen gebouwd in 1785 (toen
waarschijnlijk nog de lagere huisjes die er eens stonden) en de plaats waar nu het Sint-Jozefinstituut uit 1904 staat. De huisjes
die door de kapelanie werden ingenomen hadden aanvankelijk maar één bouwlaag. Dat het gebouw met een verdieping werd
verhoogd is zichtbaar in het parament van de Burchtstraat, afgebeeld op historische foto's. Aanvankelijk keken de voordeur
en vensters uit op de straat, in tegenstelling tot de begijnhuizen die een blinde achtergevel aan de Burchtstraat hadden. Of de
gevel aan het begijnhof ramen of deuren hadden is niet bekend.
De openingen naar de Burchtstraat werden in de negentiende eeuw dicht gemetst, samen met de bouw van de nieuwe
verdieping. Rekeningen bewaard in archieven tonen aan dat het gebouw vanaf het begin met pannen werd bedekt. Het
gebouw werd in 1967 afgebroken. De foto's die stadsarchivaris J.-M. Goris liet maken net voor de afbraak, tonen zowel de
voor- als achtergevel. Bouwsporen tonen aan dat de achtergevel oorspronkelijk centraal een rondboogdeur met halfrond
bovenlicht had, en aan weerszijden telkens drie ramen. De ramen waren kruisramen, de aanzetten van de tussendorpels
waren nog merkbaar. In de gevel van de eerste verdieping waren twee halfronde ramen aangebracht. De gevel aan de hofzijde
had op de foto's uit 1960 zes ramen en een centrale rechthoekige deur op de gelijkvloerse verdieping. De eerste verdieping
telde zeven ramen, met ramen met kleinhout uit de eerste helft van de negentiende eeuw.
De ramen van de gelijkvloerse verdieping waren niet oorspronkelijk, er zijn geen oudere strekken zichtbaar, enkel negentiendeeeuwse. Een deel van een typische achttiende-eeuwse strek was zichtbaar links van de voordeur. Het ging hier over een
oude raamopening. De ramen tonen alleszins geen bouwsporen die wijzen op oudere kruisvensters. Mogelijk had de gevel
aanvankelijk geen raamopeningen naar het hof toe, omdat de priesters niet op het hof mochten wonen. In tegenstelling tot
de begijnenhuizen uit 1785 was het dak van de onderpastorie bedekt met leien.96

(6)

De oude Normaalschool, later gemeentemeisjesschool

Om de normaalschool te kunnen vergroten werden achteraan in de Burchtstraat drie oudere huisjes afgebroken, deze
huisjes zijn nog zichtbaar op de tekening van het begijnhof, gemaakt in het begin van de negentiende eeuw. Het gebouw had
meteen een groter volume dan de rest van de huizenrij. Het telde zeven traveeën en had deuren en vensters aan de zijde
van het Begijnhof, de zijde van de Burchtstraat was alleen op de eerste verdieping van vensters voorzien. Opvallend is dat er
tijdens de gemeenteraad van 5 mei 1862 enkele kritische stemmen opgingen tegen de schaalvergroting, omdat de rooilijn
van de begijnenhuizen werd doorbroken en de 'evenmatigheid' van de bebouwing werd geschonden. Dit was echter geen
meerderheid waardoor het plan van provinciaal architect Johan Van Gastel toch werd aanvaard. Het nieuwe schoolgebouw
werd voltooid in september 1863.
Vanaf 1880 werd het gebouw als lagere meisjesschool aan de stad verhuurd. Na de schoolstrijd diende het opnieuw als
oefenschool van de Normaalschool. Na de bouw van de nieuwe oefenschool aan de overzijde van de Burchtstraat in 1924
verloor het gebouw haar functie, waarna ze verhuurd werd aan het meisjesweeshuis van de Voorzienigheid. In 1933 kocht het
weeshuis de vervallen wolfabriek, gevestigd in het oude minderbroedersklooster. Daar werd vanaf 1934 het nieuwe weeshuis
opgetrokken. De oude school in de Burchtstraat werd later nog gebruikt als soepbedelingslokaal en stempellokaal. Na de
oorlog werd het leegstaande vervallen gebouw ingenomen door clochards, waarna het in 1965 werd gesloopt.

Door het slopen van de gebouwen aan de Burchtstraat ging de kenmerkende blinde gevel (vandaar dat de straat ook een tijd
de Blindestraat heette) volledig verloren. Dergelijke blinde gevels zijn erg kenmerkend en komen nog voor bij de begijnhoven
van Hasselt (Braderijstraat) en Antwerpen (Rodestraat). (afb. 339 p. 173)

96   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 245-255
534 Beheersplan Begijnhof Herentals

| 171

Afb. 352: De gesloten gevel aan de Burchtstraat op een foto genomen  door X. Puls in december 1966, vlak voor de afbraak. Rechts op de foto
is de Normaalschool te zien, gebouwd in 1904. De gevel op de foto is de achtergevel van de oude onderpastorie uit 1743. De zien een latere
ophoging van een huisje met één bouwlaag, waarin twee halfronde vensters zijn aangebracht. Verder zijn bouwsporen zichtbaar van een dicht
gemetste rondboogdeur met bovenlicht en kruisvensters met achttiende-eeuwse strek. ©Verzameling J.-M. Goris

Afb. 353: Detailfoto van de gevel, de gelijkvloerse verdieping werd verankerd met krulspieankers. ©Verzameling J.-M. Goris
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Afb. 354: De blinde muur aan de Burchtstraat. Rechts een stuk van de Normaalschool, met hiernaast de oude onderpastorie en vervolgens de
vier begijnenhuizen, de reeds grotendeels afgebroken school en de spitse gevel van het portiersterswoning zijn in de verte ook nog zichtbaar,
foto X. Puls, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris

Afb. 355: Een postkaarten uit het begin van de twintigste eeuw met
zicht op het Sint-Jozefinstituut en de blinde begijnhofgevel

Afb. 356: De gesloten gevels van het begijnhof in Hasselt (boven) en
Antwerpen (onder)
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Afb. 357: Foto's van de bejaardenwoningen, augustus en november 2016
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02.07.18

BEJAARDENWONINGEN SCHELLEKENS & VANHOUT

Op de plaats van de afgebroken gebouwen aan de Burchtstraat, werden tussen 1967-1971 bejaardenwoningen gebouwd naar
ontwerp van Paul Schellekens (°1939) en Carli Vanhout (°1931-2000).97 Het project gaf vorm aan vijftien bejaardenwoningen en
één centraal paviljoen als gemeenschapsruimte. De gebouwen werden in clusters van twee, drie of vier aan elkaar geschakeld
en werden geschikt over het groene gebied tussen de Burchtstraat en de gevel van woning nummer 18.
Beide architecten waren spilfiguren in de Turnhoutse School (1960-1973), een groepering van jonge laatmodernistische
architecten werkzaam tijdens de golden sixties, eindigend in 1973, het jaar van de eerste oliecrisis.98 'De architecten van
de Turnhoutse School waren de laatsten van de laatmodernisten. In hun bloeiperiode geloofden ze, ieder op hun manier, in
hun maatschappelijke taak. Degenen die, als cliënten en als architectuurstudenten, hun enthousiasme hebben meegemaakt,
kunnen getuigen dat ze wilden bijdragen aan een betere en schonere wereld.'99 De twee jonge architecten vereenigden zich
in een ontwerpbureau Vanhout & Schellekens.
De samenwerking tussen Vanhout en Schellekens resulteerde in een eigen vormentaal en materiaalgebruik, dat voor de
eerste keer werd toegepast in opdrachten voor de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting (TMH). De woningen uit
1963 zijn uitgevoerd in glad bekist beton en donkere baksteen. De architectuur evolueerde stilaan in een brutalistische
architectuur, waarin de invloeden van Le Corbusier en Kenzo Tange zichtbaar zijn.100 Deze stijl werd nog verder doorgedreven
in het ontwerp voor de tien bejaardenwoningen 'Den Horst' in Turnhout (1964), waar de gevel nog ruwer werd behandeld.
Vanaf 1963 creëerden Vanhout en Schellekens een eigen versie van het brutalisme, dat door invloed van Le Corbusier steeds
een gevoel van menselijkheid, maar ook van veiligheid moest uitdrukken. 'Hoewel het gemeenschappelijke enthousiasme
voor een expliciet brutalisme, is de architectuur van Vanhout en Schellekens een compromis tussen de voorkeur van Vanhout
voor meer eenvoudige kubistische vormen en die van Schellekens voor een meer uitgetrokken en 'rijk georkestreerde'
elementen.'101
Beton was voor hen niet alleen middel tot constructie, maar ook tot uitdrukking van emoties. De brutale eerlijkheid van
de materialen gaat goed samen met hun methode van de compositie, waarbij de wanden worden uiteengetrokken. Deze
esthetiserende manier van werken gaat expressief met het licht om en vormt vernuftige overgangen tussen binnen en buiten.
Ruwe materialen hadden ook connotaties met onderhoudsgemak en gezelligheid. De sociale woningbouw van de architecten
wordt gekenmerkt door sterke volumes met platte daken, gebruik van donkere baksteen, soms in contrast met een lichte
steen, sterke composities van raamopeningen en gevelvlakken en kenmerkende architecturale details van brutalistische
architectuur zoals de dakranden in zichtbeton. Dezelfde architectuur komt terug in de ontwerpen voor private woningen en
apartementsgebouwen. Vaak werd het dakvlak in beton uitgevoerd, een materiaal dat in de gevels als dakrand zichtbaar bleef
en tevens de lateien van de ramen vormde.

Afb. 358: Atelier Vanhout & Schellekens, Turnhout (1964) ©uit: Y. De Bont en F. Strauven (red.), o.c., Tielt, 2012, p. 33
97   Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/106378, geraadpleegd op 2 februari 2017
98   Y. De Bont en F. Strauven (red.), Architectuur in de golden sixties - De Turnhoutse School, Tielt, 2012, p. 14
99   Ibid., 2012, p. 37
100   Idib., 2012, p. 175
101   Ibid., 2012, p. 177
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Afb. 359: Foto's 'bejaardenhof Den Horst (1962-1964) ©K. Vandevorst, Vl. Gemeenschap, Inventaris Onroerend Erfgoed, 11-08-2015

Afb. 360: Foto's sociale woonwijk 'Oude Arendonkse Baan' (1965) ©K. Van Herck, Vl. Gemeenschap, Inventaris O.E., 31-07-2014
176 |

De bejaardenwoningen in het begijnhof van Herentals vormen daarom een stijlbreuk binnen het architecturale oeuvre van
de architecten, die zowel vóór als na de bouw van de woningen op het begijnhof werkten in hun kenmerkende stijl. Het
gaat dus niet om een stijlevolutie, maar als een geïsoleerde vorm binnen hun werk. Van de krachtige architectuur die terug
te vinden is in bijvoorbeeld de sociale woonwijk aan de Oude Arendonkse Baan, de woonwijk Den Horst in Turnhout en de
woonwijk aan de Rozenlaan in Gierle is geen sprake meer bij de bejaardenpaviljoenen in het begijnhof. Het enige element dat
herkenbaar is, is het gebruik van een donkere baksteen. Er wordt geen zichtbeton gebruikt, geen bandramen en bovendien
vertonen de gebouwtjes geen bijzonder evenwicht tussen raamopeningen en gevelvlakken, dat zo kenmerkend is voor hun
stijl. De daken zijn licht piramidevormig, wat ook een tegengesteld is aan de platte daken van andere ontwerpen. Nergens
in hun architecturaal oeuvre, behalve in het begijnhof, worden rondboogramen gebruikt. Het zijn vooral de ramen die een
grote discrepantie vormen met de ontwerptaal gehanteerd voor hun overige gebouwen. Hoe het komt dat deze paviljoenen
zo tegengesteld zijn aan hun architecturale handschrift is niet meteen duidelijk. Dat ze hiervoor inspiratie uit het begijnhof
haalden lijkt onwaarschijnlijk, behalve enkele deuren zijn er enkel rechthoekige raam- en deuropeningen in de begijnhuizen
te zien. Vermoedelijk kan het antwoord gezocht worden in de eisen gesteld door de opdrachtgever.
Het is bijzonder jammer dat de bejaardenwoningen van hun hand van minderwaardige kwaliteit zijn dan de rest van hun werk.
Bovendien passen ze helemaal niet binnen het hof, waar het grote bouwvolume aan de Burchtstraat erg kenmerkend was. De
opvatting om de bejaardenwoningen in een paviljoenstructuur te bouwen vormt een tegenstelling aan het stedenbouwkundige
concept dat eeuwenlang het begijnhof kenmerkte. Dat de woningen niet zijn opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed
of in literatuur in verband met de architecten en de Turnhoutse School, toont mee aan dat de waarde van de paviljoenen,
ondanks het bijzondere oeuvre dat het architectenduo verwezenlijkt heeft, zeer beperkt is. Het is door de stijlbreuk binnen
hun oeuvre en dit van de Turnhoutse School én het ongepaste stedenbouwkundige concept binnen het begijnhof dat de
paviljoenen vandaag als beeldverstorend ervaren worden. In de zomer wordt dit nog enigszins gecamoufleerd door de
groenaanleg die in de jaren zeventig werd toegevoegd, maar in de winter valt dit verzachtende groen voor een groot deel weg.

Afb. 361: Foto's sociale woonwijk Rozenlaan, Gierle (1964) ©Y. De Bont,uit: Y. De Bont en F. Strauven (red.), o.c., Tielt, 2012, p. 257-261
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HOOFDSTUK 03
BESCHRIJVING EN INVENTARISATIE
VAN DE ERFGOEDELEMENTEN

Tuin, eigendom OCMW, privé
Tuin, eigendom OCMW, openbaar
Wegenis, eigendom OCMW, openbaar
Maasbeek
Woeste grond, eigendom Kempens Landschap, openbaar (Begijnenvest)
Bos, eigendom stad Herentals, openbaar (Begijnenvest)
Bos, eigendom Kempens Landschap, privé
Weiland, eigendom stad Herentals, weldra openbaar
Boomgaard en weiland
Staatseigendom, openbaar
Scholencomplex Sint-Jozef

Afb. 362: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

Hoofdstuk 03 BESCHRIJVING EN INVENTARISATIE VAN DE ERFGOEDELEMENTEN
De beschrijving van de erfgoedelementen verloopt van macro- tot microniveau. Allereerst wordt het begijnhof kort geschetst
binnen het stedelijke weefsel, waarbij aandacht uitgaat naar de natuurlijke en landschappelijke elementen die mede het
karakter van het begijnhof hebben bepaald en vandaag nog steeds afleesbaar zijn. Vervolgens wordt verder ingezoomd op
het groene binnengebied van het begijnhof. Er wordt aandacht geschonken aan de historische wegenissen, groenaanleg en
objecten. Vervolgens wordt in detail ingegaan op de bebouwing en de verschillende erfgoedelementen die het karakter ervan
bepalen.

03.01

MACRONIVEAU - OMGEVING EN NATUURLIJKE ERFGOEDELEMENTEN

03.01.01

WATERWEGEN

(1)

Maas- en Hellekensloop

Zoals aangetoond in hoofdstuk 2 werd de Maasloop een aantal keer herlegd. De bedding van de Maasloop, zowel de
oudere als de later verlegde arm, is een belangrijk relict van een natuurlijk landschap dat door de mens werd aangepast.
Het begijnhofpark wordt momenteel in twee delen gesneden doorde Maasloop, die van oudsher diende om het gebied te
ontwateren. Momenteel is de beek niet waterhoudend maar is ondanks de spontane vegetatie die de overhand neemt, nog
steeds afleesbaar op het terrein.
Onderstaande afbeelding (afb. 295) is een overlay van de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) en de huidige kadasterkaart.
Er kan duidelijk afgelezen worden hoe de twee beddingen van de Maasloop zich tot elkaar verhouden. Bovendien is de
locatie zichtbaar van een deel van de Hellekensloop, die vandaag verdwenen is. De bedding ervan is wel nog aanwezig in het
bodemarchief.

Afb. 363: Een overlay van de huidige kadasterkaart en de Atlas der Buurtwegen (1843-1845), waarop het tracé van de Maasloop   in de
negentiende eeuw vergeleken kan worden met het huidige tracé.
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Afb. 364: Foto's van de Begijnenvest en enkele zomereiken, september 2016

Afb. 365: De vleermuizensoorten in de Begijnenvest ©Natuurpunt

Afb. 368: De watervleermuis (boven) en grootoorvleermuis (onder)

Afb. 366: De rosse vleermuis

Afb. 367: De gewone dwergvleermuis
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03.01.02

BEGIJNENVEST EN BEGIJNHOFPARK

Situering

Afb. 369: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

(1)

De Begijnenvest

De Begijnenvest is vandaag goed bewaard, maar is door overgroeiing niet echt meer afleesbaar. Vroeger was de dreef zeer
goed zichtbaar vanaf de paden aan de Kempische Vaart, die later gedempt werd en zo ruimte schiep voor de aanleg van de
Augustijnenlaan. De bomen werden in 2015 in detail onderzocht door de firma Tree Compass.
De dreef bestond aanvankelijk enkel uit zomereiken (Quercus robor) maar later werden andere bomen aangeplant waardoor
momenteel ook andere bomen in de dreef staan. Het gaat hier over soorten als de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus),
een Es (Fraxinus excelsior) en een zoete kers (Prunus avium). Het gaat in totaal over 86 bomen, waarvan 79 zomereiken. De
oudste exemplaren die de echte dreef vormden zijn voornamelijk aangeplant tussen 1930 en 1940. De uitgevoerde studie
toonde aan dat de Begijnenvest niet volledig veilig is. Het dode hout boven de wandel- en loopzones is reeds verwijderd, maar
er zijn nog een aantal bomen die een gevaar vormen. De algeme conditie van de zomereiken is overwegend goed en matig,
het dreefaspect is nog voldoende aanwezig, zelfs als de dode en ongezonde bomen geveld zouden worden. Er zou 75 procent
van de zomereiken kunnen overblijven.102
Het probleem waarmee men geconfronteerd wordt is het stelselmatig verloren gaan van de dreef. De overige 25 procent van
de bomen kan immers niet heraangeplant worden tussen de oudere bomen. Ze zouden te weinig licht krijgen en geen kans
102   J. Schenk Tree Compass, Rapport na visuele controle van de bomen in Nonnenvest en Begijnenvest te Herentals,Brecht, 2014
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Afb. 370: Overzicht van de bomen op de Begijnenvest ©Thee Compass

Afb. 371: Toegang naar de Vest vanaf de Burchstraat, sept. 2016

Afb. 373: Zichten op het begijnhofpark
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Afb. 372: Begijnhofmuur en latere afsluitingen, sept. 2016

krijgen tot groei. Bovendien moet een dreef in zijn geheel (her)aangeplant worden, om een uniform uitzicht te bekomen.
Bovendien is het nodig om op sommige plaatsen het talud van de Begijnenvest, de middeleeuwse stadswal, te herstellen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er zich en diversiteit aan boombewonende vleermuizen bevindt in de buurt, het vellen
van de bomen zou hun tijdelijk naar andere groenzones verdrijven. Mogelijk bevinden zich enkele vleermuizen in de holten
van dood hout of andere bomen in de dreef. Het gaat over de gewone dwervleermuis (Pipistrellus pipistrellus), laatvlieger
(Eptesicus serotinus), grootoor species (Plecotus species), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), rosse vleermuis
(Nyctalus noctula), watervleermuis (Myotis daubentoni). Indien er op deze locatie aan de bomen gewerkt zou worden is het
belangrijk hier rekening mee te houden.103
Behalve een algemene verwaarlozing van de dreef valt ook de afsluiting van het begijnhof erg op. Waar vroeger een afsluitmuur
stond, heeft men nu betonplaten, draad en andere afsluitingen gebruikt, die niet passen bij het cultuurhistorische karakter
van de dreef en het begijnhof.

(2)

Het Begijnhofpark104

De grens van het begijnhofpark wordt momenteel gevormd door een aantal belangrijke historische of natuurlijke componenten.
Ten westen van het park is dit het begijnhof, waarvan de achtertuinen naar het park zijn georiënteerd. Aan de oostzijde ligt de
Hellekens en de middeleeuwse Begijnenvest, die één van de laatste relicten is van de middeleeuwse stadsomwalling. In het
noorden ligt een bosje tussen de Burchtstraat en de Hellekens, waar ook de Hellekensloop doorloopt. Het pad dat het park
met de Hellekens verbindt loopt door dit bosje. Aan de zuidwestelijke zijde ligt de drukke Augustijnenlaan, volgens het tracé
van de gedempte Kempische Vaart.
Een belangrijk gegeven is het feit dat het begijnhofpark samen met het begijnhof beschermd is als stadsgezicht. Momenteel is
de site niet goed toegankelijk, er zijn wel toegangen vanaf de Augustijnenlaan, maar deze zijn niet uitnodigend en lijken privé.
De begijnenvest en de route naar de Hellekens zijn belangrijke verbindingen voor trage weggebruikers.
Ten noorden van de Maasloop, die het park in twee delen verdeelt, werden tal van populieren en enkele fruitbomen
aangeplant in een extensief beheerd grasland. De handbooggilde oefent hier op de staande wip en er is ook een schietstand.
Iets verder van deze schietstand werd een petanqueveldje aangebracht, waar de senioren elke week samenkomen. Er is
ook een natuurlijke vijver, afhankelijk van de regenval een kleine poel of iets groter. Ten zuiden van de Maasloop is er een
grote open zone die in overgang is van grasland naar ruigte. Er werd esdoorn aangeplant aan het begin van de Begijnenvest
ter hoogte van de Augustijnenlaan. De later aangeplante bomen zorgen ervoor dat de dreef van de Begijnenvest niet meer
afleesbaar is. Bovendien staan tussen het opgeschoten groen een aantal potentieel interessante bomen, die vandaag niet tot
hun recht komen. Het gaat hier vooral over zaailingen van de eikendreef op de vest. De volwassen uitgegroeide bomen langs
de Augustijnenlaan staan in kleinere groepjes bij elkaar. Ze kunnen een interessante doch transparante buffer zijn voor de
drukke laan. Deze buffer wordt versterkt door het niveauverschil tussen de Augustijnenlaan en de Vest en het 1,5 tot 2 meter
lager gelegen park.
In 2015 werd door Studiebureau Archeologie een archeologische onderzoek uitgevoerd in het Begijnhofpark, dat de bodem
via boringen onderzocht. Het vlakke begijnhofparkt bevat beekalluvium met klei, maar het is vooral lemig zand, als dan niet
met veensubstraat, dat het gebied beheerst. In profiel zijn dit hydromorfe plaggenbodems, een dikke hjumeuze A horizont op
een zwarte dunne A1 horirzont met hieronder een zandig, glauconietrijk substraat. De gegevens uit het booronderzoek wijze
erop dat het begijnhofpark een uitloper is van een vlak, lager gelegen deel rond de stad Herentals. Dit deel kwam geïsoleerd
te liggen na de oprichting van de Begijnenvest. Er was aanvankelijk waarschijnlijk geen sprake van een natuurlijke afwatering,
de loop in het gebied werden eerder aangelegd als gracht ter afwatering van het gebied naar de Kleine Nete.105

103   A. Lefevre (Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt), Rapport vleermuizenonderzoek Herentals Vesten, 2014
104   Atelier Parkoer, Begijnhofpark Herentals - Projectvoorstel natuur in je buurt 2015, Herentals, 2015
105   Studiebureau Archeologie, o.c., 2015, p. 37-38
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Afb. 374: De muur aan de Burchtstraat, september 2016

Afb. 375: De muur tussen het Poortgebouw en het Fundatiehuis, september 2016

Afb. 376: De muur richting de Augustijnenlaan, september 2016
186 |

03.01.03

BEGIJNHOFMUUR

(1)

De muur aan de Burchtstraat

Een witte Gobertangesteen draagt het jaartal 1802. In 1894-1895 werd een stuk van deze muur afgebroken om plaats te
maken voor een portierswoning. Er werd ook een schuurtje gebouwd, aanleunend tegen de muur, waarvoor die over enkele
meters een stukje verhoogd werd. De schuur werd afgebroken in de twee helft van de twintigste eeuw. Verder vinden we in
de muur nog een aantal Gobertangestenen terug, die duidelijk recuperatiestenen zijn van delen van kruisvensters. De muur
werd van 1997 tot 1998 gerestaureerd en verkeert momenteel in goede staat.
De linkerzijde van de muur, ter hoogte van het begin van de Begijnenvest toont nog goed dat de muur hier vroeger verder liep.
De hoek en een klein deel bleven bewaard. De rest van de muur werd afgebroken en vervangen door betonplaten of andere
afsluitingen.

(2)

De muur tussen de Begijnenstraat en de Augustijnenlaan

'Met het ook op de restauratie in 1998 werd de muur opgemeten. Hij is 36 meter lang, circa 2 meter hoog en circa 33
centimeter dik. Onder de ezelsrug loopt een muizentandfries. De baksteen was hoofdzakelijk hergebruikt materiaal, vaak
gebroken. Hij werd bovengronds gemetseld in wild verband, soms ook in kruisverband. Op een witte Gobertangesteen is het
jaartal 1802 vermeld.'106 De restauratie werd samen uitgevoerd met de muur aan de Burchtstraat.

(3)

De muur aan de westzijde

'De uitsprong die het begijnhof vertoont ten noorden van de poort aan de Begijnenstraat, behoorde oorspronkelijke niet
tot het hof, maar was een erf dat aansloot bij de woning van priester M.A. Garcilly. Het begijnhof was geïnteresseerd in de
verwerving van die grond om er een afsluitmuur te kunnen bouwen.. Na lang aandringen kon het terrein in 1688 worden
aangekocht voor 950 gulden, wat met verwijlinteresten en een 'steekpenning' voor de goedkeuring van de verkoop door neef
en nicht erfgenamen opliep tot 991 gulden.'
'De nieuwe muur tussen het hof en de stad aan de westkant kwam tot stand onder het bestuur van juffrouw Joanna Dierckx
(gestorven op 13 januari 1722, 85 jaar oud). Dat feit wordt in het Obituarium van het begijnhof uitdrukkelijk vermeld. De
sterk begroeide muur tussen het hof en de speelplaats van het Sint-Jozefinstituut is een overblijfsel van de oorspronkelijke
muur. In de rekeningen van juffrouw Dierckx is er echter tweemaal sprake van de bouw van een muur: in 1692 en in 1695.
De tweede was heel wat duurder dan de eerste. Vermoedelijk betreft het zowel de nog bestaande vrijstaande muur die aan
de speelplaats van het Sint-Jozefinstituut paalt als de blinde achtermuur van de intussen grotendeels verdwenen westelijke
huizenrij. Blijft dan nog de vraag hoe en wanneer de noordelijke muur aan de Burchtstraat gebouwd werd. Het Register
boeck vermeldt tussen 1707 en 1711 de verkoop van verscheidene nieuwe huizen, gebouwd op de 'nieuwe muur', waarmee
denkelijk de muur aan de Burchtstraat bedoeld wordt. Welke rekening op welk werk slaat, is niet zomaar uit te maken. We
werpen daarom eerste een blik op beide rekeningen.'
De muur is sterk overgroeid en wordt door tuinbergingen aan het zicht onttrokken. Het is een interessante muur door tal van
bouwsporen en de aanwezigheid van metselaarstekens. Als de overgroeiing en de bergingen verwijderd worden, zullen de
tekens in hun geheel kunnen worden waargenomen en geïnventariseerd.

106   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, pp. 190-191
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Afb. 377: De Steenweg ter hoogte van de poort aan de Burchtstraat, november 2016

Afb. 378: De Steenweg ter hoogte van begijnwoning nummer 7, november 2016
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03.02

MESONIVEAU - GROEN, WEGENISSEN EN OBJECTEN

03.02.01

WEGENISSEN

(1)

De Steenweg

Identificatie
De Steenweg, heden de Begijnenstraat, verbindt de twee poortgebouwen en is een historische weg die reeds vóór de
oprichting van het begijnhof bestond. De weg wordt met kadasternummer 137C aangeduid. Aanvankelijk werd de weg enkel
gebruikt voor voetverkeer. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is door de afbraak van de portiersterswoning de
poort half vrijstaand en is ook zwaarder verkeer zoals auto's en vrachtwagens mogelijk. Helaas is de weg mede hierdoor erg
beschadigd geraakt.
De Steenweg is ongeveer twee meter breed en verhard met onregelmatige kasseitypes, waarnaast een aarden strook en
kasseipaadjes naar de voordeur van de zuidelijke huizenrij. De weg heeft een grote bouwhistorische waarde, maar verkeert in
slechte staat. De aanleg dateert nog van 1873, waarbij kasseien uit Huppaye werden aangevoerd, maar mogelijk ook oudere
kasseien uit de zeventiende of achttiende eeuw werden hergebruikt. Helaas werden recent delen van de weg vervangen door
andere kasseien. Het gaat hier over de zone vanaf het poortgebouw aan de Begijnenstraat tot het huisnummer 5, een strook
van ongeveer 30 meter, bestaat uit kinderkopjes. Eenzelfde kasseistrook van ongeveer 25 meter ligt ook op het einde van
de weg aan de Burchtstraat. Van huisnummer 6 tot en met 18 ligt een mengeling van kassei, meestal vierkant en hoek aan
de bovenzijde. Vanaf huisnummer 18 naar de poort aan de Burchtstraat ligt een kasseistrook die rechthoekig is en afgeplat.
Ter hoogte van de voorgevels werd een kasseistrook aangelegd, die tevens zeer waardevol is, maar ook in slechte tot zeer
slechte toestand verkeert. Om een beter overzicht te verkrijgen van de verschillende kasseitypes worden de verschillende
zones van de Steenweg hieronder in detail besproken.

AB

C
D

Afb. 380: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

F

E

Afb. 379: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

Zone A - Brandweg naast poort aan de Burchtstraat
Op de plaats waar vroeger de portiersterswoning stond maakte tussen 1970 en 1975 een brandweg, aangelegd in kasseien
uit porfier. De kasseien zijn vierkant, met zijdes van circa 13 tot 15 centimeter, en werden regelmatig aangelegd. De weg werd
afgeboord met betonnen boordstenen. De overgang tussen de Steenweg en de brandweg werd verwezenlijkt met twee rijen
porfierkasseien. De porfier is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Quenast (België) of Zweden, en heeft voor het begijnhof geen
bouwhistorische waarde. De aanleg werkt storend op het uitzicht van de poort. (afb. 338)
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Afb. 381: porfier in zone A, november 2016

Afb. 382: Brusseliaanse steen in zone B, november 2016

Afb. 383: kasseien in zone C, november 2016

Afb. 384: Overgang zone B (onder) en C (boven), november 2016

Afb. 385: Overgang zone C (boven) en zone D (boven), nov. 2016

Afb. 386: Tiens kwartsiet in zone D, november 2016
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Zone B - Poortdoorgang aan de Burchtstraat
De steen die we zien ter hoogte van de poortdoorrit wordt in de databank van de Belgische Geologische Dienst als
Brusseliaanse steen gedetermineerd, een steen zeer sterk gelijkend op Gobertangesteen, maar minder wit.107 Brusseliaanse
(en Gobertange) kasseisteen komt voornamelijk voor in het gebied tussen Brussel en Leuven, maar komt verspreid voor in de
provincie Antwerpen. Ze hebben de vorm van onregelmatige kinderkopjes, enigszins langgerekt met brokkelige randen (max.
20 x 12 cm).  Ze zijn niet geschikt voor wegen met druk autoverkeer. Het gebruik blijft beperkt tot de landelijke architectuur
(vooral inritten en binnenkoeren van hoeves) en vormt ze een bijzonder kwetsbaar erfgoed. De steen wordt vaak afgeboord
met Tiens kwartsiet.108 Het is niet vanzelfsprekend vervangstenen te vinden met hetzelfde patina, dezelfde textuur en in
dezelfde formaten, tenzij Gobertangesteen. Consolidatie waar mogelijk moet dan ook de eerste keuze zijn.
In het begijnhof van Herentals werden de langgerekte kasseitjes in rijen aangelegd en afgeboord met langwerpige boordstenen
van dezelfde steensoort. De stenen hebben een onregelmatige vorm en worden hier en daar afgewisseld met enkele stenen
uit Tiens kwartsiet. De weg vertoont duidelijk verzakte sporen waarop de auto's reden. Aan de zijgevel van de portierswoning
nummer 30 is een zandbed van circa 120 centimeter aangebracht, vervolgens circa 300 centimeter wegdek en dan een
overgang naar de nieuwe porfierkasseien uit 1970-1975.
Hoe verder verwijderd van de poort aan de Burchtstraat, hoe meer Tiens kwartsiet we zien, het deel net voor de garagepoorten
aan nummer 18 vertoont nog maar enkele Brusseliaanse stenen. De langgerekte boordstenen in Brusseliaanse steen blijven
hier voorkomen.

Zone C - Overgang ter hoogte van de garagepoorten
De stenen in Tiens kwartsiet en Brusseliaanse steen werden ter hoogte van de eerste garagepoort recent vervangen door
een ander type kassei. De stenen zijn rechthoekig en groter van formaat. Ze zijn donkergrijs van kleur, met schakeringen
tot donkerbruin. Een aantal stenen zijn volgens de afzettingslagen gebarsten. De stenen grillig aan de randen maar hebben
een glad en vlak loopvlak. Het wegdek wordt afgeboord met dezelfde langwerpige Brusseliaanse stenen. Het zandbed
voor de garagepoorten wordt verhard met betontegels van 30 bij 30 centimeter en hebben geen bouwhistorische of
natuurwetenschappelijke waarde.
De zandstrook ter hoogte van de garagepoorten heeft een breedte van circa 200 centimeter, waarna een wegdek volgt van
circa 310 centimeter. Tussen de taxushaag en het wegdek werd een zandstrook voorzien van 80 centimeter.

Zone D - Overgang ter hoogte van de zijgevel van woning 18
De overgang ter hoogte van de zijgevel van woning 18 toont een overgang naar meer vierkante kasseien uit Tiens kwartsiet.
De kasseien variëren tussen grijze en rozigere tinten, soms met roestkleurige vlekken. Deze kleur is niet het gevolg van oxidatie
van ijzerrijke mineralen in de steen maar wel van ijzerschilfers die van nagels en hoefijzers afsluiten en in kleine oneffenheden
van het steenoppervlak terechtkomen. De steen is erg hard, de kasseien hebben hierdoor een onregelmatige rand en hobbelig
oppervlak, waardoor de kasseien soms een verwaarloosd en versleten uitzicht krijgen.109
Ter hoogte van de voorgevel van nummer 17 hebben we eerste een stoep van circa 80 centimeter met vervolgens een
zandstrook van 75 à 80 centimeter. Vervolgens kleinere kasseien tussen langwerpige boordstenen in Brusseliaanse steen,
gelegd als een goot die circa 40 centimeter breed is. Vervolgens twee rechte rijen kasseien in Tiens kwartsiet, een wegdek in
dezelfde steen, weer twee afsluitende rijen kasseien afgeboord met een goot van 40 centimeter in Brusseliaanse steen. Tussen
de bakstenen strook van het hekwerk, circa 70 centimeter, en de goot werd een zandstrook van circa 80 centimeter aangelegd.
Dit wegprofiel typeert de aanleg van 1873. De archiefdocumenten die van de heraanleg van de steenweg bewaard zijn bieden
interessante informatie. De nieuwe stenen voor de Steenweg werden ingevoerd uit Huppaye, gelegen iets ten zuiden van
107 Monument databank Belgische Geologische Dienst: natuursteenvoorkomens in begijnhoven - indicatieve lijst
108   A. De Naeyer, R. Dreesen en M. Dusar, Natuursteen in Vlaanderen, versteend verleden, Mechelen, 2009, pp.241-245
109   Ibid., pp.
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Afb. 387: deel van de Steenweg typerend voor de heraanleg uit 1873, zone D,  november 2016

Afb. 388: overgang zone D (onder) en zone E, nov. 2016

Afb. 390: Kasseien in zone E, november 2016

Afb. 389: Overgang zone E (onder) en zone F (boven), nov. 2016

Afb. 391: Kasseien in zone F, november 2016
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Tienen. Bovendien ligt Huppaye slechts op acht kilometer van Gobertange, een steen die ook voorkomt in de wegenissen van
het begijnhof van Herentals. De invoer van de stenen uit Huppaye werd geïnterpreteerd als de invoer van Gobertangesteen,
terwijl de stenen in Tiens kwartsiet ook duidelijk uit Huppaye kunnen zijn aangevoerd. Als de Steenweg op historische foto's in
detail bekijken zien we rijen van smalle kasseien, maar ook rijen van grotere kasseien, vooral in het midden van de Steenweg.
Het is mogelijk dat men bij de heraanleg van de Steenweg in 1873 de zwakkere Gobertangekasseien gebruikte voor de goten,
de voetpaden naar de voordeuren en de stoep aan de voorgevels. De sterke kasseien uit Tiens kwartsiet werden dan gebruikt
voor het wegdek, waarover de karren (met paard?) reden en dus een grotere belasting moest kunnen weerstaan. Er kan
worden aangenomen dat de oudere zeventiende- of achttiende-eeuwse kasseien eerder Gobertangestenen waren die bij de
heraanleg met nieuwe stevigere kasseien werden aangevuld. Historische foto's tonen dat de paden aan de Achterbos ook met
dezelfde kleine Gobertangestenen werden gekasseid. Een mogelijkheid is dus dat men de oudere kasseien van het wegdek
van de Steenweg gebruikte voor de verharding van de Achterbos en men de Tiense kwartsietkasseien aanbracht in de nieuwe
Steenweg. Hierover kon geen uitsluitsel worden gegeven.
De kasseien uit Tiens kwartsiet werden vooral in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw als kassei geëxploiteerd. De
historische kasseien hebben een zekere bouwhistorische en natuurwetenschappelijke waarde, omdat ze een weerspiegeling
zijn van de gebruikte stenen in een laat-negentiende-eeuwse heraanleg van de weg. Bovendien bestaat er geen exploitatie
meer, waardoor voor heraanleg men moet overgaat op vervangsteen of recuperatiesteen.110
Bijkomend moet opgemerkt worden dat er op historische foto's, te dateren aan het begin van de twintigste eeuw, ook
overgangen zichtbaar zijn in het wegdek van de Steenweg. Mogelijk werd dus niet het volledige wegdek heraangelegd met
Tiens kwartsiet, maar bleven de oudere stenen uit Brusseliaanse steen, die nog in goede staat verkeerden, bewaard ter
hoogte van de twee poorten.

Zone E - Overgang ter hoogte van de scheiding tussen woning 7 en 8
Deze overgang is het gevolg van een recent heraangelegd deel van de Steenweg. De kasseien in Tiens kwartsiet gaat hier over
in kasseien waarvan de afkomst niet geïdentificeerd kon worden. Mogelijk gaat het hier over de kasseien afkomstig uit de
Zandstraat. Waarschijnlijk zijn het kasseien uit porfier. De oudere goot in Brusseliaanse steen is hier wel aan weerszijden van
het wegdek bewaard.

Zone F - Overgang ter hoogte van de deur van woning 6
Deze overgang is ook al zichtbaar op historische foto's. Wellicht ging het hier over een rechtstreekse overgang tussen de
kasseien uit Tiens kwartsiet en de Brusseliaanse stenen. De Brusseliaanse steen is hier eerder willekeurig aangelegd, daar
waar ze op historische foto's in duidelijke rijen zijn aangelegd. Dit toont aan dat dit deel van de weg werd heraanlegd, zonder
rekening te houden met het patroon dat de steen aanvankelijk had. Dit patroon kwam oorspronkelijk overeen met het
legpatroon van zone B. De verstoring van het legpatroon is het gevolg van de ingreep uit 1996, toen het OCMW besloot de
zandstenen keiweg te vervangen met grotere en vlakkere kasseien afkomstig van de pas heraangelegde Zandstraat. Er werden
enkele meters van de Steenweg aan de poort van de Begijnenstraat opgebroken. Op last van het Bestuur voor Monumenten
en Landschappen werd het werk meteen stilgelegd. Begin september 1996 werd het stuk heraangelegd met tweedehands
zandstenen kasseitjes, aangezien de originele al werden afgevoerd.111

Zone G - De stoep aan de voorgevels
De stoepjes werden allemaal op gelijkaardige manier aangelegd. Haaks op de gevel werden de zandstenen kasseitjes in rijen
aangelegd, afgeboord met een zandstenen boordsteen. De kasseitjes zijn vermoedelijk de oudere kasseitjes uit Brusseliaanse
steen, die in 1873 werden aangevuld met de kasseien van Tiens kwartsiet en Gobertagesteen. De aanleg van deze stoepjes
is bewaard gebleven zoals ze zichtbaar zijn op historische foto's. Ter hoogte van iedere voordeur werden een achttal tegels
110   A. De Naeyer, R. Dreesen en M. Dusar, o.c., Mechelen, 2009, pp.495-496
111   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 197
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Afb. 392: Deur van nummer 27, september 2016

Afb. 393: Deur van nummer 27, 1942 ©KIK

Afb. 394: Deur van nummer 13, september 2016

Afb. 395: Deur van nummer 13, 1942 ©KIK

Afb. 396: Deur van nummer 12, september 2016

Afb. 397: Deur van nummer 12, 1971 ©KIK

Afb. 398: Deur van nummer 4, september 2016

Afb. 399: Deur van nummer 4, datum onbekend ©KIK
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aangelegd, vermoedelijk voor het comfort en het zuiver houden van de schoenen na het gebruiken van de voetschraper. Een
aantal van deze tegels zijn bewaard gebleven. De paden van de Steenweg tot de voordeuren waren aanvankelijk op dezelfde
manier aangelegd, maar deze kasseien werden overal vervangen. Dit gebeurde tussen 1942 en 1971.

Zone H - Paden tot aan de voordeur
Elke voordeur had een pad naar de steenweg, aangelegd in zandstenen kasseitjes met langwerpige boordstenen uit dezelfde
soort. Net voor de deur lag een vlak deel met een achttal vlakke natuurstenen tegels. Vandaag bleven niet alle tegels bewaard,
ze komen slechts bij een aantal voordeuren voor. De kasseien van de paden zelf zijn allemaal recent. Soms bleven wel de
oudere zandstenen boordstenen bewaard.

Verspreid - Stenen met bouwhistorische waarde
Zoals eerder aangetoond werd de hele Steenweg regelmatig heraangelegd. Hoewel de globale vorm van de aanleg uit 1873
nog goed leesbaar is, wordt het duidelijk dat een aantal stenen werden herplaats of gerecupereerd. Zo vinden we in de
stoepjes aan de gevel nog zandstenen terug met sporen van vroegere voetschrapers. Soms bleef het gietlood bewaard. Ter
hoogte van nummer 12 komen zelfs twee voetschraperstenen naast elkaar voor, wat duidelijk wijst op een verplaatsing.
Verder zijn er nog een aantal grote stukken blauwe hardsteen zichtbaar. Mogelijk zijn zij restanten van de gootjes die over de
stoep en het zandbed liepen om het regenwaterafvoer naar de goot van de Steenweg te vervoeren.

Afb. 400: Deuren van nummers 18, 8 en 6, met relicten van natuurstenen tegels, november 2016

Afb. 401: Verlegde tegels van nummer 17

Afb. 402: Voetschraper met gietlood

Afb. 403: Voetschrapers bij nummer 12

Afb. 404: De stoepjes voor de gevels, vaak heraangelegd, met weinig tot veel nieuwe stenen en verschil in voeg
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Afb. 405: Pad met zandstenen kasseitjes, november 2016

Afb. 406: Pad in dolomiet, november 2016

Afb. 407: Pad met gerecupereede kasseitjes, september 2016

Afb. 408: Stoep rechts van het portaal in baksteen, september 2016

Afb. 409: Pad van de kerk naar de fruitweide, november 2016

Afb. 410: Detail Henegouwse kasseien, november 2016
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(2)

De wegenis rond de Sint-Catharinakerk

Identificatie
Deze weg werd heraangelegd tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de kerk tussen 2003 en 2005. Het tracé van het pad
lijkt overeen te komen met het tracé zichtbaar op foto's van het begin van de twintigste eeuw. Vermoedelijk kreeg het pad zijn
huidige vorm samen met de heraanleg uit 1873-1878.

Afb. 412: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

Afb. 411: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

Beschrijving huidige staat
De achterzijde werd aangelegd in dolomiet, ter hoogte van de hoofdingang werd kleine oude zandsteen gebruikt. Het pad
tussen het hekwerk aan de oostzijde van de kerk werd ook aangelegd in zandstenen kasseitjes. Op historische foto's zien we
zandstenen kasseitjes ter hoogte van het portaal, met links ervan een zandstrook en een taxushaag. Beide poortdoorgangen
waren naar de Steenweg toe voorzien van een gekasseide strook met zandstenen kasseitjes. Of het pad waar heden de
dolomiet werd aangebracht vroeger versteend was bleef onbekend. Er werden geen historische foto's van teruggevonden.
Wellicht ging het hier over een onverhard pad.

Afb. 413: Verharding aan Christus op de Koude Steen ©KIK

Afb. 414: Datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 415: Het pad tussen het kerkportaal en het Fundatiehuis met nieuwe porfierkasseien

Afb. 416: Het wegdek ligt een beetje bol

Afb. 417: Recentere Henegouwse kassei

Afb. 418: De weg richting de bejaardenpaviljoentjes

Afb. 419: Recentere Henegouwse kassei, pad naar paviljoentjes
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(3)

Het kerkhofpad

Identificatie
Aanvankelijk bestond het kerkhofpad uit zand en gruis, maar kreeg een nieuw uitzicht in 1878. Het pad werd verlegd en kreeg
de vorm van een recht laantje tussen het kerkportaal en het Fundatiehuis.

Afb. 421: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

Afb. 420: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

Beschrijving huidige staat
Op een aantal oude postkaarten en foto's van het KIK uit 1942 is te zien dat het laantje met zandstenen kasseien was
aangelegd. Later werd het pad heraangelegd met Henegouwse kassei, zoals deze vandaag blijven bewaard. Het pad kreeg een
bol oppervlak en heeft een breedte van circa 130 centimeter. Historische foto's waarop de breedte van het pad vergeleken
kan worden met het bewaarde kerkportaal, tonen aan dat na het verwijderen van de zandstenen kasseien de breedte van het
pad wel min of meer gelijk bleef. Het is vooral door de grote taxusstruiken, die in een periode van 140 jaar veel zijn gegroeid
en hierdoor het pad smaller doen aanvoelen.
De aanleg met Henegouwse kassei is te dateren tussen 1970-1975, ofwel in navolging van de restauratie van het Fundatiehuis
in 1982. Dezelfde aanleg en materialen werden gebruikt voor het pad dat van de kerk naar de bejaardenpaviljoentjes leidt. Dit
pad is aanwezig op historische foto's, maar was aanvankelijk niet verhard.
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Afb. 422: Pad naar nummer 24b, november 2016

Afb. 423: Detail Henegouwse kasseien, november 2016

Afb. 424: Zandstenen kasseistrook aan de gevel, november 2016

Afb. 425: Zandstenen kasseistrook, deur nummer 24b, nov. 2016

Afb. 426: Pad naar de deur van nummer 27, november 2016

Afb. 427: Detail Henegouwse kasseien, november 2016
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(4)

De wegenissen ter hoogte van woningen 24a, 24b en 27

Identificatie
De paden die aanwezig zijn voor de deuren van de nummer 24a, 24b en 27 zijn de enige voorbeelden van de paden in de
voortuinen, die aanvankelijk over de hele noord- en westzijde van het begijnhof aanwezig waren. De paden werden wel
heraangelegd.

Afb. 429: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

Afb. 428: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

Beschrijving huidige staat
Het pad naar het Fundatiehuis zelf werd heraangelegd, met centraal een taxuskegel. Aanvankelijk was dit een eenvoudig recht
pad, met zandstenen kasseitjes, terwijl men later het pad aanlegde met Henegouwse kasseien die vandaag bewaard zijn.
Voor de deur lagen acht natuurstenen tegels, deze zijn vandaag ook verdwenen. Er bleef wel een strook zandstenen kasseitjes
bewaard, over de hele lengte van de gevel. Vanaf de voordeur van nummer 24b vertrekt ook een pad naar de Achterbos.
Dit pad had dezelfde vormgeving als dat van nummer 27, ter afsluiting werd een houten poortje voorzien in de taxushaag.
Vandaag loopt het pad van nummer 24b evenwijdig met de gevel naar de deur van nummer 24a. Of deze woning historisch
gezien ook een rechtstreeks pad naar de Achterbos had kon niet achterhaald worden, maar het lijkt aannemelijk.

Afb. 430: Pad naar nummer 27, 1942 ©KIK

Afb. 431: Pad naar nummer 27, datum onbekend ©Delcampe
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Afb. 432: Foto v.d. Achterbos t.h.v nummer 27, ca 1920 ©Delcampe

Afb. 433: Overgang Steenweg-Achterbos ca 1920 ©Delcampe

Afb. 434: Foto v.d. Achterbos t.h.v nummer 27 in november 2016

Afb. 435: Overgang Steenweg-Achterbos in augustus 2016

Afb. 436: Het verbrede deel van de Achterbos, november 2016

Afb. 437: Detail porfier van de Achterbos
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(5)

De Achterbos

Identificatie
De voetweg naar de Achterbos wordt voor het eerste met die naam in de rekening van 1648 vernoemd. Het pad wad toen
verhard met gruis en zand. Mettertijd werd deze voetweg gekasseid. De vermelding '... en eenen steenwegh gemaekt' in een
rekening van Jan Keulemans uit 1830 lijkt erop te wijzen dat er op dat ogenblik al verscheidene steenwegen waren op het
begijnhof.'112 De aanleg die zichtbaar is op de historische foto's van het begin van de twintigste eeuw betreft de aanleg met
zandstenen kasseitjes. Deze is te dateren van de heraanleg uit 1876, toen het Achterbospad werd verlegd en rechtgetrokken.  
Het deel vanaf het Mariakappeletje verdween door de bouw van de bejaardenpaviljoenen en nieuwe paden in betontegels.

Afb. 439: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

Afb. 438: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed

Beschrijving huidige toestand
De zandstenen kasseitjes zijn vandaag verdwenen, overal werd het pad aangelegd in recentere Henegouwse kasseien. Dezelfde
aanleg vinden we terug bij het pad naar het kerkportaal en het pad tussen de kerk en de fruitweide. Het achterste deel van
de Achterbos heeft dezelfde breedte als zichtbaar op de historische foto's. Het voorste deel werd verbreed, om bevoorrading
en toegankelijkheid met gemotoriseerd verkeer mogelijk te maken. Hierdoor verspringt het pad van breed naar smal en is ook
de aansluiting met de Steenweg niet meer zoals deze eens was. De aanleg stopt ter hoogte van het Mariakapelletje en loopt
verder in een pad met betontegels.

112    J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 195
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Afb. 440: Pad met zandstenen kasseitjes, november 2016

Afb. 441: Pad in dolomiet, november 2016

Afb. 442: Pad met gerecupereede kasseitjes, september 2016

Afb. 443: Stoep rechts van het portaal in baksteen, september 2016

Afb. 444: Pad van de Steenweg naar de fruitweide, november 2016

Afb. 445: Detail Henegouwse kasseien, november 2016
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(6)

Andere paden

De andere paden zijn te vinden tussen de bejaardenpaviljoentjes, en zijn samen met de gebouwtjes aangelegd. Het zijn allen
rechte paden aangelegd met rechthoekige betontegels, soms met en soms zonder boordstenen. De paden hebben geen
bouwhistorische waarde, omwille van de recente aanleg die breekt met het historische parcours van de Achterbos, maar ook
door het materiaalgebruik. Een aanleg met betontegels past niet binnen het historische karakter van het begijnhof.

Afb. 447: Kadaster 2015 ©FOD Financiën

Afb. 446: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed
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Afb. 448: Perceelsverdelingen van de achtertuinen op de Atlas der Buurtwegen 1843-1845 ©Geopunt Onroerend Erfgoed

Afb. 449: Zichten op het pad achter de achtertuinen, november 2016

Afb. 450: Haagbeuk als scheiding tussen de tuinen, november 2016
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03.02.02

ACHTERTUINEN EN HAGEN

Momenteel worden de tuinen gescheiden door hagen aangeplant met haagbeuk. De hoogte van de haag komt overeen met
de hoogte van de tuinmuren. Het pad, ter hoogte van de gedempte Maasloop, wordt links en rechts door een buxushaag
afgeboord, die kort werd gehouden. De hoogte van de hagen wordt vastgelegd door het OCMW, als ook de bepaling dat deze
uit haagbeuk moet worden aangeplant.
De tuinen zelf zijn ingevuld met kort gemaaid gras, zonder bijkomende struiken of bomen. In de tuinen zien we op één plaats
een notenboom en een wilg. Verder komen sporadisch enkele klimplanten tegen de gevels en regenwaterafvoeren voor,
alsook vaste planten.
In de achtertuinen komen wel storende elementen voor, denk hierbij aan kunststof tuinmeubilair, speeltuigen, blauwe
plastieken zwembaden, enzovoort. Om het geheel leefbaar te maken kunnen dergelijke objecten niet verboden worden,
maar er moet wel gestreefd worden naar een eenvoudige en sobere vormgeving ervan. Zo zal de voorkeur eerder uitgaan
naar een houten schommel in plaats van een felgekleurd exemplaar. Hetzelfde geldt voor het tuinmeubilair. Tevens moeten
permanente voorwerpen strenger worden beoordeeld dan tijdelijke.  
Een deel van de achtertuin ter hoogte van nummer 17 en 18 wordt momenteel als parking gebruikt, die in de toekomst zal
moeten verdwijnen. De doorgang tussen de twee gebouwen is een eeuwenoude doorgang, die in ere gehouden moet worden.
Er moet gestreefd worden naar een bepaalde openheid in de achtertuinen. Om de privacy van de bewoners niet te
hypothekeren, mogen de tuinen wel met hagen omgeven worden. Alle draden, betonplaten of hekwerken dienen verwijderd
te worden. Containers dienen uit het zicht te worden bewaard. Het stapelen van materialen, brandhout en andere dingen
tegen de achtergevels moet vermeden worden.

Afb. 451: Houten poort op foto
uit 1971 ©KIK

Afb. 452: Huidige houten
poort, september 2016

Afb. 453: Huidige houten poort, september 2016
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Afb. 454: Orthofoto met aanduiding van de beplanting 2013-2015 ©Geopunt
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Bomen met een symbolische/sierende functie

1

Nutsbomen/fruitbomen

03.02.03

BOMEN EN HEESTERS BINNEN HET HOF

De bomen werden geïnventariseerd in november 2016, de stamomtrek werd gemeten op 30 centimeter boven het maaiveld.
(1)

1

Fruitbomen
Appelboom
> laagstam
> stamomtrek 115 centimeter

2

Appelboom
> laagstam
> stamomtrek 125 centimeter

3

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 141 centimeter

4

Perenboom
> hoogstam
> stamomtrek 123 centimeter

5

Appelboom
> halfstam
> stamomtrek 108 centimeter
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6

Appelboom
> halfstam
> stamomtrek 58 centimeter

7

Appelboom
> halfstam
> stamomtrek 52 centimeter

8
Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 110 centimeter

9

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 118 centimeter

10

Perenboom
> hoogstam
> stamomtrek 150 centimeter
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11

Perenboom
> halfstam
> stamomtrek 133 centimeter

12

Perenboom
> hoogstam
> stamomtrek 145 centimeter

13

Perenboom
> hoogstam
> stamomtrek 168 centimeter

14

Blauwe pruim
> halfstam
> stamomtrek 60 centimeter, met holte in stam

15

Blauwe pruim,
> hoogstam
> stamomtrek 110 centimeter
> zwam op de stam ter hoogte van gesteltak
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16

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 115 centimeter
> niet op historische foto's, vermoedelijk aanplant ca 1950-1960

17

Boomstronk
> recent omgezaagde boom
> circa 120-140 stamomtrek
> niet op historische foto's

18

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 130 centimeter
> niet op historische foto's

19

Appelboom
> halfstam
> stamomtrek 67 centimeter
> niet op historische foto's

20

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 73 centimeter
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21

Appelboom
> laagstam
> stamomtrek 125 centimeter

22

Appelboom
> halfstam
> stamomtrek 58 centimeter

23

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 40 centimeter

24

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 120 centimter
> niet op historische foto's

25

Appelboom
> halfstam
> stamomtrek 70 centimeter met holte
> niet op historische foto's
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26

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 112 centimeter

27

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 110 centimeter

28

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 118 centimeter

29

Appelboom
> hoogstam
> stamomtrek 145 centimeter

30

Appelboom
> laagstam
> stamomtrek 57 centimeter
> niet op historische foto's

De ouderdom van de fruitbomen is moeilijk te bepalen. Wel is van een aantal bomen geweten dat ze niet oud kunnen zijn, om
dat de plaats waar ze staan op historische foto's geen bomen vertoonden en hier enkel sierplanten of een moestuin aanwezig
was. De oudste bomen kunnen vermoedelijk gesitueerd worden als een aanplant uit circa 1930, maar kunnen zeker ouder zijn.
Bijkomend onderzoek is hiervoor nodig, hiervoor kan de Boomgaardenstichting gecontacteerd worden.113
113 http://www.boomgaardenstichting.be/
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(2)

Cipres aan de kerk

De cipres aan de kerk is reeds een groot exemplaar, met verschillende stammen. Het gaat hier over een dwergcypres
(Chamaecyparis lawsoniána) met een mooie kegelvorm. De cipres is mooi opgaand en wordt daarom aangeplant als 'vinger
die naar de hemel wijst'. De boom is ook het symbool van onsterfelijkheid.
De aanplant van de boom is vermoedelijk te situeren in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. De boom heeft geen bijzondere
waarde en heeft zijn maximale grootte nog niet bereikt. Hoewel dergelijke bomen niet goed passen binnen het historische
kader van een begijnhof is de boom niet erg storend en kan eventueel nog een tijdje blijven staan.

(3)

Taxushaag

De taxushaag heeft de voorbije eeuw veel ruimte gekregen om te groeien, waardoor ze vandaag een dikte heeft van 150
tot 200 centimeter. Op een aantal plaatsen zijn de houten poortjes nog aanwezig. Op de plaats waar in de jaren zestig de
bejaardenpaviljoentjes werden gebouwd, heeft men de haag verwijderd. Op onderstaande orthofoto zijn de bewaarde en
verdwenen delen van de taxushaag aangeduid. Er bleven bovendien een aantal doorgangen bewaard, die zo ook terug te
vinden zijn op historische foto's. Deze werden met pijlen aangeduid.

Bewaarde Taxushaag
Verdwenen Taxushaag
Heraangeplant stuk Taxushaag
Bewaarde doorgang
Afb. 455: Orthofoto met aanduiding van de taxushagen 2013-2015 ©Geopunt
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Afb. 456: Lindebomen aan de kerk, oktober 2016

Afb. 457: Zicht op de 2 stammen en taxusrijen, september 2016

Afb. 458: Bovenaanzicht taxusrijen, oktober 2016

Afb. 459: Stam van een taxusbol, september 2016

Afb. 460: Evolutie van de taxusstruiken van het begin van de twintigste eeuw tot heden (2016)
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(4)

Lindebomen voor de kerk

Op de oudste foto van het begijnhof zijn geen bomen voor de kerk zichtbaar. Later werden vier Italiaanse populieren
aangeplant, die in het midden van de twintigste eeuw door vier nieuwe exemplaren werden vervangen. De vier bomen
werden geveld tijdens de restauratie van de kerk. De twee lindes die er vandaag staan zijn omstreeks 1990 aangeplant.
De lindes zorgen er vooral in de zomer voor dat het zicht op de kerk wordt geblokkeerd. De lindes hebben geen speciale
botanische of historische waarde en werden eigenlijk op een ongelukkige plaats aangeplant. Wel groeiden ze uit tot mooie
bomen en hebben ze al een aanzienlijke dikte. Om de oude taxus niet te overschaduwen moeten ze goed in vorm worden
gehouden en indien mogelijk gekandelaard.

(5)

Taxusrijen aan het kerkpad

Historische foto's tonen aan hoe sterk de taxusbollen de afgelopen honderd jaar gegroeid zijn. Sommige exemplaren groeien
al tot over het pad aan het kerkportaal. Ze hebben bijzondere waarde en moeten goed opgevolgd worden.

(6)

Treurwilg

De treurwilg (Salix alba) werd vermoedelijk aangeplant samen met het oprichten van de Lourdesgrot in 1919. De boom is
uitgegroeid tot een mooi exemplaar en verkeert in goede gezondheid.

Afb. 461: Foto's van de treurwilg aan de Lourdesgrot, augustus 2016
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Afb. 462: Rhododendron en krulwilg op achtergrond, augustus 2016 Afb. 463: Berberis als bodembedekker, augustus 2016

Afb. 464: Lonocera nitida met moderne verlichting en elektriciteit

Afb. 466: De zilverlinde aan de poort van de Burchtstraat, aug. 2016

Afb. 465: Aanplant aan de poort van de Burchtstraat, aug. 2016

Afb. 467: Valse Christusdoorn, augustus 2016
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(7)

Aanplant 1960-1970

Na de bouw van de bejaardenwoningen heeft men een moderne, kleurrijke beplanting aangebracht, volledig volgens de
mode van die tijd. Door de plantenkeuze is er gezorgd voor een variatie in groen over het hele jaar. Met de realisatie van de
aanleg van deze groenruimte werden in 1975, 1981-1982 en 1983-1984 diverse prijzen gewonnen in de provinciale wedstrijd
groenruimten.114 Desondanks blijft de aanplant tegengesteld aan het historische groen binnen het begijnhof, waarbij de
beplanting vooral functioneel was en bovendien streekeigen met inheemse soorten.
Opvallende zijn de grote Valse Christusdoorns (Gleditsia triacanthus), de zilverlinde (Tilia tomentosa) aan de poort van
de Burchtstraat en de krulwilg (Salix matsudana). Deze worden afgewisseld met bodembedekkers en lage heesters zoals
de Chinese kamperfoelie (Lonicera nitida), de berberis (Berberis thunbergii 'Atropurpurea'), struikklimop (Hedera helix
'Arborescens'), sneeuwbes (Symphoricarpos chenaultii). Ze worden afgewisseld met andere vaste planten zoals rhododendron
(Rhododendron ponticum), laurierkers (Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'), hertshooi (Hypericum 'Hidcote'), mahoniestruik
(Mahonia bealei en Mahonia aquifolium),  rotsheide (Pieris 'Forest Flame'), sneeuwbal (Viburnum davidii en Viburnum tinus),
hulst (Ilex aquifolium), dikkemans- of schaduwkruid (Pachysandra terminalis), kardinaalshoed (Eunonymus forunei 'Emerald
'n Gold'), winter- of dopheide (Erica carnea), dwergmispel (Cottoneaster dammeri), heesterganzerik (Potentilla fruticosa),
winterbes (Ilex verticillata), weigala (Weigela 'Eva Rathke'), lavendel (Lavendula), schoenlappersplant (Bergenia cordifolia),
hortensia (Hydrangea macrophylla), tuinhibiscus (Hibiscus syriacus), Chinees klokje (Forsythia intermedia), boerenjasmijn
(Philadelphus), wit kornoeltje (Cornus alba 'Elegantissima'), vlinderstruik (Buddleja davidii), rimpelroos (Rosa rugosa) en ten
slotte de sneeuwspiraea (Spiraea arguta).
De groenaanleg is vermoedelijk ontworpen door tuin- en landschapsarchitect Rik Carlier, hij werkte   in de jaren zestig en
zeventig vaak met de architecten van de Turnhoutse School. (zie hoofdstuk 02.07.18) Hij ontwierp de groenaanleg bij de
sociale woonwijk Oude Arendonkse Baan, ontworpen door de architecten Paul Schellekens en Carli Vanhout.115 Andere
ontwerpen vinden we terug bij de sociale woonwijken Jozef Simons (Turnhout, 1960-1965), Nieuw Steenveld (Beringen, 19731976), woonwijk te Zele (1965-1980), Den Horst (1964, Turnhout), enzovoort.116 Mogelijk is ook de groenaanleg van dit deel
van het begijnhof van zijn hand. Een vergelijking van de bomen en vaste planten geeft een eerste indicatie van wel. Zo komen
de aanplant van Valse Christusdoorn, dwergwilg, zuurbes, klimop, hertshooi, brem, dwergmispel, mahoniestruik, lavendel,
wit of rood kornoeltje, sneeuwbes, Chinese kamperfoelie, en andere ook in de andere ontwerpen van Carlier voor.117 118 119
Meer bewijs kon hierover niet worden teruggevonden.

114   Bellemans Architecten i.s.m. J. Cools, CHE-studie groene open ruimten binnen het begijnhof, Herentals, 2004, zp
115   Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302691, geraadpleegd op 3 februari 2017
116   Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302126, geraadpleegd op 3 februari 2017
117   Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302126, geraadpleegd op 3 februari 2017
118   Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302489, geraadpleegd op 3 februari 2017
119   Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301153, geraadpleegd op 3 februari 2017
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Afb. 468: Detail van het hekwerk, september 2016

Afb. 469: Overzicht hekwerk, september 2016

Afb. 470: Gegoten naambord Van Aerschot, Herentals

Afb. 471: Detail poortvleugel, september 2016

Afb. 472: Schuilplaats en tegels in beton en golfplaat

Afb. 473: Nieuwer smeedwerk als toegang tot de Lourdesgrot
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03.02.04

HEKWERK KERK

Het hekwerk werd recent tijdens de restauratie van de kerk gerestaureerd. Vandaag is het wel erg vuil door opgespat zand
en modder en mosbegroeiing. Om de bewaringstoestand van het hekwerk te garanderen moet het regelmatig worden
schoongemaakt en gecontroleerd, zodat lacunes in het verfwerk snel kunnen worden opgemerkt en roestschade vermeden
kan worden.
Het hekwerk staat op een bakstenen stoepje, dat ook zichtbaar is op sommige oude foto's. Wel tonen de foto's aan dat het
niveau van het stoepje aanvankelijk gelijk lag met het zandbed tussen de stoep en de steenweg.

03.02.05

LOURDESGROT

De grot wordt momenteel ontsierd door tal van kitscherige elementen, waaronder het 'Ave-Maria'-boogje, de kaarsenhouders,
plastic bloembakken, collectebus, enzovoort. Bovendien is de betonnen verharding en de schuilplaats geen waardevolle
toevoeging aan het begijnhof. De schuilplaats, opgebouwd uit beton- en golfplaten, kan best afgebroken worden en vervangen
worden door een soberdere zitbank zonder overdekking. Het hekwerk is een origineel element en moet bewaard blijven. Zo
ook de lampjes bij OLV, deze zijn zichtbaar op foto's genomen net na de oprichting van de grot.
Hoewel deze Lourdesgrot niet meteen de fraaiste is van de typische vroeg-twintigste-eeuwse grotten, heeft ze een grote
volkskundige waarde en verdient ze een heropwaardering. De lichtschakelaar aan de grot kan ook best op een subtielere
manier worden verwerkt. Ook voor de kaarsen moet een soberdere oplossing worden bedacht.

Afb. 474: Storende elementen die de grot ontsieren, september 2016

Afb. 475: De Lourdesgrot, september 2016

Afb. 476: De betonnen schuilplaats met golfplaten, september 2016
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Afb. 477: Huidige staat van de pomp, november 2016

Afb. 478: Detail van de pomp, november 2016

Afb. 479: De twee vazen aan de kerk, november 2016

Afb. 480: Detail voet van de vaas, november 2016

Afb. 481: Het Mariakapelletje op zuil, september 2016

Afb. 482: Detail van het glazen deurtje, september 2016
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03.02.06

KLEINE OBJECTEN

(1)

Pomp

De  pomp is negentiende-eeuws en opgebouwd uit blauwe hardsteen met een houten behuizing bovenaan. De pomp kan met
een smeedijzeren zwengel bediend worden, waarna het water uit de bronzen kraan loopt. De pomp staat op dezelfde plaats
als de oudere pomp die ze verving.
De algemene bewaringstoestand van de pomp is redelijk, maar ze is momenteel buiten gebruik. Een restauratie en
ingebruikstelling is aan te bevelen.

(2)

Vazen tegenover het kerkportaal

De twee vazen op 'pedestaelen' verkeren vandaag in slechte staat. Vooral de vazen zijn dringend aan restauratie toe, de zuilen
verkeren in betere staat. De blauwe hardsteen vertoont op verschillende plaatsen diepgaande barsten en scheuren. De vazen
staan nog op dezelfde plaats als deze die zichtbaar is op historische foto's. Wellicht werden ze hier geplaatst na de heraanleg
van het hof in 1877. De blauwe steen is begroeid met korstmossen. De bolvormige bekroning van de linker vaas is afgebroken
en verdwenen.

(3)

Mariakapelletje

Het negentiende-eeuwse kapelletje staat nog steeds op dezelfde plaats als deze zichtbaar op historische foto's. De
bewaringstoestand in matig tot slecht, een restauratie dringt zich op. De ijzeren glasroeden bevatten nog authentiek glas.
De zuil is vandaag bepleisterd en overschilderd. Op oude foto's is een bakstenen zuil zichtbaar, deze werd dus in de twintigste
eeuw overpleisterd.
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03.03

MICRONIVEAU - FICHES BEBOUWING, BESCHRIJVING EN INVENTARISATIE

03.03.01

POORTGEBOUW BEGIJNENSTRAAT

Begijnhoven waren oorspronkelijk niet altijd de ommuurde en goed afgeschermde complexen zoals we ze vandaag
kennen. Het is pas sinds Nicolaas Van Essche, begijnhofpastoor van Diest die in het begin van de zestiende eeuw
gedragscodes heeft uitgewerkt voor de begijnen en hun woonomstandigheden, dat er bepaald werd dat de begijnhoven
niet langer een open stadsdeel mochten zijn, maar duidelijk moesten omheind of in gesloten. Ze moesten bijkomend
voorzien worden van afsluitbare poortgebouwen op de toegangen.

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 1 - bijlage 08.01.01)
'Het gebouw is gemetst in kruisverband, in de topgevels zijn delen hermetst in halfsteens verband. De gevel is platvol
opgevoegd met kalkmortel, op enkele plaatsen vernieuwd. Bijzonder interessant aan het gebouw zijn de oorspronkelijke
kruisvensters die grotendeels bewaard zijn gebleven en de metselaarstekens in gesinterde baksteen op de gevels. Aan de gevel
zijde stad merken we behalve het jaartal in metselwerktekens ook een Calvariekruis in het midden, tweemaal een met een
Sint-Andrieskruis doorsneden ruit, twee harten (liefdessymbool) en mogelijk een kelk, al dan niet met hostie. Op de gevel aan
de kant van het hof merkt men een raster van ruiten (ing-rune) als symbool van de geploegde akker (vruchtbaarheidssymbool),
nog een tweede raster, maar met dubbel sint-Andrieskruis, een ruitenkruismotief en een zespuntige ster, die als magisch
beschermingsteken gold. Op de kopse zuidgevel prijkt nog een zespuntige ster, evenals een sint-Andrieskruis en een ander
teken, dat door het bijmaken of vergroten van een vensteropening grotendeels verdwenen is. De metselaarstekens waren
een eeuwenoud gebruik, dat in de zestiende en zeventiende eeuw zijn hoogtepunt bereikte. De nis in de buitengevel bevat
een beschilderd houten beeld van de heilige Catharina, uit de zestiende of de zeventiende eeuw. Wegens zijn slechte
bewaartoestand is het beeld tijdelijk verwijderd.'
'De gevel aan de stadszijde is zeer gesloten. Het bakstenen volume wordt er verlevendigd door zandstenen hoekblokken en
door de geprofileerde zandstenen omlijsting van de korfboogpoort. Binnen de geplafonneerde poortdoorgang merkt men
een raampje met dievenstaaf en het korfboogdeurtje van de portiersterswoning met bewaarde trekbel. De oostgevel bevat
bovenaan vijf kruiskozijnen in wit gekaleide omlijsting. Ook de erbij aansluitende gedichte steigergaten werden wit gekaleid.
Gelijkvloers hebben de ramen arduinen lekdrempels. Ze werden, evenals de rechthoekige deur van nummer 29 met haar
gesinterde baksteenomlijsting, zeker aangepast in de negentiende eeuw. Ook aan de begijnhofzijde heeft de korfboogpoort
een, ditmaal gekalkte, zandstenen omlijsting met geprofileerde waterlijst. De kopse tuitgevels bevatten enkele ramen, deels
later aangepast. De daken, waaronder een houten kroonlijst met modillons, zijn thans gedekt met kunstleien, zoals de meeste
gebouwen op het begijnhof. Het dakvlak naar het hof toe bevat een (negentiende-eeuws?) dakvenster van een uniform model,
zoals bijna alle huizen in de straat. Het dak wordt ter hoogte van de nok doorbroken door een schouw. Het gebouw is voorzien
van zinken regenwaterafvoeren. Het bijgebouw werd bedekt met Boomse pannen. De gevel aan de hofzijde is onderaan
voorzien van een plint in cementbepleistering die gepekt is. De dagkanten van de gevelopeningen werden bepleisterd voor
een vergrootte lichttoetreding in het interieur. De poortdoorgang is gepleisterd met een geschilderde plint. Over de vier gevels
bleven oude maar eenvoudige gevelankers bewaard.120

Afb. 483: Metselwerktekens op het poortgebouw ©Arch. Bellemans
120   J. Cools, o.c., pp. 50-55
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Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5

Afb. 6

Afb. 7

Afb. 8

Afb. 9

Afb. 10

Afb. 11

Afb. 12

Afb. 13

Afb. 14

Afb. 15
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Afb. 16

Afb. 17

Afb. 18

Afb. 19

Afb. 20

Afb. 21

Afb. 22

Afb. 23

Afb. 24

Afb. 25

Afb. 26

Afb. 27
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Afb. 484: Dwarse snede ©Bellemans architecten, 2004

Afb. 485: Gevel zijde begijnhof ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 486: Linker zijgevel ©Bellemans architecten, 2004

Afb. 487: Rechter zijgevel ©Bellemans architecten, 2004

Afb. 488: Gevel zijde Begijnenstraat ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 28

Afb. 33

Afb. 38

Afb. 29

Afb. 34

Afb. 39

Afb. 30

Afb. 35

Afb. 40

Afb. 31

Afb. 36

Afb. 41

Afb. 32

Afb. 37

Afb. 42
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(2)

Interieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 1-29 - bijlage 08.02.01)
Dat dit poortgebouw, dat naar buiten toe als één volume overkomt uit twee huizen bestaat, wordt duidelijk wanneer men
het interieur bezoekt. Gelijkvloers zorgt de poortopening voor de scheiding. Op de verdieping is er geen verbinding tussen
de twee panden, alleen de zolder vormt één grote ruimte, bereikbaar via een luik vanuit beide huizen. Het rechtergedeelte,
nummer 29, heeft een zeer eenvoudige structuur. Het omvat thans beneden de winkel met balkenzoldering en boven één
grote ruimte, eveneens met balkenzoldering en met onbepleisterde bakstenen muren. Het eigenlijke poorthuis daarentegen
heeft een atypische indeling. Beneden valt men letterlijk met de deur in huis, in de voorkamer, die ongeveer even groot is als
de tweede kamer. De achterliggende opkamer is als moderne keuken ingericht, eronder ligt een verbouwde kelder, afgedekt
met een recente betonplaat. Een zijgang met houten plafond en grenenhouten trap leidt naar het pomphuis met authentieke
handpomp en gootsteen. Van daaruit kan men de kelder en de tuin bereiken. Paneeldeuren en opgeklampte deuren, gebakken
tegels, tegels in blauwe hardsteen en in mindere mate cementtegels, de trekbel, het hand- en sluitwerk van de poort en de
kalkbepleistering van muren en plafonds maken dit interieur zeer waardevol. Op de verdieping bereikt men via de traphal een
voorkamer, een grote achterkamer, waar nu een badkamer is ingewerkt, en een langwerpig vertrek boven de poortdoorgang.
Overal treft men er grenen vloeren aan, authentieke brede planken. Het lokaal boven de poort valt bovendien op door zijn
authentieke zeventiende-eeuwse haard en de bloot gelaten of vrijgelegde moerbalken en strijkbalken. De indrukwekkende
gemeenschappelijke zolder heeft een dakstructuur met vijf spanten en twee muurspanten in eik en grenenhouten kepers.121

Afb. 490: Gelijkvloerse verdieping 1+27 ©Bellemans arch, 2004

Afb. 489: Grondplan nummer 1 en garage ©Bellemans arch., 2004

Afb. 491: Eerste verdieping 1+27 ©Bellemans architecten, 2004

121   P. Bellemans, T. Bellemans, A. Luyten, J. Cools, Herwaarderingsplan Begijnhof. Deel 1. CHE-analyse woning 1-29, sept. 2004
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03.03.02

BEGIJNENHUIS 2-3-5-6

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 2-6 - bijlage 08.01.02, 08.01.03, 08.01.05 en 08.01.06)
In deze huizengroep vormen de enkelhuizen nummer 2 en 3 van drie traveeën het spiegelbeeld van nummer 5 en 6. De
verankerde bakstenen lijstgevels, platvol gevoegd met kalkmortel, hebben een afsluitende baksteenfries en rechthoekige
muuropeningen. De ankers zijn recht en ongeornamenteerd, en  zorgen momenteel voor roestafzetting op het gevelmetselwerk.
De woningen hebben geen gecementeerde of gepekte plint en vertonen hier ook geen sporen van. In het metselwerk is
een duidelijke bouwnaad zichtbaar met woning nummer 7. Het voegwerk van de voorgevels vertoont nog sporen van een
dagstreep, zowel op stoot- als lintvoegen. Het voegwerk van de achtergevels werd in meerdere mate aangepast, waardoor
er hier geen uniform gevelbeeld meer is tussen de nummer 2-3 en 5-6. Het voegwerk van de achtergevels werd platvol
uitgevoerd met cementmortel.
Het dak van de woningen is bedekt met kunstleien, de daken van nummers 2 en 3 werden recent gerestaureerd en terug met
natuurleien bedekt. Aan de voorgevel is iedere woning van een dakkapel voorzien, deze dakkapellen zijn kenmerkend voor de
bouwfases in de tweede helft van de negentiende eeuw. De nummers 2, 5 en 6 hebben allemaal nog een negentiende-eeuws
dakraam, nummer 3 kreeg nieuwe dakvlakken.
De ramen aan de voorgevel werden allemaal vernieuwd in de twintigste eeuw of recenter. Oorspronkelijk waren dit ramen
met een halvemaan voor de spanjolet en veel fijnere glasroeden. Deze fijne glasroeden zijn nog zichtbaar op historische foto's,
maar werden vervangen, waarbij men wel de raamindelingen aanhield. In de achtergevel van woning 6 bleef nog een raam
met halvemaan bewaard tot 2004.
Alle deuren zijn eenvoudige opgeklampte deuren met tweedelig bovenlicht. Centraal werd een brievenbus aangebracht,
het gaat hier overal om recente modellen. Gelijkaardige brievengleuven komen overal op het begijnhof voor en hebben
als bedoeling een uniform uitzicht te geven. Na de goedkeuring van het herwaarderingsplan werden beeldverstorende
brievengleuven systematisch vervangen door dit model. Een aantal deuren hebben nog origineel beslag, de beglazing van
het bovenlicht werd wel overal vervangen. De deuren zijn aan de rechterzijde (2 en 3) of linkerzijde (5 en 6) voorzien van een
smeedijzeren voetschraper, zeer eenvoudig vormgegeven. De metalen beugel is bevestigd in de muur en wordt door een staaf
in de grond ondersteund. De bevestigingspunten zijn veelal slorig hersteld met cementmortel. Verder is aan iedere deur nog
een trekbel te zien en werden recent naar traditie beschilderde huisnummers aangebracht. Het herstellen van de uniforme
huisnummerschildering gebeurde ook op initiatief van het herwaarderingsplan.
Er werden verschillende nutsleidingen op de gevel aangebracht, die storend werken. De lantaarn is ook een laat-twintigsteeeuws model, historische foto's tonen geen lantaarns op de gevels van de begijnenwoningen, met uitzondering van nummer  
12 en de portiersterswoning aan het poortgebouw van de Burchtstraat. De oorspronkelijke lantaarns hadden een gietijzeren
arm en een vierhoekig lantaarnlicht.
Aan de achtergevel bleven de oorspronkelijke bijbouwen en tuinmuren die de binnenkoertjes afsluiten bewaard. Soms werden
de muren van dit koertje en de bijbouwen gekaleid of bepleisterd. De koertjes van nummers 5 en 6 zijn nog afgesloten met
een houten poortje, die van 2 en 3 zijn open omdat de tuinmuren hier deels werden aangepast.
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Afb. 492: Voorgevels begijnhof 2 en 3 ©Bellemans architecten, 2004

6
Afb. 493: Voorgevels begijnhof 5 en 6 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 494: Achtergevels begijnhof 2 en 3 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 495: Achtergevels begijnhof 5 en 6 ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.03

PASTORIE

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 4 - bijlage 08.01.04)
De pastorie is een dubbelhuis, dat hoger werd opgetrokken dan de nummers 2-3-5-6 waarmee het een woninggroep vormt.
Het huis heeft drie traveeën met zadeldak, een houten kroonlijst en modillons. Het metselwerk werd geornamenteerd met
hoeklisenen, een fries en omlopende muurbanden in een donkerdere tint. Deze donkerdere kleur werd verkregen door het
toevoegen van zwart gruis in de kalkmortel. In het metselwerk van de topgevels zijn vlechingen aangebracht.
De muuropeningen zijn in tegenstelling tot die van de andere woningen schouderboogvormig. Het hogere middenrisaliet
bevat de centrale inkomdeur en wordt bekroond met een driehoekig topstuk met radvenster en een gebogen tandfries. Op de
eerste verdieping werd een cordonlijst aangebracht in het verlengde van de raamdorpels, opgebouwd uit witte natuursteen.
De voorgevel is niet verankerd, en is één sierlijk anker terug te vinden in de bekroning van het middenrisaliet.
Van de ramen werd zowel het schrijnwerk als de beglazing vernieuwd, dit gebeurde wel naar oorspronkelijk model. De
oorspronkelijke ramen hadden een fijnere raamkader, stolpnaald en kalf. De oorspronkelijke ijzeren glasroeden werden
vervangen door houten roeden. Aan de achtergevel bleven tot 2004 de oorspronkelijke ramen bewaard. Foto's hiervan
zijn nog te vinden in de CHE-nota opgemaakt door J. Cools en Bellemans architecten. (afb. 18) Ze werden spijtig genoeg
volledig vervangen door nieuwe ramen naar oorspronkelijk model, maar zonder de verfijnde glasroedes en raamkaders. Het
enige oorspronkelijke vensterschrijnwerk en ijzeren glasroede is momenteel bewaard in het bovenlicht van de voordeur. Het
bovenlicht is verder ook nog voorzien van een smeedijzeren waaier. De voordeur zelf is niet origineel, hier stond oorspronkelijk
een paneeldeur, die overigens niet geschilderd was. Wat ook mogelijk is, is dat men bijkomend latwerk over de oorspronkelijke
deur heeft aangebracht. Dit kon in situ niet gecontroleerd worden. De brievengleuf en het beslag van de deur zijn recenter en
werken beeldverstorend. Rechts van de deur is een oude drukknop van een bel bewaard. Zowel aan de voor- als achtergevel
bleef de oorspronkelijke voetschraper bewaard.
De achtergevel is ongeornamenteerd, hier werden geen lijsten en banden met donkerder voegwerk aangebracht. Zowel
de achtergevel als de kopse gevels zijn van eenvoudige rechte ankers voorzien. De ankers zijn erg roestig, waardoor ze het
onderliggend gevelmetselwerk vervuilen met roestafzetting. De ramen van de achtergevel worden overspannen door een
segmentboog in plaats van de schouderboog aan de voorgevel. Er zijn geen luiken meer aanwezig, maar aan de achtergevel
bleef het hang- en sluitwerk van de luiken bewaard.
Het dak is bedekt met kunstleien aan de voorgevel. Het dak aan de achtergevel werd recent vernieuwd en opnieuw gedekt
met natuurleien. Ook de drie dakramen werden vervangen. De twee schoorstenen zijn voorzien van recentere pijpen,
terwijl historische foto's laten zien dat de schoorstenen oorspronkelijk met een zadelvormige deksteen waren afgedekt. De
bovenzijde van de topgevels zijn afgewerkt met zinken platen, één hiervan ontbreekt.
De aanbouw is origineel, het zadeldak overdekt mede de aanbouw van nummer 5. Ter hoogte van de achtergevel van
de aanbouw werd een tuinmuur gemetst, om een privétuin af te scheiden van achterliggende weide. De muur is aan de
bovenzijde afgedekt met Boomse pannen.

Afb. 16

Afb. 17

Afb. 18 (Bellemans architecten, 2004)
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Afb. 496: Voorgevel begijnhof 4 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 497: Achtergevel begijnhof 4 ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.04

BEGIJNENHUIZEN 7-8-9

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 7-8-9 - bijlage 08.01.07, 08.01.08 en 08.01.09)
De begijnenhuizen die in 1840 aan het begijnhof werd toegevoegd, zijn drie eenvoudige, gelijkvormige huizen van twee
traveeën. Aan de gevel van nummer 9 is duidelijk zichtbaar dat dit gebouw werd samengevoegd met een al bestaande woning
van twee traveeën. Hierop is nog het jaartal 1716 zichtbaar in gesinterde bakstenen. Op de plaats van de drie nieuwe woningen
stonden aanvankelijk oudere huizen, dit is nog zichtbaar aan de muur op zolder van nummer 9. Op deze vroegere buitenmuur
(gedeelte uit 1716) zijn bouwsporen zichtbaar van de daklijn van het huisje dat werd afgebroken voor de bouw van de nieuwe
nummer 9 in 1840. De zeventiende-eeuwse kelder van het lage huisje bleef bewaard, waardoor de negentiende-eeuwse
woning nu een kelder heeft die twee eeuwen ouder is.
De gevels werden gemetst in kruisverband, met stenen uit Grobbendonk maar ook uit Boom. Dit was de eerste keer dat er
zoveel papensteen uit Boom werd aangekocht. In de voorgevel van nummer 9 is een duidelijk bouwspoor zichtbaar van een
dichtgemetseld rondboogdeurtje met bovenlicht. Verder zijn er duidelijk sporen zichtbaar van aangepaste gevelopeningen. In
de achtergevel van nummer 9 is hetzelfde jaartal in gesinterde stenen zichtbaar en ook een bouwspoor van een dichtgemetseld
kloostervenster. Tussen nummer 9 en 10 is een duidelijke bouwnaad te zien, zowel in voor- als achtergevel. Het keldergat heeft
dezelfde rollaag als de oorspronkelijke rollaag van de vroegere kruisvensters, waaruit besloten kan worden dat het hier gaat
over een zeventiende- of achttiende-eeuws keldervenster. De dievenstaven bleven bewaard, maar de kelder zelf niet. Enkel
aan het kelderraam en de verhoogde vloer in de voorste kamer van nummer 9 is te zien dat het achttiende-eeuwse huisje
oorspronkelijk een kelder had. Mogelijk bleef deze deels onder de vloeren bewaard.
Dat de huizen 7-8-9 niet gelijktijdig met de huizen 2-3-4-5-6 werden gebouwd is duidelijk zichtbaar aan de afwerking van het
baksteenmetselwerk aan de voorgevels. Er is roodschildering aanwezig op de voegen en de dagkanten van de gevelopeningen
zijn nog bepleisterd, zoals traditioneel gebeurde om lichtreflectie te vergroten. Ook het schrijnwerk van de ramen is duidelijk  
traditioneler dan dit van de latere huizen 2-6. De onderverdeling in kleinere ruiten met meer kleinhout is typisch voor
laat-achttiende-eeuwse en vroeg-negentiende-eeuwse ramen. De negentiende-eeuwse voordeuren bleven bewaard. De
glasroeden in het bovenlicht van nummer 7 werden verwijderd.
De achterbouw is niet de originele achterbouw, deze werd in 1990 vervangen. Enkel de tuinmuur, die de oude achtermuur
van de originele achterbouw uit 1840-1850, bleef bewaard. De kleine raampjes in deze muur tonen de plaatsen aan waar de
oude toiletten stonden.
Het dak van woning 7 en 8 werd gedurende de twintigste eeuw gedekt met kunstleien, deze werden aan de achtergevel
recent terug vervangen door natuurleien. De goot wordt momenteel ondersteund door een plank en metalen beugels, dit is
een latere toevoeging. Oorspronkelijk was deze ondersteuning er niet, en was de gekaleide muizentand mooi zichtbaar. Ter
hoogte van de dakkapellen werd de muizentand onderbroken en werd het vlakke muurdeel verder gekaleid. Dit gaf een veel
evenwichtiger beeld dan de huidige afwerking van de goot. De kapellen zijn hetzelfde als de dakkapellen van woninggroep
2-6, of ze meteen bij de bouw van de woningen in 1840 werden gebouwd of pas aan het einde van de negentiende eeuw
werden toegevoegd bleef onzeker.
De regenwaterafvoer ter hoogte van nummer 9 zat oorspronkelijk helemaal links van de gevel, terwijl deze nu links van de
deur zit. Dit verstoort het gevelgeheel en moet worden aangepast.
De lantaarn is een laat-twintigste-eeuws model, en hangt op een plaats waar historische gezien geen lantaarn hing. Ze kan
omwille van de slechte bouwfysische toestand, geen bouwhistorische waarde en technieken als beeldverstorend worden
ervaren.
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Afb. 498: Voorgevels begijnhof 7 en 8 ©Bellemans architecten, 2004

9
Afb. 499: Voorgevel begijnhof 9 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 500: Achtergevels begijnhof 7 en 8 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 501: Achtergevel begijnhof 9 ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.05

BEGIJNENHUIS 10

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 10 - bijlage 08.01.10)
Deze woning is een dubbelhuis van vier traveeën, waarbij de nadruk ligt op de tweede travee met hierin de voordeur en de
dakkapel. Het metselwerk werd uitgevoerd in kruisverband en opgevoegd met kalkmortel. De voegen zijn afgewerkt met een
dagstreep op zowel de lint- als de stootvoegen. Verder vertoont het metselwerk nog sporen van roodschildering. Sporadisch
werden slordige herstellingen uitgevoerd met cementmortel, bijvoorbeeld naast de deur, waar tot in 2004 een deurbel hing.
De imitatiespeklagen zijn origineel en werden in tegenstelling tot deze van nummer 12, 13 en 14 niet in 1904 aangebracht.
De lagen werden net zoals de omlijstingen in witte steen, wit gekaleid. De steigergaten werden gedicht, bepleisterd en wit
gekaleid. Historisch fotomateriaal laat nog drie wigvormige kaleilagen zien in het bovenlicht van de deur. Deze zijn vandaag
verdwenen. Op deze foto's is ook te zien dat het bovenlicht ook horizontale dievenstaven had, terwijl vandaag enkel de
verticale staven bewaard bleven. De voor- en achtergevel werd verankerd met krulspieankers op de gelijkvloerse verdieping,
bij de eerste verdieping vinden we rechte ankers terug. Het dak was oorspronkelijk met natuurleien gedekt, deze werden
later vervangen door kunstleien. De goot wordt ondersteund door metalen beugels, dit is een ingreep die omstreeks 1950 bij
verschillende woningen gebeurde. Hierdoor is de bepleisterde kroonlijst niet goed zichtbaar. Ook de achtergevel heeft een
bepleisterde lijst.
De dagkanten van de ramen werden bepleisterd. De oorspronkelijke kruiskozijnen werden in de negentiende eeuw vervangen
door houten vensters, die grotendeels bewaard bleven. De nieuwe raamopeningen werden voorzien van een dorpel en latei
in blauwe hardsteen. De ramen kregen een eenvoudige rechte strek, typisch voor de negentiende-eeuwse aanpassingen.
De kruisramen op de gelijkvloerse verdieping waren van een ontlastingsboog voorzien, dit is nog goed te zien aan grote
zones boven de lateien waarin het oorspronkelijke baksteenmetselwerk werd verstoort. Waarschijnlijk waren de kruisvensters
voorzien van een halfcirkelvormige ontlastingsboog met een kopse laag gesinterde stenen, zoals bij de deur zichtbaar is en ook
bij andere zeventiende-eeuwse woningen werd bewaard. In het metselwerk boven de ramen van de gelijkvloerse verdieping
zijn verspreid gesinterde bakstenen zichtbaar. De ramen van de eerste verdieping hebben een rechte  ontlastingsboog. Mede
door het verschil in ankers zou men kunnen vermoeden dat het huis uit 1663 aanvankelijk maar één bouwlaag had. Toch is
dit onwaarschijnlijk, de zolder vertoont twee dichtgemetste ramen in de zijgevel naar nummer 9, dat in 1716 op zijn huidige
hoogte werd gebracht. Vermoedelijk werd nummer 10 dus vanaf de bouw tot twee bouwlagen hoogte opgetrokken.
In de achtergevel bleef een raam met dievenstaven bewaard, het raam lijkt begin twintigste-eeuws te zijn, de dievenstaven
zelf zijn mogelijk negentiende-eeuws. Bouwsporen tonen dat op deze plaats oorspronkelijk een kloosterraam voor licht
zorgde. Het glas van het raam is ook recent. De negentiende-eeuwse ramen van de voor- en achtergevel bleven redelijk goed
bewaard, het glas werd wel vernieuwd. Bijna alle ramen zijn voorzien van een moderne krukspanjolet, enkel de ramen van
de eerste verdieping in de achtergevel hebben nog een negentiende-eeuwse spanjolet. De kruk is ongeornamenteerd en
voorzien van een messing knop.
De rondboogdeur is nog origineel en heeft een witstenen deuromlijsting met sluitsteen en imposten en een rechthoekig
bovenlicht. De kruk is niet origineel maar heeft wel een zekere bouwhistorische waarde. Verder bleef er een originele
sleutelplaat (en slot?) bewaard. Rechts van de deur werden in de negentiende eeuw een voetschraper en een trekbel
aangebracht, die vandaag goed bewaard blijven. De deurdorpel is niet origineel. Aan de achtergevel bleef de oorspronkelijke
achterdeur deur afleesbaar tussen de gang en de later toegevoegde bijbouw. De rondboogdeur werd vervangen door een
rechthoekige deur. Het bovenlicht werd gedicht en fungeert momenteel als beeldnis.
Het bijgebouw werd later toegevoegd en is op kadasterkaarten uit 1850 en later in zijn huidige vorm te zijn. Een negentiendeeeuwse buitendeur met beslag bleef bewaard. Wel werd een voorzetgevelsteen in halfsteens verband toegevoegd, de
gevelankers werden gerecupereerd. Het bijgebouw is bedekt met Boomse pannen. In de achtergevel bleef het negentiendeeeuwse luik bewaard en ook de diefijzers. Het gebouwtje was oorspronkelijk hetzelfde vormgegeven als de bijbouw van
nummer 12.122
122   J. Cools en P. Bellemans, CHE-studie nummer 12
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Afb. 502: Voorgevel begijnhof 10 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 503: Achtergevel begijnhof 10 ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.06

BEGIJNENHUIS 11

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 11 - bijlage 08.01.11)
Dit huis heeft drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het baksteenmetselwerk in kruisverband werd opgevoegd
met kalkmortel met dagstreep. In de linkerbovenhoek van de voorgevel en de volledige achtergevel werden heropgevoegd
met witte cementmortel. Zowel de voor- als achtergevel werden verder afgewerkt met bepleisterde en beschilderde imitatiespeklagen. De speklagen van de voorgevel zijn origineel, dit is af te leiden uit de overeenkomst met de oorspronkelijke latei,
kalf en dorpel van de witstenen kruisramen. Bij het vernieuwen van de raamopeningen in de negentiende eeuw, heeft men
de dorpel verlaagd, vooral op de gelijkvloerse verdieping is de overeenkomst met de speklagen verdwenen. De steigergaten
werden gedicht en bepleisterd, ook de dagkanten van de ramen werden voor een betere lichtreflectie wit bepleisterd. De
eerste verdieping van de voorgevel toont nog aan dat delen van de wigvormige rollaag werden gekaleid. Beide gevels werden
verankerd met krulspieankers.
Er zijn duidelijk sporen zichtbaar van gewijzigde gevelopeningen, deze laten zien dat er vroeger vier kruisvensters in de
voorgevel waren. In de rechtse travee werd een kloosterraam aangepast naar een breder zesvlak-venster, dit is nog zichtbaar
aan de oudere strek. Verder werd in de negentiende eeuw de rondboogdeur met bovenlicht, zoals deze bewaard blijven in
andere begijnenhuizen, vervangen door een rechte deur met tweedelig bovenlicht. Het deurbeslag bleef zeer goed bewaard,
samen met een negentiende-eeuwse trekbel en voetschraper. In de achtergevel geeft de oorspronkelijke buitendeur nu
uit in de bijbouw, het gaat hier nog over een rondboogdeur met bovenlicht. De bijbouw werd omstreeks 1722 gebouwd,
waardoor de oorspronkelijke buitendeur nu fungeert als binnendeur. Het gebouwtje werd bedekt met een piramidedak,
een uitzondering binnen het begijnhof. Aan de strek boven de ramen van de gelijkvloerse verdieping is zichtbaar dat ook
hier baksteenimitatie werd aangebracht om de bouwsporen te verbergen. Op de zeventiende-eeuwse strek werden in de
negentiende eeuw imitatie lint- en stootvoegen aangebracht.

Afb. 504: Voorgevel begijnhof 11 ©Bellemans architecten, 2004

Afb. 505: Achtergevel begijnhof 11 ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.07

GILDEKAMER

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 12 - bijlage 08.01.12)
De gildekamer is een asymmetrisch dubbelhuis met als voorgevel een lijstgevel van twee bouwlagen en vier traveeën op
een gecementeerde plint. Het zadeldak met bedekt met kunstleien, ter hoogte van de voordeur werd in de negentiende
eeuw een dakkapel aangebracht. De schoorsteen was oorspronkelijk hoger opgemetst en voorzien van één imitatiespeklaag.
Vandaag werd ze duidelijk ingekort en gecementeerd. Aan de hand van historische foto's van het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium is af te leiden dat de kroonlijst met modillons werd toegevoegd tussen 1942 en 1971. Er werd een
gekaleide strook aangebracht tot aan de steigergaten. De voorgevel uit 1713 had oorspronkelijk kruisvensters die in de
negentiende eeuw werden vervangen door grotere houten 6-vlakramen. De oorspronkelijke strekken van de kruisvensters
bleven bewaard. Of de wigvormige kaleilagen in de strekken oorspronkelijk zijn kon niet achterhaald worden. De zes vensters
van de voorgevel werden omstreeks 1850 getralied, omdat het gebouw ingericht werd als ontvangerij en kantoor van de
Commissie. Het schrijnwerk van de ramen werd recent vernieuwd. (historische foto's tonen nog de negentiende-eeuwse
ramen met typische binnenluiken) De speklagen zijn nog origineel en duiden de plaats van de dorpel, het kalf en de latei van
de oorspronkelijke kruisvensters aan. Omdat in de negentiende eeuw nieuwe lateien in blauwe hardsteen werden geplaatst,
werd de speklaag hier verdubbeld. De bouwsporen werden ook hier verborgen achter een baksteenimitatie en een opliggende
knipvoeg uit 1904. Door bepleistering en schildering heeft men negblokken en een raamomlijsting in witte steen geïmiteerd.
De deuromlijsting is wel uitgevoerd in echte witte steen en is voorzien van een rondboog ondersteund door imposten en van
een geprofileerde sluitsteen. De sluitsteen en de imposten hebben een diamantkop, een profilering die ook voorkomt bij de
gereconstrueerde deuromlijstingen van nummer 28a en b. Andere diamantkoppen die wel origineel zijn, komen voor in de
achtergevels van nummer 15 en 16.
De deur zelf is de originele achttiende-eeuwse paneeldeur met oude (vroeg-negentiende-eeuwse?) gietijzeren deurknop
en oorspronkelijk slotmechanisme. Boven de deur bleef het rechthoekig bovenlicht bewaard, getralied en voorzien van
negblokken en witstenen latei. Centraal boven de deurtravee bevindt zich in de voorlaatste speklaag met hierin de bouwdatum
in een datumsteen ‘A°1713’. De deur is verder nog voorzien van een negentiende-eeuwse trekbel. Op historische foto's is
rechts van de deur een voetschraper te zien, aangebracht in een blok blauwe hardsteen in het gekasseide pad voor de gevel.
De voetschraper werd na 1971 verwijderd. (afb. 12) Rechts van de deur bleef de oude, handgesmede trekbel bewaard. Net
onder de trekbel werd een recente vlaggenstokhouder aangebracht. Het uithangbord en de geschilderde letters 'Gildekamer'
werden na 1971 aangebracht. De voorgevel wordt verankerd door kulspieankers en twee Y-vormige ankers links en rechts van
de deur, uniek binnen het begijnhof. Historische foto's tonen aan dat de Gildekamer de enige gevel was binnen de huizenrij,
die voorzien was van een lantaarn. Deze lantaarn bevond zich links van het bovenlicht van de deur, maar werd verwijderd. De
lacune werd slordig hersteld met cementmortel.
De achtergevel is asymmetrisch en bestaat uit imitatie-zandsteen speklagen, bovenaan pseudo-steigergaten en onderaan
een zwart gekaleide plint. De achtergevel wordt onderbroken door een kleine achterbouw. Op de eerste verdieping zijn
er twee hoge rechthoekige getraliede vensters zonder negblokken en met witgeschilderde dagkanten. Op de gelijkvloerse
verdieping  zijn er drie lagere getraliede vensters, twee rechts en één links van de achterbouw. Helemaal onderaan bevindt er
zich tevens een klein achttiende-eeuws kelderraampje. Het raam links en rechts van de achterbouw hebben de afmetingen
van een kloostervensters. Alle vensters hebben bovenaan een houten latei en worden onderaan afgesloten met een arduinen
raamdorpel. De achterbouw heeft één getralied venster op het gelijkvloers en een grijs geschilderd opgeklampt zolderluik
bovenaan in de gevel. Het zadeldak werd bedekt met rode Boomse pannen. Onder de dakrand bevindt zich een zinken dakgoot.
De schoorsteen tegen de achterbouw leidt naar de open haard in de keuken van de achterbouw. Zichtbare bouwsporen wijzen
erop dat de rechterramen naar links verplaatst zijn. Het raam links van de achterbouw staat vlak tegen deze aanbouw en de
dakgoot hangt onnatuurlijk een stuk voor het venster. Dit wijst erop dat de achterbouw van latere datum is. Opvallend is
ook dat dakrand en recente dakgoot er rechts van de schouwpijp verder uitsteekt dan aan de linkse kant en dat de houten
modillons dus aan de ene kant langer lijken dan aan de andere kant. De pseudosteigergaten aan de linkse zijde van de schouw
zijn ook groter (en tevens half ingewerkt in de imitatie speklaag) dan aan de rechtse zijde.
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Interieur: zie beheersplan begijnhofmuseum
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Afb. 506: Voorgevel begijnhof 12 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 507: Achtergevel begijnhof 12 ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.08

BEGIJNENHUIS 14A

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 13- bijlage 08.01.13)
Woning 14a is het spiegelbeeld van nummer 14b. Deze twee begijnhofwonignen werden gebouwd tussen 1660 en 1664, na
de afbraak van enkele oudere huizen. De woning werd in 1879 verbonden met de infirmerie via enkele doorgangen. Om de
eenheid tussen de woning 14a, de Infirmerie en het Gildehuis te benadrukken werden in 1904 de gevels op een gelijkaardige
manier bewerkt. De baksteenimitatie en knipvoegen, aangebracht over de drie gevels, zorgden niet alleen voor een uniform
uitzicht, maar onttrokken ook de bouwsporen aan het zicht. De cementplint werd ook in 1904 aangebracht. Omdat de
gevelrenovatie van 1904 niet beperkt bleef tot woning 14a, maar ook op de rechtertravee van woning 14b werd aangebracht,
lijken de gevels op het eerste zicht niet symmetrisch te zijn. Deze ingreep werd vermoedelijk zo uitgevoerd om een gevel van
gelijke breedte te verkrijgen links en rechts van de Infirmerie.
Het huisje is twee bouwlagen hoog en twee traveeën breed. De lijstgevel wordt bovenaan gedecoreerd met bepleisterde
kruisvormige steigergaten en onderaan afgeboord met een gecementeerde plint. Krulspie-muurankers duiden de verdieping
aan. Het zadeldak werd bedekt met kunstleien en wordt ongeveer in het midden van de gevel van 14a onderbroken door een
dakvenster met houten frontkader, vlak fronton en zadeldak.
De houten negentiende-eeuwse vensters met arduinen latei en dorpels bleven bewaard, een van de enigen nog binnen
het begijnhof. Ook de deur is negentiende-eeuws, met een arduinen latei en dorpel. Alle ramen en de deur hebben een
rechte strek boven de latei, dit is een negentiende-eeuwse ingreep. Mogelijk bleven bouwsporen van oudere of hermetste
strekken bewaard onder de baksteenimitatie. De strek boven het keldergat is nog een oorspronkelijke zeventiende-eeuwse
gestrekte toog met kopse laag in gesinterde stenen en een witstenen latei. De knipvoegen lopen recht door over de rondboog,
waardoor de gesinterde koppenlaag verborgen werd. De dievenstaven in het keldergat zijn vermoedelijk nog origineel, ook
het beslag van het kelderluik bleef bewaard. De dagkanten van de ramen en deur werden wit gepleisterd, hiervan blijven
sporen bewaard. De imitaitie-speklagen lopen door over de dagkanten.
De trekbel werd verwijderd, een bouwspoor is wel nog zichtbaar aan de rechterzijde van de voordeur. Er bleef geen
voetschraper bewaard, mogelijk werd deze net zoals deze van nummer 12 recenter verwijderd. Omdat er geen historisch
fotomateriaal van woning 14a werd teruggevonden, is dit niet met zekerheid te bepalen.
De voor- en achtergevel zijn verankerd met krulspieankers. De rechterzijgevel, die later opging in de zolder van de Infirmerie,
vertoont rechte ankers en een X-vormig anker ter hoogte van de schoorsteen in de nok.
In de achtergevel zijn de sporen van de gewijzigde muuropeningen wel nog zichtbaar. De oorspronkelijke onlastingsboogjes
bleven in het zicht bewaard, hieronder werd een negentiende-eeuwse strek en een arduinen latei aangebracht. Ook hier
bleven imitatiespeklagen bewaard, weliswaar in veel minder goede bewaringstoestand dan deze van de voorgevel. De gevel
wordt bovenaan afgesloten met steigergaten. De negentiende-eeuwse houten en wit geschilderde ramen zijn getralied en
hebben een vernieuwde arduinen dorpel en latei (waarboven een rechte strek). Tegen de zijgevel van de infirmerie staat er
achteraan een aanbouw met lessenaarsdak. De achtergevel van deze kleine aanbouw heeft een rechthoekig getralied raam
en een toegemetseld raam erboven. Bijna alle vensters vertonen sporen van neggeblokken. Rechts bevindt zich een tweede
aanbouw met zadeldak, dat in gemeenschappelijk gebruik is met 14b. Deze aanbouw is recent toegevoegd en volledig in
halfsteens verband gemetst. De volledige bijbouw is beeldverstorend en kan in de toekomst best verwijderd worden.
De kunstleien van het dakvlak aan de achtergevel werden recent terug vervangen door natuurleien. De oudere bijbouw is
bedekt met Boomse pannen.
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03.03.09

BEGIJNENHUIS 14B

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 14 - bijlage 08.01.14)
Deze woning is het spiegelbeeld van woning 14a, door de gevelrenovatie uit 1904 is dit echter niet meer goed afleesbaar.
De linker travee geeft hierdoor een goed beeld hoe de rest van de gevel en de gevel van woning 14a eruit zag voor de
renovatie. De bouwsporen die in de gevel van 14b zichtbaar zijn, werden in de gevel van 14a door de baksteenimitatie volledig
verborgen. Aan de achtergevel is zichtbaar dat beide woningen dezelfde bouwsporen vertonen, namelijk zeventiende-eeuwse
ontlastingsboogjes met hieronder een negentiende-eeuwse strek en latei in blauwe hardsteen. Het lijkt dus aannemelijk dat
onder de baksteenimitatie de gevel van 14a gelijkaardige bouwsporen vertoont als de linker travee van woning 14b.
De deuropening werd in de negentiende eeuw aangepast, rechts van het bovenlicht is nog een deel van de strek zichtbaar,
met een koppenlaag in gesinterde steen. Het raam op de eerste verdieping heeft een negentiende-eeuwse latei en strek,
met hierboven een zeventiende-eeuwse ontlastingsboog met koppenlaag in gesinterde steen. De enkelvoudige boog doet
vermoeden dat het hier oorspronkelijk om een kloosterraam ging. (tevens werd in de achtergevel op dezelfde plaats een
kloosterraam dicht gemetst). De '1' werd mogelijk verplaatst toen men de raamopening vergrootte en het kloosterraam
dicht metste. De '6' tussen de eerste en tweede travee bleef ook bewaard. Rechts van het rechter raam bleef een andere '6'
bewaard, weliswaar minder zichtbaar door de baksteenimitatie. De cijfers vormden het jaartal 1661 of 1664, maar werd door
verschillende aanpassingen niet volledig bewaard. Het is mogelijk dat het vierde cijfer van het jaartal bewaard bleef onder de
roodschildering en baksteenimitatie.
De dagkanten van ramen en deur werden bepleisterd, de imitatiespeklagen lopen verder over de dagkanten. Het schrijnwerk
van de ramen is nog negentiende-eeuws. Ook de deur is negentiende-eeuws, met een arduinen latei en dorpel. Links van de
voordeur bleef de trekbel bewaard. Rechts van de deur zien we een negentiende-eeuwse voetschraper, die met lood vergoten
werd in een stuk blauwe hardsteen. Daar nummer 14a het spiegelbeeld van deze woning vormde, kunnen we vermoeden dat
ook deze woning een voetschraper had die recent verwijderd werd.
Alle ramen en de deur hebben een rechte strek boven de latei, dit is een negentiende-eeuwse ingreep. De enige oorspronkelijke
gevelopening is deze van het keldergat, de getoogde strek wordt door de knipvoegen en baksteenimitatie deels verborgen.
Het beslag van het kelderluik en de oorspronkelijke diefijzers bleven bewaard. Voorts is er een duidelijke bouwnaad zichtbaar
tussen woning 14b en 15, waarbij het gevelvlak van nummer 15 enkele centimeters voor het gevelvlak van nummer 14b
uitsteekt.
Het dak werd bedekt met kunstleien aan de voorgevel en met recente natuurleien aan de achtergevel. De goten op
smeedijzeren beugels zijn niet origineel, ze werden toegevoegd in de twee helft van de twintigste eeuw. Tussen de eerste en
tweede travee aan de voorgevel werd een regenwaterafvoer aangebracht, wat de illusie nog meer versterkt dat woning 14a
drie traveeën breed is. Er is een duidelijke scheiding zichtbaar in het dakvlak tussen nummer 14a en 14b.
De lagere aanbouw die gedeeld wordt met nummer 14a werd recent toegevoegd. De andere aanbouw is een oude aanbouw
en werd gemetst in kruisverband. De topgevel werd hermetst in halfsteens verband, de strek boven het raam in de kopse
gevel is duidelijk achttiende-eeuws. De schoorsteen van de bijbouw werd tegen de achtergevel gemetst, dit is een latere
ingreep. Bouwsporen op de achtergevel tonen aan dat de dakhelling van de bijbouw werd aangepast, wat het hermetste deel
van de topgevel verklaart. Samen met deze ingreep werd ook de tuinmuur van woning 14b verhoogd en werd vermoedelijk
ook het oudere raam vervangen. Beide bijgebouwen zijn bedekt met Boomse pannen.
Het lijkt vreemd dat de dakkapellen niet uitgelijnd werden in de vier traveeën van de voorgevel. De linker kapel is wel uitgelijnd
op het dicht gemetste kloosterraam met rondboog. Mogelijk werden de kapellen eerder aangebracht dan het wijzigen van de
raamopeningen, maar hierover kon geen zekerheid worden verworven.
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Afb. 508: Voorgevel begijnhof 14b ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.10

BEGIJNENHUIS 15

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 15 - bijlage 08.01.15)
Deze woning van vier traveeën vormt het spiegelbeeld van woning nummer 16, ze werden samen in 1722-1723 gebouwd. Bij
de bouw van de woning werd het dak bedekt met natuurleien, deze werden in de twintigste eeuw vervangen door kunstleien,
die vandaag sterk verweerd zijn.123 De dakkapel aan de voorgevel is een negentiende-eeuwse toevoeging, de kapel met
tuitgevel en zolderluik aan de achtergevel is achttiende-eeuws. In de twintigste eeuw werden twee moderne dakvensters
toegevoegd. Net zoals bij andere begijnenwoningen zijn ook hier de schoorstenen verlaagd en gecementeerd. De goten van
de woning zijn te dateren uit de tweede helft van de twintigste eeuw en kunnen als beeldverstorend ervaren worden. De
smeedijzeren beugels verbergen de bepleisterde kroonlijst en de PVC-afvoeren passen niet binnen een beschermde site. Ter
hoogte van de dakkapel werd de kroonlijst onderbroken.
De gevel is gemetst in kruisverband en opgevoegd met kalkmortel. In het voegwerk van de voorgevel zijn nog sporen van
een dagstreep te zien. Plaatselijk werden herstellingen uitgevoerd in een te harde cementmortel. De achtergevel werd
heropgevoegd met cementmortel tot een platvolle voeg. Zowel de voor- als achtergevel tonen tal van bouwsporen, die duiden
op gewijzigde raam- en deuropeningen. De oudere achttiende-eeuwse strek bleef bewaard, hieronder werd in (de eerste
helft?) van de negentiende eeuw een nieuwe strek gemetst gesteund door een latei in blauwe hardsteen. Aan de voorgevel
zien we allemaal brede bouwsporen. De achtergevel toont twee smalle bouwsporen die duiden op dichtgemetste of vergrootte
kloostervensters. Van het dicht gemetst kloostervenster van de gelijkvloerse verdieping bleven de latei en negblokken in witte
steen bewaard. Het metselwerk werd aan de voorgevel verankerd met krulspieankers, aan de achtergevel met rechte ankers.
Zowel voor- als achtergevel is voorzien van steigergaten die gedicht en bepleisterd werden. Aan de achtergevel zijn sporen
zichtbaar van geschilderde imitatiespeklagen. Deze lopen gelijk met de latei van het kloostervenster en de plaats van het
verwijderde kalf. De ramen van de rechtse travee werden een groot stuk naar links verplaatst. Het zolderluik is ingewerkt
in een gevelbekroning met vlechtingen, schouders en een overhoeks topstuk. De dekstenen en consoles van de schouders
zijn uitgevoerd in witte steen. De korfboog van het zolderluik heeft ook twee consoles en een sluitsteen uit witte steen. De
steen is erg verweerd maar de diamantkopprofilering is nog herkenbaar. Hier kan de overeenkomst worden vermeld met de
deuromlijsting van de voordeur van de Gildekamer, nummer 12, gebouwd in dezelfde periode. (1713 en 1722) Boven het
zolderluik bleef het gat bewaard waarin een hijsbalk kon worden gemonteerd.
De voor- en achterdeur zijn de negentiende-eeuwse deuren, die de vroegere rondboogdeur met bovenlicht vervingen. De
rondboog met gesinterde koppenlaag van de achttiende-eeuwse achterdeur bleef als bouwspoor bewaard.124 Beide deuren zijn
nog voorzien van hun origineel beslag. De vensters werden vernieuwd naar oud model. De dagkanten van de gevelopeningen
waren aanvankelijk bepleisterd en wit gekaleid, deze afwerking is bijna volledig verdwenen maar er zijn nog sporen zichtbaar
van de witte afwerkingslaag. De ramen van de gelijkvloerse verdieping waren aanvankelijk voorzien van luiken, deze werden na
2004 verwijderd. Of ze ergens bewaard blijven kon niet worden achterhaal. De trekbel werd verwijderd, het bevestiginspunt
bleef bewaard aan de rechterzijde van de deur. Er is geen voetschraper aanwezig, wellicht werd deze verwijderd.
Op de voorgevel van nummer 16 is een witte gevelsteen aangebracht met de tekst 'ANNO'. Op de gevel van nummer 15
vinden we een gelijkaardige steen, maar door de sterke verwering is de datum onleesbaar.
De bijbouw is een negentiende-eeuwse gebouwtje met drie korfbogen onder een lessenaarsdak. Het dak werd gedekt met
Boomse pannen.
123   J. Cools en P. Bellemans, o.c., p. 140
124 Rondbogen en ontlastingsboogjes met gesinterde koppenlagen zijn binnen het begijnhof van Herentals enkel terug te vinden in
woningen gebouwd in de zeventiende eeuw. De aanwezigheid van de rondboogdeur met gesinterde koppenlaag aan de achtergevels
van nummer 15 en 16 kan erop wijzen dat de woningen in 1722 gebouwd werden op de plaats van een oudere woning, waarbij men
delen van de achtergevel recupereerde. Bovendien is de gelijkenis tussen het grondplan van woning 15, 16 en 10 opvallend. Mogelijk
is de bouw van de woning in 1722 te interpreteren als een verhoging van een bestaand zeventiende-eeuws laag huisje.
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Afb. 510: Voorgevel begijnhof 15 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 511: Achtergevel begijnhof 15 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 14

03.03.11

BEGIJNENHUIS 16

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 16 - bijlage 08.01.16)
Deze woning van vier traveeën vormt het spiegelbeeld van woning nummer 15, ze werden samen in 1722-1723 gebouwd.
Bij de bouw van de woning in 1722 werd het dak bedekt met natuurleien, deze werden in de twintigste eeuw vervangen
door kunstleien, die vandaag sterk verweerd zijn.125 De dakkapel aan de voorgevel is een negentiende-eeuwse toevoeging,
de kapel met tuitgevel en zolderluik aan de achtergevel is achttiende-eeuws. In het dak zijn geen dakvensters of vlaklichten
aangebracht. Net zoals bij andere begijnenwoningen zijn ook hier de schoorstenen verlaagd en gecementeerd. De goten van
de woning zijn te dateren uit de tweede helft van de twintigste eeuw en kunnen als beeldverstorend ervaren worden. De
smeedijzeren beugels verbergen de bepleisterde kroonlijst en de PVC-afvoeren passen niet binnen een beschermde site. Ter
hoogte van de dakkapel werd de kroonlijst onderbroken.
De gevel is gemetst in kruisverband en opgevoegd met kalkmortel. In het voegwerk van de voorgevel zijn nog sporen van
een dagstreep te zien. Plaatselijk werden herstellingen uitgevoerd in een te harde cementmortel. De achtergevel werd
heropgevoegd met cementmortel tot een platvolle voeg. Zowel de voor- als achtergevel tonen tal van bouwsporen, die
duiden op gewijzigde raam- en deuropeningen. De oudere achttiende-eeuwse strek bleef bewaard, hieronder werd in (de
eerste helft?) van de negentiende eeuw een nieuwe strek gemetst gesteund door een latei in blauwe hardsteen. Aan de
voorgevel zien we allemaal brede bouwsporen. De achtergevel toont twee smalle bouwsporen die duiden op dichtgemetste
of vergrootte kloostervensters. De spatie tussen de achttiende-eeuwse strek en de latei uit blauwe hardsteen werd opgevuld
met een stroomlaag in schuin geplaatste bakstenen. Het metselwerk werd aan de voorgevel verankerd met krulspieankers,
aan de achtergevel met rechte ankers. In de bouwnaad tussen deze woning en het Convent zien we blokken witte steen op
een regelmatige afstand.
De voor- en achtergevel zijn voorzien van steigergaten die gedicht en bepleisterd werden. Aan de achtergevel zijn in
tegenstelling tot nummer 15 geen sporen zichtbaar van geschilderde imitatiespeklagen. De ramen van de rechtse travee
werden een groot stuk naar links verplaatst. Het zolderluik is ingewerkt in een gevelbekroning met vlechtingen, schouders
en een overhoeks topstuk. De dekstenen en consoles van de schouders zijn uitgevoerd in witte steen. De korfboog van het
zolderluik heeft ook twee consoles en een sluitsteen uit witte steen. De steen is erg verweerd maar de diamantkopprofilering
is nog herkenbaar. Hier kan de overeenkomst worden vermeld met de deuromlijsting van de voordeur van de Gilderkamer,
nummer 12, gebouwd in dezelfde periode. (1713 en 1722) Boven het zolderluik bleef het gat bewaard waarin een hijsbalk kon
worden gemonteerd.
Op de voorgevel van nummer 16 is een witte gevelsteen aangebracht met de tekst 'ANNO', een aankondiging van de
bouwdatum op de gevelsteen van nummer 15. De datum is door verwering van de steen niet meer afleesbaar. De letters
'ANNO' zijn door de zwarte overschildering wel nog leesbaar.
Zowel de voor- als de achterdeur is nog een negentiende-eeuwse deur, die de vroegere rondboogdeur met bovenlicht
verving. De rondboog met gesinterde koppenlaag van de achttiende-eeuwse achterdeur bleef als bouwspoor bewaard. Beide
deuren zijn nog voorzien van hun origineel beslag. De vensters werden vernieuwd naar oud model. De dagkanten van de
gevelopeningen waren aanvankelijk bepleisterd en wit gekaleid, deze afwerking is bijna volledig verdwenen maar er zijn
nog sporen zichtbaar van de witte afwerkingslaag. De ramen van de gelijkvloerse verdieping waren aanvankelijk voorzien
van luiken, deze werden verwijderd. Of ze ergens bewaard kon niet worden achterhaald. De trekbel werd verwijderd, het
bevestiginspunt bleef bewaard. Er is geen voetschraper aanwezig, wellicht werd deze verwijderd.
De bijbouw is een negentiende-eeuwse gebouwtje met drie korfbogen onder een lessenaarsdak. Het dak werd gedekt met
Boomse pannen.

125   J. Cools en P. Bellemans, o.c., 2007, p. 140
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Afb. 512: Voorgevel begijnhof 16 ©Bellemans architecten, 2004
1ste helft achttiende eeuw (1722)
oorspronkelijk kruisvenster
2de helft negentiende eeuw
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Afb. 513: Achtergevel begijnhof 16 ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.12

CONVENT

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 17 - bijlage 08.01.17)
Het convent is ontstaan in 1830 door de samenvoeging van twee begijnenhuizen, hierdoor is de gevel wit gepleisterd, wellicht
om de talrijke bouwsporen aan het zicht te onttrekken. De huidige pleisterlaag dateert van de restauratie uit 1978 en heeft niet
de juiste samenstelling, ook de kleur was vermoedelijk oorspronkelijk witter. De zij- en achtergevel werden ook bepleisterd
en kregen net zoals de voorgevel een geschilderde plint. Aangezien men heeft gewerkt met cementbepleistering kan dit op
termijn problemen opleveren in verband met de vochthuishouding van de muren.
Het dak is bedekt met kunstleien, die op termijn terug vervangen moeten worden door natuurleien. Het dakvlak aan de
achtergevel werd in 1978 voorzien van storende dakvensters, die tijdens de restauratie van het dak, vervangen moeten
worden door kleinere dakramen, naar negentiende-eeuws model. Bovendien moet het aantal en de grootte ervan beperkt
worden.  Het Convent heeft in tegenstelling tot de begijnenwoningen geen dakkapel en heeft dit ook nooit gehad. De kroonlijst
werd bepleisterd en gekaleid net zoals de andere kroonlijsten van de begijnhofwoningen. De zinken bakgoot is een vorm die
aanvankelijk niet voorkwam op het begijnhof, de goot en regenwaterafvoer zullen tijdens de restauratie aangepast moeten
worden.
Aan de voorgevel zien we geen gevelankers, aan de zij- en achtergevel bleven enkele rechte en krulspieankers bewaard. In de
top van de nok ter hoogte van de schoorsteen bleef een X-vormig anker bewaard. Dergelijke ankers hadden een bijgelovige
betekenis, ter afwering van het kwade en het beschermen van de woning. (de haard en schouw > brand) In de achtergevel
zien we witstenen blokken op de overgang tussen nummer 16 en 17, deze werden niet wit overpleisterd. Wellicht bleven er
steigergaten onder de bepleistering bewaard, maar dit kon niet worden nagegaan. Op zolder werden de muren afgewerkt,
waardoor het onderliggende baksteenmetselwerk niet kon worden bekeken.
De raamopeningen worden overspannen met een houten latei, de raamdorpels zijn vervaardigd in blauwe hardsteen.
Aanvankelijk waren de ramen van de gelijkvloerse en eerste verdieping voorzien van luiken, deze zijn nog zichtbaar op
historische foto's. Op de foto genomen net voor de restauratie in 1978 bleven enkel de luiken op de gelijkvloerse verdieping
aanwezig. De luikduimen en -wervels bleven als relict bewaard, de luiken werden verwijderd. Aangezien de luiken de
esthetische kwaliteiten van de gevel aanzien verhoogden kan men opteren deze terug te herstellen. De ramen zelf zijn niet de
oorspronkelijke ramen, deze werden in de twintigste eeuw aangepast. De roedenverdeling komt wel overeen met de situatie
zichtbaar op foto's omstreeks 1900. In het interieur bleven bij een aantal ramen de binnenluiken bewaard.
De deur is de oorspronkelijke deur uit 1830, met bewaard beslag en bovenlicht met geprofileerd kalf en geornamenteerde
houten naald. Ook de deuromlijsting uit blauwe hardsteen is origineel. Aan de rechterkant van de deur bleef de hanger van
de trekbel bewaard, de trekbel zelf bleef in het interieur bewaard.
De voorgevel heeft een aantal elementen die het geheel ontsieren, waaronder een storend uitgekapt verluchtingsrooster,
een brievenbus met naambord, een uithangbord en een recent verlichtingsarmatuur met hieronder het naambord van het
Convent. De zijgevel wordt verstoord door de nooduitgang en trapkooi die werd aangebracht na de renovatie van het gebouw.
Aan de achtergevel zien we een aanbouw uit het begin van de twintigste eeuw, gemetst in kruisverband met platvol afgestreken
voegen en dagstreep. De ramen zijn voorzien van dorpels in blauwe hardsteen en diefijzers. Het gebouwtje wordt bedekt met
kunstleien. Tegen de aanbouw staat een fietsenstalling met kunststof golfdak, zonder bouwhistorische waarde en storend.
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Afb. 514: Voorgevel begijnhof 17 ©Bellemans architecten, 2004
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Afb. 515: Achtergevel begijnhof 17 ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.13

VRIJSTAAND BEGIJNENHUIS

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 18 - bijlage 08.01.18)
Dit vrijstaand begijnenhuis heeft een symmetrisch gevelplan met vijf traveeën en twee bouwlagen, de inkomdeur staan
in het midden van de gevel. De gevel werd in een classicistische stijl opgebouwd en bekroond met een houten kroonlijst op
witgeschilderde consoles. De zinken waterafvoeren geven uit in een gietijzeren grondpijp. Het dak is bedekt met kunstleien, die
bij een restauratie terug door natuurleien vervangen moeten worden. De schoorstenen zijn hun oorspronkelijke afwerkingslagen
en verhoudingen verloren, ze kunnen best heropgemetst worden om dit te herstellen. In het dakvlak aan de voorgevel zit een
negentiende-eeuws dakvenster.
Momenteel is de linkerzijgevel gekaleid en de rechterzijgevels deels gecementeerd en deels met kunstleien bekleed. Ook de
achtergevel werd gekaleid. De voorgevel is afgewerkt met knipvoegen en roodschildering, terwijl de gevel aanvankelijk een
witgepleisterd gevel was, zoals gebruikelijk voor classicistische woningen. Historische foto's geven dit goed aan, de zijgevels en
achtergevel zijn echter niet goed zichtbaar. Omdat de achter- en linkerzijgevel vandaag gekaleid zijn, kunnen we veronderstellen
dat de zijgevels en achtergevel aanvankelijke gekaleid werden, en enkel de voorgevel bepleisterd. Onder de afgebrokkelde delen
cementering op de rechterzijgevel lijken inderdaad sporen te zitten van diverse kaleilagen. De dagkanten van de raamopeningen
waren aanvankelijk bepleisterd. De roodschildering werd aangebracht in de tweede helft van de twintigste eeuw, vermoedelijk
omstreeks 1950. De plint werd vlak bepleisterd, dit was ook zo toen de gevel nog een witte pleisterlaag had. Ter hoogte van de
aansluiting tussen de zijgevels en de gevel van de aanbouw vinden we net zoals bij nummer 17 witstenen blokken, ter verbinding
of versteviging (?). De blokken vinden we niet terug bij de aansluiting tussen de tuinmuur en de voorgevel. De raamopeningen zijn
voorzien van een dorpel en latei uit blauwe hardsteen. De gelijkvloerse verdieping is voorzien van luiken, dit was oorspronkelijk
ook zo. Van twee ramen ontbreekt een luik, ze liggen opgeslagen in de garage naast de woning. De eerste verdieping was niet van
luiken voorzien, maar had jaloezieën met sierlijke gietijzeren afdekkap. Al deze elementen zijn verdwenen. De ramen van de woning
zijn deels te dateren aan het begin van de twintigste eeuw, deels aan het einde van de negentiende eeuw. De roedenverdeling
komt overeen met de verdeling zichtbaar op historische foto's. Een deel van de oude beglazing bleef bewaard. Het grote raam
in de zijgevel is nog volledig origineel, aan de binnenzijde bleven het oude beslag, de knieren en de oorspronkelijke eikenhouten
binnenluiken bewaard.
De deur en deuromlijsting zijn nog origineel. De oude gehengen bleven bewaard, wel werd de opgeklampte deur aan de
buitenzijde voorzien van een nieuwe betimmering, deurknop en slot. Sporen van het vroegere beslag zijn zichtbaar, de oude
sleutelplaat met afdekplaatje en vier gesmede nageltjes zijn bewaard. Het smeedijzeren bovenlicht is nog origineel en voorzien
van de oude beglazing. De woning is niet voorzien van een trekbel, deze werd vervangen door een ander systeem. Verder heeft
de woning geen voetschraper, wellicht was deze aanvankelijk in de stoep ingewerkt in een natuursteen, maar werd deze definitief
verwijderd bij de heraanleg van de stoep in betontegels. Voor de deur bleven wel nog enkele natuurstenen tegels bewaard, deel
van de oude aanleg van de paden tussen de voordeur en de steenweg. De gevels zijn verankerd met achttiende-eeuwse rechte
ankers. De achterbouw heeft een negentiende-eeuwse kern, ze was toen ingericht als veranda met aangrenzende serre. Door
verbouwingen in de tweede helft van de twintigste eeuw verdwenen veel van het karakter aan het exterieur, in het interieur
bleven originele afwerking zoals gedecoreerde cementtegels, het houten plafond van de veranda,... bewaard.

Afb. 516: Voorgevel begijnhof 18 ©Bellemans architecten, 2004

Afb. 517: Achtergevel begijnhof 18 ©Bellemans architecten, 2004
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03.03.14

FUNDATIEHUIS

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 19 - bijlage 08.01.19)
Dit dubbelhuis van twee bouwlagen telt vier traveeën en wordt overdekt met een zadeldak met Boomse pannen. Tussen de
tweede en derde travee zien we een dakvenster met overhoeks topstuk en een zolderluik. Dit dakvenster staat op één lijn met
de deur, het bovenlicht en het reliëf. De donkerdere baksteen rond het zolderluik is dezelfde baksteen die terug te vinden is
aan de deur van nummer 29 in het poortgebouw en duidt op een negentiende-eeuwse aanpassing van het luik. Dat de gevel
een vrij harde restauratie kreeg is zichtbaar aan een aantal elementen. Zo werden er twee grote dakvensters toegevoegd in
het voorste dakvlak, die heel storende werken. De kroonlijst is vandaag niet meer gewit, oude foto's tonen dat ze vroeger
gekaleid was.
De gevel is platvol gevoegd met bastaardmortel en kreeg tijdens de restauratie een zwart gepekte plint. Het metselwerk is
verankerd met krulspieankers, bovenaan zijn de steigergaten zonder bepleisteringen of kaleilagen bewaard. Het metselwerk
heeft nog een aantal metselwerktekens in gesinterde stenen. Op de gelijkvloerse verdieping is de originele zeventiendeeeuwse ontlastingsboog met gesinterde steen bewaard. Gelijkaardige bogen komen ook voor in de zijgevel. Op de eerste
verdieping is de strek ondersteund door een latei in blauwe hardsteen, een gevolg van de negentiende-eeuwse vervanging
van de kruisramen door grotere ramen met houten kozijn. De borstwering werd toen verlaagd, waardoor een deel van de
metselwerktekens is weggevallen. Bouwsporen van de kruisvensters zijn links en rechts van de ramen nog zichtbaar.
Op de gelijkvloerse verdieping zijn delen van de oorspronkelijke kruisvensters bewaard gebleven. Er werd tijdens de restauratie
uit 1982 nieuw schrijnwerk ingezet. Het stenen kalf bleef niet bewaard, dit is enkel bewaard bij het kloosterraam rechts van de
deur. De plaats van het kalf is nog goed af te lezen, de luikduimen bleven bewaard, en ook aan de profilering in de witstenen
raamomlijsting is af te lezen waar de luiken zaten. Bij het kloosterraam zijn bovenaan de ijzers bewaard waaraan het glas-inlood-venster werd opgebonden. De borstwering van het linkse raam werd verlaagd, dit zat aanvankelijk op gelijke hoogte als
de andere twee ramen. Bovendien blijft het zichtbaar aan de blokken witte steen. Het smalle raam links van de deur werd
in 1982 dichtgemetst. De negentiende-eeuwse ramen werden in 1982 vervangen door de houten, tweedelige ramen zonder
bovenlicht. De vorm van de ramen zorgt voor een stijlbreuk met de andere ramen op het begijnhof en moeten in de toekomst
worden vervangen, waarbij historische foto's als leidraad gebruikt kunnen worden. De deur is oorspronkelijk en bevat nog
een oude opgeklampte deur met bijzonder mooi oud beslag. Het tweelicht hierboven werd in het verleden gedicht, het werd
tijdens de restauratie van 1982 geopend en ingevuld met nieuw glas-in-lood.

Afb. 14 Voorgevel ©Bellemans architecten

Afb. 15 Zijgevel ©Bellemans architecten
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Afb. 16 Kelderverdieping ©Bellemans architecten

Afb. 17 Gelijkvloerse verdieping ©Bellemans architecten

Afb. 18 Eerste verdieping ©Bellemans architecten

Afb. 19 Zolderverdieping ©Bellemans architecten
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Afb. 20 Doorsnede ©Bellemans architecten

(2)

Interieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 2 - bijlage 08.02.02)
Het interieur dat vandaag bewaard blijft is zowel qua indeling als materialiteit vooral het resultaat van de harde restauratie uit
1982. Omdat er geen foto's werden teruggevonden van voor de restauratie, is niet geweten in welke mate de configuratie van
de ruimtes toen gewijzigd werd. De plannen die getekend werden voor de verbouwing werden anders uitgevoerd. Er bleven
geen plannen bewaard van de toestand vóór de verbouwing uit 1982. Het huis zoals het vandaag is ingedeeld bestaat op de
gelijkvloerse verdieping uit twee ruimtes. Via de opgeklampte voordeur komt men in een cafetaria die de hele linkerruimte
van de verdieping inneemt. Vanuit deze ruimte heeft men toegang tot de trap naar de eerste verdieping, de kleine trap naar
de opkamer en de trap naar de kelder. In de ruimte is de houten roostering deels bewaard, hierboven werd imitatiespreidsel
aangebracht. Nieuwe balken werden niet in hout maar in metaal vervaardigd, ze rusten op metalen schoenen.
In de achtergevel zijn nog dichtgemetste raamopeningen te bespeuren. Het haardkanaal gaat terug tot in de achttiende eeuw,
maar werd zeer sterk verbouwd. De mantel in metselwerk met tablet uit plavuizen is een nieuwe toevoeging en bovenal
zeer storend. De bar, rechte steektrap en berging uit cementblokken zijn ook storende toevoegingen uit deze periode. De
kalkbepleistering op de muren is nieuw. De vloer uit rode en gesmoorde plavuizen is nog een oude vloer, die in 1982 wel
herlegd werd. Of het ruitpatroon erin werd gereconstrueerd of origineel is, is onbekend. Ter hoogte van de toog is een naad
zichtbaar tussen de twee types plavuizen, deze achter de toog zijn recenter. De metselwerk trap naar de opkamer is ook een
recente toevoeging. De opkamer is een ruimte die nog over de meeste waardevolle interieurelementen beschikt. Ook hier is
een plavuizenvloer in rode en gesmoorde tegels bewaard, ze werden in wildverband gelegd. Ook hier is geen duidelijkheid
over het oorspronkelijke legpatroon. De muren werden nieuw bepleisterd. Het plafond beleef bewaard, met een bepleisterde
moerbalk en geturkt plafond. Op de moerbalk zijn handgevormde motieven in stuc aangebracht, met bloemen, en de tekst
A.O. IHS 1740. Ter hoogte van de schouw is zichtbaar dat deze aanvankelijk groter was of dat er op deze plaats een trap heeft
gezeten. De huidige schoorsteenmantel is nieuw. In de achtergevel is ook hier een dichtgemetst raam zichtbaar. De houten
latei bleef bewaard. In de rechterhoek is een relict van een putdeksel bewaard met onderliggende rioolbuis, die destijds
uitkwam in de Maasloop.
De trap naar de eerste verdieping is een latere verbouwing, hij werd vermoedelijk wel geplaatst op de plaats van de vroegere
trap. De muurtjes rond deze trap geven de voormalige ruimteconfiguratie aan, die verwijderd werd tijdens de restauratie. In
de achtergevel zijn nog bouwsporen te zien van de dichtgemetste ramen. De muren zijn voorzien van een nieuwe pleisterlaag,
de vloer is afgewerkt met laminaat.
Het plafond is opgebouwd met moer- en kinderbalken met hierop imitatiespreidsel. De kinderbalken zijn vermoedelijk al
een keer verplaatst of gerecupereerd, er zijn er namelijk waarin sporen van rinkellatjes en spijkers zichtbaar zijn, die een vlak
bepleisterd plafonds aanduiden, terwijl er ook kinderbalken zijn met sporen van inkepingen, die duidelijk erop wijzen dat
de balkjes bepleisterd werden, denk aan het geturkt plafond van de opkamer. Bovendien werden de kinderbalken onderaan
met een spie opgevuld, de opleggingen waren dus niet passend. De moerbalken zelf zijn afgewerkt met een geprofileerde
balksleutel en verankerd in de gevel. De balkkoppen werden indertijd hersteld met  en bruine hars, epoxy of dergelijk. In deze
vloerconstructie is hetzelfde principe als de gelijkvloerse verdieping toegepast: alle nieuwe toegevoegde balken zijn uit metaal
vervaardigd. Ook hier is aan de balkenlaag een aanpassing aan de schouwen zichtbaar. De schoorsteenmantels zijn nieuwe
toevoegingen uit 1982. De twee moerbalken in het midden van de ruimte zijn voorzien van een bijkomende ondersteuning
door een metalen profielen, die met twee trekstaven aan de dakconstructie werden opgehangen. Deze later toegevoegde
versteviging heeft wellicht te maken met het gebruikt van het Fundatiehuis als stadsarchief.
In de linkerhoek aan de achtergevel staat momenteel een wenteltrap naar de zolder. Deze trap staat duidelijk niet op zijn
oorspronkelijke plaats, men heeft ervoor een raam dichtgemetst. Bovendien werd de vloerconstructie hiervoor aangepast.
De wenteltrap zelf is wel een origineel element en waardevol. De treden zijn uitgesleten en beplakt met linoleum. Niet alleen
storend maar het zorgt ook voor een slecht loopcomfort omdat de uitgesleten stukken in de tredes niet meer zichtbaar zijn.
Op de zolder bleef het oude rookkanaal wel bewaard. De spanten en gordingen bleven zichtbaar bewaard, over de kepers
werd een afweking aangebracht met gipskartonplaten. De onderdelen van de eikenhouten spanten zijn genummerd met
telmerken en werden met houten pennen in elkaar bevestigd. In het dak werden nieuwe dakvlakvensters naar de voorgevel
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Afb. 10

en een nieuwe dakkapel naar de achtergevel aangebracht. De dakkapel fungeerde als nooduitgang en komt uit op het plat dak
van het achterliggende gebouw. In de gording ter hoogte van de dakkapel zijn de inkepingen van de verwijderde kepers nog
zichtbaar. De vloer is afgewerkt met kamerbreed tapijt, dat de oude plankenvloer bewaard bleef is onwaarschijnlijk.
De kelder met tongewelf, evenwijdig met de straat, bevindt zich onder het voorste gedeelte van de opkamer. Via een deur
onder de trap naar de eerste verdieping bereikt men de bakstenen trap naar de kelder. In het gewelf werden verschillende
betonnen verstevigingen aangebracht voor het dragen van de bovenliggende nieuw toegevoegde muren. In de voorgevel
bleef de oorspronkelijke kelderopening met diefijzers bewaard.
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03.03.15

DE HUISJES NAAST HET FUNDATIEHUIS

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 20 - bijlage 08.01.20)
Het gebouw werd grotendeels heropgebouwd in 1904, het pannendak met Boomse pannen dateert waarschijnlijk van toen.
De dakgoten zijn zinken exemplaren, alsook de regenwaterafvoeren. Aan de zijgevel komen kunststof afvoeren voor, die op
termijn vervangen moeten worden. De schoorstenen zijn een van de weinigen op het begijnhof die niet werden gecementeerd
en hun oorspronkelijke verhouden behouden hebben. Aanvankelijk stond er een gemetste schoorsteen tegen de gevel van
nummer 27, deze is nog zichtbaar op foto's uit 1942 maar niet meer op de foto's uit 1978, ze werd in tussentijd afgebroken
en liet een bouwspoor na op de kopse gevel van het Fundatiehuis. Ook op de zolder van nummer 28a is op de zijgevel van
het Fundatiehuis het bouwspoor van de bredere schouw zichtbaar. Bovendien bleven hier sporen van baksteencorrectie
en roodschildering bewaard, en stoot- en lintvoegen met dagstreep. Het is de oorspronkelijke gevelafwerking van het
Fundatiehuis voor de bouw van nummer 28a.
De voorgevel werd volledig hermetst, maar het lijkt dat de zijgevel deels bewaard bleef in zijn oorspronkelijke toestand.
De aansluiting van de twee gevels vertoond een bouwnaad. Het metselwerk is gemetst in kruisverband en opgevoegd met
bastaardmortel voor de voorgevel, de zijgevel werd gevoegd met kalkmortel en herstellingen in bastaard- en cementmortel.  
Aan de zijgevel bleven oude ankers bewaard. Ter hoogte van de eerste bouwlaag zien we krulspieankers, in de topgevel
sikkelvormige ankers en een X-anker. Op de gevel bleven kaleisporen zichtbaar van imitatiespeklagen. Zowel aan de voor- als
zijgevel werd de gevel afgewerkt met een gecementeerde plint. De zijgevel sluit aan op de begijnhofmuur en heeft op deze
plaats een bouwspoor van een dicht gemetste muur. Tussen 28A en 27 is ook een bouwnaad zichtbaar.
De ramen van de voorgevel worden overspannen met een latei uit blauwe hardsteen en een eenvoudig gemetste
ontlastingsboog. Ook de dorpel is vervaardigd uit blauwe hardsteen. Het schrijnwerk van de ramen komt overeen met de
ramen zichtbaar op foto's uit 1942 en is vermoedelijk nog origineel. De waterlijst werd wel aangepast, deze is duidelijk
nieuwer. Het bovenlicht van het venster kan naar binnen toe openklappen ter verluchting. Dit had vermoedelijk te maken met
het vroegere gebruik als washuis, de ramen konden zo voor verluchting zorgen.
De deuren zijn vermoedelijk naar oorspronkelijk model vervaardigd, of geïnspireerd op andere oude deuren op het begijnhof.
De witstenen deuromlijstingen werden vervaardigd in 1904 en zijn bovenaan afgewerkt met een diamantkop, een detail dat
ook voorkomt bij de woning 12, 15 en 16 en vermoedelijk nummer 10 (lijkt een afgesleten steen). Boven de deur van 28a is
een zolderluik voorzien, met een latei en dorpel in blauwe hardsteen. Het luik werd aangepast, op historische foto's is hier een
tweedelig en beglaasd bovenlicht zichtbaar. Links van de deur is een pompkraan bewaard.
Net voor de gevel is een strook oude kasseien bewaard, relicten van de wegen aangelegd in 1877.
De zij- en achtergevel is begroeid met klimop.
Hoewel de gevel hermetst werd in 1904, geeft ze toch nog een goed beeld van de kleine huisjes van één bouwlaag, die
tot het begin van de twintigste eeuw talrijk aanwezig waren op het begijnhof. Voor het interieur bleven enkele oudere
elementen bewaar die werden gerecupereerd. Zo zijn er nog oudere geprofileerde moerbalken aanwezig. De dakkap werd
heropgebouwd, maar wel met gerecupereerde delen van een oudere dakkap. Er is een gerecupereerde moerbalk aanwezig
met inkepingen voor kinderbalken. De onderdelen van de eikenhouten spanten zijn genummerd en bevestigd met houten
pennen. De naaldhouten kepers zijn recent.

534 Beheersplan Begijnhof Herentals

| 281

282 |

Afb. 13 Noordgevel ©Bellemans architecten, 2001

Afb. 14 Westgevel ©Bellemans, 2001

Afb. 15 Zuidgevel ©Bellemans architecten, 2001

Afb. 16 Oostgevel ©Bellemans, 2001

03.03.16

BEGIJNHOFKERK

(1)

Exterieur

'De begijnhofkerk is een laatgotische pseudobasiliek met een driezijdig gesloten koor van twee traveeën, een kruisbeuk en een
driebeukig schip van vier traveeën. Tijdens de bouwwerken in 1559-1614 gebruikte men recuperatiesteen van het verwoeste
voormalige begijnhof in het noordelijke deel van de stad: baksteen voor het opgaande metselwerk en witte natuursteen
(Gobertange en een enkele keer Ledische kalkzandsteen) voor delen van de plint, de speklagen, de deuromlijstingen en
de dekstenen. In de fundering werd bruine ijzerzandsteen verwerkt. De kerk wordt verlicht door vensters met bakstenen
omlijstingen: rondboogomlijstingen in de zijgevels en in de kruisbeuk, spitsboogomlijstingen in de westelijke gevel van
de middenbeuk en in het priesterkoor. De omlijstingen van de vensters van het priesterkoor ondergingen in 1874 zware
wijzigingen voor de plaatsing van de huidige neogotische glasramen met de monelen en traveringen in witte natuursteen.
Aan de linkse en de rechtse zijde van het tweede noordelijke venster bleven onder meer restanten van de oorspronkelijke
omlijsting van 1599 bewaard.'
'In totaal telt de begijnhofkerk drie bijgebouwen: de kleine, zuidelijke sacristie van 1599, een kleine bergplaats die in 1721
tegen de oostelijke gevel van deze sacristie werd aangebouwd, en de grote, noordelijke sacristie die tussen 1780 en 1787
werd ondergebracht in de ruimte van het voormalige scholierenkoor en van het pakhuis onder dit koor. De kleine sacristie
van 1599 werd opgericht op een L-vormig grondplan. Het lange, smalle gedeelte met de toegangsdeur vormt één volume met
de zuidelijke kruisbeuk en wordt afgedekt door hetzelfde, doorgetrokken zadeldak. Boven de toegangsdeur bevindt zich een
lange smalle nis. Een gedenksteen boven deze nis bevat inscripties met het Christusmonogram en met het bouwjaar 1599. Het
tweede, bredere, maar minder diepe gedeelte van de kleine, zuidelijke sacristie wordt verlicht door een zuidelijk, rechthoekig
venster met een omlijsting in witte natuursteen en met dievenstaven. Een kleine spleetvormige opening in de oostelijke
gevel werd dichtgemetseld. Dit volume wordt afgedekt met een lessenaarsdak in het verlengde van het dakvlak van het koor.
De vierhoekige, lage bergplaats van 1721 werd volledig in baksteen zonder vensteropeningen opgericht. Houten modillons
stutten de lijst van het schilddak. In de oksel van de noordelijke kruisbeuk en van de noordelijke gevel van het priesterkoor
bouwde men een scholierenkoor met een volume dat sterk geleek op het volume van de sacristie van 1599 aan de zuidzijde
van de kerk. Reeds in 1655 kampte men met plaatsgebrek en waren vergrotingswerken noodzakelijk. Aan de oostzijde werd
de constructie met ongeveer 80 centimeter verbreed.'
'Tegen de westelijke tuitgevel van het schip bouwde men in 1655 een toegangsportaal in traditionele bak- en zandsteenstijl op
een vierkante plattegrond met een centrale korfboogvormige toegangspoort in de voorgevel en met twee rondboogdeuren in
de zijgevels. Een bolornament in blauwe hardsteen bekroont het overhoekse topstuk van de westelijke trapgevel van dit kleine
bouwvolume. Het portaal wordt verlicht door een korfboogvenstertje boven de toegangspoort. Tegen de meest westelijke
steunbeer van de zuidelijk zijgevel van het schip bevindt zich nog een aedicula, die opklimt tot het begin van de achttiende
eeuw. Deze aanbouw bestaat uit een voetstuk met een parament in witte natuursteen met twee treden in blauwe hardsteen.
Een daklijst met houten modillons schraagt het tentdak.'126

Afb. 17 Grondplan van de begijnhofkerk ©Bellemans architecten, 2001
126   J. Cools (red.), De begijnhofkerk van Herentals - Bouwgeschiedenis en kunstinventaris, Herentals, 2010, pp. 73-79
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(2)

Interieur

'In het interieur van de kerk worden de drie beuken van het schip gescheiden door ronde zuilen met plaasteren koolbladkapitelen
van 1874. Zoals gebruikelijk bij de gotiek van de Kempen, waren de oorspronkelijke kapitelen waarschijnlijk op een zeer
eenvoudige wijze zonder versieringen in natuursteen uitgevoerd. Alleen de kleine sacristie van 1599 tegen de zuidelijke gevel
van het priesterkoor, waar het kostbare liturgische gerei en textiel werd opgeborgen, kreeg bij de bouw van de kerk, om
reden van brandveiligheid, stenen gewelven. De overige delen van de kerk werden met houten gewelven overkluisd: volledige
tongewelven boven het koor, de kruisbeuk en de middenbeuk, en klimmende, halve tongewelven boven de zijbeuken.
De kapconstructies van de middenbeuk en van het koor bestaan uit een reeks van rondbooggebinten, waarop schaargebinten
en nokgebinten steunen. De spanten stutten de gordingen, waarop de kepers zijn bevestigd, die de bebording voor de leien
dragen. Loodrecht op de kromme kepers van de tongewelven werd aan de onderzijde het eikenhout beschot gespijkerd. De
planken van dit beschot passen in gleuven in de gewelfhouten en schuiven in elkaar met messing en groef. De gewelfhouten
worden in het interieur van de kerk langs de muren doorgetrokken en rusten op geprofileerde houten consoles. Het
oorspronkelijke beschot van de gewelven bleef in situ bewaard, maar is op geen enkele plaats in het kerkinterieur zichtbaar.
Het wordt in het koor aan het zicht onttrokken door stucwerk van 1721. In de kruisbeuk en het schip is het beschot bedekt
door gipsplaten van 1932. Het koorgewelf, de muren van het koor en de kruising in het verlengde van het koor dragen
neogotische decoratieve olieverfschilderingen met de arma Christi op het gewelf, de genadestoel op de noordelijke koormuur,
de annuciatie op de zuidelijke koormuur en de tetramorf op de zwikken van de kruising. Onder de voeten van de gekruisigde
Christus van de genadestoel en op het opengeslagen getijdenboek van de annuciatie bracht de schilder Joseph Van Aerschot
zijn signatuur en de datering 1874 aan.
Van 1932 tot de restauratie van 2002-2005 bestond de afwerking van de muren van de kruisbeuk en het schip uit een resistente
cementbepleistering van imitatienatuursteen: simili-ijzerzandsteen voor de plinten en geïmiteerde witte natuursteen voor de
muurdelen boven de plinten. De zuilen beschilderde men tijdens dezelfde periode in dezelfde schrale tinten met analoge
steenmotieven. Vóór 1932 was de decoratie van de muren, de zuilen en de kapitelen van deze kruisbeuk en het schip in
meerdere tinten uitgevoerd. Naar deze neogotische fase werd bij de recente restauratie teruggegrepen. Nieuwe glasramen uit
de negentiende en de twintigste eeuw en een nieuw hoogaltaar van 1889 versterken het neogotische cachet. Het meubilair
uit de zeventiende en de achttiende eeuw, zoals de communiebank, het koorgestoelte, de altaren van de kruisbeuk, de
biechtstoelen en het westdoksaal werden perfect geïntegreerd in het nieuwe geheel.'127

Afb. 13 Langse snede van de begijnhofkerk ©Bellemans architecten, 2001

127   J. Cools (red.), o.c., Herentals, 2010, pp. 73-79
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Het orgel

Het orgel is het enige element dat tijdens de laatste restauratie van de kerk nog niet werd gerestaureerd. Daarom wordt in
deze paragraaf wat meer aandacht besteed aan dit erfgoedelement.
Het orgel op het oksaal aan de westzijde van de kerk is opgedeeld in twee kasten, die aanleunen tegen de noordelijk en
zuidelijke muur van de middenbeuk. Het orgel wordt in het boek over de geschiedenis van de begijnhofkerk door J. Cools
omschreven: 'De speeltafel sluit aan bij de noordelijke kast. Het pijpwerk staat op een hoge voet, die voorzien is van wanden en
deuren in paneelwerk, met erboven een sobere geprofileerde kroonlijst. Een deel van het pijpwerk is vooraan ondergebracht
in telkens twee torens van verschillende hoogte. Het geheel draagt een hoogdgestel met een zware geprofileerde kroonlijst.
Op de hoeken, boven de torens, wordt de kroonlijst telkens gesierd met een vuurpot. De blaasbalg met hefboom is achteraan
links tegen het raam naast de zuidelijke kast geplaatst.'128
Het eeste orgel van de begijnhofkerk werd na de oprichting van het nieuwe scholierenkoor aangeschaft bij Jan Bremser in
Mechelen, vermoedelijk in 1656. Dit orgel bleef in gebruikt, rekeningen in de zeventiende en achttiende eeuw vermelden
geregeld werken of herstellingen. In 1834 werd er echter een nieuw orgel aangekocht, dat vervaardig werd door Theodoor
Smet uit Duffel (1782-1853). Hij kwam het jaarlijks onderhouden. Vanaf 1839 werd hij bijgestaan door Henri Vermeersch.
Veel gegevens over het nieuwe orgel bleven niet bewaard in de rekeningen. De mogelijkheid bestaat wel dat er delen vanhet
oude Bremserorgel in het nieuwe orgel werden gerecupereerd. De rekeningen vermelden dat het orgel om de zeven jaar een
onderhoudsbeurt kreeg, waarbij het ook gereinigd werd. Toch was het om een of andre reden bijna onbruikbaar geworden in
1858, waardoor de Commissie van Gods- en Gasthuizen besloot het te laten herstellen door Jean Corneille Charles Delahaye.
In 1869 werd het orgel gereinigd en gestemd door orgelmaker Henri Vermeersch uit Duffel. De hierop volgende jaren kwam hij
het geregeld opnieuw stemmen. Zijn schoonzoon Petrus Stevens Vermeersch werd in 1891 aangesteld voor het vervolledigen
van het orgel. Er werden hierop twee nieuwe orgels gemaakt, één groot orgel met nieuw secreet in eikenhout en een positief
orgel, het secreet van het bestaande orgel diende opnieuw opgemaakt te worden om er zeven registers op te plaatsen.
Bijkomend werden twee nieuwe 'abrégés' gemaakt, een voor elke orgel. De twee orgels werden in twee delen geplaatst, rechts
en links van het raam. Hiervoor werd de eiekenhouten orgelkast opgesplitst in twee kasten. Van de vier vlampotten die de
twee orgels bekronen is duidelijk één hiervan later bijgemaakt. In de rekeningen werden geen vermeldingen teruggevonden
van de verbouwing van het doksaal. Toch zijn de twee gietijzeren zuilen hieronder aangebracht om een verchuiving naar voren
en zo de vergroting van het doksaal mogelijk te maken.129
Tussen 1945 en 1957 werd het orgel geëlektrificeerd. In maart 1978 werd het orgel nog gestemd en gereviseerd door J.
Stevens. In april 1991 gaf Gerard Pels het orgel een onderhoudsbeurt, waarna het opnieuw werd nagekeken in 1993, 1994 en
1997. Bij de heropening van de kerk na de restauratie werd het orgel nogmaals gestemd, ditmaal door Gerard Pels.130
Momenteel verkeert het orgel in slechte staat en is niet niet meer bespeelbaar. Tijdens de laatste inspectie door de firme Pels
D'Hondt werd geraporteerd dat het orgel vuil was, er is veel doorspraak, een aantal octaven zijn niet meer bespeelbaar, een
aantal registers zijn niet meer te herstellen, het orgel heeft versleten en gescheurde pulpeten, enzovoort. De algemene staat
van het orgel werd als erg vervallen bestempeld, een gegeven dat vandaag niet verbeterd zal zijn door het uitblijven van een
restauratie.131 In de kleppenkast van het romantisch orgel bleef de handtekening van de orgelbouwer Petrus Elias StevensVermeersch (1841-1892)132 uit Duffel bewaard. Er werd onlangs een restauratiedossier opgestart met Spectrum (Hasselt) als
adviesbureau.133 Indien het oude orgel gerestaureerd en terug bespeelbaar is, wordt het nieuwe orgel beter terug verwijderd
uit het midden van de zijbeuk en verplaatst naar de westelijke muur van één van de zijbeuken. Ruimtelijk gezien verstoort het
de zichten in de zijbeuk en de circulatie.

128   J. Cools (red.), o.c., 2010, p. 213
129   Ibid., pp. 214-215
130   Ibid., pp. 215-216
131 Gesprek met firma Pels D'Hondt op 28-02-2017
132 http://www.hetorgel.nl/n2003-02e.htm (28-02-2017)
133   J. Cools, telefonisch contact (20-03-2017)
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03.03.17

POORTGEBOUW BURCHTSTRAAT

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 22 - bijlage 08.01.22)
De poort vandaag is een bakstenen constructie onder een overkragende natuurleien overhuiving met aandaken. De
dakconstructie wordt door houten modillons ondersteund. De poort heeft een zandstenen omlijsting in de vorm van een
tudorboog. Opvallend zijn de beschilderde duivengaten. De zeer vervallen opgeklampte poortvleugels met loopdeur en
restanten van hang- en sluitwerk werden in maart 2007 afgehaakt en opgeborgen. Ze wordt momenteel door het OCMW
Herentals bewaard.
De poort is half vrijstaand, door de afbraak van de portiersterswoning, waardoor het geheel een bevreemdende indruk
geeft. Bovendien ging zo een van de intrinsieke eigenschappen van het poortgebouw, zijde een doorgang in een gesloten
bebouwing, verloren.
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03.03.18

BURCHTSTRAAT 30

(1)

Exterieur

(Zie inventarisatie- en diagnosefiche 21 - bijlage 08.01.21)
Dit eenvoudige huis van twee traveeën zonder verdieping heeft een zadeldak, gedekt met pannen. Het luit aan bij de
begijnhofpoort en aan de andere zijde bij de afsluitmuur van het hof. De lijstgevel heeft een aflijnende baksteenfries en
getoogde muuropeningen. Vooraan werden de toegangsdeur en het venster met zijn luiken goed vernieuwd. Voor de zijmuur
werd mede gebruikgemaakt van de vroegere afsluitmuur. Tussen de eigenlijke poort en de portierswoning bleef nog een stuk
van de afsluitmuur bewaard.
In de voorgevel zijn horizontale banden aangebracht door donkerdere en lichtere bakstenen af te wisselen. Ook de plint werd
opgebouwd met donkerdere stenen. Voor de raam- en deurdorpel werd gebruik gemaakt van blauwe hardsteen. De luiken
aan het raam zijn vast te zetten met wervels. De luiken hebben dezelfde vormgeving als deze van het de begijnenwoning
nummer 18 en zijn nog origineel. Ook de deur lijkt nog origineel te zijn. De kleurstelling van het schrijnwerk is wel verkeerd.
De zijgevel van de woning heeft eenvoudige gesmede akers, met bovenaan een halvemaan-vormig anker. Verder is er een
relict van een trekbel te zien.
De plint werd recent opnieuw gecementeerd, op foto's uit 2006 zijn hier nog restanten van natuurstenen blokken te zien,
deze zitten nu achter de cementering. Na 2006 werd de gevel ook heropgevoegd, waardoor er een egaal gevelbeeld is, waar
voorheen duidelijker verschil zichtbaar was tussen het voegwerk van de topgevel als dit van het onderste muurdeel.
De lantaarn aan de zijgevel is recenter. De vroegere lantaarns van het begijnhof hadden een gietijzeren arm met hierop
een traditioneel vormgegeven lantaarnlicht. Het ging hier over negentiende-eeuwse gaslantaarns, waarvan de leidingen nog
zichtbaar zijn op historische foto's. Deze leidingen werden later herbruikt door er elektrische bedrading in te trekken. Zowel
de leidingen als de lantaarn werden in de tweede helft van de twintigste eeuw vervangen.

Afb. 518: Voorgevel begijnhof 30 ©Bellemans architecten, 2004

Afb. 519: Zijgevel begijnhof 30 ©Bellemans architecten, 2004
534 Beheersplan Begijnhof Herentals

| 291

Afb. 520: 1942 ©KIK

Afb. 521: Datum onbekend ©KIK
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Afb. 522: Oude postkaart, datum onbekend ©Delcampe

CULTUURGOEDEREN

03.04

Roerende goederen, die omwille van hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn, waarvan het samen voorkomen met
het gebouw een bijzondere waarde heeft en die ofwel ontworpen zijn voor of vervaardigd met het beschermd goed ofwel
gerelateerd aan de functie van het beschermd goed en waarvoor de historische verbondenheid met het beschermd goed kan
aangetoond worden. Voor beschermde onroerende goederen in eigendom van privépersonen of –vennootschappen moeten
cultuurgoederen opgenomen zijn in een beschermingsbesluit of een goedgekeurd beheersplan of er moet voorheen voor het
beheer ervan een premie verleend zijn opdat ze als cultuurgoederen beschouwd kunnen worden.134
Roerende goederen kunnen als cultuurgoed worden aangeduid als ze voldoen aan de volgende drie criteria:
1.

Er is een waardeversterkende band tussen het roerend goed en het monument (als men het cultuurgoed wegneemt,
vermindert de erfgoedwaarde van het gebouw)

						én
2.

Het samen voorkomen van het roerend goed en het gebouw heeft een bijzondere waarde:

		

a.

het goed is ontworpen of gemaakt voor het gebouw

b.

het goed is verbonden aan de functie van het gebouw

		
						én
3.

Het goed is historisch verbonden met het gebouw (het goed was aanwezig in het gebouw op het moment van de
bescherming of is al geruime tijd verbonden met het gebouw)

03.04.01

CULTUURGOEDEREN VAN HET BEGIJNHOFMUSEUM

Deze cultuurgoederen werden besproken in het beheersplan voor het Begijnhofmuseum. Indien objecten zich sinds lange
tijd in het begijnhofmuseum bevinden maar oorspronkelijk uit de begijnhofkerk komen, worden ze ter volledigheid kort in
hoofdstuk 03.04.02 aangehaald.

03.04.02
1.

CULTUURGOEDEREN VAN DE VERSCHILLENDE BEGIJNHOFWONINGEN
Beeld Heilige Catharina van Alexandrië =
a.

in een nis boven de poortdoorgang van het poortgebouw, zijde Begijnenstraat

b.

staat in een speciaal voorziene nis en is onroerend door ornamentele bestemming. Bovendien stond het
in de nis op het moment van de bescherming in 1953.

c.

voldoet aan de drie criteria → cultuurgoed
•

Objectnummer KIK: 47587

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: 17de eeuw

•

Materiaal: hout, geschilderd

•

Beschrijving: Sint-Catharina is afgebeeld als jonge vrouw met kroon met rad, haar handen en
bijgevolg ook eventuele objecten zijn verdwenen. Foto's uit 1942 tonen reeds een beeldje
in slechte staat, het werd recent verwijderd en opgeslagen wachtend op een restauratie.

134   Agentschap Onroerend Erfgoed, Cultuurgoederen in monumenten, Richtlijnen om te beoordelen of de cultuurgoederen deel uit
         maken van de bescherming, 21-12-2015
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Afb. 523: Zicht naar het koor 1914-1918 ©BALaT KIK, B018662
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Afb. 524: Zicht naar het koor op een postkaart verstuurd in 1909 ©Delcampe
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03.04.03

CULTUURGOEDEREN VAN DE BEGIJNHOFKERK

De Sint-Catharinakerk herbergt een aantal kunstvoorwerpen, die voldoen aan bovenstaande criteria en daarom opgenomen
kunnen worden als cultuurgoed. De kunstinventaris in het boek van Jan Cools (red.), handelend over de bouwgeschiedenis en
kunstvoorwerpen van de begijnhofkerk, wordt in dit hoofdstuk besproken en aan de criteria getoetst.135 Om volledig te zijn
wordt de hele inventaris hieronder opgenomen, de verantwoordbare cultuurgoederen worden gemotiveerd en besproken.
De kunstinventaris in het boek is gedigitaliseerd in de databank Donnet van de provincie Antwerpen. Bijkomende werd ook de
beeldbank BALaT van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium als bron geraadpleegd, aangevuld met enkele foto's
uit het begin van de twintigste eeuw, van het interieur van de kerk. De nummering van de onderstaande objecten komt overeen
met de nummering gehanteerd in het boek van Jan Cools (red.). Voorwerpen in groene kleur zijn geen cultuurgoederen,
voorwerpen in blauwe kleur wel. Enkel de cultuurgoederen worden in het kader van dit beheersplan besproken en met foto's
gedocumenteerd.
1.

Hoogaltaar = nagelvast, dus onroerend door aard136 → geen cultuurgoed
a.

alle goederen die onroerend zijn door aard zijn automatisch mee met het moment beschermd

2.

Altaar van Onze-Lieve-Vrouw = onroerend door aard → geen cultuurgoed

3.

Altaar van Sint-Jozef = onroerend door aard → geen cultuurgoed

4.

Celebratiealtaar, naar ontwerp van Alfons Van de Water = onroerend door aard → geen cultuurgoed

5.

Tabernakelkast (deur) = onroerend door aard → geen cultuurgoed

6.

Koorgestoelte = onroerend door aard → geen cultuurgoed

7.

Vijf sedilia (koorzetels) = voldoen niet aan de criteria om als cultuurgoed te worden beschreven → geen cultuurgoed

8.

Communiebank = onroerend door aard → cultuurgoed

9.

Preekstoel = onroerend door aard → geen cultuurgoed

10.

Biechtstoel = onroerend door aard → geen cultuurgoed

11.

Twee biechtstoelen = onroerend door aard → geen cultuurgoederen

12.

Twee bidbanken = voldoet niet aan de criteria om als cultuurgoed te worden beschreven → geen cultuurgoederen

13.

Acht bidbanken = voldoen niet aan de criteria om als cultuurgoed te worden beschreven → geen cultuurgoederen

14.

Vijf zitbankjes = voldoen niet aan de criteria om als cultuurgoed te worden beschreven → geen cultuurgoederen

15.

Vijftig oude kerkstoelen = voldoen niet aan de criteria → geen cultuurgoederen

16.

Acht oude luxekerkstoelen = voldoen niet aan de criteria → geen cultuurgoederen

17.

Houten afsluitingen = onroerend door aard → geen cultuurgoederen

18.

IJzeren afsluithek van de ruimte voor de begijnen = onroerend door aard → geen cultuurgoed

19.

Doksaal en tochtportaal = onroerend door aard → geen cultuurgoederen

20.

Orgel = onroerend door aard → geen cultuurgoed

21.

Wijwatervat = onroerend door aard → geen cultuurgoed

22.

Offerblok =
a.

19de of begin 20ste eeuw, op houten staander met lattenversiering

b.

geen archiefdocumenten, oude foto’s of andere bewijzen dat het element aanwezig was op het moment
van de bescherming van de kerk

c.

geen cultuurgoed

23.

Lambrisering en muurkasten van de sacristie = onroerend door aard → geen cultuurgoed

24.

Buffetkast =
a.

bijhorend bij de lambriseringen en muurkasten in de sacristie, maar is nagelvast en dus zo onroerend
door aard → geen cultuurgoed

135   J. Cools (red.), De begijnhofkerk van Herentals, bouwgeschiedenis en kunstinventaris van de Sint-Catharinakerk, Herentals, 2010
136 Het Burgelijk Wetboek omschrijft dit als alle zaken die in hun normale toestand niet fysiek verplaatsbaar zijn
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Afb. 525: Sokkels 32 en 40 op een detail van een postkaart uit 1909 ©Delcampe

40

Afb. 526: Eén van de twee sokkels ©Donnet
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40

Afb. 527: Engels met kandelaber op de sokkel ©Donnet

25.

Antependiakast = onroerend door aard → geen cultuurgoed

26.

Bergkast
a.

einde 19de of begin 20ste eeuw, kleine sacristie

b.

geen archiefdocumenten, oude foto’s of andere bewijzen dat de kast aanwezig was op het moment van
de bescherming van de kerk

c.
27.

er wordt niet aan de drie criteria voldaan → geen cultuurgoed

Vitrinekast
a.

bewaard op de verdieping van de Infirmerie

b.

de offerblok doet veronderstellen dat de kast oorspronkelijk in de kerk heeft gestaan, maar er is geen  
archiefmateriaal om dit te bewijzen. Onderzoek voor het beheersplan van het Begijnhofmuseum toonde
wel aan dat de kast op maat gemaakt werd voor het OLV-processiebeeld, maar er zijn geen bewijzen dat
de kast aan de kerk of de Infirmerie toebehoorde

c.

er wordt niet aan de drie criteria voldaan → geen cultuurgoed

28.

Vier zitstoelen = voldoen niet aan de criteria om als cultuurgoed te worden beschreven → geen cultuurgoederen

29.

Altaartrapje = voldoet niet aan de criteria om als cultuurgoed te worden beschreven → geen cultuurgoed

30.

Koffer =
a.

17de of 18de eeuw, tijdens de restauratie gevonden op een ontoegankelijke zolder met stenen vloer,
boven de kleine sacristie, een ruimte die toen pas was ontdekt. Ze staat momenteel in de gang van de
sacristie

b.

er zijn geen specifieke archiefteksten bewaard waarin verwezen wordt naar deze kist, het staat wel vast
dat ze al lange tijd (zeker vóór de bescherming van de kerk) aan de kerk verbonden is

c.

omdat er niet meteen een waardeversterkende band is tussen de oude koffer en de kerk en het samen
voorkomen van de koffer en de kerk niet meteen een bijzondere waarde heeft, voldoet ze niet direct aan
de criteria om beschouwd te kunnen worden als cultuurgoed → geen cultuurgoed

31.

Kelkdoekjesrek =
a.

Hoort bij de liturgische voorwerpen van de kerk en voldoet niet aan de criteria om als cultuurgoed te
worden beschreven. Alle voorwerpen met een liturgische functie komen sowieso niet in aanmerking om
een cultuurgoed te zijn in een beheersplan. Het zijn voorwerpen die verbonden zijn met de functie van
het gebouw en niet met de erfgoedwaarde van een kerkgebouw. Ze zijn onderdeel van ons 'openbaar
kunstbezit' en worden niet aanzien als 'onroerend door economische bestemming of wilsbestemming'137

32.

Twee neogotische sokkels met baldakijn = onroerend door ornamentele bestemming, cultuurgoed, zie nrs. 128-129

33.

Twee wandsokkels met schelp = onroerend door aard → geen cultuurgoed

34.

Twee classicistische wandsokkels = onroerend door aard → geen cultuurgoed

35.

Acht neogotische wandsokkels = onroerend door aard → geen cultuurgoed

36.

Eén neogotische wandsokkel = onroerend door aard → geen cultuurgoed

37.

Wandsokkel met schelp = nagelvast, dus mee beschermd → geen cultuurgoed

38.

Wandsokkel = nagelvast, dus mee beschermd → geen cultuurgoed

39.

Sokkeltje met IHS-monogram = niet nagelvast, geen bewijsmateriaal → geen cultuurgoed

40.

Twee sokkels voor engelen =
a.

Links en rechts in het koor, einde 19de eeuw (?), vóór 1906. Ze zijn afgebeeld op een oude prentbriefkaart,
afgestempeld op 17 augustus 1906. Ze dienden toen om kandelabers op te zetten

b.

Geen archiefmateriaal of bewijs van aankoop, maar wel aanwezign op het moment van bescherming

c.

onroerend door ornamentele bestemming, voldoet aan de drie criteria (waardeversterkende band, samen
voorkomen met het gebouw heeft een bijzondere waarde omdat het ontworpen is voor het gebouw en
verbonden is aan de functie ervan, er een historische verbondenheid is → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.A030 (sokkels)

•

Vervaardiger: onbekend

137   Agentschap Onroerend Erfgoed, Cultuurgoederen in monumenten, Richtlijnen om te beoordelen of de cultuurgoederen deel uit
         maken van de bescherming, 21-12-2015
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Afb. 529: 1970 ©KIK
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Afb. 530: ©OCMWHe
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Afb. 531: 1970 ©KIK

107

Afb. 532: Mariabeeld Calvarie ©Donnet

107

Afb. 533: De Calvarie in 1909 ©Delcampe

Afb. 535: 1970 ©KIK

107

Afb. 536: Kruisbeeld ©Donnet

Afb. 534: 1970 ©KIK

Afb. 537: 1970 ©KIK

Afb. 538: Johannes ©Donnet

•

Materiaal: hout met marmerimitatie

•

Datum: vóór 1906

•

Beschrijving: Balkvormige sokkel op hoge, rechte plint. Elke zijde met gemarmerde
paneelversiering, geprofileerde kroonlijst onder vierkant dekblad.

41.

Spiegel in vier delen = onderdeel van de lambrisering, onroerend door aard → geen cultuurgoed

42.

Wandhorloge =
a.

Tegen de zuidelijke wand van de grote sacristie, op 6 juli 1858 geleverd door Louis Hegh voor 20 frank.
Maar het is niet zeker of het gaat over het huidige horloge

b.

onroerend door ornamentele bestemming, voldoet niet direct aan de drie criteria

c.

er kan geen bewijs worden geleverd dat het wandhorloge voor de begijnhofkerk werd gemaakt en het
zich op het moment van de bescherming in de sacristie hing. Het wandhorloge kan daarom niet worden
opgenomen als cultuurgoed.

43.

t.e.m. nummer 105 = Grafzerken, onroerend door aard → geen cultuurgoed

106.

Beeld Heilige Catharina van Alexandrië =
a.

In het kerkportaal, in een kleine nis boven de deur 15de eeuw, geen archiefgegevens beschikbaar. Het is
ongetwijfeld van de oude begijnhofkerk afkomstig138

b.

staat in een speciaal voorziene nis en is onroerend door ornamentele bestemming

c.

voldoet aan de drie criteria → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C010

•

Objectnummer KIK: 30560

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: 15de eeuw

•

Materiaal: kalkzandsteen met sporen van de oorspronkelijke polychromie

•

Beschrijving: Sint-Catharina is afgebeeld als jonge vrouw met loshangend haar. Haar
attributen zijn het zwaard in de linkerhand en een gebroken rad naast haar linkerbeen.
Keizer Maxentius wordt verpletterd onder haar voeten. De vormgeving is nog middeleeuwsgotisch. Schaarse verfresten van de afgeloogde polychromie werden teruggevonden in
plooien en holten. Vóór de bouw van het portaal in 1655 bevond de nis zich in de openlucht.
Het kan daar best toen al gestaan hebben, maar de bronnen zwijgen erover.139

107.

Calvariegroep
a.

Bestaat uit drie delen: een kruisbeeld, beeld Maria en beeld Johannes

b.

de drie delen bevinden zich onder de triomfboog, Maria tegen de vieringpijler rechts, Johannes tegen de
vieringpijler links. Ze waren alle drie aanwezig op het moment van de bescherming in 1953

c.

de drie beelden zijn onroerend door ornamentele bestemming, worden gedocumenteerd door diverse
archiefteksten en voldoen aan de drie criteria → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C005a (Maria), PA.144.C005b (Joannes), PA.144.C005c
(Kruisbeeld)

•

Objectnummer KIK: 30561

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer of Henricus Raijmakers

•

Datum: 16de eeuw (corpus Christusfiguur), 1874 of 1893 (kruis), 16de eeuw of 1724 (Maria
en Johannes)

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: De magere, beenderige Christusfiguur draagt een korte witte lendendoek, die
links is samengeknoopt. Het hoofd is op de rechterschouder neergezakt. Het kruis heeft een

138   J. Cools, oc, 2010, pp. 241
139   J. Cools, oc, 2010, pp. 241-242
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Afb. 539: 1942 ©KIK

110

Afb. 541: 1942 ©KIK
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109

Afb. 540: Piëta ©Donnet

110

Afb. 542: Heilige Familie ©Donnet

blauwige tint en is aan de uiteinden versierd met een vierpas, waarin telkens één evangelist
met zijn symbool is weergegeven. Maria draagt een lang, in soepele plooien vallend verguld
kleed, een sluier en een lichtblauwe mantel. Ze bidt met gesloten ogen, de handen voor de
borst gevouwen, en keert het hoofd enigzins naar rechts, in de richting van het kruis. De
eerder gedrongen, krachtig aandoende figuur van Johannes, is gehuld in een lang groen
kleed en een rode mantel, die rond de nek is samengeknoopt. Hij houdt de rechterhand op
zijn borst, in de linkerhand heeft hij een boek. Hij kijkt op naar het kruis.140
•

De beelden werden in 1716 op de twee 'pedestaelen' gezet, die vandaag nog bewaard
blijven voor de kerk.

108.

Beeld Heilige Agnes =
a.

Mechelen, 16de eeuw, bewaard in de pastorie

b.

er zijn geen archiefteksten bewaard die aantonen dat het beeldje bij het begijnhof hoorde. Het werd wel
gefotografeerd door het KIK in de Sint-Catharinakerk (1961) Het beeldje hoort dus bij de kerk en zal hier
vermoedelijk ook hebben gestaan tijdens de bescherming in 1953. Er zijn echter geen foto's vóór 1953
die dit aantonen

c.

het kan niet worden aangetoond dat het beeld integrerend deel uitmaakt van het monument of het
begijnhof → geen cultuurgoed

109.

Piëta
a.

1ste helft 17de eeuw, linkerzijbeuk tegen de vieringpijler

b.

het beeld wordt reeds in 1640 in de archiefteksten vermeld. Uit deze teksten kan bijkomend worden
afgeleid dat het beeld altijd heeft gestaan op zijn huidige plaats. Het beeld werd gefotografeerd door het
KIK in 1942, met bijhorende sokkel. De neogotische muurschildering vormt een nis voor het beeld.

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C009

•

Objectnummer KIK: 30563

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: 1601-1750

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: Het lichaam van de dode Christus ligt op de schoot van zin treurende moeder.
Met de rechterhand ondersteunt ze de dode, de geven linkerhand druk wanhoop uit. Het
zwarte kruis met titulus in banderol op de achtergrond is een latere toegoeving. Op de
sokkel leest men: Mater Dolorosa.141

110.

Beeld Heilige Familie
a.

Begin 18de eeuw, rechterzijbeuk tegen de vieringpijler

b.

het beeld wordt in 1709 reeds voor het eerst in het overlijdensregister vernoemd. Ook in 1729, 1731,
1732, 1739 en 1765 wordt het als plaatsbepaling aangehaald. De beeldengroep is op dezelfde plaats
blijven staan als in de archiefvermeldingen.

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C023

•

Objectnummer KIK: 30578

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: 1801-1850

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

140   J. Cools, oc, 2010, pp. 242-243
141   J. Cools, oc, 2010, pp. 245-246
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Afb. 543: 1942 ©KIK
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Afb. 545: 1970 ©KIK
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111

Afb. 544: Christus op de Koude Steen ©Donnet

113

Afb. 546: Heilige Antonius van Padua ©Donnet

•

Beschrijving: De drie figuren zijn op één vlak als afzonderljike beelden samengebracht. Het
Jezuskind neemt de centrale plaats in. Hij houdt enkele bloempjes in de rechterhand en
reikt de linkerhand aan Sint-Jozef, terwijl hij opkijkt naar zijn moeder aan de rechterzijde.
Het beeld staat op een voetstuk met hieronder de vermelding 'Sacra Familia'.142

•

De beelden werden in 1716 op de twee 'pedestaelen' gezet, die vandaag nog bewaard
blijven voor de kerk.

111.

Christus op de Koude Steen
a.

Begin 18de eeuw, kort voor 1713. Stond aanvankelijk buiten de kerk, tegen de zuidmuur, op de westelijke
hoek in een aedicula. Hier staat nu een polyester replica, omwille van de grote waarde van het beeld. Het
originele beeld werd overgebracht naar de kerk

b.

het beeld wordt veel in de archieven vermeld en staat ook afgebeeld op tal van historische foto’s en
postkaarten. In mei 1713 verleende bisschop de Francken-Siertorpf een aflaat van veertig dagen aan wei
bij dit beeld kwam bidden.Het beeld, en vermoedelijk ook de bouw van de aedicula, zijn kort hiervoor te
situeren.

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C008

•

Objectnummer KIK: 30569

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: kort vóór 1713

•

Materiaal: gepolychromeerd hout en loden mantel

•

Beschrijving: De met doornen gekroonde Christus is gekleed in een lange loden mantel.
Zijn handen hierlden oorspronkelijk een touw vast. Hij zit op een 'steen' de kruisiging af te
wachten. Het eerder atletisch opgevatte beeld is samengesteld uit verschillende delen, die
onderling verlijmd zijn. In 1999 werd het beeld door de conservatieploeg van Monumenten
en Landschappen behandeld. De doorgescheurde mantel kon niet meer hersteld worden.
In 2007 werd een nieuwe loden mantel vervaardigd door het Technisch Instituut Scheppers
te Herentals.143

112.

Twee cherubijnen
a.

Begin 18de eeuw, ze steen momenteel in de Infirmerie. De beelden zijn afkomstig van een biechtstoel,
vermoedelijk van de biechtstoel van het Antwerpse klooster van Ter Zieken. Ze werden in 1784 door
pastoor J.B.A. Van Batvens aangekocht

b.

het beeld wordt in de archieven vermeld, maar zonder informatie voor welk gebouw het werd aangekocht.
Hoe dan ook hoort het beeld sinds 1784 bij het begijnhof.

c.
113.

moeilijk als cultuurgoed verantwoordbaar

Heilige Antonius van Padua
a.

Begin 18de eeuw, zuidelijk transept, rechts van het Sint-Jozefaltaar

b.

het beeld wordt voor het eerst vermeld in 1734 als oriëntatiepunt in het overlijdensregister

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming (staat op speciale sokkel met naam) en voldoet
aan de drie criteria om als cultuurgoed te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C006

•

Objectnummer KIK: 30573

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer, vermoedelijk ontworpen door J.P. Van Baurscheit

•

Datum: 1734 of kort hiervoor

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

142   J. Cools, oc, 2010, p. 246
143   J. Cools, oc, 2010, p. 246
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Afb. 547: Detail (links) en overzicht (midden), 1970 ©KIK

117

Afb. 549: 1970 ©KIK
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Afb. 548: Christus aan het Kruis ©Donnet

117

Afb. 550: Franciscus Hiëronymus ©Donnet

•

Beschrijving: De getonsueerde heilige is gekleed in een bruine pij, die met een koord wordt
opgehouden. Zijn blote voeten zitten in sandalen. In zijn linkerhand heeft hij een boek,
waarop het kindje Jezus zit, dat omhoog kijkt en de rechterhand geheven houdt. In de
rechterhand houdt Antonius een lelietak.144

114.

115.

Beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind
a.

18de eeuw, geen plaats vermeld in het boek van Jan Cools

b.

geen vermelding in de archieven of andere elementen die bewijzen dat het beeld onderdeel is van de kerk

c.

moeilijk te verantwoorden als cultuurgoed

Gekleed processiebeeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind
a.

Einde 18de eeuw, bij het beeld horen verschillende kronen, scepters, juwelen en kledingstukken, met de
tijd nog aangevuld. Standplaats?

b.

archiefgevens ontbreken bijna volledig. Er wordt wel in vermeld dat pastoor J.B.A Van Batsvens een
‘kleet van Onse L. Vrouw’ liet maken, wat impliceert dat er toen een kleed Mariabeeld bestond, wellicht
het huidige. Aangezien ook een aantal attributen in de late achttiende eeuw gedateerd worden, lijkt
het aanvaardbaar het beeld eveneens rond die tijd te dateren. Vermoedelijk werd het gefinancierd met
privégelden

c.
116.

hoort bij de processie-objecten → geen cultuurgoed

Christus aan het Kruis
a.

1788, Mechelen. Bevindt zich nu op de houten verdeling van de spiegel tegen de noordwand van de
sacristie

b.

archieftekst vermeldt dat een zonder naam vernoemde beeldhouwer uit Mechelen 240 gulden ontving
voor zijn werk in het kader van de inrichting van de nieuwe sacristie, waartoe dit beeld behoorde

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C003

•

Objectnummer KIK: 30565

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: 1788

•

Materiaal: verguld hout

•

Beschrijving: Het hoofd van Christus is naar links geheven, de ogen ten hemel geslagen.
De lichaamsverhoudingen zijn slank en sierlijk. De linkervoet ligt over de rechtervoet. De
lendendoek is rond een touw gedraaid. Hoger op het kruis de titulus.145

117.

Beeld Heilige Franciscus de Hieronymus
a.

Begin 19de eeuw (1809?), Noordelijk transept, links van het Maria-Altaar

b.

van dit beeld zijn geen archiefteksten bewaard. Het is ook niet te zien op oude foto’s. Het beeld werd wel
geïnventariseerd door het KIK in 1970

c.

het beeld staat wel op een sokkel met zijn naam en wordt hierdoor onroerend door ornamentele
bestemming, het is daarom te verantwoorden als cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C007

•

Objectnummer KIK: 30575

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: 1809 (?)

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: De staande heilige is afgebeeld met baard. Hij onderstreept zijn woorden

144   J. Cools, oc, 2010, pp. 248-249
145   J. Cools, oc, 2010, p. 250
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Afb. 551: Foto 1909 ©Delcampe

Afb. 552: 1970 ©KIK

Afb. 553: Beeld Heilige Begga ©Donnet

119

119

Afb. 554: 1970 ©KIK

Afb. 555: Beeld O.L.V. met Kind ©Donnet

120

120

Afb. 556: 1970 ©KIK
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Afb. 557: Beeld H. Jozef met Kind ©Donnet

met beide handen en draagt een zwarte toga onder een met kant afgeboorde superplie,
waarover een rijk versierde stola hangt. De zeer karakteristieke gezichtstrekken van deze
volkspredikant, met de grote neus, zijn goed herkenbaar weergegeven.146
118.

Beeld Heilige Begga
a.

Eerste helft 19de eeuw (?), middenbeuk, tegen de tweede voorste zuil, rechts

b.

archiefteksten vermelden het beeld toen het in 1893 door Fl. Heylen geschilderd werd voor 20 frank. Het
beeld werd geïnventariseerd door het KIK in 1970, en is bovendien fragmentarisch te zien op een foto van
het KIK uit 1914-1918

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C019

•

Objectnummer KIK: 30580

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: negentiende eeuw (?)

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: De staande heilige is voorgesteld in begijnenkleding. Ze draagt een zwart
kleed, bezaaid met goudkleurige fleurs de lis, een lange witte sluier en een metalen kroon
op het hoofd. In de rechterhand houdt er een boek, in de linkehand een model van een kerk,
waar ze vertederd naar kijkt. Op de console staat haar naarm S. Begga vermeld. Het beeld
lijkt anders en ouder dan de andere, nogal gevoelloos voor zich uit starende neogotische
exemplaren. Het wordt dan ook meestal wat vroeger gedateerd, in de eerste helft van de
negentiende eeuw.147

119.

Beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind
a.

Tweede helft 19de eeuw, in een nis in het noordelijke zijaltaar

b.

er zijn geen archiefteksten bewaard, het beeld werd wel geïnventariseerd door het KIK in 1970

c.

het beeld maakt deel uit van het zijaltaar Onze-Lieve-Vrouw en wordt daarom aanzien als onroerend
door ornamentele bestemming. Het voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed te worden erkend
→ cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C001

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: tweede helft 19de eeuw (?)

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: De staande en gekroonde Maria toont het Kind, dat met de armen gespreid op
haar linkerarm zit. Ze draagt een lang kleed en een wijde opgenomen mantel. Ook het Kind
draagt een lang kleed. De kleding is later met goudverf omgesmukt.148

120.

Beeld Heilige Jozef met staand Jezuskind
a.

Tweede helft negentiende eeuw, in een nis in het zuidelijke altaar

b.

er zijn geen archiefteksten bewaard, maar het beeld werd wel geïnventariseerd door het KIK in 1970

c.

het beeld maakt deel uit van het zijaltaar Heilige Jozef en wordt daarom aanzien als onroerend door
ornamentele bestemming. Het voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed te worden erkend →
cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C002

•

Vervaardiger: onbekende beeldhouwer

•

Datum: tweede helft 19de eeuw (?)

146   J. Cools, oc, 2010, p. 250
147   J. Cools, oc, 2010, p. 251
148   J. Cools, oc, 2010, p. 251
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Afb. 558: Eerste statie van de Kruisweg ©Donnet

122

Afb. 559: Gerardus Majella ©Donnet
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Afb. 560: 1914-1918 ©KIK

123

Afb. 561: Catharina van Alexandrië ©Donnet

•
•

Materiaal: gepolychromeerd hout
Beschrijving: De staande Sint-Jozef houdt de linkerhand op de borst en legt zijn rechterhand
op de schouder van het Kind, dat aan zijn rechtzijde op een globe staat en dat hij liefdevol
aankijkt. Hij draagt een lang kleed en een wijde opgenomen mantel, die net als de tuniek
van de jongen met goudverf versierd zijn.149

121.

Veertien staties van de kruisweg
a. 1858, tegen de wanden van de zijbeuken
b. de kruisweg werd voor de kerk gemaakt en ingewijd op 2 mei 1858. Ze kruisweg werd geschilderd door F.
Van Meerbergen in 1862 en voor een tweede maal door V. Versteyden in 1899
c. omdat de kruisweg speciaal voor de kerk werd vervaardigd is ze onroerend door ornamentele bestemming.
De beelden voldoen aan de drie criteria om als cultuurgoed te worden aangeduid → cultuurgoed
•
Inventarisnummer Donnet: PA.144.C022
•
Vervaardiger: onbekende beeldhouwer
•
Datum: 1858
•
Materiaal: gepolychromeerd hout en gips
•
Beschrijving: Reliëfvoorstelling in een staande rechthoekige nis met bovenaan een verklopte
boog, bekroond met een kruisje. Onderaan rolwerkversiering en neogotische opschriften.
Gepolychromeerde omlijsting.150

122.

Beeld Heilige Gerardus Majella
a. Antwerpen 1898, door Pierre Peeters. Middenbeuk, tegen de vieringpijler links
b. archiefteksten vermelden de levering door Peeters, in het najaar van 1898. Het beeld staat afgebeeld op
een foto van het KIK in 1914-1918 op zijn huidige plaats
c. het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•
Inventarisnummer Donnet: PA.144.CO13
•
Vervaardiger: Pierre Peeters
•
Datum: 1898
•
Materiaal: gepolychromeerd hout
•
Beschrijving: De staande Gerardus draagt een zwarte toog, die in de lenden opgehouden
wordt met een sjerp, en een lange mantel op de rug. Links naast hem staat het kind Jezus,
in lang rood kleed met aureool, dat naar hem opkijkt en hem brood aanreikt. De kleiding
van beiden is met vergulde motieven versierd. Op de console staat zijn naam geschilderd.151

123.

Heilige Catharina van Alexandrië
a. Eind negentiende eeuw, middenbeuk tegen de tweede voorste zuil links
b. in archiefteksten wordt vermeld dat het beeld in 1898, samen met twee consoles, werd gepolychromeerd
door V. Verstreyden. Een foto van het KIK uit 1914-1918 toont het beeld op zijn huidige plaats
c. het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•
Inventarisnummer Donnet: PA.144.C014
•
Vervaardiger: beeldhouwer onbekend
•
Datum: 1898
•
Materiaal: gepolychromeerd hout
•
Beschrijving: De staande Catharina wordt voorgesteld met kroon, lang kleed en mantel met
hermelijnboord en goudkleurige versieringen. Ze houdt een palmtak in de rechterhand, die
steunt op een lang recht zwaard. Haar linkerhand rust op een gebroken rad. Op de console
staat het onderschrift S. Catharina geschilderd.152

149   J. Cools, oc, 2010, p. 252
150   J. Cools, oc, 2010, p. 252
151   J. Cools, oc, 2010, p. 253
152   J. Cools, oc, 2010, p. 253
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124

Afb. 562: 1909 ©Delcampe

Afb. 563: Heilige Rochus ©Donnet

Afb. 564: Franciscus Xaverius ©Donnet

126

126

Afb. 565: 1909 ©Delcampe
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Afb. 566: Heilige Philomena ©Donnet

124.

Beeld heilige Rochus
a.

Einde 19de eeuw, middenbeuk, tegen de tweede laatste zuil links

b.

archiefteksten vermelden dat V. Verstreyden het beeld polychromeerde in 1893. Bovendien staat het
afgebeeld op oude foto’s van het interieur van de kerk, ca. 1909 of ouder. Hier heeft het beeld wel nog
een kruis in de rechterhand, vandaag is dit afgebroken.

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C015

•

Vervaardiger: beeldhouwer onbekend

•

Datum: einde 19de eeuw

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: De bebaarde heilige is staande afgebeeld. Hij draagt hoge wandelschoenen,
een lang kleed en een mantel met sint-jacobsschelp. Op zijn linkerdij hangt een tas met
schouderriem. in de linkerhand heeft hij een voorwerp (afgebroken kruis), in de rechterhand
een palmtak. zijn kledij is versierd met goudkleurige motieven. Zijn hond zit aan zijn
rechtervoet met een broodje in zijn muil en kijkt naar hem op. Op de console is S. Rochus in
geschilderde letters aangebracht.153

125.

Beeld Heilige Franciscus Xaverius
a.

Einde 19de eeuw, middenbeuk, tegen de vieringpijler, rechts

b.

het beeld wordt niet in de archiefteksten vermeld, maar staat wel op een console met naam voorzien.
waardoor de verbondenheid met de kerk wordt aangetoond

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C020

•

Vervaardiger: beeldhouwer onbekend

•

Datum: einde 19de eeuw

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: De staande heilige heeft baard en snor, draagt een zwarte toog met goudkleurige
versiering, daarover een superplie met een goudkeurige stola met rode motieven. Hij houdt
een kruisbeeld in de opgeheven rechterhand. Op de console van het beeld werd de naarm
S. Franciscus Xaverius geschilderd.154

126.

Beeld Heilige Philomena
a.

Einde 19de eeuw, middenbeuk, tegen de tweede laatste zuill, rechts

b.

het beeld wordt niet in de archiefteksten vermeld, maar staat wel op een console met naam voorzien.
Bovendien wordt het afgebeeld op foto’s uit ca. 1909, waardoor de verbondenheid met de kerk wordt
aangetoond.

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.C018

•

Vervaardiger: beeldhouwer onbekend

•

Datum: einde 19de eeuw

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: De staande heilige met aureool draagt een diadeem, een lang kleed en een
lange mantel, die met goudschildering zijn versierd. In de rechthand houdt ze een palmtak,
in de linker twee pijlen. De console waarop het beeld staat is met haar naam beschilderd.155

153   J. Cools, oc, 2010, p. 254
154   J. Cools, oc, 2010, p. 254
155   J. Cools, oc, 2010, p. 254
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129

Afb. 567: Beeld Heilig Hart en sokkel ©Donnet

128

Afb. 569: detail postkaart 1909 ©Delcampe
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Afb. 568: Beeld Onze-Lieve-Vrouw + sokkel ©Donnet

129

127.

Beeld Heilige Jan Berchmans
a.

begin 20ste eeuw door Charles Proost-Santini uit Antwerpen, noordelijk transept, rechts van het Mariaaltaar

b.

er zijn geen archiefteksten teruggevonden waarin verwezen wordt naar het beeld; wel wordt het
afgebeeld op foto’s van het KIK uit 1970 waardoor de verbondenheid met de kerk wordt aangetoond. Er
kan echter geen zekerheid worden gegeven of het beeld zich in de kerk bevond op het moment van de
bescherming.

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet niet aan de drie criteria om als
cultuurgoed te worden aangeduid → geen cultuurgoed

128.

Beeld Heilig Hart (+sokkel)
a.

1903, door Benoît Van Uytvanck, Leuven. Op sokkel onder baldakijn, op de hoek van het koor, links

b.

er zijn archiefteksten bewaard met een kwitantie van de beeldhouwer, dat bewijst dat het beeld op 4
november 1903 geleverd werd. Het is echter niet duidelijk of de neogotische sokkel met overhuiving en
IHS-symbool mee geleverd werd. Aangezien het beeld zichtbaar is op foto's uit 1906-1909, staande in de
neogotische sokkel, lijkt het zeer aannemelijk dat ze vanaf moment één een geheel vormden.

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.A025 (sokkel) en PA.144.C012 (beeld)

•

Vervaardiger: beeldhouwer Benoît Van Uytvanck

•

Datum: 1903

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: De blootsvoetse, staande Christus met aureool is gekleed in een gedrapeerde
rode mantel. Zijn opgeheven rechterhand maakt een zegenend gebaard, de linkerhand ligt
op zijn Heilig Hart, dat in een mandorla is afgebeeld.156

129.

Beeld Onze-Lieve-Vrouw (+sokkel)
a.

1903, door Benoît Van Uytvanck, Leuven. Op sokkel onder baldakijn, op de hoek van het koor, rechts

b.

het beeld werd samen geleverd door het beeld van het Heilig Hart, voor 2000 frank, volgens een
bewaarde kwitantie. Ook hier is het niet helemaal duidelijk of de neogotische sokkel met overhuiving
en Mariamonogram mee geleverd werd, maar net zoals het beeld Heilig Hart is het aannemelijk van wel.

c.

het beeld is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om als cultuurgoed
te worden aangeduid → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.A025 (sokkel) en PA.144.C021 (beeld)

•

Vervaardiger: beeldhouwer Benoît Van Uytvanck

•

Datum: 1903

•

Materiaal: gepolychromeerd hout

•

Beschrijving: De staande Onze-Lieve-Vrouw met sluier, kroon en aureook, houdt een scepter
in de rechterhand. Op haar linkerarm zit het Kind met rijksappel en aureool, de rechterhand
zegenend geheven.157

130.

Beeld Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
a.

Twintigste eeuw, door Theo Boor, Antwerpen. Middenbeuk, tegen de laatste zuil bij de ingang, links

b.

het beeld werd door de kunstenaar gesigneerd en dateert vermoedelijk van het interbellum. Er zijn geen
archiefteksten bewaard over de aankoop ervan

c.

er zijn geen bewijzen dat het beeld aanwezig was in de kerk op het moment van de bescherming in 1953.
Het lijkt aannemelijk van wel, maar aan 1 van de 3 criteria wordt dus niet met zekerheid voldaan → geen
cultuurgoed

156   J. Cools, oc, 2010, p. 255
157   J. Cools, oc, 2010, p. 256
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132

Afb. 570: ©Donnet

Afb. 571: ©Donnet

195

196
195

196

Afb. 572: Lavabo ©Donnet

Afb. 573: Recipiënt ©Donnet

Afb. 574: 1970 ©KIK

346

346

Afb. 575: 1914-1918 ©KIK
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346

346

Afb. 576: Lichtkronen links en rechts van het altaar ©Donnet

131.

Beeld Heilige Theresia van Lisieux
a.

Twintigste eeuw, middenbeuk, tegen de laatste zuil bij de ingang, rechts

b.

er zijn geen bewijzen bewaard in het archief, die de aankoop voor de kerk bewijzen

c.

bijkomend zijn er geen bewijzen dat het beeld aanwezig was in de kerk op het moment van de bescherming
in 1953. Aan 1 van de 3 criteria wordt dus niet met zekerheid voldaan → geen cultuurgoed

132.

Twee engelen kandelaberdragers PA.144.C011 en PA.144.I035
a.

20ste eeuw, vermoedelijk kort na 1931, links en rechts van het hoogaltaar

b.

op foto’s van vóór en tijdens WOI zijn deze twee engelen nog niet te zien. Aangezien de kerk pas in 1931
aan het elektriciteitsnet werd aangesloten en de kandelaars blijkbaar meteen elektrische lampen kregen,
dateren deze beelden vermoedelijk van kort daarna. Gelaat en kapsel van de zoeterige engelen doen
sterk denken aan het vrouwelijk schoonheidsideaal van rond 1930.

c.

er zijn geen bewijzen dat de engelen voor de kerk werden aangekocht. Aan 1 van de 3 criteria
wordt dus niet met zekerheid voldaan. Wel zijn ze zichtbaar op de achtergrond van de foto’s van de
communiebank, genomen door het KIK in 1942 (datum nog te controleren), dit toont aan dat de engelen
hoogst waarschijnlijk voor de kerk gekocht werden en dus ook aanwezig waren op het moment van de
bescherming → cultuurgoed

133.

Raam met heilige Begga en Rochus = onroerend door aard → geen cultuurgoed

134.

Raam met Heilig Hart en Margaretha Maria Alacocque = onroerend door aard → geen cultuurgoed

135.

Raam met heilige Catharina van Alexandrië en Franciscus van Assisi = onroerend door aard → geen cultuugoed

136.

Raam met decoratief patroon = onroerend door aard → geen cultuurgoed

137.

Raam met decoratief patroon = onroerend door aard → geen cultuurgoed

138.

Raam met heilige Barbara en Hubertus = onroerend door aard → geen cultuurgoed

139.

Raam met heilige Dimpna en Johannes Berchmans = onroerend door aard → geen cultuurgoed

140.

Acht ramen = onroerend door aard → geen cultuugoederen

141.

Raam met ruitpatroon = onroerend door aard → geen cultuurgoed

142.

Restant wandschildering met floraal motief = onroerend door aard → geen cultuurgoed

143.

De Hof van Olijven of ‘Het Hofken’ = onroerend door aard → geen cultuurgoed

144.

Koorschildering = onroerend door aard → geen cultuurgoed

145.

Muurmedaillon: boodschap aan Maria = onroerend door aard → geen cultuurgoed

146.

Muurmedaillon: Heilige Drievuldigheid = onroerend door aard → geen cultuurgoed

147.

Timpaan boven de sacristiedeur noord = onroerend door aard → geen cultuurgoed

148.

Timpaan boven de sacristiedeur zuid = onroerend door aard → geen cultuurgoed

149.

Gewelfschildering: medaillons met de Arma Christi = onroerend door aard → geen cultuurgoed

150.

Muurschildering in de zwikken van de kruising aan het koor = onroerend door aard → geen cultuurgoed

151.

Muurschildering op de scheiboog tussen kruisbeuk en schip = onroerend door aard → geen cultuurgoed

152.

Gewelfschildering decoratief = onroerend door aard → geen cultuurgoed

153.

Schilderij op doek van de Heilige Begga
a.

17de eeuw, hoort bij het begijnhofmuseum en is als cultuurgoed opgenomen in het beheersplan van het
begijnhofmuseum

154.

Schilderij het Laatste Avondmaal
a.

18de eeuw, olieverf op doek. Hangt in de kerk tegen de westmuur, zuidwaarts van de ingang

b.

dit doek behoort tot de verzameling van de Infirmerie en werd pas in 1958 naar de kerk overgebracht. Het
werd in 1943 door het KIK gefotografeerd, toen het nog in de infirmerie hing.
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157

Afb. 577: 1970 ©KIK

158

Afb. 579: 1970 ©KIK
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157

Afb. 578: Schilderij Madonna ©Donnet

158

Afb. 580: Schilderij Helige Catharina ©Donnet

c.

hoewel de verbinding tussen het object en het begijnhof vaststaat, is er nergens een speciale plaats voor
het werk voorzien. Het kan daarom niet onroerend door ornamentele bestemming zijn en is dus geen
cultuurgoed

155.

Schilderij Hulde aan Maria en het Kind Jezus
a.

18de eeuw, olieverf op doek. Hangt in de kerk tegen de westmuur, noordwaarts van de ingang.

b.

dit doek behoort tot de verzameling van de Infirmerie en werd pas in 1958 naar de kerk overgebracht.

c.

hoewel de verbinding tussen het object en het begijnhof vaststaat, is er nergens een speciale plaats voor
het werk voorzien. Het kan daarom niet onroerend door ornamentele bestemming zijn en is dus geen
cultuurgoed

156.

Schilderij Aanbidding der Wijzen
a.

Einde 17de of 18de eeuw, olieverf op doek. Hangt nu op de verdieping van de infirmerie

b.

de aanduiding K.S.C.H. nr. 6 op de achterkant toont onweerlegbaar aan dat het schilderij uit de kerk
afkomstig is. Mogelijk is dit het grote doek dat op het koor gesignaleerd werd. Het schilderij werd in 1943
door het KIK gefotografeerd (foto op te zoeken)

c.

hoewel de verbinding tussen het object en het begijnhof vaststaat, is er nergens een speciale plaats voor
het werk voorzien. Het kan daarom niet onroerend door ornamentele bestemming zijn en is dus geen
cultuurgoed

157.

Schilderij Madonna
a.

1788 (?), olieverf op doek, geplakt op een houtplaat. In de sacristie, tegen de lambrisering van de
noordwand, rechts van de spiegel

b.

hoewel er geen rekening van bewaard is, dateert het schilderij waarschijnlijk van de periode van de
inrichting der sacristie in 1788. Het schilderijtje is zichtbaar op foto’s van de lambrisering en spiegel in de
sacristie, gefotografeerd door het KIK in 1970

c.

het schilderij maakt deel uit van het ensemble met lambrisering, kast en kruisbeeld in de sacristie en is
onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om te worden opgenomen als
cultuurgoed → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.E010

•

Objectnummer KIK: 30553

•

Vervaardiger: onbekend

•

Datum: 1788 (?)

•

Materiaal: olieverf op doek, geplakt op houtplaat

•

Beschrijving: De gekroonde Maria, een opvallend slanke figuur met rood kleed en blauwe
mantel, staat op de wolken. Op de linkerarm houdt er het Christuskind, dat een wereldbol
draagt. In haar rechterhand heeft ze een fijne scepter en een rozenkrans.158

158.

Schilderij Heilige Catharina
a.

1788 (?), olieverf op doek, geplakt op een houtplaat. In de sacristie, tegen de lambrisering van de
noordwand, links van de spiegel

b.

hoewel er geen rekening van bewaard is, dateert het schilderij waarschijnlijk van de periode van de
inrichting der sacristie in 1788. Het schilderijtje hoort bij het schilderij van Madonna en maakt deel uit
van dezelfde inrichting.

c.

het schilderij maakt deel uit van het ensemble met lambrisering, kast en kruisbeeld in de sacristie en is
onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan de drie criteria om te worden opgenomen als
cultuurgoed → cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.E011

•

Objectnummer KIK: 30555

158   J. Cools, oc, 2010, p. 270
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•

Vervaardiger: onbekend

•

Datum: 1788 (?)

•

Materiaal: olieverf op doek, geplakt op houtplaat

•

Beschrijving: De gekroonde Catharina is gekleed in een blauw gewaad met rode mantel,
afgezet met hermelijn. In de linkerhand draagt ze een groot zwaard. Achter haar ligt een
gebroken rad. De achtergrond wordt gevormd door een vlakke groene strook met rechts
een boom, verder een wolkerige lucht.159

159.

160.

Portret van Maria van Lille
a.

19de eeuw (?), olieverf op doek. Bewaard in de pastorie

b.

niet onroerend door ornamentele bestemming → geen cultuurgoed

Kelk met lepeltje en pateen
a.

Antwerpen 1571-1574

b.

hoort bij de liturgische voorwerpen van de kerk en voldoet niet aan de criteria om als cultuurgoed te
worden beschreven. Alle voorwerpen met een liturgische functie komen sowieso niet in aanmerking om
een cultuurgoed te zijn in een beheersplan. Het zijn voorwerpen die verbonden zijn met de functie van
het gebouw en niet met de erfgoedwaarde van een kerkgebouw. Ze zijn onderdeel van ons 'openbaar
kunstbezit' en worden niet aanzien als 'onroerend door economische bestemming of wilsbestemming'160

161.

Kelk met lepeltje en pateen = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

162.

Kelk met lepeltje en pateen = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

163.

Kelk met lepeltje en pateen = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

164.

Kelk met lepeltje een pateen = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

165.

Pateen = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

166.

Ovale pateen = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

167.

Monstrans = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

168.

Zonnemonstrans = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

169.

Cilindermonstrans = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

170.

Doosje met twee lunula’s = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

171.

Ciborie met deksel = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

172.

Ciborie met deksel = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

173.

Ciboriedeksel = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

174.

Pyxis in beursje met stooltje = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

175.

Stel ampullen = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

176.

Ampullenschaal = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

177.

Stel ampullen = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

178.

Ampullenschaal = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

179.

Stel ampullen en schaal = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

180.

Stel ampullen = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

181.

Dekseltje van ampul = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

182.

Chrismatorium = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

183.

Chrismatorium = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

184.

Wierookvat = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

159   J. Cools, oc, 2010, p. 271
160   Agentschap Onroerend Erfgoed, Cultuurgoederen in monumenten, Richtlijnen om te beoordelen of de cultuurgoederen deel uit
         maken van de bescherming, 21-12-2015
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185.

Wierookvat = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

186.

Wierookvat = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

187.

Wierookscheepje = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

188.

Wierooklepeltje = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

189.

Wierookscheepje en lepeltje = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

190.

Wijwaterkwast = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

191.

Wijwaterkwast = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

192.

Wijwateremmer = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

193.

Wijwatervaatje = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

194.

Wijwatervaatje = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

195.

Lavabo
a.

19de eeuw, tegen de oostmuur van de sacristie

b.

de lavabo is gevat is een speciaal voorziene houten omlijsting, die tegen de muur staat. Er zijn geen
bewijzen van aankoop of andere archiefteksten bewaard gebleven, maar de lavabo en bijhorend recipiënt
(nr. 196) werden wel geïnventariseerd door het KIK in 1970 (datum controleren)

c.

het voorwerp is onroerend door ornamentele bestemming, omdat het is gevat is een op maat gemaakte
houten omlijsting. Bovendien voldoet het aan de drie criteria → geen cultuurgoed
•

Inventarisnummer Donnet: PA.144.F014 en PA.144.F015 (recipiënt)

•

Objectnummer KIK: 30623

•

Vervaardiger: onbekend

•

Datum: 19de eeuw

•

Materiaal: messing

•

Beschrijving: Het komvormige bovendeel is gevat in een houten omlijsting, die tegen de
muur staat. Het heeft de vorm van een halve kruik en loopt onderaan uit op een kraantje.
Een gewelfd deksel met topje sluit de bovenzijde af. On der lavabo staat een ovale bak op
een smalle standvoet.161

196.

Recipiënt
a.

Hoort bij nummer 195

b.

cultuurgoed

197.

Stel canonborden = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

198.

Stel canonborden = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

199.

Stel canonborden = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

200.

Twee stellen canonborden = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

201.

Altaarlezenaar = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

202.

Altaarlezenaar = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

203.

Altaarcarillon = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

204.

Altaarcarillon = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

205.

Collecteschaal = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

206.

Altaarkruis = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

207.

Altaarkruis = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

208.

Altaarkruis = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

209.

Altaarkruis = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

210.

Ratel = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

161   J. Cools, oc, 2010, pp. 286-287
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211.

Asdoosje = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

212.

Hostiezeef = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

213.

Potje met deksel = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

214.

Schaal = liturgisch voorwerp → geen cultuurgoed

215.

Gouden gewaard met kazuifel, dalmatiek 1, dalmatiek 2, koorkap = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

216.

Kazuifel, stola, manipel, kelkvelum en bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

217.

Kazuifel met gekruisigde Christus, stola, kelkvelum en bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

218.

Kazuifel met IHS, bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

219.

Kazuifel met IHS = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

220.

Kazuifel met bloemenkruis, stola = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

221.

Kazuifel met Lam op boek, stola, velum, bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

222.

Kazuifel met pelikaan, stola en velum = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

223.

Kazuifel met IHS, stola, velum en bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

224.

Kazuifel met Godsoog, stola, velum, bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

225.

Kazuifel met Lam en vaan, twee dalmatieken, stola, velum, bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

226.

Kazuifel met IHS, stola, velum, bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

227.

Kazuifel met IHS, stola = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

228.

Kazuifel met IHS, stola = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

229.

Kazuifel met IHS = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

230.

Kazuifel, stola, velum, bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

231.

Kazuifel met chriomonogram, stola, bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

232.

Kazuifel met IHS-monogram = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

233.

Kazuifel met heilige begga, stola, kelkvelum en bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

234.

Kazuifel, twee dalmatieken, koorkap = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

235.

Kazuifel met IHS = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

236.

Kazuifel met gouden IHS = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

237.

Kazuifel met zilveren IHS, stola, velum en bursa = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

238.

Koorkap met IHS = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

239.

Koorkap met IHS = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

240.

Koorkap met IHS = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

241.

Koorkap met Lam = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

242.

Schoudervelum = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

243.

Schoudervelum = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

244.

Schoudervelum = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

245.

Stola met IHS = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

246.

Stola met evangelistensymbolen = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

247.

Stola = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

248.

Twee brede stola’s = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

249.

Antependium voor het hoogaltaar met heilige Begga = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

250.

Antependium voor een zijlaltaar met heilige Barbara = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

251.

Antependium voor een zijaltaar met Christus en Sint-Jan Evangelist = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

252.

Antependium voor het hoogaltaar met Heilige Geest = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

253.

Antependium voor een zijaltaar met heilige Catharina = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

254.

Antependium voor een zijaltaar met Mariamonogram = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed
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255.

Twee antependia voor zijaltaren met bloemen = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

256.

Antependium voor het hoofdaltaar = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

257.

Twee antependia voor zijaltaren = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

258.

Antependium voor het hoogaltaar met fruitmand en ranken = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

259.

Die antependia voor hoogaltaar en zijaltaren met bloemen = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

260.

Antependium voor een zijaltaar = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

261.

Antependium voor een zijaltaar = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

262.

Antependia voor het hoogaltaar en één zijaltaar = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

263.

Twee antependia voor zijaltaren = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

264.

Antependium voor het hoofdaltaar = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

265.

Twee antipendia en twee predella’s voor zijaltaren = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

266.

Twee antependia voor zijaltaren = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

267.

Antependium voor het hoofdaltaar = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

268.

Antependium voor het hoofdaltaar = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

269.

Albenboord in Brabantse kant = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

270.

Albenboord in Lierse kant = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

271.

Albenboord in Lierse kant = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

272.

Albenboord in Lierse kant = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

273.

Twee alben met boord in Lierse kant = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

274.

Twee alben met boord in Lierse kant = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

275.

Drie alben met kantboord = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

276.

Rochetboord in Brabantse kant = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

277.

Rochetboord in Binchekant = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

278.

Rochetboord in Lierse kant = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

279.

Altaardwaal = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

280.

Negen altaardwalen = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

281.

Ciborievelum = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

282.

Tabernakelbekleding = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

283.

Drie tabernakelgordijnen = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

284.

Achtergrond voor expositietroon = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

285.

Achtergrond voor expositietroon = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

286.

Zestien kelkdoekjes = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

287.

Vijfenzestig vingerdokjes = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

288.

Zeven handdoeken = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

289.

Doopsluier = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

290.

Misdienaarskleding = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

291.

Drie grote tapijten = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

292.

Twee gordijnen = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

293.

Hoesje voor monstrans = kerkelijk textiel → geen cultuurgoed

294.

Mariaschoot en Jezuskleedje (kleding van het processiebeeld) → geen cultuurgoed

295.

Mariaschoot en Jezuskleedje (kleding van het processiebeeld) → geen cultuurgoed

296.

Mariaschoot en Jezuskleedje (kleding van het processiebeeld) → geen cultuurgoed

297.

Mariamantel (kleding van het processiebeeld) → geen cultuurgoed

298.

Mariamantel (kleding van het processiebeeld) → geen cultuurgoed
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299.

Mariasluier (kleding van het processiebeeld) → geen cultuurgoed

300.

t.e.m. nummer 315 zijn voorwerpen gebruikt bij de processies op het begijnhof.
a.

Het gaat hier over processiekruisen, baldakijnen, processielantaarns, vaandels, draagbaren, een
expositietroon en rustaltaren. Zijn zijn allen voorwerpen die niet in aanmerking komen als cultuurgoed.

316.

t.e.m. nummer 344 zijn voorwerpen voor de verlichting van de kerk. Bij deze voorwerpen zijn tal van zilveren

altaarkandelaars uit de 17de, 18de en 19de eeuw, kandelaars, kandelabers en wandarmen voor kaarsen. Voor veel van
de voorwerpen kan een factuur of andere archieftekst worden voorgelegd als bewijs dat het voorwerp voor de kerk werd
vervaardigd. Toch kunnen de voorwerpen niet echt als onroerend door ornamentele bestemming worden gezien en zijn ze
dus ook geen cultuurgoederen.
345.

Veelarmige luchter
a.

Einde 15de of begin 16de eeuw, hangt centraal tussen koor en transept

b.

de waardevolle luchter wordt verschillende keren in de archiefteksten vermeld in functie van herstellingen.
Toen een afgevaardiging van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in 1887 de
kerk bezocht, werd de luchter, die enige tijd daarvoor door L. Van Ryswyck-Bogaerts gerestaureerd was,
als zeer waardevol beschreven. De luchter is afgebeeld op historische foto’s uit 1909 en 1914-1918 en
hangt sindsdien op dezelfde plaats

c.

de luchter is onroerend door ornamentele bestemming en voldoet aan alle drie de criteria om als
cultuurgoed te worden opgenomen → cultuurgoed

d.

346.

Inventarisnummer Donnet: PA.144.I014

Twee kaarsenkronen
a.

Antwerpen 1891, aan weerszijden van het altaar

b.

de twee kaarsenkronen maken deel uit van de ‘twee lusters met krollen voor het hoogaltaar’ aangekocht
bij Lambert Van Ryswyck-Bogaerts op 8 januari 1891. Dit wordt zo in de archieven van het begijnhof
vermeld. Ze werden later aangepast voor elektrische kaarsen. Ze zijn bovendien zichtbaar op een foto
genomen door het KIK in 1914-1918

c.

de kaarsenkronen zijn onroerend door ornamentele bestemming en voldoen aan alle drie de criteria om
als cultuurgoed te worden opgenomen → cultuurgoed

d.
347.

Inventarisnummer Donnet: PA.144.I029

Godslamp
a.

19de eeuw, is met drie kettingen aan het gewelf van het koor bevestigd

b.

archiefteksten bevatten een factuur van L. Van Ryswyck-Bogaerts, die op 30 januari 1893 de kettingen van
de lamp gedeeltelijk kwam vernieuwen. De godslamp is zichtbaar op een foto genomen door het KIK in
1914-1918

c.

de godslamp is onroerend door ornamentele bestemming maar voldoet niet aan alle drie de criteria om
als cultuurgoed te worden opgenomen → geen cultuurgoed

348.

Twee godslampen met stafvormige ophangstukken
a.

Antwerpen 1891, aan weerszijden van het altaar

b.

de twee godslampen maakten deel uit van de ‘twee lusters met krollen voor het hoogaltaar’ gekocht bij
Lambert Van Ryswyck-Bogaerts op 8 januari 1891. Het stolpvormige lampglas past in een ring die met
getorste kabels bevestigd is aan een kaarsenkroon, die op haar beurt hangt aan een gekrulde stad, die
zijwaarts aan het hoogaltaar is vastgemaakt. De factuur van de aankoop werd bewaard en de lampen
werden afgebeeld op een foto van het KIK uit 1914-1918

c.
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de twee godslampen zijn onroerend door ornamentele bestemming maar voldoen niet aan alle drie de

criteria om als cultuurgoed te worden erkend → cultuurgoederen
349.

Berechtingslantaarn: geen bewijsstukken → geen cultuurgoed

350.

Berechtingslantaarn: geen bewijsstukken → geen cultuurgoed

351.

Lantaarn aan het Hof van Olijven = onroerend door aard → geen cultuurgoed

352.

Gregoriusklok: onroerend door aard → geen cultuurgoed

353.

Mariaklok: onroerend door aard → geen cultuurgoed

354.

Reliekhouder met kruis
a.

Tweede kwart 19de eeuw, door Jan Pieter Antoon Verschuylen uit Antwerpen

b.

er werden geen specifieke archiefteksten voor teruggevonden, wel werd het voorwerp geïnventariseerd
en gefotografeerd door het KIK in 1970

c.

voorwerp voor liturgie → geen cultuurgoed

355.

Vierentwintig reliekoogjes → geen cultuurgoed

356.

Reliekdoosje → geen cultuurgoed

357.

t.e.m. 369: diverse boeken en drukwerk uit de 18de, 19de en 20ste eeuw; o.a. werken van uitgeverij Plantin te

Antwerpen. Geen cultuurgoederen
370.

t.e.m. 401: Diverse juwelen en sierraden voor beelden, 18de en 19de eeuw, in zilver, goud, vergulding. Dit zijn

allemaal objecten niet in aanmerking komen als cultuurgoed

Afb. 581: Veelarmige luchter 1970 ©KIK

Afb. 582: Veelarmige luchter ©Donnet
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Afb. 583: Kunstleien

Afb. 584: Natuurleien

Afb. 585: Boomse pannen

Afb. 587: Goten ondersteund door storende metalen beugels en de oorspronkelijke goot in 1914

Afb. 586: Recentere stormpannen

Afb. 588: PVC-goten

Afb. 589: Kroonlijst nr. 4

Afb. 590: Kroonlijst nr. 12

Afb. 591: Kroonlijst nr. 18

Afb. 592: Kroonlijst poortgebouw Begijnenstraat
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03.05

SYNTHESE ERFGOEDELEMENTEN BEBOUWING (ALS CONCLUSIE VAN DE FICHES)

03.05.01

DAKEN

(1)

Dakbedekking

Stro kwam in het begin van de rekeningen nog geregeld voor als dakbedekking, wel vooral op kleine of schamele huisjes en
bijbouwen. Strodaken kwamen nog geregeld voor tot in de eerste decennia van de achttiende eeuw, maar weren daarna
volledig verdrongen door brandveiligere materialen zoals pannen en leien.
Dakpannen kwamen sporadisch voor, maar werden pas algemeen gebruikt na het midden van de achttiende eeuw. Dit waren
veelal Boomse pannen, maar er werd ook gebruik gemaakt van Hollandse pannen. In de rekeningen wordt de 'bezetting' van
de dakpannen geregeld vermeld, een methode die men gedurende de hele negentiende eeuw bleef gebruiken. De pannen
kwamen vooral van Boom, vanaf 1880 werden steeds vaker Beersese pannen gebruikt. Momenteel zijn alle woningen, met
uitzondering van 24-27 bedekt met pannen. De oudere pannen zijn nog Boomse pannen, deze zijn voornamelijk op de
bijgebouwen terug te vinden. Recentere pannen zijn stormpannen en hebben een mindere bouwhistorische waarde.
Leien werden ook vanaf het begin in de rekeningen vermeld. Ze waren gewoonlijk afkomstig uit Frankrijk. In 1928 werden
voor het eerst de kunstleien van het merk Eternit vermeld. De leien die in het begijnhof terug te vinden zijn, zijn recent
vernieuwde natuurleien of oudere kunstleien. Deze kunstleien verkeren in vrij slechte staat, zijn met mos begroeid en kunnen
als beeldverstorend ervaren worden. Mogelijk gaat het nog over asbesthoudende leien.

(2)

Kroonlijsten

Niet alle huizen hebben een uitgewerkte kroonlijst, enkel de meest geprononceerde woningen op het begijnhof zijn hiermee
uitgerust. Dit verschil is bijvoorbeeld goed zichtbaar in de woninggroep 2-3-4-5-6. Nummer 4, de pastorie, heeft een uitgewerkte
houten kroonlijst, terwijl nummer 2-3-5-6, begijnenwoningen, geen kroonlijst hebben. Kroonlijsten zijn opgebouwd uit hout
met ongeornamenteerde of voluutvormige consoles. Een zinken of kunststoffen hanggoot zorgt bij sommige kroonlijsten voor
een verminderd zicht. Historische foto's tonen aan dat een aantal kroonlijsten later werden toegevoegd, de kroonlijst van
nummer 12 werd in de eerste helft van de twintigste eeuw toegevoegd.
Ook komen bij een aantal huizen kroonlijsten voor opgebouwd uit metselwerk dat overpleisterd en gekaleid werd tot een lijst.
Vaak loopt de kaleilaag door over de steigergaten. Ter hoogte van de dakkapellen wordt de gemetste lijst getrapt onderbroken
om de kapel te benadrukken.

(3)

Regenwaterafvoeren

Een aantal goten worden momenteel door en houten plank en smeedijzeren beugels ondersteund. Aan de hand van historische
foto's is af te leiden dat deze ingreep dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. (afb. 303) Veelal wordt door deze
goten de bepleisterde kroonlijst of muizentand aan het zicht onttrokken, waardoor de goot ook eerder beeldverstorend is en
weinig bouwhistorische waarde heeft. Een aantal goten werden afgewerkt met een boeibord.
Een aantal woningen zijn voorzien van goten en regenwaterafvoeren in PVC. Dit is een materiaal dat niet pas binnen een
beschermd stadsgezicht, kunststofgoten zullen door zinken exemplaren vervangen moeten worden. Op een aantal plaatsen
zijn zinken goten op een verkeerde wijze op plaats aangebracht, ook deze elementen zijn beeldverstorend en hebben daarom
maar weinig bouwhistorische waarde. De zinken goten op de oorspronkelijke plaats hebben wel erfgoedwaarde. Hetzelfde
geldt voor de gietijzeren voetbuizen.
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Afb. 593: Oevelse stenen (1713) roodschildering en knipvoeg (1904)

Afb. 594: Oevelse stenen (1660) met latere knipvoeg, ca 1904

Afb. 595: voeg met dagstreep

Afb. 596: voeg donker gruis, 1876

Afb. 597: Boomse papensteen (1840), voeg met dagstreep, nr. 8

Afb. 598: Kareelsteen uit Oevel (1684), sporen dagstreep, nr. 15
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03.05.02

METSELWERK

(1)

Bakstenen

In de zeventiende eeuw werd houtbouw geleidelijk vervangen door stenen huizen. Dit was een algemene trend in de steden
en dus ook in de begijnhoven. Behalve de belangrijkste gebouwen binnen het begijnhof werden de gewone woningen tot de
achttiende eeuw opgetrokkken in hout en leem. Het is pas in de achttiende eeuw dat het versteningsproces werd versneld. In
de achttiende-eeuwse bronnen wordt vermeld dat steen aangekocht werd van steenbakkers uit Oevel, maar naar het einde
van de eeuw werd Noorderwijk belangrijker. Men maakte een onderscheid tussen drie kwaliteiten: 'herten' en 'weechen'
werden gebruikt voor minder belangrijke gedeelten. 'Gevierden steen', donkerblauwe of zwarte gesinterde baksteen. Het
Convent (nummer 13) was het eerste gebouw waarin in 1713 grote hoeveelheden Boomse steen in werden verwerkt.
In de negentiende eeuw werd de Boomse steen veelvuldig gebruikt, voor zover er geen gebruik werd gemaakt van
recuperatiesteen. In 1835 werd 'derdeling' aangekocht, een paapsteenvariant typisch voor Boom en omstreken. In 1840 en de
volgende jaren werden de nieuwe huizen gebouwd in Boomse steen. De variëteiten die in rekeningen werden vermeld zijn de
'klampsteen', 'klinkaart' en papensteen. Het metselwerk van de meeste gevels is zichtbaar, slechts twee gevels werden gekaleid.
Het meeste metselwerk bestaat uit baksteen, er komt zeer weinig natuursteen voor. Het is duidelijk dat de bakstenen van het
begijnhof een lange geschiedenis in zich mee dragen. Zo zijn de bakstenen van de huidige begijnhofkerk gerecupereerde
stenen, afkomstig van het oude begijnhof op het Nieuwland (1266-1578).  De oude gevels binnen het begijnhof werden steeds
gemetst in kruisverband. Het halfsteens verband werd pas toegepast in de twintigste of eenentwintigste eeuw. De ramen
kregen ontlastingsbogen of strekken in metselwerk. Deze elementen laten bij aanpassing van het venster een bouwspoor na,
waardoor sommige gevelopeningen van meerdere rollagen zijn voorzien.
In een aantal gebouwen worden de ontlastingsbogen boven deur- en vensteropeningen geaccentueerd door het toevoegen
van een laag in gesinterde bakstenen. Deze zwarte stenen werden ook gebruikt voor de metselaarstekens en komen in een
aantal gebouwen verspreid voor, wat duidt op een gedeeltelijke hermetsing van de gevel.
Natuursteen werd heel zuinig toegepast in het begijnhof. In de betere huizen werd witte steen gebruikt, maar zeer bescheiden.
Het ging dan om venster- of deuromlijstingen,  lateien, sluitstenen, jaarstenen en dergelijke. Rondboogdeuren met bovenlicht
in een omlijsting van witte steen waren courant. Geregeld werd de witte steen geïmiteerd met kaleilagen. IJzerzandsteen werd
niet gebruikt in de zichtbare geveldelen, maar wel veelvuldig in de funderingen, samen met ander steen en gruis. (afb. p. 206)

(2)

Voegwerk

De meeste voegen zijn momenteel platvol aangestreken voegen met sporen van dagstreep of schildering. Op een aantal
zolders is in de topgevel nog oud voegwerk met dagstreep bewaard. Later toen een aantal huizen werden verhoogd verdween
deze muur in een zolder en werd een buitenmuur een binnenmuur. De voegen bewaard op de topgevel tussen woning 11 zijn
zeventiende-eeuws en geven een goed beeld van de manier waarop men zichtbare voegen in een gevel afwerkte. Dagstrepen
komen zowel op de lint- als stootvoegen voor, sporen blijven bij een aantal oude woningen bewaard. Ook nu nog zijn een
aantal huizen op het begijnhof afgewerkt met een dagstreep. Deze zijn meestal sterk verweerd. In 1904 werden een aantal
voorgevels voorzien van een baksteenimitatie met een knipvoeg, waardoor de bouwsporen van aangepaste gevelopeningen
als het ware werden 'hersteld'. Ook van deze afwerkingsmethode zijn vandaag voorbeelden bewaard gebleven, bijvoorbeeld
in de huizen 12, 13 en 14a. De knipvoegen werden veelal uitgevoerd in een bastaard- of cementmortel.
De gebouwen ontworpen door architect P.J. Taeymans hebben kenmerkend voegwerk. De donkerdere gekleurde voegen
die zichtbaar zijn bij de pastorie (nummer 4) vormen banden in het metselwerk. Dergelijke banden die door het gekleurd
voegwerk werden verwezenlijkt zijn in zeer veel gebouwen van Taeymans terug te vinden.162 Herstellingen in de twintigste
eeuw gebeurden vaak in een grijze cementmortel, waardoor deze herstelling opvallen door hun kleurverschil. Voegen werden
vaak te dik uitgevoerd en zijn erg beeldverstorend. Bovendien is deze mortel is meestal harder dan de originele handvormsteen
waardoor de steen op termijn gaat afbrokkelen. Het voegwerk ziet er vaak onverzorgd en verweerd uit.
162   Bijvoorbeeld de oude jongensschool, thans muziekschool in de Hikstraat, Herentals
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Afb. 599: Fundamentsteen in ijzerzandsteen (nr. 1-27)

Afb. 600: Witte steen als relict van een dichtgemetst raam

Afb. 601: Latei in witte steen, boven oud kelderraam (nr. 27)

Afb. 602: Deuromlijsting en bovenlicht in witte steen (nr. 13)

Afb. 603: foto's van diverse metselaarstekens op het begijnhof, september 2016

Afb. 604: Metselwerktekens van het poortgebouw aan de Begijnenstraat ©Arch. Bellemans
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(3)

Metselaarstekens

In het begijnhof zijn verschillende metselaarstekens terug te vinden. Ze worden uitgevoerd in stenen met een contrasterende
kleur, veelal gesinterde baksteen. Op één gevel, namelijk de achtergevel van de infirmerie, werd het jaartal gekaleid. Veel
voorkomende figuren zijn jaargetallen, ruiten, harten en kruisen. Metselaarstekens ontstonden uit een soort bijgeloof om het
gebouw en haar bewoners te beschermen tegen allerhande onheil, zoals brand, ziektes, rampspoed,... Deze beschermende
tekens worden in de vakliteratuur aangeduid als apotropaeïsche tekens. Deze tekens gaan vaak zeer ver terug in de
geschiedenis, het zijn veelal heidense symbolen die later als religieuze symbolen in het christendom werden overgenomen.
Boven de poortdoorgang van het poortgebouw in de Begijnenstraat komt een calvariekruis voor. Deze figuur werd als
beschermteken tegen onheil aangebracht. Ook zijn er diverse maalkruisen en ruiten terug te vinden, deze symbolen staan
voor opbrengst, erfelijkheid en vruchtbaarheid. 'In het runenalfabet is X  'Gebo', gave, erfelijkheid. Het beeldt de tegenstelling
uit tussen het mannelijke (rechts) en het vrouwelijke (links), de strijd tussen winter en zomer. Het maalteken werd dan ook
aanzien als een teken voor de vereniging van beide krachten waaruit verjonging en vernieuwing en ook de heropstanding
van de zon voortkomen. In de loop der tijden wordt het teken letterlijk 'vermenigvuldiging' (vruchtbaarheid).  Het christelijke
Sint-Andrieskruis heeft een vergelijkbare betekenis. Als metselteken komen ze voor in afmetingen van klein tot (heel) groot.
Ter versterking (of decoratie) van het maalkruis worden soms op de 4 uiteinden kleine ruitjes weergegeven.'163 'De ruit of het
ING-rune verbeeldt de verening van hemel en aarde waaruit de zon wordt geboren. Het betekenisverschil met het maalkruis
is niet erg groot. De ruit krijgt wel een meer vrouwelijke annotatie. In de middeleeuwse heraldiek vertegenwoordigt een ruit
een vrouwenwapen. Zo waren bijvoorbeeld de wapenschilden van de vrouwelijke abdissen (ongehuwde vrouwen) veelal
in ruitvorm. Waar de ruit via de runen een heidense oorsprong lijkt te hebben, kunnen latere ruitvormen in het kader van
een 'verchristelijking' van tekens ook worden beschouwd als voorstelling en verwijzing naar de bloeiende Mariaverering.
Een verwijzing naar Maria is voor een vruchtbaarheidssymbool een versterking van de apotropaeische bedoeling. Voor
katholieken was Maria het ideale aanspreekpunt als het op bescherming aankwam.'
In de begijnhofgevel van het poortgebouw aan de Begijnenstraat komt een geploegd akker voor, een symbool dat een
samenstelling is tussen verschillende ruiten, in dit geval lijken het twee andrieskuisen en een hart te zijn. Het teken is een
zinnebeeld voor Moeder Aarde door weergave van een omgeploegde akker. Het teken is een bede voor een goede oogst.
Een hexagram is een zeldzamer metselaarsteken en komt op het poortgebouw twee maal voor. Het teken is van oudsher
gekend als een magisch beschermingsteken. Wanneer we in de heraldiek kijken wordt het hexagram gedefinieerd als een
symbool van gezondheid. De Joodse benaming is ‘mazzel’, geluk, volmaaktheid. Een andere symboliek in het teken is te
vinden in de driehoek met de punt omhoog, die staat voor het mannelijke en de zon, het goddelijke, vuur, het hart, harmonie
en voorspoed. De driehoek met de punt naar beneden als teken voor het vrouwelijke en de maan, de grote moeder, water,
vruchtbaarheid en hemelse genade. Hexagrammen zijn een bede tot gezondheid en geluk. Op het poortgebouw vinden we
nog een zeldzaam teken terug, namelijk de kelk. Deze kelk is een afweerteken tegen onheilsgeesten en heksen.
'Het gestileerde harticoon deed zijn intrede reeds in de veertiende eeuw en werd vrij snel populair, weliswaar met een ronde
onderkant, in de vorm van een klimopblad. Meer dan waar ook neemt het hart in de christelijke godsdienst en cultuur een
prominente plaats in. Aanvankelijk als symbool van de caritas -de liefde tot God en de medemens- ontwikkelt het zich tot een
symbool voor toewijding en gebed en komt het accent steeds meer te liggen op gevoel en emotie. In de loop van de zestiende
eeuw kreeg het harticoon definitief zijn puntige onderkant en kreeg het hart een ereplaats als centrum van het geestelijke
leven. In dat opzicht blijft het hart een apotropaeïsch teken dat in de kern bezwerend-beschermend is, maar er bovenop toch
wat extra mededeelt.'164
De grenzen tussen de verschillende tekens zijn niet scherp afgelijnd, sommige tekens gaan mekaar in betekenis overlappen
of wijzigen licht in de tijd. Allicht verklaart dit ook wel het verschijnsel dat op oudere gebouwen vaker verschillende tekens
worden gecombineerd.
163   http://www.graafschaploon.be/metseltekens-1/betekenis/bezwerend-beschermend/maalkruisen, 20 september 2016
164   http://www.graafschaploon.be/metseltekens-1/betekenis/meer-mededelend/hartvormen, 20 september 2016
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Afb. 606: Relicten kruisvensters (nr. 13 en nr. 27)

Afb. 605: Bewaard kruisvenster, poortgebouw 1-29

Afb. 607: Bouwspoor aangepast kruisvenster (nr. 15 en nr. 14b)

Afb. 608: Bewaard kloosterraam

Afb. 610: Bewaard kloosterraam, Fundatiehuis nummer 27
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Afb. 609: Bouwspoor

Afb. 611: Bouwsporen dichtgemetselde kloostervensters

03.05.03

VENSTERS

In het begijnhof van Herentals zijn diverse raamtypes terug te vinden. We kunnen deze types onderscheiden aan de hand
van de materialen waarmee de raamopeningen geconstrueerd werden: witte steen, blauwe hardsteen, baksteen en hout.
Daarnaast kan een onderscheid gemaakt worden tussen de originele en waardevolle zeventiende- en achttiende eeuwse
ramen, de grotere negentiende-eeuwse vensters, de T-vensters te dateren na 1850 en de later toegevoegde twintigste-eeuwse
ramen. Het is duidelijk dat veel vensters werden aangepast, zowel de opening, het schrijnwerk, het glas en de raamindeling
werden al dan niet samen veranderd. Ook zijn er oudere ramen aanwezig waarin nieuw glas werd geplaatst of nieuw beslag
werd aangebracht.
Niet alleen de oorspronkelijke ramen kunnen als waardevol worden bevonden, maar ook de negentiende-eeuwse aanpassingen
hebben een bouwhistorische waarde. Ze geven goed weer hoe de raamopeningen en -constructies doorheen de zeventiende,
achttiende en negentiende eeuw evolueerden. De vooruitgang van de glasproductie en de verdere verbetering van houten
ramen wordt hiermee goed weergegeven.

(1)

Witte steen

De ramen met een omlijsting in witte steen zijn de oudste types die teruggevonden kunnen worden binnen het begijnhof.  
Het gaat hier over zeventiende- en achttiende-eeuwse ramen. Zowel de dorpels als lateien en/of negblokken werden in witte
natuursteen vervaardigd. De omlijsting werd niet altijd volledig in natuursteen uitgevoerd. Het gebeurde ook dat de negblokken
werden afgewisseld met baksteenmetselwerk. Hierover werd dan een kaleilaag aangebracht om een volledige witstenen
omlijsting te imiteren. Omdat witte steen een relatief zwak materiaal is werd de latei vaak in twee delen aangebracht en in
het midden door de moneel van het kruisvenster ondersteund. Bijna altijd werd boven de latei een ontlastingsboog of een
strek aangebracht. Daar waar de oudere ramen werden vervangen door later schrijnwerk is dit vaak nog zichtbaar door de
ontlastingsboogjes in het metselwerk die bewaard bleven.
Stenen raamconstructies bleven toegepast tot voorbij de eerste helft van de achttiende eeuw. Omstreeks 1780 werden
vensters zonder stenen verdeling geplaatst, die voorzien werden van grote 'blaffeturen' of luiken. We kunnen binnen het
begijnhof van Herentals drie venstertypes met dergelijke witte steen onderscheiden:
Kruisvenster
Het kalf (horizontale lijst) lag meestal boven het midden van de raamopening, waardoor de bovenste twee glasvlakken kleiner
waren dan de onderste twee. De bovenste vlakken werden dan met glas-in-lood ingevuld, de onderste vlakken met luiken. De
staven of sporen van ijzeren staven duiden hier niet altijd op de aanwezigheid van diefijzers. Vaak werden vierkante ijzeren
staven aangebracht in het bovenlicht (dus boven het kalf) van de vensters, om het glas-in-lood aan vast te binden. Vandaar
dat de 'diefijzers' ook in ramen op de eerste verdieping voorkomen.165
De enige bewaarde kruisvensters met stenen kalf en moneel bevinden zich in poortgebouw aan de Begijnenstraat, hierin
werd wel nieuw schrijnwerk en glas geplaatst. (afb. 313) Verder bleven ook een aantal witstenen omlijstingen bewaard, met
hierin later schrijnwerk waarvoor het kalf en de monelen werden verwijderd. Goede voorbeelden hiervan zijn te vinden in
de voorgevel van het Fundatiehuis. De raamomlijsting is hier volledig in witte steen uitgevoerd en later gekaleid. De plaats
van het kalf is nog goed afleesbaar op de plaats van de twee kleine afgezaagde blokjes steen. De luikduimen bleven bewaard,
maar ook het profiel van de natuursteen laat zien dat het raam over luiken beschikte. De profilering van de onderste stijlen
is recht, zodat het luik in gesloten toestand mooi op de lijst aansloot. De bovenste raamvlakken van een kruisraam werden
meestal niet van luiken voorzien, waardoor de rechte profilering niet nodig was en de stijlen hier steeds een afgerond detail
kregen. Als we kijken naar de raamomlijstingen van het poortgebouw zien we hier geen luikduimen die bewaard bleven.
Verder werden alle stijlen met een ronde profilering vorm gegeven, waar ook aan gezien kan worden dat deze kruiskozijnen
geen buitenluiken, maar vermoedelijk wel binnenluiken hadden.

165   H. Janse, Vensters, Amsterdam, 1971, pp. 38-39
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Afb. 612: Bewaarden enkellichten, kelderramen met diefijzers

Afb. 613: Bewaarden enkellichten, bovenlichten met 'diefijzers'

Afb. 614: Midden-negentiende- tot vroeg twintigste-eeuwse ramen

Afb. 615: Negentiende-eeuwse raamopeningen met sporen van oudere kruisvensters
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In de achtergevels bleven meer witstenen omlijstingen bewaard dan in de voorgevels, weliswaar steeds zonder kalf en
monelen. Deze omlijstingen zijn terug te vinden bij de Infirmerie en in het bovenlicht van de achterdeur van begijnenwoning
nummer 16. Dit bovenlicht is een voorbeeld waarin de latei, dorpel en negblokken in natuursteen werden uitgevoerd terwijl
de omlijsting in baksteenmetselwerk werd gemaakt en later met kalei werd bekleed om een natuursteenimitatie te verkrijgen.
De bouwsporen van negentiende-eeuwse aanpassingen zijn heel herkenbaar. De plaats van de negblokken en het kalf is
vaak nog afleesbaar. (afb. 615) De oorspronkelijke ontlastingsboog werd ofwel volledig hermetst, ofwel werd er een nieuwe
strek onder de oorspronkelijke strek toegevoegd. Meestal werden de natuurstenen elementen verwijderd en ingevuld met
baksteenmetselwerk. Vaak werd in de negentiende eeuw de borstwering verlaagd. Hierdoor zitten veel dorpels in blauwe
hardsteen lager dan de oorspronkelijke dorpel in witte steen. Hiervan is ook in veel huizen een bouwspoor bewaard. In een
aantal gevels is hierdoor de plaats van de speklagen niet meer in overeenstemming met de dorpels of lateien en zien we
speklagen die aansloten op het stenen kalf, maar niet meer op het houten kalf van het negentiende-eeuwse raam.

Kloostervenster
Een kloostervenster is een tweedelig raam en komt overeen met een half kruisvenster. Ook hier werd het bovenste raam
gedicht met glas-in-lood en het onderste deel afgesloten met een luik. De smallere kloostervensters, met bovenaan een
glasvlak, dan een kalf en onderaan een luik werden vaak uitgevoerd met een natuurstenen bovendorpel, kalf en onderdorpel
in een bakstenen omkadering. De zijkanten van de kloostervensters konden in natuursteen zijn uitgevoerd, maar waren veelal
in baksteenmetselwerk.
We vinden een nog origineel kloostervenster in witte steen terug in de gevel van het Fundatiehuis, maar ook hier werd
schrijnwerk en beglazing vernieuwd. Het bovenste raamdeel werd voorzien van ijzeren staven, die ook hier fout geïnterpreteerd
kunnen worden als diefijzers. Het gaat hier over de ijzeren staven waaraan het glas-in-lood werd verankerd. (afb. 322) Hier
werden zowel de horizontale als de verticale delen in witte steen uitgevoerd, die volledig gekaleid werden. Het onderste
raamdeel is voorzien van luikwervel en een rechte profilering in de stijlen. De bovenste stijlen hebben en ronde profilering,
ook hieraan is zichtbaar dat er geen luik in het bovenste raamdeel zat. Ook in de achtergevel van de Infirmerie bleef een oud
kloostervenster bewaard. Ook hier werden zowel de horizontale als de verticale delen in witte steen uitgevoerd en daarna
gekaleid. Het onderste raamdeel was van een luik voorzien, het bovenste raamdeel ingevuld met glas-in-lood. In dit raam is
zichtbaar hoe het glas-in-lood aan de ijzeren staven gebonden werd.

Enkelvoudige raamopeningen
Een derde type raamopening met witte steen zijn de eenvoudige rechthoekige raamopeningen zonder onderverdeling. Het
gaat over kleine gevelopeningen. Dergelijke gevelopeningen zijn onder meer terug te vinden als bovenlicht boven enkele
achttiende-eeuwse deuren, maar ook als kelderraam. (afb. 612 en 613) Deze ramen bleven vaak goed bewaard omdat ze puur
functioneel waren en daarom in de negentiende-eeuw meestal niet werden aangepast. De zeventiende- en achttiendeeeuwse kelderramen zijn vaak nog voorzien van de originele diefijzers.

(2)

Het negentiende-eeuwse raam

Vanaf de negentiende eeuw ontstond de behoefte aan meer licht en lucht in de woningen, dit had tot gevolg dat veel
ramen vervangen en/of vergroot werden. Hiervan blijven vaak bouwsporen bewaard. (afb. 329) Natuurstenen omlijstingen
werden verwijderd en vervangen door baksteenmetselwerk. Dorpels en lateien uit blauwe hardsteen werden courant in de
negentiende eeuw. Veel oude witstenen kruisvenstes werden vervangen door grotere houten ramen zonder kruisverdeling,
met hierboven een latei uit blauwe hardsteen. In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn er reeds vermeldingen van
ijzeren dakvensters, vervaardigd door August Van Aerschot.
Door de verbetering van de glasproductie was het mogelijk grotere glasvlakken te produceren. In het begin van de negentiende
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ZEVENTIENDE EEUW

Afb. 616: Segmentboog met gesinterde steen, nr. 1-29, 1622

Afb. 617: Segmentboog met gesinterde steen, nr. 27, 1657

Afb. 618: Dubbele segmentboog met gesinterde steen, nr. 14b, 1660 Afb. 619: Segmentboog met gesinterde steen, nr. 10, 1663

ACHTTIENDE EEUW

Afb. 620: Rechte strek met gekaleide wiggen, nr. 11, 1684

Afb. 621: Rechte strek met gekaleide wiggen, nr. 12, 1713

Afb. 622: Rechte strek met gesinterde kopse laag, nr. 9, 1716

Afb. 623: Rechte strek met gesinterde kopse laag, nr. 9, 1716

Afb. 624: Rechte strek zonder kopse laag, nr. 15, 1722

Afb. 625: Rechte strek zonder kopse laag, nr. 16, 1722
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eeuw werd er nog redelijk veel kleinhout gebruikt, terwijl de latere ramen in 4, 6 of 8 grote vlakken werden verdeeld zonder
kleinhout. Door de grotere ramen en minder glasroeden was de lichttoetreding veel groter en werd het wit kaleien van de
dagkanten voor een betere lichtreflectie overbodig. Gekaleide dagkanten komen nog voor bij de huizen uit de eerste helft van
de negentiende eeuw (nummers 7-8-9) maar niet meer bij de huizen gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw
(nummers 2-3-4-5-6 en 30).
Aan de hand van de bewaarde oudere ontlastingsbogen of strekken kan men de breedte van het oorspronkelijke raam
afleiden. Bijzonder interessant zijn de bouwsporen die aantonen waar oorspronkelijk een smal kloosterraam zat en nu een
breed negentiende-eeuws venster.

(3)

De ontlastingsboog

Als de verschillende ontlastingsbogen van de gebouwen van het begijnhof met elkaar worden vergeleken, valt het op dat ze
doorheen de eeuwen een vormelijke evolutie ondergingen. De huizen uit de zeventiende eeuw worden gekenmerkt met
ontlastingsbogen in halfcirkelbogen. De boog zelf werd opgebouwd uit strekken afgewisseld door twee koppen, met hierboven
een koppenlaag in gesinterde steen. Afhankelijk van het raamtype was het een enkele of dubbele ontlastingsboog. (afb. 332335) Later in de achttiende eeuw zien we meer ramen met een strek, vaak wel nog met hierboven een rechte koppenlaag,

eventueel in gesinterde stenen. De strekkenlaag was steeds één strek plus één kop hoog. (afb. 616-619)
In de negentiende eeuw zien we de licht getoogte ontlastingsbogen opkomen, waarbij een strek gerepeteerd wordt
afgewisseld door twee koppen. Boven het raam werd steeds een latei in blauwe hardsteen aangebracht. In de gebouwen
uit de tweede helft van de negentiende eeuw werden geen licht getoogde maar rechte strekken geplaatst. Omdat in deze
eeuw de natuurstenen kruisvensters werden vervangen door moderne en grote negentiende-eeuwse ramen werden oudere
ontlastingsbogen hermetst, of zichtbaar in situ gelaten. Hierdoor zien we nu soms een achttiende-eeuwse strek met hieronder
een negentiende-eeuwse strek en latei in blauwe hardsteen. Halfcirkelbogen werden soms volledig hermetst, in woning 10 is
dit goed zichtbaar. De boog boven de deur werd bewaard, deze boven de ramen werden hermetst wat zichtbaar bleef aan het
grote bouwspoor boven de ramen. Met de oudere stenen werd een nieuwe strek gemetst met hieronder een latei uit blauwe
hardsteen. Negentiende-eeuwse strekken waren in tegenstelling tot de achttiende-eeuwse strekken maar één strek hoog, in
plaats van één strek plus één kop. (afb. 620-625)

NEGENTIENDE EEUW

Afb. 626: Getoogde boog, raam nr. 7, 1840

Afb. 627: Getoogde boog, raam nr. 8, 1875

Afb. 628: Strekse boog, raam nr. 5, 1875

Afb. 629: Strekse boog, raam nr. 6, ca 1850-1880
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ZEVENTIENDE EEUW

Afb. 630: Voordeuren uit 1663 (nr. 10), 1622 (nr. 1) en 1657 (nr. 27)
ACHTTIENDE EEUW

Afb. 631: Voordeuren uit 1713 (nr. 12), 1715 (nr. 13), 1716 (nr. 9) en 1773 (deels)(nr. 18)
NEGENTIENDE EEUW

Afb. 632: Voordeuren uit 1827 (nr. 17), 1840 (nr. 9), datum onbekend (nr. 11) en 1875 (nr. 2)
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03.05.04

DEUREN

In het begijnhof van Herentals zijn de meeste deuren negentiende-eeuws, met eventueel latere twintigste-eeuwse aanpassingen.
Bijkomend blijven er nog een aantal zeventiende- en achttiende-eeuwse deuren bewaard, die meestal gekenmerkt worden door
hun rondboog. Niet alleen de oorspronkelijke deuren zijn waardevol, maar ook de negentiende-eeuwse aanpassingen hebben
een bouwhistorische waarde. Ze geven goed weer hoe de deuromlijstingen, het beslag en de deurconstructies doorheen de
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw evolueerden. Nieuwe deuren die een stijlbreuk vormen met de traditionele
vormentaal van het begijnhof kunnen wel als weinig tot niet waardevol worden bestempeld.
(1)

Zeventiende-eeuwse deuren

De deuren uit deze periode hebben een korfboogvorm en een deels uit natuursteen bestaande deuromlijsting. Het zijn heel
lage deuren in vergelijking met de negentiende-eeuwse deuren. Veelal waren ze voorzien van een bovenlicht. De deuren
waren opgeklampte deuren, dit zijn deuren met aan één zijde planken en aan de andere zijde stijlen. Klampen zijn de dwarse,
staande of schuine stijlen die ter versteviging werden aangebracht. De deuren worden gekenmerkt door vrij brede geschaafde
planken, zonder profilering. De deuren werden in de omlijsting en dorpel gehangen door middel van gesmede duimgehengen.
Het beslag wordt gekenmerkt door een grote ambachtelijkheid en vakmanschap. Bij een aantal deuren bleven gesmede
deurknoppen en -plaatjes bewaard.

(2)

Achttiende-eeuwse deuren

In deze periode komen zowel rondboog- als korfboogdeuren voor, telkens met een bovenlicht. Voor deze deuren geldt dezelfde
constructiewijze als de zeventiende-eeuwse deuren. Tegen het einde van de achttiende eeuw komen onder invloed van het
classicisme de paneeldeuren in opgang, waarvan we een voorbeeld bewaard zien bij woning nummer 18. (de deur werd wel in
de twintigste eeuw aan de buitenzijde beslagen met houten latjes)

(3)

Negentiende-eeuwse deuren

De negentiende-eeuwse deuren in het hof zijn allemaal rechthoekig met tweeledig bovenlicht. De bovenlichten gebouwd
in de eerste helft van de eeuw waren met kleinhout in kleinere ruitjes verdeeld. De bovenlichten uit de tweede helft van
de negentiende eeuw hadden grotere glasvlakken, de kleinhoutverdeling komt niet meer voor. Het kalf boven de deur werd
meestal sterk geprofileerd. De deuren worden overspannen met een latei uit blauwe hardsteen of decoratief metselwerk. De
meeste deurknoppen uit deze eeuw waren vervaardigd in gietijzer.
TWINTIGSTE EEUW

Afb. 633: Deur uit 1904 (nr. 28)

Afb. 634: Recente deur (nr. 29)

Afb. 635: Deur uit 1875 met aanpassing in de 20ste eeuw (nr. 4)
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Afb. 636: Jaarstenen in witte steen

Afb. 637: Bewaarde trekbellen en relicten

Afb. 638: Voetschrapers
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Afb. 639: Verdwenen voetschraper kerk, 1907

(4)

Twintigste-eeuwse deuren

Het verschil tussen de deuren uit het begin van de twintigste eeuw en deze uit de tweede helft is vrij duidelijk. Aanvankelijk
werden de deuren geplaatst in gelijkaardige stijl van de zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse deuren. Later werd
minder zorg besteed aan de detaillering van het schrijnwerk. Het beslag uit deze periode past vaak ook minder goed bij het
traditionele karakter van het begijnhof. Een aantal deuren kunnen als beeldverstorend ervaren worden, denken we hierbij aan
de deur en bovenlicht van nummer 29 en de aanpassingen van de deuren van nummer 4 en 18.

03.05.05

JAARSTENEN

De jaarstenen die zijn terug te vinden in het begijnhof werden meestal aangebracht in de gevel van het gebouw. Er werd
één jaarsteen teruggevonden die in de aarde voor een pad werd aangebracht. Alle jaarstenen binnen het begijnhof werden
uitgevoerd in witte natuursteen. De oudste steen is terug te vinden in de gevel van de Sint-Catharinakerk met datum 1599. In
de ommuuring van het begijnhof bleven twee jaarstenen uit 1802 bewaard, de meest recente stenen binnen het begijnhof.
Soms werd met zwarte verf het reliëf verduidelijkt.

03.05.06

BESLAG

(1)

Trekbellen

Een bijzonder bouwbeslag in het begijnhof zijn de talrijke relicten van trekbellen, vaak bleven er volledige exemplaren
bewaard. Dit typisch negentiende-eeuw beslag is links of rechts van de deur terug te vinden, de slinger had onderaan meestal
een geornamenteerd handvat. Niet alleen de huizen waren van een trekbel voorzien, maar ook de poortgebouwen. Bij het
poortgebouw aan de Begijnenstraat is een relict terug te vinden aan de voorgevel, maar ook in de poortdoorgang.

(2)

Voetschrapers

De voetschrapers binnen het begijnhof zijn allemaal negentiende-eeuws en zeer eenvoudig vormgegeven. Het zijn steeds
smeedijzeren exemplaren, terwijl in de negentiende eeuw ook meer geornamenteerde gietijzeren voetschrapers voorhanden
waren, al dan niet ingemetst in de muur. De meeste voetschrapers zijn beugels bevestigd in het metselwerk, links of rechts
van de muur. Meestal werden ze ondersteund door een ijzeren staafje in de grond. Ook zijn er twee voetschrapers terug te
vinden die ingewerkt zijn in een blauwe hardsteen in de stoep. Er zijn een aantal woningen die zowel aan de voorgevel als aan
de achtergevel van een voetschraper werden voorzien.

(3)

Vlaggenhouders

De vlaggenhouders die in oogjes in de dagkanten van de raamopeningen werden vastgemaakt zijn slechts sporadisch bewaard.
Wel zijn de oogjes op een aantal plaatsen nog zichtbaar. De vlaggenhouder was een ijzeren beugel die in de twee ogen werd
vastgemaakt en waarin de vlaggenstok in het midden steunde. Onderaan steunde de stok op een derde oog in het metselwerk.

Afb. 640: Oog onder het raam

Afb. 641: Ogen in de dagkant

Afb. 642: Bewaarde beugel ©Bellemans
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Afb. 643: Lantaarn tegen de portierswoning Burchtstraat, ca 1942

Afb. 644: Lantaarn op paal aan de kerk, 1907 ©Delcampe

Afb. 645: Lantaarn tegen het Gildehuis, ca 1940

Afb. 646: Nieuwe lantaarns, aangebracht na 1971

Afb. 647: Bewaarde oude lantaarn, kerk
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Afb. 648: Nieuwe lantaarns

03.05.07

VERLICHTING

Momenteel zijn er een aantal lantaarns aangebracht tegen de voorgevels van de gebouwen aan de Steenweg. Het gaat hier
over recentere lantaarns, aangebracht in de tweede helft van de twintigste eeuw, omstreeks de jaren zestig of zeventig. Als
we oude foto's van het begijnhof bekijken zien we één lantaarn tegen de gevelrij aan het Gildehuis, een lantaarn op paal
aan de kerk en een lantaarn aan het poortgebouw aan de Burchtstraat. Vermoedelijk waren er nog wel een aantal lantaarns
aanwezig, bijvoorbeeld aan het poortgebouw van de Begijnenstraat, hier zijn echter geen foto's van bewaard. De lantaarn van
het Gildehuis heeft er gehangen tot zeker 1942 (foto KIK) maar werd verwijderd. Dit was overigens de enige lantaarn tegen de
huizenrij. Het staat vast dat de grote en talrijke lantaarns aan de gevelrij geen historische grondslag hebben, maar hun functie
als openbare straatverlichting verantwoordt dit.
Een lantaarn die altijd aanwezig was is de lantaarn aan de kerk bij de Hof van Olijven. Een kerkrekening uit 1739-1742 vermeldt
reeds de reparatie van 'de lanterne in den muer' aan het Hofje van Olijven. De lantaarn die er nu hangt is te situeren in de
negentiende of vroeg twintigste eeuw, en is bevestigd op een draaibare smeedijzeren arm, die mogelijk ouder of misschien
zelfs de oorspronkelijke kan zijn. De vorm van de kap komt sterk overeen met deze zichtbaar op de oude foto's. Daarom kan
vermoed worden dat de arm oorspronkelijk was en in de negentiende eeuw van een nieuwe lantaarn werd voorzien. De
negentiende-eeuwse lantaarns hadden een gietijzeren arm. Tevens waren dergelijke lantaarns ook in andere begijnhoven
terug te vinden, en ook op andere plaatsen in Herentals. Rekeningen vermelden dat de kap van de lantaarn in 1961 werd
hersteld.166
Vergelijkend onderzoek wees uit dat de openbare straatverlichting in de stad Herentals dezelfde was als deze aanwezig op
het begijnhof. Dit gold zowel voor de lantaarns tegen de huizenrijen, als de lantaarns op geornamenteerde (gietijzeren) paal.
Ze zijn op postkaarten uit het begin van de twintigste eeuw in talrijke straten terug te vinden: Zandstraat, Grote Markt,
Fraikinstraat, Boerenkwartier, het station, Bovenrij, Schoolstraat, enzovoort.

Afb. 652: Fraikinstraat 1906 ©Delcampe

Afb. 653: Hoek Burchtstraat 1907 ©Delcampe Afb. 654: Station Herentals 1910 ©Delcampe

Afb. 649: Begijnhof Turnhout ©KIK

Afb. 650: Begijnhof Turnhout ©Delcampe

Afb. 651: Boerenkwartier Herentals ©Delcampe

166   J. Cools (red.), Bouwgeschiedenis en kunstinventaris van de SInt-Catharinakerk, Herentals, 2010, p. 347
534 Beheersplan Begijnhof Herentals

| 341

Afb. 655: Rechte ankers (1)

Afb. 657: Gaffelankers (3)

Afb. 659: Jaarankers 1715 van de Infirmerie (4)

Afb. 660: X-ankers (6)
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Afb. 656: Krulspieankers (2)

Afb. 658: Y-ankers (5)

03.05.08

ANKERS

Vanaf de vijftiende eeuw verminderden de muurdiktes aanzienlijk waardoor gevelankers in het straatbeeld verschenen, ze
dienden om de ontstane spatkrachten op te vangen. De ankers werden op de zijkant of de bovenkant van een balk vastgemaakt
met smeedijzeren spijkers. De evolutie van de gevelankers is vaak af te leiden aan de detaillering. In de vijftiende en zestiende
eeuw kunnen en kleine verschillen onderscheiden worden. Vanaf de zeventiende eeuw kon men echte smeedkunstwerken
tegenkomen. De vormgeving en versiering van de ankers is erg streekgebonden, maar algemeen gesteld evolueerden de
ankers van eenvoudige rechten stangen in de vijftiende eeuw naar meer geornamenteerde exemplaren.167 Gevelankers
werden net zoals gesinterde bakstenen of opschriften ook vaak gebruikt om dateringen op de gevels aan te brengen.
Vooral bij oudere ankers vinden we een aantal vormen terug, die ook voorkomen bij metseltekens en andere apotropaeïsche
inserties in gevels. Mogelijk zijn een aantal muurankers dan ook geplaatst met apotropaeïsche (bezwerend/beschermende)
motieven. Er kan wel al duidelijk worden vooropgesteld dat waar bij metseltekens de intenties duidelijker en veralgemeend
zijn, het vermoeden van een apotropaeïsche intentie bij muurankers eerder uitzonderlijk is.168 De X-ankers hebben meestal
wel een bezwerend of beschermend karakter.

(1) RECHT ANKER
Dit ankertype komt voornamelijk voor in de negentiende-eeuws gebouwen van het hof, maar zijn ook terug te vinden in de
oudere gebouwen. Er is dan een verschil in detaillering en smeedtechniek zitbaar.
(2) KRULSPIE-ANKER
Deze ankers zijn in het midden versierd met een gesmede krul, ter hoogte van het ankeroog. In het begijnhof is dit type
ankers terug te vinden bij de gebouwen uit de zeventiende en achttiende eeuw, maar ze waren ook nog gangbaar in de vroege
negentiende eeuw.
(3) GAFFEL- OF HALVECIRKELANKER
Deze werden meestal gebruikt in geveltoppen of als nokanker. Ze zijn in het begijnhof weinig terug te vinden, vooral omdat de
meeste gebouwen deel uitmaken van een gesloten bebouwing.
(4) JAARANKER
Veel voorkomend in de zestiende en zeventiende eeuw, in de achttiende en negentiende eeuw vooral bij rurale gebouwen,
minder in de stad. Het valt op dat dit gebruik weinig is terug te vinden in het begijnhof, vermoedelijk omdat de oudste
gebouwen, waarin dit gebruik veel voorkomend was, zijn verbouwd of afgebroken.
(5) Y-ANKER
Deze vorm komt niet veel voor, en is enkel terug te vinden links en recht van de voordeur van de Gildenkamer.
(6) X-ANKER
De ankers met X-vorm zijn in het begijnhof terug te vinden op plaatsen waar ze een beschermde kracht uitoefenden. Zo
werden ze toepasselijk aangebracht aan de buitenzijde van de poortgebouwen, vlak boven de poortdoorgang. Ook zijn er
X-vormige ankers terug te vinden in de zijgevels van belangrijke gebouwen binnen het begijnhof, namelijk de Infirmerie en
het Fundatiehuis. Ze hebben een gelijkaardige betekenis als de maalkruisen bij de metselaarstekens, ze functioneren als
bewakers van de toegangen en beschermen tegen kwade geesten. Tevens worden X-ankers ook aangebracht ter hoogte
van schoorstenen, als bescherming tegen schouwbrand. Een andere functie van dit ankertype is het stabiliseren van grote
scheuren in het metselwerk.

167   G. Everaert, Historische uitvoeringstechnieken - Exterieur, 2013, z.p.
168 http://www.graafschaploon.be/metaal-in-gevels/muurankers/ankervormen/apotropaeische-vormen
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03.05.09

ACHTERBOUWEN EN TUINBERGINGEN

De aanbouwen zijn bijna allemaal gebouwtjes van één bouwlaag, haaks op de achtergevel gebouwd. De meeste aanbouwen
zijn negentiende- of achttiende-eeuws, maar er komen ook recentere exemplaren voor. De meeste aanbouwen hebben
een zadeldak met in de kopse gevel een zolderluik. Tevens zijn er achttiende-eeuwse aanbouwen die voorzien zijn van een
piramidedak, zeer uitzonderlijk binnen de traditionele architectuur van het begijnhof. Veel van de aanbouwen werden
doorheen de eeuwen verbouwd of aangepast. Zo gebeurt het dat er aanbouwen met een oude kern later van een voorzetsteen
in halfsteens verband zijn voorzien, waardoor de aanbouw recent lijkt maar dit in feite niet is. De meeste aanbouwen werden
gebouwd als tuinberging of dergelijke, maar de aanbouw bij nummer 18 werd als veranda gebouwd. Het gebouwtje heeft nog
een bewaard interieur, maar werd in de twintigste eeuw sterk verbouwd, waardoor de buitenzijde vandaag storend werkt.
Kenmerkend voor de achterbouwen is de bedekking met boomse pannen, enkel de aanbouwen met piramidedak waren
aanvankelijk met leien bedekt.
Onderstaande kaart geeft een waarde van de verschillende achterbouwen, tuinbergingen en losstaande gebouwtjes weer.

Afb. 661: GRB-kaart met waardering van de tuinbergingen en achterbouwen ©Geoportaal Onroerend Erfgoed, bewerkt door ARAT
Waardevol, te behouden
Niet waardevol, maar niet tot matig beeldverstorend, eventueel behouden mits aanpassingen
Niet waardevol, beeldverstorend, te verwijderen op korte en middellange termijn
Waardevol interieur, maar sterk verbouwd en beeldverstorend exterieur, aanpassing mogelijk
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Afb. 2 EK2

Afb. 1 EK1

Afb. 3 EK3

Afb. 5 EK5

Afb. 7 EK8

Afb. 4 EK4

Afb. 6 EK6
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Afb. 8 EK9

Afb. 9 EK10

03.06

LIJST MET ERFGOEDKENMERKEN

Erfgoedkenmerken hebben betrekking op de historische structuur. Zij vormen de structurele componenten van het beschermde
stadsgezicht die de eigenheid ervan bepalen en die de waarden vormen die aan de grondslag liggen van de bescherming.
Onder structuur wordt de (ruimtelijke) samenhang van zowel het bebouwde als het niet bebouwde gebied, en hun onderlinge
relatie(s) verstaan én hun historische ontwikkeling. De structurele componenten slaan op wegen- en wegenpatronen,
verkavelingspatronen, perceelindeling, schaal van de open ruimte en de verhouding ervan tot de bebouwde ruimte, kavelvorm
en -grootte, rooilijn, maaiveldhoogte, bouwhoogte, gabarit, schaal, plaats, dichtheid en situering van de bebouwing.169
EK 1 Een driehoekig pleinbegijnhof gegroeid vanuit een begijnhof van een gemengd type
EK 2 Het besloten karakter van het begijnhof en begrenzing door huizen, muren en waterlopen
EK 3 De aanwezigheid van twee poortgebouwen, die zorgden voor het afsluiten van het hof
EK 4 De aanwezigheid van de Maasloop en de oorspronkelijke bodemopbouw en natuurlijke laagte van het begijnhofpark
EK 5 Groenaanleg 'intra muros' met historische fruitbomen, taxushagen en taxusbomen en gietijzeren hekwerk
EK 6 De groene ruimte ter hoogte van de achtertuintjes met enerzijds individuele tuintjes en gemeenschappelijke groenzones
EK 7 De aanwezigheid van verharde en niet-verharde wegenissen van het begijnhof
EK 8 De vormen, zichtlijnen en assen van de open en bebouwde ruimte en hun onderlinge relaties
EK 9 De Sint-Catharinakerk met vroeger kerkhof, centraal gelegen op de site
EK 10 De aaneengesloten huizenrij van de begijnenwoningen
EK 11 De typische aanwezigheid van een convent, infirmerie, fundatiehuis, poortgebouwen en portierswoning

169   Definitie in het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
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Afb. 1 EE2

Afb. 3 EE5

Afb. 2 EE4

Afb. 4 EE3

Afb. 5 EE6

Afb. 8 EE8

Afb. 9 EE9

Afb. 6 EE7

Afb. 7 EE10

Afb. 10 EE11
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Afb. 11 EE12

03.07

LIJST MET ERFGOEDELEMENTEN

In onderstaande lijst wordt een overzicht gegeven van de erfgoedelementen van het begijnhof en haar omgeving.
Erfgoedelementen zijn de samenstellende componenten met cultuurhistorische waarde van het beschermde stads- of
dorpsgezicht en moeten als dusdanig visueel herkenbaar zijn. Ze vormen samen het beeld van het stads- of dorpsgezicht
en bestaan onder meer uit gebouwen, beplantingen, omheiningen, bruggen, straatnaamborden, bestrating,..., ook de
beschrijving van het gebruikte materiaal en de detaillering ervan (materialen, kleurpalet, gevelafwerkingen, schrijnwerk, aard
van de groenaanplantingen,...) moeten in de lijst worden opgenomen.170

03.07.01

MACRONIVEAU

EE 1 De twee beddingen van de Maasloop die de zuidoostelijke kant van de begijnhofsite afsluiten
EE 2 De afsluiting van de begijnhofsite aan de oostzijde door de begijnenvest, een oude stadswal met bomenrij, hoofdzakelijk
zomereiken, met grote cultuurhistorische waarde
EE 3 Het begijnhofpark met een natuurlijke vijver die tijdens de wintermaanden het gebied overstroomt
EE 4 Het groen achterliggend gebied, een groene open bufferzone die ervoor zorgt dat het uitzicht op de achterzijde van de
oude huizenrij begijnhofwoningen wordt bewaard, bestaat uit weiland met enkele bomen
EE 5 De relicten van de begijnhofmuur, die nog een beeld geven van de beslotenheid van het hof

03.07.02

MESONIVEAU

EE 6 De karakteristieke wegenissen met verschillende kasseitypes, in combinatie met stroken van verdicht zand. Elke woning
heeft een plankier en een kasseistrook tot aan de voordeur. Hierdoor wordt een duidelijk ruimtelijk structuur en samenhang
gedefinieerd.
EE 7 Het smeedijzeren hekwerk van het vroegere kerkhof, een realisatie van de Herentalse ijzergieterij Van Aerschot
EE 8 De pilasters uit blauwe hardsteen ter hoogte van het laantje tussen Fundatiehuis en begijnhofkerk, te identificeren als
de twee 'pedestaelen' van 1716
EE 9 De oude waterpomp ter hoogte van de groene ruimte aan de begijnhofkerk, te dateren aan het einde van de negentiende
eeuw. Historische gezien beschikte het begijnhof over enkele publieke waterputten, soms van een pomp voorzien
EE 10 De zuil met Mariakapelletje aan de noordkant op het einde van de wegenis
EE 11 De monumentale taxushagen die de open binnenruimten omsluiten
EE 12 De groene binnenruimte met oude fruitbomen rond de kerk
EE 13 De tuinen van de begijnhofwoningen die door de begijntjes gebruikt werden als bleekvelden, boomgaarden en
moestuinen, werden afgesloten door hagen uit buxus, meidoorn en haagbeuk.
170   Definitie in het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
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03.07.03

MICRONIVEAU

EE 14 De begijnenwoningen met boven en naast elkaar gesitueerde vensteropeningen met dezelfde afmetingen en
tussenafmetingen (traveeën). De voorgevels sluiten in elkaars verlengde aan.
EE 15 De baksteenarchitectuur van de begijnenwoningen, met vaak sporen van baksteenimitatie en imitatienatuursteen,
kenmerkt de sobere architectuur van het begijnhof, met een minimaal gebruik aan natuursteen
EE 16 De bepleisterde en wit gekaleide gevels van de nummers 17 en 18
EE 17 De aanwezigheid van dateringen en metselaarstekens op de gevels (in gesinterde baksteen of in natuursteen)
EE 18 De talrijke bouwsporen van gewijzigde gevelopeningen
EE 19 Het voegwerk dat kenmerkend is de voor de periode waarin het gebouw werd gebouw. Oudere gebouwen in kalkmortel
met dagstreep, vernieuwingen van het voegwerk in 1904 met knipvoeg in cementmortel en in de massa gekleurd voegwerk
(nummer 4)
EE 20 Bepleistering van de dagkanten van gevelopeningen voor een verbeterde lichtreflectie. Toegepast tot de tweede helft
van de negentiende eeuw
EE 21 Het geschilderde houten schrijnwerk met de typische proporties en de aanwezigheid (of thans de afwezigheid) van
buitenluiken en ook van binnenluiken (soms nog voorradig op de zolderruimten) die in gesloten stand van buitenaf zichtbaar
zijn. Het schrijnwerk is stilistisch en constructief kenmerkend voor de periode waarin het werd geplaatst en soms nog voorzien
van origineel en waardevol beslag
EE 22 De aanwezigheid van glaswaaiers boven de houten inkomdeuren, al dan niet met smeedijzeren sierwerk, waaronder
een geprofileerde tussendorpel.
EE 23 Het typische ambachtelijk vervaardigde, oude glas in het houten schrijnwerk.
EE 24 De aanwezigheid van smeedijzeren ankers en dievenstaven.
EE 25 De metalen ogen voor de bevestiging van de vlaggenmasten ter hoogte van de voorgevel, boven de deur of een venster
van elke begijnenwoning, waarin een metalen beugel werd bevestigd
EE 26 De smeedijzeren trekbellen.
EE 26 De huisnummers geschilderd op het baksteenmetselwerk ter hoogte van de voordeur van elke begijnenwoning.
EE 27 De verschillende voetschrapers ter hoogte van de inkomdeuren.
EE 28 De bedekking van de daken van de hoofdvolumes met leien, aanvankelijk natuurleien in maasdekking.  De bijgebouwen
aan de achterzijde zijn doorgaans bedekt met Boomse dakpannen.
EE 29 De aanwezigheid van later toegevoegde, uniforme dakkapellen met luiken, boven de voorgevels van de verschillende
woningtypes.
EE 30 De zinken regenwaterafvoeren met metalen beugels en gietijzeren voetbuizen.
EE 31 De aanwezigheid van kleine kelderopeningen en gietijzeren verluchtingsroosters
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Hoofdstuk 04 BESCHRIJVING VAN DE ERFGOEDWAARDEN
04.01

HISTORISCHE EN ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDE

Het begijnhof van Herentals is een bijzonder begijnhof omdat het werd geïmplementeerd in een reeds bestaand bouwblok.
Hierdoor werd het vanaf het begin niet als een bepaalde typologie aangelegd en vormde het van meet af aan een samenspel
van oudere kleine huizen die als begijnenwoning werden ingericht en nieuw toegevoegde huizen, een kerk met kerkhof, een
infirmerie met boerderij, washuizen, conventen en een fundatiehuis.
Aanvankelijk werd de meeste huizen in hout en leem opgebouwd, vaak volgens het type van de Kempische dorpswoning.
De verstening van het begijnhof veranderde niets structureels aan de opbouw van het begijnhof op grotere schaal en de
typologie van het Kempische dorpshuis bleef vaak afleesbaar. De traditionele manier van bouwen die ontstond na het
versteningsproces is vandaag nog steeds zichtbaar. De sobere manier waarop de woningen werden gebouwd, met minimaal
gebruik aan natuursteen is kenmerkend voor het begijnhof van Herentals. De woningen kregen een eerlijke afwerking met
baksteen, een voeg met dagstreep, bepleisterde dagkanten bij ramen en deuren, geornamenteerd met krulspieankers en
gesinterde stenen in ontlastingsbogen of metselwerktekens. Witte steen werd enkel gebruikt voor deuromlijstingen of de
onderdelen van de kruisvensters. Hoewel de meeste begijnhuizen zichtbaar metselwerk hadden, werden ook een aantal
huizen voorzien van imitatiespeklagen of werd soms zelfs de gehele gevel gekaleid. Er zijn geen identieke woningen terug te
vinden, maar er is wel duidelijk een stijlcontinuïteit zichtbaar door de eeuwen heen.
Omdat de huizenrijen historisch groeiden en soms oudere woningen werden afgebroken wegens gebrek aan hygiëne of
comfort, maakt dat de bebouwing een bijzonder geheel vormt van woningen uit de zeventiende, achttiende en negentiende
eeuw. Hoewel elke woning een eigenheid heeft, bleef een bepaalde traditie behouden en bleef de samenhorigheid aanwezig.
Alle woningen (met uitzondering van het oude convent) waren dwarshuizen met één of twee bouwlagen, bekroond met
zadeldak, de huizen die vandaag bewaard blijven beantwoorden allen aan deze typologie.
De verdwenen woningen aan de oostelijke en noordelijke zijde van het begijnhof hadden een gesloten achtergevel, omdat ze
niet over een achtertuin beschikten, respectievelijk door de aanwezigheid van de Maasloop en de bestaande Burchtstraat.
De huizen werden daarom allen voorzien van een omhaagde voortuin met tuinpad naar de Achterbos. Dit staat in contrast
met de huizen aan de Steenweg, deze hadden geen voortuin maar wel een achtertuin. Hierdoor hebben deze huizen vaak een
tuinberging, een open achtergevel en een opbouw als dubbelhuis.
Hoewel de huizen die door de begijnen gebouwd werden na hun dood eigendom bleven van het hof, werden ze toch gebouwd
als weerspiegeling van hun sociale status en vermogen uit hun 'vorige burgerlijke leven'. Er ontstond een verschil tussen de
eenvoudige begijnenhuisjes en grotere woningen van meer gegoede begijnen. Wel werd regelmatig de woning van een begijn
met groot vermogen gedeeld met een andere begijn die minder gegoed was. Begijnen zonder kapitaal woonden aanvankelijk
in conventen of kleinere huisjes gebouwd door het hof. Kenmerkend voor het begijnhof is de afwisseling tussen kleinere huisjes
en grotere gebouwen zoals de conventen, de infirmerie en het Fundatiehuis. Bijzonder aan begijnhoven is het spanningsveld
tussen 'het individu' en de 'gemeenschap'. De begijnen hebben zich nooit verenigd als kloosterorde maar hebben zich vanaf
het begin gemanifesteerd als een 'burgerbeweging'. Ze werden niet verplicht zich te vestigen in streng identieke kloostercellen
maar mochten met eigen middelen een huisje bouwen.
Een belangrijk architecturaal kenmerk is de grote mate van behoud bij de woningen, zelden werd een volledig nieuwe gevel
voorzien. Hierdoor blijven de diverse aanpassingen gedocumenteerd door bouwsporen. Zo is zichtbaar hoe men in de
negentiende en twintigste eeuw de natuurstenen kruisvensters verving door grotere ramen met houten kozijn en grotere
glasvlakken. Omdat een aantal gevels zo sterk werden aangepast bracht men in het eerste decennium van de twintigste eeuw
imitatiemetselwerk met roodschildering aan, om de diverse bouwsporen aan het zicht te onttrekken.
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04.02

ARCHEOLOGISCHE WAARDE

Het begijnhof werd gevestigd binnen een bestaand bouwblok, grenzend aan de middeleeuwse stadsomwalling. Hoewel
het begijnhof doorheen de jaren veel verbouwingen kende en veel huizen werden afgebroken is de situatie zoals deze op
historische kaarten wordt afgebeeld nog steeds herkenbaar. De ondergrond waar de afgebroken gebouwen stonden vormt
een bodemarchief en mag niet zomaar verstoord worden. Ook het groene binnengebied heeft een archeologische waarde,
hier werd reeds aangetoond dat hier oude lemen huizen stonden, waarvan relicten bewaard kunnen zijn. Verder is het ook
mogelijk dat er sporen van de oudere wegenissen bewaard bleven onder de bestaande wegenissen en de nieuwe aanleg tussen
de bejaardenpaviljoentjes uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Ook de achtertuinen zijn belangrijk, het eeuwenoude
verloop van de Maasloop, hoewel deze vandaag droog is, moet hier bewaard worden. De historische bedding is belangrijk.
Aan de begijnhofkerk was steeds een kerkhof aanwezig, een aantal zerken bleven hiervan bewaard. Mogelijk bevinden zich  in
de ondergrond nog sporen of restanten van het kerkhof.
Niet alleen de zone binnen het hof heeft een archeologische waarde, maar ook de achterliggende gebieden waar vroeger de
infirmerie en boerderij lagen, en ook de muur tussen het begijnhof en het minderbroedersklooster stond. De middeleeuwse
omwalling, heden de Begijnenvest, heeft ook een belangrijke archeologische waarde. Links en rechts van de wal lagen
respectievelijk de Maasloop en de Hellekensloop, deze laatste was de omwallingsgracht. Historische kaarten tonen de oude
valpoort die deel uitmaakte van de stadsomwalling, waarvan mogelijk ook nog archeologische resten bewaard blijven.
Het volledige begijnhof en enkele sites in haar directe omgeving zijn opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris.
De pastorie in de Burchtstraat (CAI 113147), de locatie van het laatmiddeleeuws minderbroedersklooster (CAI 113202), de
Begijnenvest (CAI 164118), De Augustijn (CAI 105690 een huis met een zeventiende-eeuwse kern), het Augtijnenklooster en
infirmerie uit de zeventiende eeuw (CAI 113204) en een zone waar scherven van volmiddeleeuws aardewerk werd gevonden
(CAI 102283) zijn enkele van deze sites.171 (afbeelding 662)

04.03

STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE

In de twaalfde tot de zestiende eeuw bestonden meerdere types 'begijnhoven'. Vrouwen groepeerden zich in conventen,
grote woningen of enkele gegroepeerde huizen. Aanvankelijk waren deze vroege voorbeelden van begijnhoven niet altijd
afgesloten gemeenschappen zoals later het geval was, soms waren ze zelfs verspreid over de stad. Het gebeurde vaak dat met
de stijging van het aantal begijnen een begijnhof als afzonderlijke entiteit werd opgericht. Het oude begijnhof van Herentals
werd opgericht op het Nieuwland, buiten het stadscentrum van Herentals. Omdat de begijnen tijdens de Tachtigjarige Oorlog
verdreven werden uit hun hof zochten ze in de zestiende eeuw elders onderdak en werd hun gemeenschap verspreid. Pas aan
het einde van de zestiende eeuw vestigden de begijnen zich binnen het bouwblok tussen de Burchtstraat, de Steenweg en de
middeleeuwse stadsomwalling. Daar waar de meeste begijnhoven doorheen de eeuwen meer ingesloten werden binnen het
stedelijke weefsel, was dit bij de heroprichting van het begijnhof van Herentals meteen het geval. Bestaande oudere huizen
werden herbruikt als begijnenwoning. Niet lang na de heroprichting van het begijnhof werden de woningen aangevuld met
een nieuwe kerk.
De Steenweg waaraan het begijnhof gevestigd werd was aanvankelijk aan beide zijden bebouwd, deze situatie bleef duidelijk
aanwezig tot in het begin van de twintigste eeuw. Toen de lage huisjes aan de Steenweg werden afgebroken verdween het
gemengde karakter (pleinbegijnhof en straatbegijnhof) en werd het begijnhof een driehoekig pleinbegijnhof, waarvan de
grens bepaald werd door de eeuwenoude Burchtstraat, Steenweg en Maasloop. Door de zeer spijtige afbraak van de oostelijke
en noordelijke huizenrij verdween het besloten driehoekig pleinbegijnhof, maar aan het stratenpatroon en het bouwblok is
dit vandaag toch nog steeds afleesbaar.
Bijzonder aan het begijnhof van Herentals is de grote groene zone die bewaard bleef in het begijnhofpark en het achterliggende
171   Studiebureau Archeologie: L. Fockedey, M. Smeets en V. Vander Ginst, Een archeologische bureaustudie en booronderzoek in het
Begijnhof te Herentals, Kessel-Lo, 2015, pp. 17-18
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natuurgebied de Hellekens. Het is een uitzondering dat een dergelijke groene zone het centrum van een stad bereikt. Dankzij
deze groene zone bleef het historische karakter van de woningen aan de Steenweg bewaard, omdat de huizen hier niet door
hoogbouw of ongelukkige stedenbouwkundige ingrepen wordt verstoord.

04.04

SOCIO-CULTURELE WAARDE

Begijnhoven boden een gemeenschap en woning voor alleenstaande vrouwen, zowel ongetrouwd als weduwe, die naast
het kloosterleven in de middeleeuwen geen mogelijkheid tot zelfstandig leven hadden. Deels uit sociale noodzaak, te
overleven binnen een uitsluitend door mannen geregeerde wereld, werden de begijnhoven opgericht, een nagenoeg volledig
vrouwelijke én democratische gemeenschap. Begijnhoven vormden hierdoor een groot sociaal vangnet voor een diversiteit
aan alleenstaande vrouwen, die zich verenigden tot een zelfvoorzienende gemeenschap.
Deze interne gemeenschapszin zorgde voor het ontstaan van conventen voor novicen en minder gegoede begijntjes. Ook
werd een infirmerie opgericht, waar voor de oudere of zieken begijntjes werd gezorgd. Dit bleef echter niet beperkt, er
werden ook andere zieken of hulpbehoevenden opgevangen. Er werd aan de infirmerie ook een eigen boerderij gebouwd,
met bleekvelden, boomgaarden, washuizen, brouwerijen, enzovoort, waardoor het begijnhof zichzelf kon voorzien en ook
nog eens inkomsten kon genereren door bijvoorbeeld het wassen van wasgoed tegen betaling. De burgerlijke context, de
solidariteit en sociaal beleid zijn waarden die de begijnen hoog in het vaandel droegen en hun levensstijl bepaalden.
Belangrijk is dat vanaf de achttiende eeuw de onderwijzende rol van de begijntjes begon. Door de daling van het aantal
begijntjes binnen het hof werden vooral vanaf de negentiende eeuw steeds meer begijnenwoningen als schooltje of klaslokalen
ingericht. Naarmate de begijnenbevolking meer daalde werd er steeds meer op het onderwijs ingespeeld. In 1904 werd mede
hierdoor het grootste deel van de oostelijke zijde van het begijnhof verkocht voor de bouw van het Sint-Jozefinstituut. Deze
normaalschool blijft tot op vandaag in gebruik.

04.05

NATUURWETENSCHAPPELIJKE WAARDE

De groenzone binnen en buiten het hof blijft vandaag een belangrijke groene schakel binnen het stedelijke weefsel. Met
name de bomendreef op de Begijnenvest toont aan dat deze groenzone voor een biodiversiteit zorgt. Hoewel de zomereiken
niet meteen een grote natuurwetenschappelijk maar eerder een cultuurhistorische waarde hebben, zorgen ze wel voor het
voorkomen van diverse vleermuissoorten en andere organismen.
Door intensivering van specialisatie in de fruitteelt verdwijnen veel historische fruitsoorten, vooral de hoogstammen worden
hier bedreigd. Vooral na de massale rooiing van een groot aantal hoogstamboomgaaden, als gevolg van de Europese
rooipremieregeling, groeide het bewustzijn dit waardevol cultuurpatrimonium te beschermen en te herwaarderen. Historische
boomgaarden en de bijhorende typische fruitvariëteiten, die sterk streekgebonden zijn, dragen een onschatbaar genetisch
patrimonium in zich. De aandacht voor het behoud van genetische diversiteit groeit vandaag nog steeds. De fruitbomen
binnen het begijnhof zijn soorten die als het ware een historisch archief vormen van de fruitbomen kenmerkend voor de
streek in de negentiende en twintigste eeuw. De overgebleven bomen dienen door deskundigen onderzocht te worden, om de
exacte soort te bepalen en deze eventueel via stekken verder te verspreiden. Zo bouwde de Nationale Boomgaardenstichting
vzw een collectie op met meer dan 3500 variëteiten, heden bekend als de Genenbank Vlaanderen, een uniek concept in
Europa.172
Binnen het hof bleven tevens nog een aantal natuurlijke elementen bewaard die getuigen van fases in de aanplanting van het
hof. Zo blijft een treurwilg bewaard, een symbolische aanplant bij de oprichting van Lourdesgrot in 1911. Verder blijven nog
taxushagen en individuele taxusbollen bewaard, aangeplant omstreeks 1878.

172   http://www.boomgaardenstichting.be/html/genebankvlaanderen.html, geraadpleegd op 21 november 2016
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Hoofdstuk 05 VISIE OP TOEKOMSTIG BEHEER
05.01

INLEIDING

Om de intrinsieke waarden van het begijnhof voor de toekomst te bewaren en waar nodig te herstellen of te verbeteren,
worden in dit hoofdstuk concrete beheersdoelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen worden opgesteld in functie van de
eerder onderzochte erfgoedelementen, -kenmerken en -waarden. De doelstellingen vormen een instrument om de geplande
werken aan het begijnhof te evalueren en zijn tevens een neutraal referentiekader dat door alle partijen die bij het begijnhof
betrokken zijn, als leidraad kan worden gebruikt.

05.01.01

VISIE UIT HET HERWAARDERINGSPLAN - JULI 2006

(1)

Visie op de toekomst vanuit het masterplan van de begijnhofsite

‘Met de oprichting van de Commissie der Burgerlijke Gast- en Godshuizen te Herentals op 16 december 1797 werd het begijnhof van Herentals eigendom van de Commissie onder de benaming 'Godhuis Sint-Catharina'. Langzaam verdween echter
de begijnenpopulatie, en sinds de tweede wereldoorlog kreeg het begijnhof meer en meer een sociale woonfunctie voor
bejaarden. In de jaren '60 werd het noordelijke gedeelte afgebroken om plaats te maken voor 15 aangepast bejaardenwoningen. Aan de bestaande begijnhofwoningen aan de hoofdstraat werden ook aanpassingswerken uitgevoerd om ze geschikte te
maken voor bejaarde bewoners, een ingreep die de authenticiteit van deze historisch waardevolle gebouwen zeker niet ten
goede kwam.’
‘In 2001 is binnen de schoot van het OCMW een 'werkgroep begijnhof' opgericht, die werkt aan de toekomstvisie over het
begijnhof en die advies geeft over restauratie en onderhoud. In deze werkgroep zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd: OCMW, stad Herentals, de cultuurdienst, de centrumraad, de bewoners, de Herentalse Geschiedkundige Kring, de
Kerkfabriek Sint-Waldetrudis en de sociale huisvestigingsmaatschappij nv Eigen Haard. In de zitting van 28 oktober 2003 heeft
de Rad voor Maatschappelijk Welzijn - uit bezorgdheid voor de historische waarde van deze begijnhofsite - een beginselverklaring genomen met als doen dit historische erfgoed te vrijwaren voor verdere aftakeling, haar oorspronkelijke karakter terug te
geven en de bestaande historische waardevolle gebouwen en omgeving te herwaarderen ook met de hulp van privékapitaal.‘
‘Binnen de vergadering van de werkgroep van het begijnhof op 25 september 2003 werd onderstaande beginselverklaring
weerhouden: 'Binnen zijn missie zal het OCMW, als eigenaar van het begijnhof van Herentals, deze bouwhistorische site beheren als een goede huisvader, met respect voor het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed van de begijnenbeweging
en de begijnhoven. Daarom moet het OCMW het begijnhof fysisch behoeden als monument met zijn eigen karakter, en uitbouwen als een aangenaam woonerf, gericht op gemengde bewoning en waarbinnen ook de publieke functie gegarandeerd
blijft. Het begijnhof is immers een historische erfenis van het OCMW ten behoeve van alle burgers van Herentals. Vermits
monumentenzorg geen kernopdracht is van een OCMW, zal ernaar gestreefd worden dat deze realisatie zelfbedruipend is.'
'Wat de instandhouding van het roerend en onroerend erfgoed betreft, kiest het OCMW voor een zachte restauratie, zoals
beschreven staat in het Charter van Venetië, het Handvest voor behoud en de restauratie van monumenten en stads- en
dorpsgezichten, door ICOMOS aanvaard in 1965. Bovendien wordt gestreefd naar de optimale bewaring van de specifieke
structuur van het Begijnhof en de oorspronkelijke elementen, indien mogelijk met behoud van de functies.’
‘Er wordt duidelijk gekozen voor een woonfunctie in combinatie met een aantal publieke functies (onder andere socio-culturele) binnen dit begijnhof waarbij evenwel de bestaande structuur, het interieur en de interieurelementen zo mogelijk behouden blijven. In het kader van het recht op behoorlijke huisvestiging voor iedere burger, kunnen dus hedendaagse woonvormen
aangebracht worden met respect voor het monument. In dit verband kiest het OCMW ook voor een autovrij begijnhof waar
bovendien bij voorkeur geen horecafuncties worden ingebouwd. Het is dus de bedoeling dat dit waardevol omsloten woonerf
in ere wordt hersteld, tot een besloten woonoase met haar eigen historische en typische karakter. Er wordt duidelijk geopteerd voor een gemengde woonfunctie, gekenmerkt door sociale verscheidenheid gecombineerd met publieke functie. Het
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merendeel van de begijnhofwoningen die vrijkomen van bewoning, worden in erfpacht gegeven voor een periode van 50 jaar.
De erfpachters moeten de eerste 10 jaar deze woning zelf bewonen en ze gedurende deze erfpachtperiode renoveren, saneren en onderhouden op basis van de drie-jaarlijkse onderzoeksrapporten van Monumentenwacht, volgens de onderrichtingen
van Monumenten en Landschappen en met respect voor de waardevolle elementen van deze woningen. In maart 2006 werd
de eerste woning in erfpacht genomen.’
‘Andere panden hebben een publieke functie: begijnhof 12 (Gildenkamer), begijnhof 13 (Begijnhofmuseum), Begijnhof 14a
(annex begijnhofmuseum), begijnhof 16 en 17 (dienstencentrum voor senioren), begijnhof 27 en begijnhof 29. Centraal ligt de
onlangs gerestaureerde Sint-Catharinakerk, waarrond het driehoekige pleinenbegijnhof is uitgebouwd en die sinds november
2005 haar erediensten en aanverwante diensten heeft hernomen. Het OCMW heeft met de Kerkfabriek Sint-Wadetrudis een
gebruiksovereenkomst afgesloten waarin ook werd opgenomen dat het OCMW en Stad Herentals minimaal zeven maal per
jaar kunnen beschikken over de kerk om waardevolle cultuurevenementen te houden. Momenteel is de kerk een trekpleister
voor bezoekers en erg bevraagd voor inzegeningen van huwelijken en doopsels. Bovendien wordt er ook naar gestreefd om –
naar aloude traditie op de tweede zondag na Pinksteren – de jaarlijkse processie op het hof te laten gaan. Een andere traditie
op het begijnhof is de devotie van Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes. Het ‘grotteke’ werd in 1919 ingehuldigd op initiatief van
zuster-begijn Maria Proost en wordt met zorg onderhouden en versierd door de inwoners van Herentals, die hier regelmatig
geestelijk komen verpozen.‘

(2)

Visie op de herwaarding van de begijnhofsite

Het kenmerkende van het Herentalse begijnhof was en is haar typische vorm van driehoekig pleinbegijnhof, haar opmerkelijk
groen karakter met oude fruitbomen, hagen en centraal de Sint-Catharinakerk, een wegennet en uiteraard haar typische begijnhofwoningen met achterliggende tuinen. Het had, en heeft nog steeds, een besloten karakter door de aanwezigheid van
poorten, ommuringen, een waterloop en een natuurlijke en deels historische groene bufferzone.
In de loop van de negentiende eeuw heeft het begijnhof haar typologische kenmerken bestendigd. De zuidelijke huizenrij
werd grotendeels in de negentiende eeuw opgetrokken of verbouwd, in de loop van de negentiende eeuw zien we in de
bouwwijzen en materialen tekenen van continuïteit en vernieuwing. De hoofdwegenissen werden heraangelegd en omzoomd
met taxushagen. Haar besloten karakter werd in de loop van de eeuwen behouden, met twee poorten, een deel van de begijnhofmuren, de Maasloop en de Begijnenvest. Ook haar groengebied werd grotendeels bewaard, evenals de groene bufferzone.
Ondanks de fundamentele ingrepen – vooral aan de noordwestzijde van het hof door inplanting van een scholencomplex
en de vervanging van de begijnhofwoningen door een vijftiental bejaardenwoningen, werd toch nog een groot deel van het
historisch waardevolle karakter bewaard.
Wij wensen deze historische begijnhofsite te bewaren en te herwaarderen zoals zij is uitgegroeid in de negentiende eeuw
binnen haar eigen typische patroon, met haar eigen specifieke kenmerken en elementen zowel wat het bebouwde gedeelte betreft als het onbebouwde gedeelte, een groene oase aan de rand van het stadscentrum van Herentals met haar nog
zeer goed bewaarde beslotenheid. Hierbij dienen de nog aanwezig historische waardevolle woonhuizen op het begijnhof
onderhouden en hersteld te worden met respect voor de historische waardevolle elementen die sinds het ontstaan van het
hof in de zeventiende eeuw, maar vooral in de loop van de negentiende eeuw, werden aangebracht aan de gebouwen. Een
eventuele uitbouw van de recente bejaardenwoningen zal niet meer gebeuren. Op lange termijn wordt er vooropgesteld om
deze mogelijk opnieuw om te vormen naar een woonentiteit die past binnen het historische karakter van het begijnhof, zodat
dit beschermd stadsgezicht in ere wordt hersteld. De waardevolle elementen binnen het hof en de karakteristieke wegen
worden opnieuw herwaardeerd. Het beheer en permanent onderhoud van het waardevol groen, zoals de oude fruitbomen,
karakteristieke hagen en groene publieke ruimte, wordt eveneens verzekerd. Het besloten karakter van het begijnhof blijft behouden, versterkt en gevisualiseerd door herstel van poorten die ’s avonds kunnen worden afgesloten. De doorgangsmogelijk
voor auto’s via de brandweg naast de poort wordt verhinderd. Verder wordt de historische Maasloop opnieuw operationeel
gemaakt. Er zal toegezien worden dat de groene bufferzone haar functie behoudt zodat het uitzicht op de achterzijde van de
begijnhofwoningen bewaard blijft.
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05.02

DOELSTELLINGEN IN FUNCTIE VAN ERFGOEDWAARDEN

05.02.01

ARCHEOLOGISCHE WAARDE

(1)

Behoud bodemarchief

Verstoringen van het bodemarchief moeten zoveel mogelijk vermeden worden, hiermee moet men tijdens het heraanleggen
van de riolering zeker rekening houden. Er wordt aangeraden het tracé van de bestaande riolering te hergebruiken om zo de
verdere ingreep in het bodemarchief te beperken. Het behoud in situ moet zo veel mogelijk worden nagestreefd. Als er toch
ingrepen moeten gebeuren die impact hebben op het bodemarchief, kan hiervoor eerst een archeologisch vooronderzoek
uitgevoerd worden.
De terminologie voor het archeologisch onderzoek is gewijzigd sinds het Onroerend Erfgoeddecreet. Men maakt een onderscheid tussen vooronderzoek (zonder en met ingreep in de bodem) en een opgraving. In een begijnhof is het evident
dat alle bodemingrepen archeologisch worden opgevolgd, de regelgeving maakt het echter iets complexer. Enerzijds zijn er
vergunningsplichtige werken met ingreep in de bodem, daarvoor gelden in dit geval de oppervlaktecriteria van 300 m² perceelsoppervlak en 100 m² bodemingreep. Binnen beschermd erfgoed is de kans groot dat ingrepen onder deze criteria vallen
en dat archeologie daardoor aangetast wordt. Voor dergelijke ingrepen bestaat er een tweede traject: archeologisch onderzoek op basis van wetenschappelijke vraagstelling. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden voor kleinere ingrepen die onder de
oppervlaktenorm vallen maar waarbij bij het verlenen van een toelating door Onroerend Erfgoed wordt gezegd dat er toch
aan archeologisch onderzoek moet worden gedaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het aanpassen van het vloerpakket in de
interieurs van de woningen. Ingrepen die verder gaan dan het vernieuwen van de bestaande vloer, aanbrengen van isolatie,
nieuwe betonnen vloerplaten, vloerverwarming, enzovoort. Dergelijke ingrepen worden niet betoelaagd.
> MAATREGEL 1

Behoud archeologisch bodemarchief

Afb. 663: Uittreksel uit de Centrale Archeologische Inventaris
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Afb. 664: De geplande rioleringswerken vs. de historische Maasloop Afb. 665: De gekende verstoringen binnen en rond het begijnhof

Afb. 666: Oude en nieuwere verstoringen van de begijnhofgrens (links Normaalschool, rechts fabriek Mols-Dom)

Afb. 667: Groene buffer tussen het begijnhofpark en de minder fraaie Augustijnenlaan
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05.02.02

STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE

(1)

Behoud globale context

Vermijden van hoogbouw
Momenteel wordt het historische beeld binnen het begijnhof reeds door enkele gebouwen verstoord, denken we hier aan
de fabriek van Mols-Dom maar ook de Sint-Jozefschool uit 1904-1914. Zelfs al valt de omgeving van het begijnhof buiten de
juridische begrenzing van het beschermde stadsgezicht en dit beheersplan, toch moet de impact van toekomstige bouwprojecten tijdig geëvalueerd worden.
Behoud van groene buffer vest en Hellekens
Het is uniek dat een groot groen gebied tot in het centrum van een stad kan doordringen, dit is in Herentals deels te danken
aan het behoud van het begijnhof en de Hellekens. Hierdoor bleef de groene oostelijke zijde van het begijnhof vandaag goed
behouden, het is dan ook zeer belangrijk deze groene zone steeds te waarderen. Tevens zorgt de aanleg van het begijnhofpark
ervoor dat de minder fraaie Augustijnenlaan en parkeerstroken aan het zicht onttrokken blijven en vormt de groenzone een
scherm tegen geluidshinder van het verkeer. De groene buffer moet wel wat uitgedund worden, zodat de achtergevels van het
begijnhof zichtbaar zijn vanaf de Augustijnenlaan. Dit was historische gezien ook altijd. De grote bomen blijven bewaard, een
aantal struiken en kleine bomen worden verwijderd, volgens het plan opgesteld door Atelier Parkoer.
Maasloop
De eerste bedding van de Maasloop, die vanaf de oprichting van het begijnhof een natuurlijke grens achter het begijnhofpark
vormde, dient bewaard en herwaardeerd te worden. Op termijn moet de bedding hersteld worden en moet men ervoor zorgen dat de loop weer van water wordt voorzien. Ingebuisde delen moeten worden opengelegd. De oudste en eerste Maasloop
wordt hersteld, niet de arm die in de negentiende eeuw tot achter de begijnhoftuinen werd verlegd.
> MAATREGEL 2

Het openmaken van de eerste Maasloop en water toevoeren

> ZIE MAATREGEL 17 Herwaarderen en beheren van het begijnhofpark

(2)

Uniform beheer van de diverse gebouwen

Opstellen intern reglement
Of de woning nu verpacht, verkocht of verhuurd wordt, elke eigenaar zou gebonden moeten zijn aan een intern reglement
opgelegd door het OCMW. Dit reglement kan zowel een gedragscode opleggen als specifieke onderhoudseisen.
Informeren over de culturele, historische en esthetische waarde van het erfgoed en de daaraan gekoppelde consequenties
Er zijn CHE-studies voor handen, deze moeten zeker nageleefd worden. Het is belangrijk de bewoners en erfpachters te
betrekken en te informeren. Er zijn slechts enkele interieurs als monument beschermd, waardoor verbouwingen mogelijk
worden en CHE-analyses gevolgd moeten worden. Dit beheersplan, in aanvulling met de CHE-studies uit 2004, moet dienen
als leidraad bij het inrichten van de woning en om op constructieve manier te onderhandelen met eventuele uitvoerders,
ontwerpers en het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de aanpassingen die nodig zijn om van de begijnenwoning een kwalitatieve woning te maken die voldoet aan de hedendaagse comforteisen.
> MAATREGEL 3

Opstellen van een intern reglement bebouwing
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Afb. 668: Streekeigen architecturale kenmerken: div. deurvormen, muurankers en bepleisterde dagkanten
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05.02.03

HISTORISCHE EN ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDE

(1)

Behoud van het geheel

Hoewel ieder deel van het begijnhof zijn waarde heeft, wordt de historische en architectuurhistorische waarde van het begijnhof vooral door het totaalbeeld bepaald. Eén geschilderd huisnummer an sich heeft weinig waarde, maar de aanwezigheid van
de geschilderde huisnummers op elke woning van het begijnhof heeft wel architectuurhistorische waarde. Een taxushaag als
zelfstandig element is op zich niet zo bijzonder, maar wel als de haag deel uitmaakt van een heraanleg van het begijnhof uit
1878. De historische materialen, een samenloop van zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse elementen, vormen
een organisch gegroeid geheel, waar de aandacht voor uniformiteit steeds aanwezig was. Bovendien krijgen objecten vaak
betekenis in samenspel met andere objecten. Om het geheel te behouden moet men dus elk detail met de nodige zorg en attentie bekijken en moet men de relatie van de verschillende erfgoedelementen steeds in het achterhoofd houden. Zeker voor
de gevels van de woningen die als woninggroep werden gebouwd of verbouwd, dient men steeds alle gemeenschappelijke
kenmerken te respecteren. Denk hierbij aan de uniforme gevelafwerking die de nummers 12, 13 en 14a kregen. Dergelijke
gevels worden dus ook best gelijktijdig of tenminste op dezelfde manier gerestaureerd.

(2)

Behoud van streekeigen architecturale kenmerken

Bestaand patrimonium
Een aantal typische materialen of technieken maken het begijnhof van Herentals uniek. Een begijnenwoning verschilt duidelijk van een burgerlijke woning uit dezelfde periode. En hoewel de bewaarde begijnhoven in Vlaanderen overeenkomsten
vertonen is elk begijnhof toch weer uniek. Het is dan ook belangrijk deze typische architecturale elementen en kenmerken te
bewaren. Denken we hier onder andere aan de talrijke bouwsporen en kenmerken van elke bouwhistorische fase of architecturale stijl. Er mag geen prioriteit of voorkeur voor bepaalde stijlfases voor ogen worden gehouden, de negentiende-eeuwse
aanpassingen van een oudere gevel zijn kenmerkend voor de periode en de levenskwaliteit die men toen voor ogen hield.
Elk (deel) oorspronkelijk materiaal moet gerespecteerd en zoveel mogelijk bewaard blijven. Karakteristieke bouwonderdelen
en materialen zoals het baksteenmetselwerk, de Boomse pannen of natuurleien, de oude houten ramen, enzovoort, moeten
maximaal gerecupereerd en hersteld worden in plaats van het kiezen voor een volledige vervanging. Indien dit behoud niet
mogelijk is en de materialen toch vervangen moeten worden, moet men zoeken naar gerecupereerd oorspronkelijke materialen of nieuwe materialen die zoveel mogelijk overeenkomen met het oorspronkelijke materiaal. Bij restauraties van de gevels
(maar ook de interieurs) moet de ordonnantie integraal behouden blijven, tenzij het gaat over recente (vanaf de tweede helft
van de twintigste eeuw) en bovenal beeldverstorende ingrepen. Hierbij dient niet alleen aandacht naar de hoofdgebouwen
uit te gaan, maar ook voor de bijgebouwen, die soms nog achttiende-eeuws zijn.
Gemeenschappelijk beheer
Het begijnhof heeft een geschiedenis van gemeenschappelijk beheer, wat mede aan de grondslag ligt van het uniform uitzicht
van het begijnhof. Zo wordt in de archiefteksten bijvoorbeeld geregeld een vermelding gemaakt van het herschilderen van alle
deuren of ramen van het begijnhof. Als men deze aanpak doortrekt in het hedendaagse beheer van het begijnhof wordt het
uniform uitzicht gewaarborgd. Dit wil niet zeggen dat bijvoorbeeld alle deuren op hetzelfde tijdstip moeten worden geschilderd, of elk dak gelijktijdig moet worden gerestaureerd. Wel moet men bepaalde kleurcodes en materialen vastleggen, waaraan de restauraties moeten voldoen en kunnen bouwonderdelen die zeer uniform zijn best ook samen worden gerestaureerd.
Bovendien kan het zeker de moeite lonen om op regelmatige basis een globaal visueel onderzoek te laten uitvoeren door
Monumentenwacht. Naar aanleiding van deze inspecties kunnen de nodig herstellingen uitgevoerd worden. Het uitvoeren
van herstelling kan best zo veel mogelijk in groep gebeuren, dit komt niet alleen het beschermde stadsgezicht en landschap
ten goede, maar kan vaak ook een besparing van het budget opleveren.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare
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Afb. 669: Sfeerbeelden van 'Monmartre kunstfestival' in het begijnhof, 2016 ©Johan Temmerman, Nnieuws

Afb. 670: Activiteiten van de Sint-Sebastiaansgilde Herentals ©website Sint-Sebastiaansgilde

Afb. 671: Overbodige, verouderde en beeldverstorende verkeers- of informatieborden, november 2016
368 |

05.02.04

SOCIO-CULTURELE WAARDE

(1)

Behouden van een besloten en stil gebied

Het begijnhof moet gehandhaafd blijven als een stiltegebied, het weren van autoverkeer (en ander gemotoriseerd verkeer) is
hiervoor evident. Dit wil echter niet zeggen dat spelende kinderen al meteen moeten vrezen voor een GAS-boete. Wél mag
er verwacht worden dat bewoners en bezoekers respect opbrengen voor de collectieve rust op het begijnhof. Het parkeren
van de wagen dient buiten het hof te gebeuren. Omdat de parking zich buiten het begijnhof moet situeren, is overleg tussen
de stad en het OCMW noodzakelijk. Lossen en laden, indien gecontroleerd en enkel uit noodzaak, moet wel mogelijk zijn.
Brandweer, politie en ambulances moeten eveneens gemakkelijk het terrein op kunnen. Ook de toegang voor begrafenissen
in de begijnhofkerk moet steeds mogelijk zijn. Het begijnhof balanceert op de rand van een privé wooncomplex en een openbare trekpleister. De toegankelijkheid voor bezoekers en bewoners moeten worden geoptimaliseerd zonder te raken aan het
besloten karakter van het begijnhof. Men kan dit verwezenlijken door een gecontroleerde toegang van het begijnhof, door
bijvoorbeeld het sluiten van de poort bij avond.
Bovendien kan men alle sterk commerciële functies en horeca beter weren uit het begijnhof. Het is niet de bedoeling dat het
begijnhof een sterk toeristisch karakter krijgt. Opdringerige reclame, posters, en dergelijke kunnen best vermeden worden om
de historische context niet te verstoren. Weliswaar moet steeds de afweging gemaakt worden, een tijdelijke sobere affiche ter
promotie van de site of een evenement moet wel kunnen.
> MAATREGEL 5

Autovrij maken van het begijnhof

(2)

Tijdelijke evenementen

Het organiseren van tijdelijke evenementen binnen het begijnhof is zeker mogelijk. Dergelijke evenementen zorgen mee voor
de verbondenheid tussen stad en begijnhof en creëren zo een draagvlak voor dit bijzondere erfgoed. Natuurlijk is niet elk evenement geschikt, zo zijn kleinschalige markten en dergelijke natuurlijk veel beter draagbaar dan luide muziekevenementen.
Daarom moet elk evenement op voorhand afgetoetst worden bij het OCMW en de stad, waarna beoordeeld kan worden of de
organisatie ervan past binnen het historische kader van het begijnhof en bovendien geen schade aan de omgeving berokkent.
Momenteel wordt er ieder jaar het evenement 'Montmartre' georganiseerd, een culturele expo waar het werk van tal van
kunstenaars wordt getoond. Verder is er ook de Sint-Sebastiaangilde die haar oefenterrein heeft op het begijnhof en hier ook
evenementen organiseert. Het cultuurcentrum ''t Schaliken', heeft een kleine zaal voor optredens en vergaderingen in het
Fundatiehuis. Bijkomend bij de wekelijkse zondagsmis worden ook evenementen en concerten in de begijnhofkerk georganiseerd. Tenslotte is de begijnhofprocessie, die momenteel even stil ligt, een evenement dat geregeld wordt georganiseerd. De
kleinschaligheid en focus op het culturele aspect maken dit soort evenementen geschikt voor het hof.
> MAATREGEL 6

Evaluatie van tijdelijke evenementen, als maatschappelijk draagvlak voor het begijnhof

(3)

Uniformiteit van uithang- of informatieborden

Een begijnhofwoning met een publieke of semipublieke functie mag zeker herkenbaar zijn door een uithang- of informatiebord aan de gevel. Belangrijk is wel dat de borden klein zijn en op een sobere manier worden aangebracht. Bovendien is het
net zoals bij de huisnummerschildering mooier dat alle borden uniform zijn en op elkaar zijn afgestemd. Criteria hiervoor kunnen opgelegd worden door het OCMW, er kan bovendien een soort 'huisstijl' worden opgesteld. Bovendien moeten de borden
onderhouden worden, verouderde informatieborden geven al snel een verwaarloosde indruk van een gevel of omgeving. Ook
aan de verankering van de borden moet aandacht geschonken worden. Er kan bijvoorbeeld niet zomaar in een historische
gevel of voordeur geboord worden. Ook kan er iets gebeuren aan de verkeersborden binnen het hof. Als het begijnhof autovrij
is, zou de interne verkeerssituatie duidelijk genoeg moeten zijn zonder het plaatsen van verkeersborden die storend werken.
> MAATREGEL 7

Aanbrengen van uniforme informatieborden , creëren van een huisstijl
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Afb. 672: Oude situatie poortgebouw ©Verzameling J.-M. Goris

Afb. 673: Oude situatie Burchstraat ©Verzameling J.-M. Goris

Afb. 674: Verminkte beslotenheid aan de poort, september 2016

Afb. 675: Verminkte beslotenheid Burchtstraat, september 2016

Afb. 676: Simulatie herstelde beslotenheid poortgebouw ©ARAT

Afb. 677: Simulatie herstelde beslotenheid Burchtstraat ©ARAT
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05.02.01

NATUURWETENSCHAPPELIJKE WAARDE

(1)

Behoud van natuurwetenschappelijke elementen

Zie > MAATREGEL 15: Heraanplanten van de dreef na het herstel van de talud van de Begijnenvest
Zie > MAATREGEL 27, 28, 32: Onderhoudssnoei en regelmatige controle van de beplantingen met erfgoedwaarde

05.03

DOELSTELLINGEN IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDKENMERKEN

05.03.01

HET PLEINBEGIJNHOF, ALS GESLOTEN ENTITEIT BINNEN DE STAD

De beslotenheid is een essentieel kenmerk van het begijnhof. Door de afbraak van volledige huizenrijen, het dempen van de
Maasloop en de afbraak van het portierstershuis aan de poort van de Burchtstraat is deze beslotenheid deels verloren gegaan.
Ook de driehoekige pleinstructuur is hier hierdoor niet goed meer afleesbaar. Het is belangrijk dat er een lange termijnvisie
opgesteld voor het herstellen van dit besloten karakter. Er moet een duidelijke visie worden opgesteld voor de woningen aan
de Burchtstraat en het herstel van een gesloten poort aan de Burchtstraat.
Bovendien moet het voor de bezoekers van het begijnhof duidelijk zijn dat het hof 's avonds door de portiersters werd afgesloten. Dit is vandaag duidelijk aan het poortgebouw van de Begijnenstraat. De poort is gesloten, slechts een deel van een vleugel
laat bezoekers toe tot het hof. Een gelijkaardig principe kan een oplossing bieden voor het poortgebouw van de Burchtstraat.
Het is duidelijk dat de bejaardenpaviljoentjes zorgden voor een grote afbreuk aan het begijnhof, ze zijn beeldverstorend en
staan recht tegenover het historische karakter van het begijnhof. Op termijn moeten de paviljoentjes afgebroken worden en
dient er nieuwe bebouwing aan de Burchtstraat te komen, om de beslotenheid en zo ook het pleinbegijnhof terug te herstellen. Nieuwbouw binnen een begijnhof lijkt op het eerste zicht niet verantwoord, maar het begijnhof kent reeds lange tijd
een bewogen bouwgeschiedenis: verouderde woningen werden afgebroken, nieuwe huizen werden opgetrokken. Hoewel
het begijnhof een zeer waardevolle historische site is, moet men steeds in het achterhoofd houden dat het hof geen museum
is, maar een plek waar mensen moeten kunnen leven en wonen. De tendens van bouwen en verbouwen kan verder gezet
worden door het toevoegen van nieuwbouw, om storende ingrepen uit het verleden te verzachten. De introductie van nieuwe
architectuur kan best in één bouwfase en door één projectontwikkelaar worden opgemaakt, zo kan een moderne en samenhangende architectuur ontstaan. Uiteraard moet deze ingreep steeds geadviseerd worden door het Agentschap Onroerend
Erfgoed. De Valletta-priciples vooropgesteld door ICOMOS zijn hiervoor een belangrijke houvast:
•

The introduction of contemporary architectural elements must respect the values of the site and its setting.
It can contribute to the enrichment of the town, bringing alive the value of urban continuity. The basis of
appropriate architectural interventions in spatial, visual, intangible and functional terms should be respect for
historical values, patterns and layers.

•

New architecture must be consistent with the spatial organization of the historic area and respectful of its
traditional morphology while at the same time being a valid expression of the architectural trends of its time
and place. Regardless of style and expression, all new architecture should avoid the negative effects of drastic
or excessive contrasts and of fragmentation and interruptions in the continuity of the urban fabric and space.

•

Priority must be given to a continuity of composition that does not adversely affect the existing architecture but
at the sametime allows a discerning creativity that embraces the spirit of the place.

•

Architects and urban planners must be encouraged to acquire a deep understanding of the historic urban
context.1

> MAATREGEL 8

Herstel van de beslotenheid aan de Burchtstraat

> MAATREGEL 9

Zorgen voor afsluitbare poortgebouwen en voorzien van een brandweg

> MAATREGEL 10 Afbraak bejaardenpaviljoentjes
1 The Valletta Principles for the safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas, ICOMOS, 2011
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Afb. 678: Verdwenen begijnhofmuur vervangen door een muur in snelbouwsteen en beton, september 2016

Afb. 679: Verwaarloosd fiets- en wandelpad en beeldverstorende afsluiting van de tuinen van het begijnhof, september 2016
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05.03.01

DE BESLOTENHEID EN BEGRENZING DOOR HUIZEN, MUREN EN WATER

(1)

Herstel van de begijnhofmuur

De begijnhofmuur werd vrij recent gerestaureerd en verkeert hierdoor in goede staat. Wel moet plantengroei die de muur
beschadigt snel verwijderd worden. Bomen die tegen de muur groeien moeten regelmatig gesnoeid worden om de stabiliteit
van de muur niet in het gedrang te brengen. Er mogen absoluut geen bijkomende openingen worden gemaakt in de muur.
Bouwsporen en metselaarstekens moeten behouden blijven.
Het deel van de muur dat ter hoogte van de Begijnenvest werd afgebroken kan hersteld worden. Storende afsluitingen zoals
moderne hekwerken, kunststofpanelen, schuttingen uit beton en dergelijke, moeten allemaal verwijderd worden en mogen
in de toekomst niet meer worden aangebracht. Historisch gezien werden de achtertuinen begrensd en afgesloten door de
Maasloop.
Op termijn moet de doorgang naast het poortgebouw aan de Burchtstraat terug worden bebouwd, zodat een gesloten poortgebouw terug mogelijk wordt. Wel dient dan een andere toegang tot het begijnhof te worden voorzien, zodat verkeer door
verhuiswagens, brandweer, begrafenissen, enzovoort nog mogelijk is. Hiervoor kan men een toegang ontwerpen aan de achterzijde van het begijnhof. Men kan de muur deels herstellen of doortrekken in een modern materiaal of hout, waardoor de
doorgang aan het zicht onttrokken blijft voor de wandelaars in het begijnhofpark. (afbeelding 680)
De plek naast de poort wordt in afwachting van een nieuwbouwproject best eerst tijdelijk gedicht, bijvoorbeeld door het
optrekken van een muur. (zie maatregel 5 en 8)
> MAATREGEL 11 Onderhoud en snoei van planten op en tegen de muur
> MAATREGEL 12 Opwaarderen van de afsluiting van de achtertuinen en herstel begijnhofmuur

Afb. 680: Optie voor een alternatieve toegang na het bebouwen van de open plek naast het poortgebouw ©ARAT architecten
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Afb. 681: Relict van de Maasloop, de bedding is nog afleesbaar in het landschap ©Atelier Parkoer, 2015

Afb. 682: Zicht vanaf de Burchtstraat op het nieuwe pad naar de Begijnenvest, de Maasloop en het speelbos ©Atelier Parkoer
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(2)

Opwaarderen Maasloop

Om de zone van het begijnhof terug af te sluiten zoals dit historische gezien gebeurde moet de Maasloop hersteld worden
en terug water bevatten. De waterloop zal zo een natuurlijke grens van het begijnhof vormen, bijkomend moeten dus geen
afsluitingen meer voorzien worden. Er zijn twee historische beddingen van de Maas. Er wordt gekozen voor het openen van
de oudste bedding, die in het begijnhofpark ligt. De andere bedding werd gedempt en aangelegd tot wandelpad, als scheiding
tussen de begijnhoftuinen en het begijnhofpark. Dit wandelpad blijft behouden.
De Maasloop is één van de beeldbepalend elementen in het ontwerp van Atelier Parkoer voor het heraanleggen van het
begijnhofpark. De blauwe ader vormt een natuurlijke avontuurlijke geleiding tot in het speelbos achter de begijnenvest. De
poel binnen het park en de Maasbeek hebben in de winter een veel hogere waterstand dan in de zomer. Een stuw in het bos
zorgt ervoor dat het water in de zomer langer in de gracht blijft. Het regenwater van het begijnhof wordt afgekoppeld naar de
Maasloop en mogelijks wordt op lange termijn het regenwater van de Augustijnenlaan ook aangesloten. De oevers worden
zacht hellend aangelegd en vormen een ideale gradiënt voor de ontwikkeling van een boeiende oevervegetatie. In het bos
loopt de Maasbeek in de Hellekensloop en zal de oevervegetatie overgaan in meer schaduwminnende planten.
zie > MAATREGEL 2 Openmaken, herstellen en herwaarderen van de oude Maasloop

05.04

DOELSTELLINGEN IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDELEMENTEN

05.04.01

MACRONIVEAU

(1)

EE 1 De twee beddingen van de Maasloop

zie > MAATREGEL 2 Openmaken, herstellen en herwaarderen van de oude Maasloop

(2)

EE 2 De Begijnenvest

Knelpunten
De klimop moet uit de eikenbomen verwijderd worden samen met de kruidlaag en ondergroei van de dreef. Door het verwijderen van de kruidlaag en ondergroei zal er weer meer zicht zijn naar de achterzijde van het begijnhof, een grote versterking
van de belevingswaarde. De bomen werden reeds onderzocht door een erkende treeworker, dood hout en gevaarlijke takken
werden verwijderd boven het wandel- en fietspad, om de publieke veiligheid te garanderen. Bovendien moet erop worden
toegezien dat de exoten en wildgegroeide bomen die niet in de dreef thuis horen ook verwijderd worden. Hoewel het grootste deel van de bomen in redelijke tot gezonde toestand verkeert, is het geheel van een dreef met vier bomenrijen en een
centraal pad verdwenen. Om dit beeld te herstellen heeft men geen andere optie dan de dreef in zijn geheel te heraanplanten. Bovendien kan men op deze manier het talud van de vest herstellen waar nodig. Hoewel de dreef waarde heeft vanuit
ecologisch standpunt, als zijde een vluchtroute of nestplaats voor vleermuizen, vogels, insecten en andere dieren, moet men
steeds in het achterhoofd houden dat het hier vooral gaat om een cultuurhistorische landschapselement. De dreef is een
relict dat getuige is van een oude aanplant op een historische stadsomwalling en moet dus ook als cultuurhistorisch element
beheerd worden.
Controle
De bomen van de dreef moeten elke drie tot vijf jaar een VTA controle krijgen door een European Tree Technician. Klimop
moet verwijderd worden. Om te vermijden dat dood hout of verzwakte takken uit de bomen waaien en een gevaar vormen
voor de trage weggebruikers of de gebruikers van het begijnhofpark, worden de bomen onderhouden volgens de aanbevelingen van de VTA contole.
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Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol

Afb. 683: Biologische waarderingskaart ©GIS Vlaanderen

Afb. 684: Groeifases van een boom
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Heraanplant?!
Een dreef moet in zijn geheel gekapt worden wanneer het aantal bestaande bomen minder dan 60 procent van het oorspronkelijke aantal bedraagt of minder dan 60 procent van het potentieel aantal bomen volgens de bestaande plantafstand.
Momenteel dient 25 procent van de zomereiken gekapt te worden, maar omdat reeds één van de vier bomenrijen volledig
verdween, is minder dan 60 procent van de dreef nog intact. Een volledige vervanging van de dreef dringt zich op. Het individueel of stuksgewijs vervangen van dreven werkt bij korte dreven storend omdat de eenheid van het drevenpatroon hierdoor
verdwijnt. Bovendien is het voor jonge bomen zeer moeilijk om te overleven als ze in een volwassen dreef worden geplant,
er is te weinig licht, de grote bomen nemen het meeste water op en de kleine boompjes zullen al snel scheef groeien in hun
zoektocht naar licht.
Na het vellen van de bomen moeten nieuwe zomereiken aangeplant worden, op de vier rijen zoals dit op historische foto’s
zichtbaar is. Om meteen het gevoel van een dreef te verkrijgen kan men kiezen voor redelijk grote jonge eiken, van 4 tot 5
meter hoog en met een stamomtrek van 25 tot 30 centimeter. Dergelijke bomen zullen de heraanleg meteen cachet geven,
maar zijn nog redelijk goed te planten. Vanaf dan is het belangrijk de groei van de bomen goed op te volgen.
Als de dreef aangeplant wordt aan de rand van een bos, dient het bos een stukje teruggekapt te worden, zeker voor lichtboomsoorten zoals de zomereik. De weggekapte strook dient vervolgens nog als hakhout te worden beheerd, en dit om de
acht jaar. Daarna geldt het eindbeeld dat men voor ogen heeft voor de dreef. De aanplant van toekomstbomen kan in de
periode van hakhoutbeheer ook reeds gebeuren.

Begeleidingssnoei
De pas aangeplante bomen krijgen een eerste begeleidingssnoei twee tot drie jaar na de aanplant, met vervolgens een snoeifrequentie om de twee tot drie jaar. Probleemtakken moeten worden weggenomen en de boom moet opgekroond worden
tot een takvrije lengte van zeven tot negen meter. Pas als de boomhoogte de grens tussen tijdelijke en blijvende kroon heeft
overschreden mogen takken zich vrij ontwikkelen en is begeleidingssnoei normaal gezien niet meer nodig.

Toegankelijkheid
De heraanleg van het fiets- en wandelpad zal een grote meerwaarde creëren voor de dreef. Maar niet alleen de heraanleg zal
voor een vergrootte toegankelijkheid zorgden, bijkomend is een uniforme bewegwijzering en informatieborden belangrijk.
Ze zorgen voor een heldere boodschap maar moeten tevens een eenheid vormen met de informatieborden op en rond het
begijnhof. Zowel de toegang aan de Burchtstraat als deze van de Augustijnenlaan moeten aantrekkelijker gemaakt worden, de
aanleg ervan werd mee opgenomen in het ontwerp voor de heraanleg van het Begijnhofpark.

> MAATREGEL 13 Verwijderen exoten en ondergroei, kruidlaag en klimop uit historische bomen op korte termijn
> MAATREGEL 14 5-jaarlijkse VTA controle van de dreef
> MAATREGEL 15 Kap en heraanplant van de dreef op middellange termijn met herstel van het historische talud en later
begeleidingssnoei van de nieuwe aanplant
> MAATREGEL 16 Heraanleg van het fiets- en wandelpad, als onderdeel van het begijnhofpark
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Afb. 685: Schets van het heraangelegde begijnhofpark ©Atelier Parkoer

Afb. 686: Schets van het heraangelegde begijnhofpark ©Atelier Parkoer
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(3)

EE 3 + EE 4 - Het begijnhofpark

Zoals eerder aangehaald is dit begijnhofpark een groene buffer aan de oostzijde van het begijnhof. Het is dan ook belangrijk
dit park in ere te houden. Er werd reeds een ontwerp gemaakt door Atelier Parkoer voor de heraanleg van het gebied als
begijnhofpark. De heraanleg is opgestart door de stad Herentals, om de bestaande groengebieden binnen de stad groter en
toegankelijker te maken. De aandacht gaat niet enkel naar de projecten zelf, maar evenzeer op de manier waarop de verschillende projecten een coherent groennetwerk zullen vormen. Herentals wil in het centrum op korte en middellange termijn een
aantal projecten realiseren, waarvan het begijnhofpark één is. Het park wordt heraangelegd als verblijfsruimte voor zachte
recreatie in een historische kader en als opstap naar de Hellekens en de verder gelegen natuurgebieden. Omwille van de
historische en biotische context van het park werden het Agentschap voor Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed van dichtbij
betrokken. Samen met het OCMW en de verschillende stadsdiensten werd een stuurgroep opgericht.
De doelstelling en visie voor het park wordt toegelicht door Atelier Parkoer: 'Het gebied moet onderdeel worden van een
groter stedelijk groennetwerk. Het dient als verblijfsruimte voor de mensen die in de stad wonen of de stad bezoeken, maar
eveneens nodigt het de bezoeker uit om het nabije historische erfgoed en de achterliggende natuur te ontdekken. Vanaf Onroerend Erfgoed wordt de nadruk gelegd op een zeer serene invulling, waarbij gerefereerd wordt naar het historische gebruik
en de beleving van het landschap. In het bijzonder gaat er aandacht naar de zichtbaarheid en openheid van het begijnhof, de
Maasbeek en de Begijnenvest. Het park moet integraal toegankelijk zijn, waar mogelijk een bijdrage leveren aan de wateropgave en een hoge belevingswaarde hebben. Het park richt zich op zachte recreatie en biedt een aantrekkelijk speelweefsel.
Het toekomstige beheer richt zich op samenwerkingen met de lokale bevolking. Partners worden actief gezocht om het project te doen slagen.' Het park wordt in zijn geheel aangelegd, maar bestaat uit twee entiteiten. 'Op niveau van de stad werkt
het park als één pool, maar morfologisch zijn het twee verschillende entiteiten. De zone in de driehoek tussen het begijnhof,
de Begijnenvest en de Augustijnenlaan is duidelijk verschillend van het bosje tussen het begijnhof en de Hellekens. De centrale zone, binnen de historische omwalling, wordt gekenmerkt door een achterstallig beheer en de aanplant voor houtproductie, waardoor het oorspronkelijke karakter werd vertroebeld. Het toekomstige ontwerp verwijst naar de historische situatie,
meer bepaald door: de aanwezigheid van de Begijnenvest prominent te maken in het parkbeeld en het uitzicht van de dreef
op het landschap te vergroten; het open maken van het centrale gebied en de zichtbaarheid op het begijnhof zelf verhogen;
het beheer van het centrale gebied als kruidenrijk grasland vormt de hoofdtoon; het opnieuw zichtbaar maken van de Maasbeek in het landschap, ook wordt onderzocht of ze op termijn terug waterhoudend kan worden.'2

Afb. 687: Schets van de historische aanplant (links), de huidige toestand (midden) en de situatie na heraanplant (rechts) ©Parkoer
2 Atelier Parkoer, Begijnhofpark Herentals - Projectvoorstel Natuur in je Buurt, Herentals, 2015, pp. 10-11
534 Beheersplan Begijnhof Herentals

| 379

Afb. 689: Verbinding met het gebied van de Kleine Nete ©http://wandelwiki.be/

Afb. 688: Verbinding met het Olense broek ©Atelier Parkoer, 2015

Afb. 690: Markante solitaire bomen binnen het begijnhofpark ©Atelier Parkoer, 2015
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'Dit gedeelte van het Begijnhofpark wordt bestemd voor zachte recreatie, om de sereniteit van het begijnhof te respecteren.
Ze zorgen voor een zekere sereniteit op schaal van de ruimte. Het bosje dat buiten de historische omwalling ligt heeft weinig
of geen historische aanknopingspunten. Het gebied heeft een hoge natuurlijkheidsgraad, maar geen uitzonderlijke natuurwaarde. De aanwezigheid van de Hellekensloop, een interessant microreliëf en de ruimte die vrijkomt bij het verwijderen van
een massief invasieve exoten, maakt deze plek geschikt om er speelnatuur van te maken. Daarnaast blijft het bos een belangrijke doorgangsruimte voor fietsers en wandelaars.'
'Volgend uit hun genius loci worden beide entiteiten op een andere manier benaderd, maar vormen uiteindelijk toch één coherent geheel. Dit gebeurt door het gebruik van dezelfde materialen bij de verhardingen en het meubilair, maar ook door een
belangrijke missing link tussen beide gebieden op te lossen. Momenteel kan men immers niet van het ene naar het andere
deel. Deze link levert een belangrijke bijdrage in een vlotte, rustige en veilige doorstroom van stadscentrum naar het uitgerekte wandelgebied van de vallei van de kleine Nete, of de buitenrand van de stad waar het ziekenhuis en historisch park Le Paige
liggen.'3 Als buffer tussen de privétuinen van het begijnhof en het centrale gedeelte van het park zijn een aantal culturele,
educatieve functie ingeplant die door een beperkte gebruikersgroep worden gebruikt. Er komt onder meer een collectieve
bessentuin, een aantal bijenkasten (optioneel) en de schietstand van de gilde. De wip wordt op een esthetische en multifunctionele manier geïntegreerd in het park, de storende elementen die vandaag worden gebruikt, dienen verwijderd te worden.
Bijkomend leent het park zich voor het drie-jaarlijkse koningsschieten maar ook andere kleinschalige evenementen.
> MAATREGEL 17 Heropwaardering van het begijnhofpark
> 17.1 Verwijderen petanquebaan en gebouwtjes schuttersgilde
> 17.2 Heraanleg van het park met aanplant nieuwe bomen, heesters en bessentuin, inzaaien (veld)bloemen
> 17.3 Maaien van historisch grasland, extensief maaibeheer, tweemaal per jaar
> 17.4 Maaien van grasmatten, tienmaal per jaar
> 17.5 Scheren van hagen en beplantingsmassieven
> 17.6 Plaatsen nieuwe wip
> 17.7 Onderhoud bessentuin en fruitbomen
> 17.8 Onderhoud bomen begijnhofpark
> 17.9 Onderhoud poel

3 Ibid., pp. 11-12
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taxus uit 1877

zandstrook

goot
gobertangesteen

Afb. 691: Voorstel gestabiliseerde zandstrook tot voet- en fietspad ©ARAT
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Steenweg
zandstrook
in Tiens kwartsiet
goot
gobertangesteen

stoep

05.04.02

MESONIVEAU

(1)

EE 6 De wegenissen

De huidige staat van de wegenissen is niet overal even goed, vooral de Steenweg is dringend aan een restauratie toe. Omdat
de riolering toch wordt vernieuwd, kan men de Steenweg beste opbreken en heraanleggen exact zoals het historische karakter van de weg bepaalt. De heraanleg is de enige manier waarop de weg hersteld kan worden. Omdat de historische kasseiweg
zeer gaaf bewaard blijft, een gegeven dat steeds zeldzamer wordt, moeten een aantal voorwaarden worden opgelegd voor
deze heraanleg. HIervoor kunnen we steeds verwijzen naar het afwezingskader voor kasseiwegen, opgesteld door Onroerend
Erfgoed.4 (zie bijlage 08.05 en https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/afwegingskaders-voor-beheer-van-onroerend-erfgoed/)
Gefaseerde heraanleg van de wegen
De heraanleg kan in twee fases worden verdeeld. Enerzijds is de Steenweg in slechte staat en moet deze op korte termijn heraangelegd worden. Dit kan gebeuren in fase één. De overige wegen, waaronder de Achterbos, het pad naar het kerkportaal,
het pad naar het Fundatiehuis,... verkeren wel in goede staat, maar zijn heraangelegd in een verkeerde steensoort. Bovendien
verdween een deel van de Achterbos door het bouwen van de bejaardenpaviljoenen en de nieuwe groenzone. Omdat de
paden in goede staat verkeren kan men opteren deze pas aan te leggen als men de bejaardenwoningen afbreekt en men de
historische aanleg terug kan herstellen. Dan kan men de paden van de Achterbos, de kerk en alle voortuinen terug aanleggen
in historisch correct materialen. Voor de heraanleg van de wegen is het belangrijk een gedetailleerd bestek op te maken.
Herstel van het oorspronkelijke wegprofiel
Het huidige straatprofiel van de Steenweg is nog gelijkaardig aan het profiel na de heraanleg van de wegen in 1873, door de
authenticiteit heeft de weg een grote erfgoedwaarde. Door auto's en ander gemotoriseerd verkeer is het wegdek op een aantal plaatsen sterk beschadigd en verzakt, waardoor het middelste gedeelte van de weg niet meer in de goten afwatert en na
regelval plassen op de weg blijven staan. Het middelste gedeelte van de weg moet terug in een boogvorm worden opgehoogd,
waardoor het water terug in de goten afwatert. Ook het profiel van de goten moet gerestaureerd worden.
Verbeteren van het legbed
Auto's en vrachtverkeer vergrootten de druk op de ondergrond, waardoor de zandlaag werd aangedrukt en verhard en het regenwater bijgevolg niet goed meer infiltreert in de ondergrond. Als de kasseien herlegd worden moet veel aandacht besteed
worden aan een stabiel en goed drainerend legbed.
Herstel van oorspronkelijke materialen
De aanleg in kasseien is standaard voor de wegen van de meeste begijnhoven. Veel van de stenen zijn vervangen of verdwenen, maar de Steenweg herbergt nog een groot deel authentieke keien uit Tiens kwartsiet en Brusseliaanse steen. Bij
de heraanleg dienen zoveel mogelijk authentieke kasseien bewaard te blijven en heraangelegd volgens het oorspronkelijke
legpatroon. De stenen die recent werden aangebracht hebben een beeldverstorende werking op de wegenissen en moeten
verwijderd worden. Ze dienen door historisch correcte stenen vervangen worden.
Concreet wil dit zeggen dat de kasseien uit Tiens kwartsiet gebruikt worden voor het middendeel van het wegdek en de Brusseliaanse stenen voor de goten, de paden naar de voordeuren en de Gobertangestenen voor de stoepen aan de gevels. De
twee delen aan beide poorten zijn restanten volledig aangelegde met Brusseliaanse steen, en dienen op deze plaats te worden teruggeplaatst. De plaatsing van de kasseien gebeurde niet in wildverband, maar werd duidelijk in rijen aangelegd, dwars
op de rijrichting. Het deel aan het Poortgebouw van de Begijnenstraat werd aangelegd met gerecupereerde stenen, waarbij
men de voegbreedte te breed heeft aangehouden. Deze voegen moeten na het heraanleggen van de weg terug beperkt worden. De goten worden heraangelegd in de kleineren stenen, mengeling van Brusseliaanse steen en Gobertangesteen. Stukken
waar dit oorspronkelijk materiaal verloren ging moeten ingevuld worden met gerecupereerde stenen uit Tiens kwartsiet. De
steen wordt niet meer ontgonnen, dus men moet zoeken naar gerecupereerde stenen. De recuperatiestenen dienen in de
mate van het mogelijke dezelfde afmetingen te hebben als de oorspronkelijke.
4

Agentschap Onroerend Erfgoed, Afwegingskader behoud kasseiwegen vs. verbetering rijcomfort, 17-12-2015
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Afb. 692: Oude legwijze links en te brede voeg na herleggen (rechts) Afb. 693: Kasseien met erfgoedwaarde

Afb. 694: Kasseien en verharding zonder erfgoedwaarde

Afb. 695: Bijzondere stenen als relict, natuursteentegels (links) en twee stenen van voetschrapers (rechts)
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In de stoepstroken zijn de oudste stenen te vinden. De Gobertangestenen bleven goed bewaard, de boordstenen zijn sterk
verzakt en moeten ook heraangelegd worden, ze dienen zo veel mogelijk bewaard te worden. Op een aantal plaatsen bleven
enkele natuurstenen tegels bewaard, die aanvankelijk per 8 voor de voordeur lagen. Deze moeten worden teruggelegd en
aangevuld met nieuwe tegels uit hetzelfde materiaal indien geen 8 exemplaren bewaard bleven. Verder zijn er een aantal
stenen in Gobertangesteen waar vroeger een voetschraper in zat, ze zijn te herkennen als langwerpige stenen met twee gaten
voor de smeedijzeren beugel. De stenen moeten weer aan de deur worden aangebracht en dienen indien mogelijk terug van
een voetschraper voorzien worden.
Materiaalgebruik afstemmen op historische karakter
De zandstroken moeten steeds als zijnde zandstroken herkenbaar blijven. Wel kan geopteerd worden voor een heraanleg in
een meer gestabiliseerd materiaal, waardoor moddervorming of verstuiven bij droog weer voor het grootste deel vermeden
wordt. De zandstrook van de Steenweg aan de zijde van de kerk kan aangelegd worden als comfortstrook voor trage weggebruikers, er is voldoende ruimte en geen waardevolle vegetatie aanwezig. Enkel zand gaat op termijn spoorvorming vertonen
en bij regenweer voor modder zorgen, niet zo ideaal voor voetgangers. Men kan daarom kiezen om het zand bijvoorbeeld te
vervangen door een ternair mengsel, ook wel ternair zand genoemd. Wanneer de ondergrond niet voldoende draagkrachtig
is, maar wel drainerend, kan gekozen worden voor een versteviging met een geogrid of een waterdoorlatende fundering.
Om de weg voldoende toegankelijk te houden tijdens natte perioden, kan een funderingslaag met geocellen (of kwalitatief
gelijkaardig) toegepast worden.5
Het ternair mengsel is een halfverharding die waterdoorlatend is en bestaat uit een mengsel van grof brekerszand van natuurlijke stenen, eventueel gemengd met brekerzand van hoogovenslakken en steenslag. Kalk en aanmaakwater zorgen voor
een binding van het granulaat. Brekerzand is een secundaire grondstof waarbij de fijne deeltjes enkel voortkomen uit het
breekproces van de natuurlijke stenen, er is dus geen natuurlijk zand aanwezig. Ternair mengel wordt als toplaag gebruikt,
maar kan bijkomend als zandcementbed toegepast worden, hoewel de samenstelling dan licht kan afwijken.6 De kleur van het
materiaal kan bovendien gekozen worden zodat deze zeer dicht aanleunt bij de kleurstelling van de zandstroken. Een andere
mogelijkheid is een toepassing van natuurlijk asfalt, dit kan enkel voor de comfortstrook aan de zijde van de kerk worden
gebruikt. Natuurlijk asfalt wordt gemaakt met een plantaardig bindmiddel, waarvan de grondstof afkomstig is van de plantensoort Plantago phyllium (geslacht Weegbree). Het doorschijnend bindmiddel bewaart de natuurlijke kleur van de granulaten
of zand. Het toevoeging van pigmenten is mogelijk om de verharding in de massa te kleuren. Omdat de verharding elastisch
is kan natuurlijk asfalt gebruikt worden als halfverharding en waterdoorlatende voegvulling.7
Er moet aandacht besteed worden aan de verschillende regenwaterafvoerroosters, putdeksels, gasaansluitingen en dergelijke
die tussen de historische kasseien gevat zitten. Ze moeten op een betere en subtielere plaats worden aangebracht. Bovendien
kan men qua materialiteit de deksels onopvallender inwerken in de kasseien, hier zijn verschillende oplossingen voor.
Men kan opteren voor een herstel van de oorspronkelijke regenwaterafvoer, waarbij de afvoerpijpen afwaterden in een watervanger en vervolgens in de goot van de Steenweg. Dergelijke regenwaterafvoer is beeldbepalend voor de Steenweg, een
technische haalbaarheidstudie moet hieraan vooraf gaan. Als men gaat voor een reconstructie van deze elementen moet het
zeker zijn dat dit haalbaar is met de oorspronkelijke materialen. Als er teveel hedendaagse materialen en details gebruikt
moeten worden, kan men de afvoeren beter behouden zoals ze nu zijn, hoewel deze weinig bijdragen aan het karakter van
het begijnhof. In de tuin van het Poortgebouw 1-29 bleef een gootje uit blauwe hardsteen bewaard. Deze steen kan gebruikt
worden om de gootjes te reconstrueren en afmetingen en detaillering te bepalen. (zie afbeelding pagina 379)
Onderhoud van de kasseiwegen
Een goed onderhoud van de kasseiweg voorkomt op langere termijn hogere kosten. Om versnelde degradatie tegen te gaan
moet moeten de voegen regelmatig gecontroleerd worden en indien nodig onmiddellijk hersteld.

5 Agentschap Natuur en Bos, Technisch vademecum paden en verhardingen, Brussel, 2012, p. 122
6 Ibid., 2012, p. 33
7 Ibid., 2012, p. 54
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Afb. 696: Aanleg 1877 op een foto uit ca 1920 (links) en de huidige aanleg in 2016 (rechts)

Afb. 697: Simulatie van de Achterbos na herstel van de oorspronkelijke vorm van de paden ©ARAT

Afb. 698: Aanleg 1877 op een foto uit ca 1920 (links) en de huidige aanleg in 2016 (rechts)
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Heraanleg tweede fase
Binnen het hof zijn er ook een aantal verdwenen wegenissen, die na het herstel van de beslotenheid aan Burchtstraat terug
hersteld kunnen worden. Men kan zo teruggaan naar de heraanleg van de wegen binnen het hof in 1877. Het ging over paden
uit Gobertangestenen met links en rechts zandstroken. De tuintjes waren omzoomd met taxushagen, ter hoogte van de paden
doorbroken met houten poortjes.
In tegenstelling tot de Steenweg is de heraanleg van de overige paden niet dringend en kan het werk op middellange of lange
termijn worden uitgevoerd.
> MAATREGEL 18 Eerste fase: Heraanleg van de Steenweg met comfortstrook voor trage weggebruikers
> MAATREGEL 18.8 Onderhoud van de Steenweg
		
> MAATREGEL 19 Tweede fase: Heraanleg van de Achterbos en paden Fundatiehuis en nieuwbouwproject
> MAATREGEL 19.8 Onderhoud van de kasseiwegen

(2)

EE 7 Het smeedijzeren hekwerk van het vroegere kerkhof

Het hekwerk werd recentelijk nog gerestaureerd, samen met de Sint-Catharinakerk. In de toekomst moet het regelmatig
schoongemaakt worden, mosgroei geeft het hekwerk een bedoezeld aanzicht. Jaarlijks nazicht om lacunes in verflagen snel
op te merken en roestvorming te vermijden.
> MAATREGEL 20 Jaarlijkse schoonmaak hekwerk met visuele controle en eventuele kleine herstellingen

Afb. 699: Simulatie van het Achterbospad na heraanleg van de groenzone en het herstel van de beslotenheid ©ARAT
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(3)

EE 8 De pilasters uit blauwe hardsteen (de twee 'pedestaelen' van 1716)

De zuilen verkeren momenteel in minder goede staat, tal van barsten zorgen ervoor dat water kan infiltreren en zeker bij vorst
voor bijkomende schade kan zorgen. Grote scheuren moeten best hersteld worden.
> MAATREGEL 21 Restaureren van de twee 'pedestaelen' uit 1716

(4)

EE 9 De oude waterpomp

De negentiende-eeuwse waterpomp is een bouwkundig element dat onderhoud vraagt. In een ideale situatie zou de pomp
best terug in werking worden gesteld, waardoor het object in gebruik blijft en schade sneller wordt opgemerkt. Bovendien
draagt dit bij aan de intrinsieke waarde van de waterpomp. Gebruiksvoorwerpen die functioneel zijn, hebben het voordeel dat
ze beter onderhouden worden en dus een langere levensduur hebben.
> MAATREGEL 22 Restauratie en ingebruikstelling van de waterpomp

(5)

EE 10 De religieuze elementen

Stilaan ging het religieuze karakter van het begijnhof verloren, maar er zijn nog een aantal objecten die er vandaag aan herinneren. Zo is er het Mariakapelletje op zuil, dat op korte termijn gerestaureerd moet worden. Bovendien vraagt het element
ook een jaarlijkse inspectie. De plaats waar het kapelletje staat is bepaald door de heraanleg van de Achterbos in 1873-1878
en dient zo bewaard te blijven. Verder is er de Lourdesgrot, opgericht in 1919, die een opfrisbeurt verdient. De grot zelf is
niet erg bijzonder, maar de volkskundige waarde is erg groot. Om het geheel iets op te waarderen moeten alle waardeloze en
beeldverstorende elementen verwijderd worden. Denken we hierbij vooral aan de betontegels en de schuilplaats in beton- en
golfplaten. De overdaad aan bijkomende elementen moet beperkt worden, zodat de focus terug ligt op de Lourdesgrot en
treurwilg. Te hoog opgaande heesters en later aangeplante bomen kunnen best gerooid worden, waardoor de treurwilg meer
benadrukt wordt. Er moet een nieuw pad aangelegd worden, in de stijl van het vroegere pad met zandstenen kasseien, dat
de grot voor iedereen goed toegankelijk maakt. Op deze manier zal de grot de belevingswaarde van het begijnhof kunnen
versterken.
> MAATREGEL 23 Verwijderen beeldverstorende elementen
> MAATREGEL 24 Heropwaarderen Lourdesgrot
> MAATREGEL 25 Gecontroleerde snoei klimop op grot
> MAATREGEL 26 Restauratie van het Mariakapelletje
> MAATREGEL 27 Jaarlijkse controle en snoei treurwilg

Afb. 700: Schade aan de 'pedestaelen', november 2016
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(6)

EE 11 De monumentale taxushagen die de open binnenruimten omsluiten

Het is belangrijk de monumentale haag op correcte wijze te onderhouden en te snoeien. Op termijn kan men de houten hekjes terugplaatsen en herstellen. Na de afbraak van de bejaardenpaviljoentjes kan men terug een taxushaag aanplanten om het
door taxus omsloten binnengebied te herstellen.
> MAATREGEL 28 Correcte snoei en onderhoud van de monumentale taxushagen
> MAATREGEL 29 Herstel en bijplaatsen van de houten hekjes ter hoogte van de paden in de taxushaag
> MAATREGEL 30 Heraanplant van de verdwenen stukken haag (na afbraak bejaardenpaviljoentjes)

(7)

EE 12 De groene binnenruimte met oude fruitbomen

De groenzones binnen het begijnhof moeten onderhouden worden. Hierbij hoort het maaien van het gras, het verwijderen
van zaailingen, onkruid, onderhoudssnoei, enzovoort. De grote grasvelden hadden een gemengd gebruik, aan de ene zijde
stonden fruitbomen, de andere zijde is op oude foto’s geregeld in gebruik als bleekveld. Daarom moet het grasveld een intensief maaibeheer krijgen. Voor de fruitbomen is een fruitsnoei nodig. Bijkomend kan men boomspiegels aanbrengen, om
er zo voor de zorgen dat de kwetsbare stammen onderaan niet worden beschadigd bij het maaien van het gras en kruid. De
boomspiegels kunnen beplant worden met kruiden of veldbloemen of kunnen gewoon open aarde blijven. Een verharding
of invulling met boomroosters is niet geschikt. Bovendien zijn een groot aantal fruitbomen verdwenen en zijn lege plekken
ontstaan. Er kan geopteerd worden voor de heraanplant van de verdwenen fruitbomen, in een historisch correcte soort, om
de plekken terug op te vullen. Om een correcte appel-, peer- of kersensoort te kiezen moet beroep worden gedaan op de
Boomgaardenstichting.
Een deel van de groene binnenruimte werd door de begijntjes ingericht als groentehof. Oude foto's tonen verschillende soorten groenten en bonenstaken. Een heraanleg van deze groentetuin kan een referentie zijn naar het zelfbedruipende karakter
van het begijnhof en is bovendien een mogelijkheid voor de bewoners van het hof deze plaats als volkstuin te gebruiken.
De twee lindebomen zijn storend en veel te groot om zo dicht bij de kerk te staan. Bovendien overschaduwen ze de historische
taxusaanplant. Daarom moet onderzocht worden of ze gekandelaard kunnen worden om zo meer zicht te krijgen op de kerk
en meer licht op de taxus toe te laten. Indien dit niet mogelijk is, moeten ze worden gekapt.
> MAATREGEL 10 Afbraak storende bejaardenpaviljoentjes
> MAATREGEL 31 Maaien van het grasveld (intensief maaibeheer > bleekweide)
> MAATREGEL 32 Fruitsnoei en jaarlijkse controle van de oude fruitbomen
> MAATREGEL 33 Heraanplant van de verdwenen fruitbomen na advies Boomgaardenstichting
> MAATREGEL 34 Aanbrengen boomspiegels en extensief maaibeheer als onderhoud
> MAATREGEL 35 Kap van de lindebomen voor de kerk en de cipres aan de kerk

Afb. 701: Voorbeelden boomspiegels
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Afb. 702: Principesnede tussen het begijnhof en de Augustijnenlaan van links naar rechts ©Atelier Parkoer, 2015

Afb. 703: GRB-kaart met waardering van de tuinbergingen en achterbouwen ©Geoportaal Onroerend Erfgoed, bewerkt door ARAT
Waardevol, te behouden
Niet waardevol, maar niet tot matig beeldverstorend, eventueel behouden mits aanpassingen
Niet waardevol, beeldverstorend, te verwijderen op korte en middellange termijn
Waardevol interieur, maar sterk verbouwd en beeldverstorend exterieur, aanpassing mogelijk
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(8)

EE 13 De tuinen van de begijnhofwoningen

De haaghoogte moet voor de verschillende hagen worden vastgelegd. De hagen tussen de tuinen onderling kunnen een
hoogte van 150 centimeter krijgen en dienen zeker niet hoger te worden. Verder kunnen een aantal voorwerpen beter geweerd worden uit de tuinen, denken we hierbij aan grote blauwe plastic zwembaden, speeltuigen, tuinstellen, parasols, wasdraden,... Al deze elementen kunnen tijdelijk binnen het seizoen worden toegelaten, maar moeten een sobere vormentaal,
materialiteit en kleurstelling hebben, die past bij het historische karakter van het begijnhof. Containers worden beter uit het
zicht of in een berging opgeborgen, niet in de tuin of op de koer.
In het begijnhof zijn nog een aantal authentieke aanbouwen in baksteenmetselwerk bewaard, ze zijn meestal voorzien van
Boomse pannen. Er werden soms storende ingrepen aan de gebouwen uitgevoerd, delen werden hermetst in halfsteens
verband of er werden zelfs volledig nieuwe bijgebouwen opgericht. De aanbouwen die storend zijn of historisch niet correct
werden uitgevoerd dienen verwijderd te worden. Storende ingrepen zoals slecht voegwerk, beeldverstorend schrijnwerk,
enzovoort moet hersteld worden. De terrassen zijn nu nog voorzien van storende moderne verhardingen zoals betontegels.
Men zal de terrassen moeten heraanleggen in een materiaal dat past bij het historische karakter van het begijnhof. Bovendien
moet er aandacht geschonken worden aan de waterdoorlatenheidheid van het terras.
Enkel planten die passen bij het historische karakter van de achtertuinen kunnen worden toegelaten. Idealiter is de tuin sober
ingericht met kruiden en andere nuttige planten, zonder exoten. De aanplant van bomen mag niet worden toegestaan. De
ondergrond bestaat uit gras, zonder verhardingen. In de grasvlakte achter de tuinen mogen met uitzondering van één notenboom, geen bomen staan, aangezien ze in het verleden als bleekweide werden gebruikt.
Een aantal tuinbergingen zijn momenteel opgemetst in halfsteensverband, maar kunnen van oorsprong wel achttiende- of negentiende-eeuwse bergingen zijn. Niet alles wat in halfsteens verband werd gemetst moet hoe dan ook afgebroken worden,
er moet steeds worden nagegaan of het interieur of de muuropbouw wel nog oud is. Muren in halfsteens verband moeten op
termijn wel terug hersteld worden in kruisverband. Om een voorbeeld te geven, nummer 10 heeft een oude aanbouw uit de
negentiende eeuw, maar kreeg later een voorzetsteen in halfsteens verband.
De garage van begijnwoning nummer 2 was een gebouwtje dat mee in 1875 werd gebouwd, vandaag werd het echter zo
sterk verbouwd dat het als beeldverstorend ervaren kan worden. Omdat het historisch gezien een bebouwde plek binnen het
begijnhof is, en de bergruimte nodig is voor het hof, kan men de bebouwing behouden, maar moet het wel in de juiste vorm
en materialiteit worden hersteld. Hetzelfde verhaal geldt voor de aanbouw van nummer 18, de oude veranda werd zodanig
verbouwd dat de leesbaarheid verloren ging en de buitenzijde als storend kan worden ervaren. Ook hier is een gelijkaardige
aanpassing nodig, met in het achterhoofd gehouden dat het interieur nog originele veranda-elementen bevat.
> MAATREGEL 36 Opstellen intern reglement i.v.m. gebruik tuin, haaghoogtes, verbannen voorwerpen,...
> MAATREGEL 37 Bepalen vaste planten die geschikt zijn voor de achtertuinen
> MAATREGEL 38 Afbraak en aanpassing storende aanbouwen

Afb. 704: Waardering achterbouwen, rood: af te breken, oranje: te hermetsen op termijn, groen: waardevol en te behouden
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MICRONIVEAU

(1)

EE 14 De begijnhofkerk - Sint-Catharina

De kerk werd recent voortreffelijk gerestaureerd en werd hiervoor genomineerd voor de Vlaamse Monumentenprijs in 2006.
Het gebouw verkeert vandaag zowel exterieur als interieur in zeer goede staat. Wel dient er te worden opgemerkt dat door
afwezigheid van goten, de plint van een aantal muurmassieven beschadigd is. De voegen, waaraan tijdens de restauratie
bijzonder veel aandacht is besteed, zijn uitgeloogd en mosvorming krijgt vrij spel. Dit zal op termijn de zachte natuursteen
aantasten. Hoewel de afwezigheid van goten een weloverwogen restauratiekeuze was en dit ook historisch correct is, moet
toch de afwezig worden gemaakt om goten te hangen, om zo de historische muurmassieven te bescherming tegen vochtaantasting en opspattend vuil.
Een element dat nog niet gerestaureerd werd is het romantisch orgel. Hiervoor moet de komende jaren nog een haalbaarheiddstudie en een restauratiedossier worden opgemaakt. Over het algemeen moet het interieur van de kerk
> MAATREGEL 39 Herbekijken regenwaterafvoer en herstel plint opspattend water
> MAATREGEL 70 Algemene conservatie en restauratie van de cultuurgoederen
> MAATREGEL 71 Conserveren, restaureren en herwaarderen van historische interieurs

(2)

EE 15 De twee poortgebouwen

De poortgebouwen hebben een essentiële functie binnen het begijnhof. Het staat vast dat ze voorzien moeten zijn van een
houten poort. Dit houdt in dat de houten poort van het poortgebouw aan de Burchtstraat gerestaureerd zal moeten worden.
De poort wordt momenteel elders bewaard.
Beeldnissen zijn maar spaarzaam toegepast binnen het begijnhof van Herentals. We vinden een beeldnis terug in het poortgebouw aan de Begijnenstraat. Het is belangrijk het oorspronkelijke beeld te restaureren en terug te plaatsen. Indien het omwille van de slechte bewaartoestand niet mogelijk is het beeld terug in open lucht te plaatsen, is het beter een reconstructie te
plaatsen dan de kegel die er nu staat. De nissen moeten regelmatig worden nagegeken op schade of vervuiling, ze zijn immers
sterk onderhevig aan de weersomstandigheden.
> MAATREGEL 40 Herstel van de houten poortvleugels en beslag van de poortgebouwen
> MAATREGEL 41 Jaarlijkse visuele controle van de beeldnissen, beelden en reliëfs
> MAATREGEL 71 Conserveren, restaureren en herwaarderen van historische interieurs

(3)

EE 16 De Infirmerie (begijnhofmuseum)

zie apart Beheersplan voor het begijnhofmuseum

(4)

EE 17 Het Convent

Dit gebouw wordt vandaag vooral gekenmerkt door de ingrijpende renovatie in 1979, toen het Convent werd omgevormd
tot dienstencentrum voor senioren. Hiervoor werden ingrijpende verbouwingen uitgevoerd, zowel aan exterieur als interieur.
Aangezien het gebouw in de toekomst verpacht zal worden, kan dit een gelegenheid vormen het gebouw in ere te herstellen.
De gevel van het gebouw kan hersteld worden aan de hand van historische foto's. Het interieur van het Convent bevat nog
een aantal waardevolle erfgoedelementen, die na restauratie van het interieur en het verwijderen van alle beeldverstorende
elementen weer tot hun recht kunnen komen. Het is niet de bedoeling een reconstructie van het oorspronkelijke interieur te
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maken, hiervoor is geen iconografisch materiaal voor handen. Wel kan men het historische karakter van het gebouw herstellen en de leesbaarheid ervan sterk vergroten.
Zo moet de cementering op de gevel verwijderd worden en moet de gevel terug een dunne witte pleisterlaag krijgen. De
ramen en houten lateien moeten gerestaureerd worden en worden best terug voorzien van de binnen- en buitenluiken.
De gevel had geen plint, deze hoeft niet meer gesuggereerd te worden na restauratie. De dakgoten en regenwaterafvoeren
moeten vervangen worden door een historisch correcte regenwaterafvoer. Hierbij moet men voldoende aandacht schenken
aan de bepleisterde kroonlijst, een origineel element. Beeldverstorende elementen zoals de nieuwe lantaarn, uithangborden,
brievenbussen, elektrische bedrading en verluchtingsroosters moeten worden verwijderd. De kunstleien op het dak moeten
in de toekomst vervangen worden door natuurleien, waarbij men ook de grote daklichten verwijderd, eventueel vervangen
door daklichten naar historische model en proporties. De schouwen dienen hersteld te worden en heropgemetst. De achterbouw moet men afbreken en ook de brandweg en kooiladder moeten verwijderd worden.
> MAATREGEL 42 Globaal herstel gevel nummer 17 (Convent)
> MAATREGEL 43 Verwijderen van nieuwe daklichten
> MAATREGEL 44 Verwijderen van cementbepleistering
> MAATREGEL 23 Verwijderen van beeldverstorende elementen

(5)

EE 18 Het Fundatiehuis

Het Fundatiehuis wordt net zoals het Convent gekenmerkt door een te harde restauratie, hoewel het hier meer respect voor
de erfgoedelementen werd getoond. Een aantal ingrepen zijn echter beeldverstorend, waaronder de groenaanleg voor de
woning. De ramen die in 1982 werden aangebracht zijn zowel qua vorm als materialiteit niet gepast. De dakramen zijn veel te
groot en passen niet bij een beschermd monument. De invulling in het tweelicht boven de deur werd ook recent aangebracht.
Verder zijn er een aantal elementen die storend werden, waaronder de cementeringen in de gevelbekroning, de nieuwe verlichting, enzovoort. De witte kaleilaag op de muizentand is verdwenen, maar moet opnieuw worden aangebracht. Hetzelfde
geldt voor de trekbel. De gevel bevat een aantal oude onderdelen in witte steen en een bas-reliëf met voorstelling van de
'trinitas terrestris'. Deze elementen zijn opgebouwd uit een zwakkere steensoort en dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.
Het bas-reliëf moet geregeld worden schoongemaakt. Voor het interieur geldt hetzelfde als de problematiek bij nummer 17.
De erfgoedelementen moeten hier vooral geherwaardeerd worden door het verwijderen van alle beeldverstorende elementen en materialen. Het gebouw bevat een aantal bijzondere elementen en interieurafwerkingen.
> MAATREGEL 43 Verwijderen van nieuwe daklichten
> MAATREGEL 23 Verwijderen van beeldverstorende elementen
> MAATREGEL 45 Heraanleg van de voortuin
> MAATREGEL 41 Jaarlijkse visuele controle van de beeldnissen, beelden en reliëfs
> MAATREGEL 71 Conserveren, restaureren en herwaarderen van historische interieurs

(6)

EE 19 De begijnenwoningen

De meeste van de gevels verkeren in goede staat, maar hebben een aantal beeldverstorende elementen die in de toekomst
verwijderd of beperkt moeten worden. We denken hierbij aan elektriciteitskabels, gasaansluitingen en andere nutsleidingen.
Hetzelfde geldt voor diverse verweerde informatieborden, nieuwe verlichtingsarmaturen, enzovoort.
De lantaarns zijn bijna allemaal nieuwe lantaarns, die bovendien op een slechte manier gemonteerd zijn, met te zichtbare
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elektrische bedrading of verwaarloosde verankering. De originele lantaarn bevond zich aan het poortgebouw en tegen de
gevel van woning nummer 12. De nieuwe lantaarns hebben weinig waarde en kunnen op termijn vervangen worden. Hierbij
kan men beter een moderne verlichting aanbrengen, dan te kiezen voor een historiserend armatuur. Omdat er aanvankelijk
bijna geen verlichting op het hof aanwezig was, maar dit vandaag zeker nodig is, zijn er veel meer verlichtingspunten nodig
dan vroeger. Het zou dan ook een verkeerde indruk geven lantaarns te plaatsen die origineel lijken te zijn.
Om ervoor te zorgen dat de uniformiteit tussen de huizen behouden blijft, moeten ze op een gelijkaardige manier beheerd
worden. Schade kan snel opgemerkt worden door op regelmatige basis een globaal visueel onderzoek te laten uitvoeren,
eventueel door Monumentenwacht Vlaanderen. Problemen komen zo sneller aan het licht, een snelle ingreep zorgt ervoor
dat vervolgschade eerder beperkt blijft.
> MAATREGEL 4

Gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 71 Conserveren, restaureren en herwaarderen van historische interieurs

(7)

EE 20 De baksteenarchitectuur van de begijnenwoningen

Er mag niet geboord worden in de gevels, het aanbrengen van versieringen op de gevels, in welke vorm dan ook, is verboden.
Hoewel de meeste gevels opgetrokken werden in zichtbare paramentsteen, werden er ook een aantal gevels afgewerkt met
pleister- en/of kaleilagen. Deze afwerking moet hersteld worden. Het metselwerk gebeurde steeds in kruisverband, herstellingen of hermetsingen uitgevoerd in halfsteens verband moeten hersteld worden. Bovendien moet er aandacht worden
geschonken aan de originele voegen, niet alleen qua samenstelling maar ook qua uitvoering. Meestal gaat het over platvol
afgestreken voegen met dagstreep, maar ook een aantal huizen werden van knipvoegen voorzien. Het voegwerk dat in de
massa gekleurd werd en terug te vinden is bij de gevel van nummer 4, is kenmerkend voor het architecturale oeuvre van architect Taeymans. Deze voegen moeten op dezelfde manier hersteld worden. Cementeringen en cementvoegen zijn schadelijk
voor een bakstenen gevel en moeten verwijderd worden.
Ten alle tijden moeten de bijzondere kenmerken van het historische metselwerk gerespecteerd worden, waaronder de jaarstenen, de gesinterde bakstenen, diverse bouwsporen en bouwnaden en de manier waarop ontlastingsbogen en strekken
werden opgebouwd. Deze elementen zijn erg beeldbepalend voor de gevels van het begijnhof, vergroten de leesbaarheid en
geven veel bouwhistorische informatie. Kaleilagen op de kroonlijst, imitatiespeklagen, wigvormen en natuurstenen elementen moeten hersteld worden.
> MAATREGEL 44 Verwijderen van cementbepleistering
> MAATREGEL 23 Verwijderen van beeldverstorende elementen
> MAATREGEL 46 Herstel originele voegen en verwijderen cementmortel
> MAATREGEL 47 Herstel kaleilagen
> MAATREGEL 48 Zachte reiniging van de vervuilde historische gevels en herstel metselwerk
> MAATREGEL 49 Verstevigingen en reiniging van natuurstenen elementen
> MAATREGEL 50 Reinigen, ontmossen, verharden van muren en andere constructieve elementen, evenals alle andere
behandelingen met waterwerende en materiaalverstevigende producten

(8)

EE 21 De bepleisterde en wit gekaleide gevels van de nummers 17 en 18

Woning 17 is sinds circa 1830 wit bepleisterd, een gevelafwerking die men aanbracht omdat de twee oudere huizen tot één
grote woning 17 werden samengevoegd. Historische foto's tonen aan dat woning nummer 18 aanvankelijk ook gekaleid en bepleisterd was, wat veel beter paste bij de stijl waarin het achttiende-eeuwse huis gebouwd werd. Nummer 18 is het enige huis
op het begijnhof dat niet in traditionele stijl met in classicistische stijl gebouwd werd, en dus ook een andere afwerking kreeg.
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Afb. 706: Gevelafwerking nummer 18, nov. 2016

Afb. 707: Wit gepleisterde gevel en gekaleide zijgevels op foto’s uit 1942©KIK

Afb. 708: Jaarstenen in witte steen, november 2016

Afb. 705: Beeldbepalende kenmerken van het metselwerk en voegwerk, november 2016
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In de tweede helft van de twintigste eeuw bracht met knipvoegen aan, die wel passen bij de rest van het begijnhof, maar een
bevreemdend effect hebben op het uitzicht van het gebouw. Als een restauratie van de gevel zicht opdringt kan men de gevel
beter herstellen in zijn oorspronkelijke witte uiterlijk, waarbij de voorgevel wit bepleisterd was en de zijgevels wit gekaleid.
> MAATREGEL 51 Bepleisteren en kaleien van woning nummer 18
> MAATREGEL 44 Verwijderen van cementbepleisteringen

(9)

EE 22 De aanwezigheid van dateringen en metselaarstekens op de gevels

Alle stenen zijn uitgevoerd in witte steen, een iets kwetsbaarder materiaal, dat geregeld schoongemaakt en gecontroleerd
moet worden.
> MAATREGEL 4

Gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

(10)

EE 23 De talrijke bouwsporen van gewijzigde gevelopeningen

De bouwsporen zijn van grote historische waarde en geven een goed beeld van zowel de ouderdom van de gevel als een
overzicht van een aantal verbouwingen ervan. Ze dragen sterk bij aan het historische karakter van het begijnhof en reflecteren
de evolutie in ramen en deuren doorheen de tijd. Een aantal gevels tonen een afwerking uit 1904, waarbij met opliggende
knipvoegen en imitatiebaksteen het onderliggende parament en hiermee dus ook de bouwsporen, aan het zicht onttrokken
worden. Deze historische afwerking moet gerespecteerd worden, ook al zijn hierdoor de bouwsporen niet meer zichtbaar.
Tijdens de restauratie van de gevels moet dus opnieuw voor de baksteenimitatie gekozen worden. De sporen kunnen dan wel
eerst op plan geregistreerd worden.
> MAATREGEL 52 Behoud van de bouwsporen

(11)

EE 24 Het voegwerk

Bij de restauratie van de verschillende gevels moet bijzondere aandacht geschonken worden aan het historische voegwerk
dat bewaard bleef. Herstellingen moeten steeds de juiste voegsamenstelling hebben als de historisch correcte afwerking:
knipvoeg, platvol, dagstreep,... Voor bijvoorbeeld woning nummer 4 wordt een bepaalde toeslag gebruikt om het voegwerk
donkerder te kleuren. De vulstof wordt beschreven in archiefteksten en kan dus bij restauratie gebruikt worden. Storende
(maar ook schadelijke) herstellingen in cementmortel dienen verwijderd te worden. De restauratiemortel moet dezelfde kleur
en textuur hebben als de originele. Voor het restaureren van het voegwerk is bijkomend materiaaltechnisch onderzoek nodig
om de mortelsamenstelling en kleur te bepalen.
De restauratie van de voegen dient op een correcte manier te gebeuren. Het slechte of te sterk verweerde voegwerk moet
manueel uitgekapt worden, het gebruik van slijpschijven of andere machines mag absoluut niet toegelaten worden. Voegwerken dienen onmiddellijk aansluitend aan de gevelreiniging te worden uitgevoerd. Het geveloppervlak dient derhalve aardvochtig te staan voor voegmortels op basis van natuurlijk hydraulische kalk. In voorkomend geval van voegmotels op basis van
hydraulische kalk dient de ondergrond regelmatig beneveld te worden met zuiver water. Voegwerken mogen niet uitgevoerd
worden bij een buitentemperatuur onder de 8°C en tijdens perioden van grote warmte of hevige wind. Vervolgs afstomen en
of afspuiten van het uitgeruimte geveloppervlak teneinde alle stof en losse onderdelen te verwijderen en een goede voorbenatting van de ondergrond te bekomen.
> MAATREGEL 46 Herstel originele voegen en verwijderen cementmortel
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1914-1918

1971

1942

Afb. 709: Recente en storende deuren met rechts hiervan hun oudere voorganger, nummers 4, 18 en 29

Afb. 710: Oude foto’s van de binnenluiken, 1942 en 1966

Afb. 711: Gedemonteerde binnenluiken op zolders

Afb. 712: Verdwenen buitenluiken van nummer 17, zowel gelijkvloerse als eerste verdieping
398 |

(12)

EE 25 Bepleistering van de dagkanten

De woningen die aanvankelijk bepleisterde dagkanten hadden, moeten deze opnieuw krijgen. Dit geldt voor de woningen:
1-29, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27. De woningen gebouwd vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw
hebben geen bepleisterde dagkanten meer, dit was niet meer nodig omdat de ramen steeds groter werden en het glas van
betere kwaliteit. Een vergroting van de lichtreflectie werd dus stilaan overbodig. Woningen 2, 3, 4, 5, 6, 13, 24a en 24b hebben
geen bepleisterde dagkanten en mogen dit in de toekomst ook niet krijgen.
> MAATREGEL 53 Herstel bepleisterde dagkanten bij woningen 1-29, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27

(13)

EE 26 Het geschilderde houten schrijnwerk

Het schrijnwerk dient dezelfde kleur te krijgen. Er wordt best een richtlijn opgesteld voor het schilderen van het schrijnwerk,
waarin zowel de kleur als het soort verf wordt vastgelegd. Dit is dan voor iedere woning hetzelfde. Qua kleur werd in het verleden afgesproken de ramen wit te schilderen (NCS) en de deuren in een grijstint (NCS S 6502-Y of S 5502-B).
Het schrijnwerk van de ramen werd opgebouwd uit hout, het is dan ook evident dat nieuw schrijnwerk ook uit hout moet
bestaan. Bovendien moet nieuw schrijnwerk naar oorspronkelijk model worden vervaardigd. De kruisramen waren oorspronkelijk voorzien van witstenen dorpels, de ramen die in de negentiende eeuw geplaatst worden hadden dorpels en lateien in
blauwe hardsteen. Het is belangrijk dit materiaalgebruik te respecteren.
De woningen werden uitgerust met binnen- of buitenluiken, deze werden helaas meestal verwijderd, waardoor ze vandaag
ofwel volledig verdwenen zijn ofwel opgeslagen werden in garages of zolders. Indien de oorspronkelijke luiken bewaard bleven moeten ze worden teruggeplaats. Voor aan aantal gebouwen zijn voldoende historische foto's beschikbaar, waardoor
een reconstructie van de verdwenen luiken mogelijk is. De binnenluiken die bewaard bleven zijn zeer kenmerkend voor de
begijnhofarchitectuur en dienen dus ook gerestaureerd te worden. Een reconstructie is hier misschien minder aan de orde,
omdat de binnenluiken niet zo beeldbepalend zijn voor het beschermde stadsgezicht dan de buitenluiken. Toch zijn binnenluiken een goede thermische buffer die ook om deze redenen in de woningen aanwezig waren. Vanuit dit standpunt kan het
toch nuttig zijn binnenluiken aan te brengen volgens historisch model, ze zullen zo bijdragen aan het historische karakter van
de woningen.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 54 Verwijderen beeldverstorende deuren en reconstructie: woning nummer 4, 18 en 29
> MAATREGEL 55 Terugplaatsen binnenluiken, bewaard in situ: woning nummer 2, 3, 5, 8, 11 en 15
> MAATREGEL 56 Reconstructie verdwenen binnenluiken: woning nummer 4, 12, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27
> MAATREGEL 57 Terugplaatsen en reconstructie buitenluiken: woning nummer 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18 en 27

(14)

EE 27 De glaswaaiers boven de houten inkomdeuren, al dan niet met smeedijzeren sierwerk

Een aantal bovenlichten werden aangepast of kregen een andere verdeling met glasroeden. Indien de aanpassing te storend
is kan men opteren voor een reconstructie van het oorspronkelijke bovenlicht. Dit is bijvoorbeeld zo bij het bovenlicht van de
deur van nummer 29. Er is voldoende iconografisch materiaal voor handen om een reconstructie te maken, zodat het schrijnwerk weer past binnen het gevelbeeld. Bovendien kan men de zolderdeuren van woning nummer 4 als referentie gebruiken,
ze hebben dezelfde detaillering.
> MAATREGEL 58 Herstel of reconstructie bovenlichten: woning nummer 7, 29
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Afb. 713: Vergelijking schoorstenen 1914-1918 - 2016

1914-1918
Afb. 714: Vergelijking schoorstenen 1914-1918 - 2016
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2016

(15)

EE 28 Het typische ambachtelijk vervaardigde, oude glas in het houten schrijnwerk

Er blijft binnen het hele begijnhof nog maar zeer weinig ambachtelijk, mondgeblazen glas bewaard. Het meeste glas werd vervangen, soms op een beeldverstorende manier. Het mondgeblazen glas dat vandaag bewaard blijft moet behouden worden.
Het nieuwe glas is vaak te spiegelend en te vlak, waardoor de gevel een zeer ander uitzicht kreeg dan voorheen. Als glas vervangen wordt, dient dit te gebeuren in glas dat voor restauraties op de markt werd gebracht. Dit glas leunt qua uitzicht veel
dichter aan bij het mondgeblazen glas.
> MAATREGEL 59 Behoud en herstel van waardevolle vensters en glas
> MAATREGEL 60 Vervangen spiegelend en beeldverstorend glas door restauratieglas en restauratie van het waardevol
schrijnwerk, volgens het afwegingskader Onroerend Erfgoed: afwegingskader voor historisch schrijnwerk

(16)

EE 29 De aanwezigheid van smeedijzeren ankers en dievenstaven

De smeedijzeren ankers en dievenstaven worden behandeld tegen roestvorming en worden maximaal behouden. Vooral een
behandeling en controle van de ankers dient geregeld uitgevoerd te worden, om te vermijden dat roestsporen de gevels vervuilen. Losgekomen trekankers moeten terug onder spanning gebracht en herbevestigd worden.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 61 Bijwerken, conserveren, herstelllen of vervangen van geërodeerde materialen en onderdelen

(17)

EE 30 De metalen ogen voor de bevestiging van de vlaggenmasten

De metalen ogen dienen als relict bewaard te blijven. Indien nodig ontroesten. Bij gelegenheid kan men de vlaggenstokken
nog eens gebruiken waardoor het gebruik niet verloren gaat en wordt getoond.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 61 Bijwerken, conserveren, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen en onderdelen

(18)

EE 31 De smeedijzeren trekbellen

Alle trekbellen dienen behouden te blijven en worden best gerestaureerd waardoor ze terug in werking gesteld kunnen worden. Trekbellen waarvan onderdelen verwijderd werden, kunnen nieuwe smeedijzeren onderdelen terugkrijgen door reconstructie.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 62 Reconstructie van verdwenen bellen en in gebruik nemen bewaarde mechanismes

(19)

EE 32 De geschilderde huisnummers

De geschilderde huisnummers zijn recent opnieuw aangebracht, waardoor alle woningen van het begijnhof terug over een
uniforme nummering beschikken. Het is belangrijk deze nummers geregeld te controleren en herstel samen uit te voeren,
zodat het uniforme beeld niet verdwijnt. Alle aluminium huisnummers (of modern materiaal) dienen verwijderd te worden.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare
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Afb. 717: Voorbeelden storende goten en regenwaterafvoeren

Afb. 715: Foto’s van oudere dakgoten

Afb. 716: Storende grote daklichten, nummer 15, 27 en 17
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Voorbeeld dakvenster naar oud model ©ARAT

(20)

EE 33 De verschillende voetschrapers

De voetschrapers dienen gerestaureerd te worden. Er blijven een aantal stenen in de stoep bewaard, waarvan de smeedijzeren schraper verdween. Ze kunnen van een nieuwe schraper worden voorzien, vastgezet met lood.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 63 Restauratie voetschrapers en herplaatsen stenen relict voetschrapers
> MAATREGEL 61 Bijwerken, conserveren, herstelllen of vervangen van geërodeerde materialen en onderdelen

(21)

EE 34 De bedekking van de daken

De daken met kunststofleien dienen in de toekomst terug een bedekking met natuurleien te krijgen. Veel van de kunststofleien zijn sterk verweerd en met mossen begroeid, ze moeten op korte termijn verwijderd worden. De daken met Boomse
pannen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. Indien pannen beschadigd zijn moeten ze door nieuwe Boomse pannen
vervangen worden. Bij het herstellen van de daken moeten ook meteen de juist ladder- en klimhaken worden voorzien, zodat
een inspectie van daken en goten op een veilige manier kan gebeuren. Een aantal van de woningen is al sinds de negentiende
eeuw voorzien van een dakvenster. Deze ramen passen binnen het historische karakter van de woningen en mogen daarom
behouden blijven. Indien de vensters vervangen moeten worden, dient dit naar oorspronkelijke model en afmetingen te
gebeuren. Grote dakvensters zijn zeer beeldverstorend, omdat de begijnenwoningen ook aan de achtergevel goed zichtbaar
zijn, zijn deze vensters ook aan de achtergevel ongewenst. De woningen waarin deze ramen werden aangebracht zullen bij het
herstellen van de daken terug naar oorspronkelijk model moeten worden aangepast. Het maximum aan toegelaten ramen zal
samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed besproken moeten worden.
> MAATREGEL 64 Vervangende beeldverstorende dakbedekkingen
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 43 Verwijderen van grote of nieuwe daklichten
> MAATREGEL 65 Herstellen van dakschade, dichten en afdichten van lekken

(22)

EE 35 De uniforme dakkapellen met luiken

De dakkapellen met luiken dienen integraal bewaard te blijven en moeten hersteld worden op een uniforme wijze. Ook hier
kan een gezamenlijk herstel de uniformiteit bevorderen. Nieuwe dakkapellen zijn niet toegelaten.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

(23)

EE 36 De metselwerk schoorstenen

Veel schoorstenen zijn gebrekkig onderhouden of werden op een minder fraaie manier hersteld. Hierdoor hebben ze vaak
vreemde verhoudingen, ze zijn te smal of te laag, of zijn voorzien van een storende afwerking zoals cementeringen of schouwpijpen. Alle schoorstenen van het hof waren uitgevoerd in zichtmetselwerk in halfsteens verband, bij sommige gebouwen
voorzien van een imitatiespeklaag of deksteen. De schoorstenen van de pastorie, nummer 4, waren voorzien van een afdekking uit Boomse pannen.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 66 Hermetsen van gehavende schoorstenen en herstel originele afwerking
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Voorbeeld correcte detaillering en opbouw dakgoten (restauratiedossier Begijnhofmuseum) ©ARAT

Foto’s uit 1914-918 en 1942 van de Steenweg, waarop de regenwaterafvoeren en zinken pijpen zichtbaar zijn ©KIK

Restant van een regenwaterafvoergootje in blauwe hardsteen, bewaard in de tuin van woning 1 in het poortgebouw ©ARAT
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(24)

EE 37 De regenwaterafvoeren

Alle goten die beeldverstorend zijn of uit foutieve materialen zijn opgebouwd, dienen verwijderd te worden. Het gaat hier
over alle goten en afvoeren in PVC, kunststof of koper (m.u.v. de begijnhofkerk). Bovendien waren de historische goten capucienengoten en geen bakgoten. Alle bakgoten moeten dus op termijn door capucienengoten worden vervangen.
Bijkomend zien we een aantal goten die momenteel door een houten plank op smeedijzeren beugels worden ondersteund, ze
zijn geplaatst in het derde kwart van de twintigste eeuw. De beugels zijn beeldverstorend en zorgen er bovendien voor dat de
kroonlijsten aan het zicht onttrokken worden, ze moeten op korte of middellange termijn vervangen worden naar historisch
voorbeeld. Hiervoor kan men zich baseren op historische foto's.
Vroeger mondden de regenwaterafvoeren uit in een watervanger, die op zijn beurt het water naar de goten van de Steenweg
afvoerden. Momenteel lopen alle afvoeren in een grondpijp het ondergrondse riool in. Het zou mooi zijn om bij de heraanleg
van de Steenweg ineens deze historische goten te herstellen, niet zozeer omdat de gietijzeren grondpijpen beeldvestorend
zijn, maar wel voor het versterken van het architectuurhistorische karakter van de site.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 67 Verwijderen van beeldverstorende goten (PVC, bakgoten,...) en herstel naar historisch voorbeeld
> MAATREGEL 68 Herstel historische kroonlijsten

(25)

EE 38 De aanwezigheid van kleine kelderopeningen en gietijzeren verluchtingsroosters

Behoud van de keldergaten en herstel van de ijzeren tralies.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 61 Bijwerken, conserveren, herstelllen of vervangen van geërodeerde materialen en onderdelen

(26)

EE 39 De verlichting binnen het hof

De huidige lantaarns worden in januari-februari 2017 hersteld en blijven de komende jaren behouden. Omdat ze niet passen
bij de gevelrij kunnen ze op lange termijn beter in een uitdoofbeleid komen en later vervangen worden door een ander soort
verlichting.
De lantaarn aan de kerk, bij het Hofje van Olijven, is een oud exemplaar en moet gerestaureerd en geregeld nagekeken worden.
> MAATREGEL 4

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

> MAATREGEL 61 Bijwerken, conserveren, herstelllen of vervangen van geërodeerde materialen en onderdelen
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OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN
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Hoofdstuk 06 OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN
06.01

MAATREGELS EN WERKZAAMHEDEN IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDWAARDEN

Maatregel (1)

Behoud archeologische bodemarchief

Elke verstoring van het bodemarchief moet voorafgegaan worden door een archeologisch vooronderzoek, dat binnen beschermd erfgoed in aanmerking komt voor een onderzoekspremie. In art. 11.3.5 BVR worden een aantal categorieën van
onderzoeken opgesomd waarvoor men een onderzoekspremie kan krijgen. Die zijn exhaustief te lezen, voor categorieën van
onderzoek die niet vermeld zijn, kan er geen onderzoekspremie worden bekomen.
Volgens artikel 11.3.5, 2° van het Onroerend-Erfgoedbesluit kan er “voor beschermd goed of een erfgoedlandschap, of een
op zichzelfstaand deel ervan” een onderzoekspremie toegekend worden voor “historisch en historisch-archivalisch, bouwtechnisch, materiaaltechnisch, of stabiliteitstechnisch voorafgaand onderzoek, of archeologisch vooronderzoek”. Volgende
elementen dienen hiervoor aangetoond te worden:
1.

Om in aanmerking te komen voor een onderzoekspremie moet het in eerste instantie dus gaan om archeologisch vooronderzoek, zoals gedefinieerd in artikel 2.1, 8° van het OE-decreet: “het gebruik van wetenschappelijke methoden en
technieken waarmee doelbewust archeologische artefacten en archeologische sites worden opgespoord en gewaardeerd zonder de erfgoedwaarden in situ wezenlijk aan te tasten, te onderscheiden in archeologisch vooronderzoek met
ingreep in de bodem met mogelijks enig effect op de erfgoedwaarden in situ zoals de aanleg van proefsleuven, proefputten, vlakken of andere intrusieve methoden met grondverzet en archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem zonder aanwending van grondwerkzaamheden of activiteiten die enig effect hebben op de erfgoedwaarden in
situ. Voorbeelden van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem zijn veldprospectie, luchtfotografische
prospectie, geofysische prospectie en archivalisch onderzoek.

2.

Om in aanmerking te komen voor een onderzoekspremie, moet men vooreerst aantonen dat de archeologie in de ondergrond deel uitmaakt van de bescherming. Mee beschermd betekent dat men op basis van het beschermingsdossier kan
afleiden dat de archeologie in de ondergrond mee in de bescherming van het monument, landschap of stadsgezicht zit.

3.

De premienemer moet vervolgens ook aantonen dat het vooronderzoek noodzakelijk is voor het behoud van de beschermde erfgoedwaarden van het erfgoed of, ruimer, dat het onderzoek toelaat het erfgoed beter te doorgronden
waardoor het behoud en herwaardering ervan op de best mogelijke manier kan gebeuren.

Maatregel (2)

Het openmaken, herstellen en herwaarderen van de eerste Maasloop

Maatregel (3)

Het opstellen van een intern reglement bebouwing

Maatregel (4)

Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

Maatregel (5)

Autovrij maken van het begijnhof

Bijkomend is het nuttig een afsluitbare fietsenparking op het hof te voorzien, zodat er geen fietsen meer tegen de gevels of in
de woningen geplaatst worden. Dit zorgt voor beeldverstoring en schade aan gevels en interieur.

Maatregel (6)

Evaluatie van tijdelijke evenementen, als maatschappelijk draagvlak voor het begijnhof

Maatregel (7)

Aanbrengen van uniforme informatieborden, creëren van een huisstijl
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06.02

MAATREGELS EN WERKZAAMHEDEN IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDKENMERKEN

Maatregel (8)

Herstel van de beslotenheid aan de Burchtstraat

Maatregel (9)

Zorgen voor afsluitbare poortgebouwen en inrichten van een brandweg

Maatregel (10)

Afbraak bejaardenpaviljoentjes

Maatregel (11)

Onderhoud en snoei van planten of bomen op en tegen de begijnhofmuur

Maatregel (12)

Opwaarderen van de afsluiting van de achtertuinen en herstel begijnhofmuur

06.03

MAATREGELS EN WERKZAAMHEDEN IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDLEMENTEN

Maatregel (13)

Verwijderen exoten en ondergroei, kruidlaag en klimop uit historische bomen Begijnenvest

Maatregel (14)

3-5-jaarlijkse VTA controle van de dreef

Maatregel (15)

Kap en heraanplant van de dreef op middellange termijn en herstel van het historische talud

Maatregel (16)

Heraanleg van het fiets- en wandelpad, als onderdeel van het begijnhofpark

Maatregel (17)

Heropwaarderen van het begijnhofpark en de begijnenvest

Maatregel (18)

Heraanleg van de Steenweg, met comfortstrook voor trage weggebruikers (korte termijn)

Maatregel (19)

Heraanleg van de Achterbos en andere paden binnen het hof (lange termijn)

Maatregel (20)

Jaarlijkse schoonmaak hekwerk met visuele controle en eventuele kleine herstellingen

Door het hekwerk geregeld te controleren wordt schade snel opgemerkt en wordt vervolgschade vermeden. Indien nodig
moet het hekwerk plaatselijk ontroest en herschilderd worden.

Maatregel (21)

Restauratie van de twee ‘pedestaelen’ uit 1716

Maatregel (22)

Restauratie en ingebruikstelling van de waterpomp

Maatregel (23)

Verwijderen beeldverstorende elementen

Maatregel (24)

Heropwaarderen Lourdesgrot
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Maatregel (25)

Gecontroleerde snoei klimop Lourdesgrot

Maatregel (26)

Restauratie van het Mariakapelletje

Maatregel (27)

Jaarlijkse controle en snoei treurwilg

De grote bomen moeten goed gecontroleerd worden, takken die uitwaaien of afbreken kunnen grote schade aan de omliggende gebouwen veroorzaken. De lindebomen moeten goed gesnoeid worden, zodat ze niet al te groot worden, waardoor de
oude taxusaanplant uit 1877 te sterk in de schaduw kan komen en zo kan afsterven.

Maatregel (28)

Correcte snoei en onderhoud van de monumentale taxushagen

Maatregel (29)

Herstel en bijplaatsen van de houten hekjes ter hoogte van de paden in de taxushaag

Maatregel (30)

Heraanplant van de verdwenen stukken haag (na afbraak bejaardenpaviljoentjes)

Maatregel (31)

Maaien van het grasveld (intensief maaibeheer > bleekweide)

Maatregel (32)

Fruitsnoei en jaarlijkse controle van de oude fruitbomen

Maatregel (33)

Heraanplant van de verdwenen fruitbomen in historische correcte soorten

Maatregel (34)

Aanbrengen en onderhoud boomspiegels ter bescherming van de stammen

Maatregel (35)

Kap van de twee lindebomen voor de kerk en de cipres aan de kerk

Maatregel (36)

Opstellen intern reglement i.v.m. gebruik tuin, haaghoogtes,...

Maatregel (37)

Vastleggen van vaste planten die geschikt zijn voor de achtertuinen

Maatregel (38)

Afbraak en herstel bepaalde aanbouwen

Maatregel (39)

Herbekijken regenwaterafvoer kerk en herstel plint na schade opspattend water

Maatregel (40)

Herstel van de houten poortvleugels en beslag van de poortgebouwen

Maatregel (41)

Jaarlijkse visuele controle van de beeldnissen, beelden en reliëfs

Maatregel (42)

Globaal herstel gevel nummer 17 (Convent)

Maatregel (43)

Verwijderen van nieuwe daklichten
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Maatregel (44)

Verwijderen van cementbepleistering

Maatregel (45)

Heraanleg van de voortuin van het Fundatiehuis

Maatregel (46)

Herstel originele voegen en verwijderen cementmortel

Maatregel (47)

Herstel kaleilagen

Maatregel (48)

Zachte reiniging van de vervuilde historische gevels en herstel metselwerk

Maatregel (49)

Verstevigingen en reiniging van natuurstenen elementen

Maatregel (50)

Reinigen, ontmossen, verharden van muren en andere constructieve elementen, evenals alle
andere behandelingen met waterwerende en materiaalverstevigende producten

Maatregel (51)

Bepleisteren en kaleien van woning nummer 18

Maatregel (52)

Behoud van de bouwsporen

Maatregel (53)

Herstel bepleisterde dagkanten bij nrs. 1-29, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27

Maatregel (54)

Verwijderen beeldverstorende deuren en reconstructie: woning nr. 4, 18 en 29

Maatregel (55)

Terugplaatsen binnenluiken, bewaard in situ: woning nr. 2, 3, 5, 8, 11 en 15

Maatregel (56)

Reconstructie verdwenen binnenluiken: woning nr. 4, 12, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27

Maatregel (57)

Terugplaatsen en reconstructie buitenluiken: woning nr. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18 en 27

Maatregel (58)

Herstel of reconstructie bovenlichten: woning nummer 7, 29

Maatregel (59)

Behoud en herstel waardevolle vensters en glas, volgens afwegingskader O.E.

Vervangen spiegelend en beeldverstorend glas door restauratieglas volgens afwegingskader
Onroerend Erfgoed: afwegingskader voor historisch schrijnwerk, 2016

Maatregel (60)

Maatregel (61)
•
•
•
•
•
•
•

Bijwerken, conserveren, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen en onderdelen

ontroesten en schilderen van smeedijzeren hekwerk van het vroegere kerkhof
ontroesten en schilderen van de oude lantaarn ter hoogte van de kerk
ontroesten en schilderen van smeedijzeren ankers en dievenstaven
ontroesten en schilderen van de ogen voor de vlaggenmasten, inclusief herstel en onderhoud van de beugels en de
vlaggenmasten
ontroesten en schilderen van de smeedijzeren trekbellen
ontroesten en schilderen van de smeedijzeren voetschrapers ter hoogte van de inkomdeuren
herstel en aanvullen van smeedijzeren ankers en dievenstaven, inclusief van de bevestiging op de structurele elementen
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•
•
•
•
•
•

hierbij
herstel en aanvullen van de ogen voor bevestiging van de beugels voor de vlaggenmasten, inclusief herstel en onderhoud
van de beugels en de vlaggenmasten
herstel en aanvullen naar oorspronkelijk model van de smeedijzeren trekbellen
herstel en aanvullen naar oorspronkelijk model van de smeedijzeren voetschrapers ter hoogte van de inkomdeuren
herstel en onderhoud en aanvullen naar oorspronkelijk model van de schildering van de huisnummers
onderhoud en herstel van gepleisterde beeltenis en nis van het Beggabeeld in poortgebouw Begijnhof 1
onderhoud van bas-reliëf H. Famillie boven toegangsdeur Begijnhof 27

Maatregel (62)

Reconstructie van verdwenen bellen en in gebruik nemen mechanisme

Maatregel (63)

Restauratie voetschrapers en verplaatsen stenen relict voetschrapers

Maatregel (64)

Vervangen beeldverstorende dakbedekkingen

•

vervangen van de sterk verweerde asbest cementleien door natuurleien volgens oorspronkelijk model en in analogie met
de gerestaureerde dakvlakken;

Maatregel (65)
•
•
•

Herstellen van dakschade, dichten en afdichten van lekken

herstel, onderhoud van de natuurleien dakbedekking op de hoofdvolumes van de historisch waardevolle gebouwen
herstel en onderhoud van de Boomse dakpannen op de historisch waardevolle bijgebouwen;
herstel en onderhoud van alle dakdoorvoeringen en dakaansluiting met loketlood;

Maatregel (66)

Hermetsen van gehavende schoorstenen en herstel originele afwerking

Maatregel (67)

Verwijderen van beeldverstorende goten en regenwaterafvoeren (PVC, bakgoten,...) en
herstel naar historisch voorbeeld

•
•
•

herstel en onderhoud van regengoten: op diverse plaatsen wordt dit (terug) uitgevoerd met zinken goot op houten plank
gesteund door smeedijzeren consoles;
herstel en onderhoud van de zinken regenwaterafvoeren met metalen beugels en smeedijzeren voetbuizen
reconstructie afwatering naar de Steenweg

Maatregel (68)

Herstel historische kroonlijsten

Maatregel (69)

Bestrijden van houtaantastende zwammen, schimmels, houtborende insecten en vochtaantasting

•
•

zowel binnen als aan de buitenzijde van de historische dakconstructies en aan de verschillende types van buitenschrijnwerk (ramen, inkomdeuren, buitenluiken en van buitenaf zichtbare binnenluiken);
van houtwerk van de oude pomp op binnenruimte hof

Maatregel (70)

Conserveren en restaureren van de cultuurgoederen

Maatregel (71)

Conserveren, restaureren en herwaarderen van historische interieurs

Hoewel niet elk interieur van het begijnhof mee beschermd is, moet er toch omzichtig mee worden omgegaan. De interieurs
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bepalen eveneens in grote mate het karakter en de waarde van het begijnhof. Enkel de gebouwen die als monument beschermd werden hebben automatisch een beschermd interieur. In dit begijnhof zijn dit de begijnhofkerk, het Fundatiehuis,
het poortgebouw aan de Begijnenstraat, het Gildehuis en de Infirmerie. Er moet zowel bij de monumenten als bij de andere
woningen gestreefd worden naar een restauratie van de historische elementen, waarbij zo veel mogelijk van het oorspronkelijke materiaal behouden wordt en tegelijk voldaan wordt aan het hedendaagse wooncomfort.
Het interieur van een woning is steeds onderhevig aan veranderende noden en normen, het is dan ook belangrijk een goede
afweging te maken tussen het behoud van het historische interieur en de aanpassingen nodig voor functieveranderingen,
herbestemmingen, enzovoort. Het basisprincipe moet zijn zoveel mogelijk met reversibele ingrepen te werken. Een aantal
gebouwen worden gekenmerkt door te harde restauraties en renovaties uit het verleden, denken we hierbij onder andere aan
het interieur van het als monument beschermde Fundatiehuis en het interieur van het Convent. Het is voor deze interieurs
dat in de toekomst een restauratiedossier moet worden opgemaakt, waarbij men bekijkt hoe men de interieurs kan herstellen
en herwaarderen, hoe men de historische erfgoedelementen terug kan laten spreken en de beeldverstorende ingrepen kan
herstellen.
Het is niet de bedoeling de historische situatie volledig te bewaren en als het ware onder een spreekwoordelijke glazen stolp
te plaatsen. Het begijnhof hoeft geen museum te zijn, het gebruik ervan moet juist de instandhouding bevorderen.
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HOOFDSTUK 07
OPVOLGING
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HOOFDSTUK 07 OPVOLGING
Het is noodzakelijk om voor een omvangrijk monumentaal geheel als het Begijnhof een gestructureerde opvolging van het
beheersplan te voorzien en wel om de volgende redenen:
> Het gaat om een combinatie van landschappen, openbaar domein en private woningen die actief ‘gebruikt en beleefd’
worden en dus niet als een statisch monument mogen beschouwd worden. Dat houdt uiteraard ook in dat er op termijn
makkelijker conflicten zullen ontstaan tussen hedendaagse noden en de vastgelegde beheersvisies. Er zal dus zeker nood zijn
aan een werkgroep die al ingewerkt is in het beheersplan en in dergelijke gevallen kan arbitreren en oplossingen aanreiken;
> Monumentenzorg is geen passieve materie: materialen degraderen voortdurend, bomen groeien soms anders dan gepland
en bepaalde biotopen worden soms totaal onverwacht bedreigd door externe impact. Zelfs goed ingestudeerde beheersmaatregelen zullen soms/op termijn moeten bijgestuurd worden. Er is dus nood aan permanente bijsturing van de eerder
afgesproken beheersmaatregelen. Dat kan best gebeuren door een weerkerend overleg of als het om ingrijpende correcties
zou gaan om m.b.v. een officiële up-date van het beheersplan;
> Er zijn te veel betrokken gebruikers en adviserende instanties en soms verdedigen die ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen.
Overleg is essentieel om erop toe te zien dat de beheersdoelstellingen gecoördineerd worden;
> Overleg met bewoners of stedelijke gebruikers is een basisvoorwaarde die ingebed is in de randvoorwaarden van de betoelaging: dergelijke inspraak moet dan ook niet beperkt blijven tot overlegmomenten bij de opmaak van het beheersplan maar
moet een georganiseerd vervolg krijgen in geval van tussentijdse evaluaties of ingrijpende aanpassingen.
In deze werkgroep worden best de volgende partijen opgenomen:
•

Afgevaardigden van de technische diensten van OCMW/stadsbestuur.

•

Afgevaardigden van de administratie diensten van OCMW en stadsbestuur

•

Politieke vertegenwoordiging

•

Vertegenwoordiging van de Kerkraad

•

Erfgoedconsulenten, vertegenwoordiging Natuur & Bos
De werkgroep zal jaarlijks twee evaluatierondes voorzien.

Naast de hierboven beschreven redenen blijft dé voornaamste reden tot overleg om de kalender van de te treffen maatregelen die in de planning-tabel werd opgenomen te controleren en bij te sturen. Dit houdt in dat de noodzakelijke onderhoudswerken en restauratieve interventies m.b.v. het aanvragen van alle mogelijke premies zullen worden georganiseerd in nauw
overleg met deze subsidiërende overheden. Aangezien de betoelaging nooit voor 100 % de kosten zal dekken, zal er door het
Bestuur onderzocht worden op welke wijze de inkomsten via de erfpachten kunnen geïnvesteerd worden voor deze budgettaire bijpassing en ondersteuning van de beheerswerken. In dat opzicht zou men in opvolging van het beheersplan ook best een
begeleidend budgettair meerjarenplan opmaken met een raming van de te verwachten onderhoudskosten.
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HOOFDSTUK 08
BIJLAGES

Bouwhistorische evaluatie

Bouwfysische evaluatie

++

zeer waardevol, zeker te bewaren, conserveren en/of restaureren

++

zeer goede staat, frequent op te volgen

+

waardevol, te bewaren, conserveren en/of restaureren

+

redelijke staat, zeker op te volgen

0

niet onderzocht

0

niet onderzocht

-

zonder waarde, niet sterk beeldverstorend

-

matige staat, interventie nodig

--

zonder waarde, beeldverstorend en te verwijderen/herstellen

--

slechte staat, interventie dringend nodig
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HOOFDSTUK 08 BIJLAGE
08.01

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHES EXTERIEUR

08.01.01

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 1 - POORTGEBOUW 1-29
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 1-29 POORTGEBOUW

DATERING
17° 18° 19° 20° 21°

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE
0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
dakbedekking

rechthoekige kunstleien in maasdekking

x
x

boomse pannen op bijgebouw
dakdoorbrekingen

dakkapel

x
x

--

-+

x
x

dakraam
dakkoepel bijgebouw
houten kroonlijst met modillons (VG+AG)

goten

zink (VG+AG)

-

++

-

+

schoorsteen

kroonlijst

+
++

x

regenwaterafvoeren

zink (V)

bijzonderheden

puntgevel met overhoeks topfiaal en geveloren

x

x

kruisverband

x

x

--

x
x

capucienengoot in zink (ZZ)

+
+
+

x
x

kunststof (ZZ)

+

-

+
+
-

-++

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

x

donkerdere baksteen rond deur nummer 29, latere toevoeging (zie nr. 27)
Voegwerk

platvol voegwerk, kalkmortel

Afwerking metselwerk

voegwerk hersteld met cement- of bastaardmortel

> metselaarstekens

metselwerktekens in gesinterde baksteen (14st)
datering 1622 (AG)

> bouwsporen

sporen van gewijzigde gevelopeningen

> bepleisteringen

cementering poortdoorgang met geschilderde plint

> beschilderingen

gekaleide baksteen en natuursteen (kruisvensters)

> dagkanten gevelopeningen

wit gekaleid/bepleisterd

> plint

gecementeerde plint, gepekt

> steigergaten

gedicht en gekaleid

Natuursteen

stootsteen in witte steen aan de linkerzijde van de poort (VG)

++
x

halfsteens verband (RZ)

x

x

x
x

+
++
x

x

geveloren op console in witte steen en deksteen op de oren in witte steen

x
x

natuurstenen hoekblokken
Bijzonderheden

gesinterde ontlastingsboogjes boven ramen

++
++

x
x
x
x
x

+

x
x
x

++
++
++
x

x

x

x
x
x

x
x

-

-

++

x
x
x

beeldnis (AG)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

x

console overhoeks topfiliaal in blauwe steen
poortomlijsting in witte steen en één ijzerzandsteenblok

++
++
++
++

x

houten latei in de poortdoorgang, gewijzigde deuropening

-

--

x
x
x

+
+
+

--

++
++
++
++

+
+
-

METALEN ELEMENTEN
ankers

rechte, rechte met krulornament, kruisanker

trekbel

volledig in poortdoorgang

vlaggenmast

oog voor vlaggenmast (V)

dievenstaven

verwijderde dievenstaven in bovenlicht (V), dievenstaven in rond venster (ZZ)

voetschrapers

geen

bijzonderheden

ontgrendelingsmechanisme poort

x

relict van trekbel (A)

++
++
++
++
++

x
x
x

+
--

++

-

++

-

BUITENSCHRIJNWERK
deur nummer 1

originele deur

deur nummer 29

recentere deur, nieuw beslag, vernieuwd bovenlicht

poort

houten poort met beslag (1858)

vensters

geschilderd, deels met oude beglazing

x

x

zolderramen (RZG)
buitenschrijnwerk bijgebouw
dorpels in blauwe hardsteen, gerecupereerde traptrede (nr. 1)

lateien

houten latei boven venster gelijkvloerse verdieping (RZG)

luiken

geen luiken of luikduimen

glas

deels originele beglazing

-

x
x
x

-

x
x

rond raam (LZG)

dorpels

x

x

++

--

+

+
-

--

--

x
x

++
++

x

++

+
+
+

bijzonderheden
OVERIGE
huisnummers

geschilderde huisnummers

borden

verkeersborden en aankondigingsborden

brievenbus

brievenbusklep 29

technieken

elektriciteitskast

x
x
x
x

----

++
0
0

VERHARDINGEN
voorgevel

porfierkasseien, groot formaat

doorrit

porfierkasseien, groot formaat

achtergevel

porierkasseien, klein fotmaat

x
x
x

-
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08.01.02

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 2 - BEGIJNENHUIS 2
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 2

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
dakbedekking

boomse pannen op aanbouw
dakdoorbrekingen

dakkapel
schoorsteen

goten

zink
bakgoot in hout en zink (AG)
capucijnengoot in zink (AG)

regenwaterafvoeren

x

natuurleien in maasdekking

zink met gietijzeren grondpijp (VG en AG)

x
x
x
x
x
x
x

++
++
++

+
+
+
+
+

x
x
x

kunststof (AG)

+
+
+
--

++
+

--

--

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

baksteenmetselwerk in kruisverband

Voegwerk

platvol vloegwerk, met sporen van een dagstreep, uit kalkmortel (VG)

x
x

++
++
x

vernieuwd voegwerk, platvol aangestreken, uit bastaardmortel (AG)

++
+

+

++

Afwerking metselwerk
> muizentand

gemetste muizentand onder dakgoot (VG+AG)

> dagkanten gevelopeningen

onbepleisterde dagkanten, metselwerk

> plint

geen plint of sporen van plint

x
x
x

++

++
++
++
++
++

+

METALEN ELEMENTEN
ankers

gevelankers

trekbel

onderdelen van een trekbel

vlaggenmast

oog boven raam (VG)

voetschrapers

rechts van de voordeur en rechts van de achterdeur

verluchtingsroosters

in keldergaten

x
x
x
x
x

voordeur

originele negentiende-eeuwse opgeklampte deur en bovenlicht

x

> beslag

vernieuwd hang- en sluitwerk

achterdeur

venieuwde achterdeur

vensters

volledig vernieuwd schrijnwerk en glas

dorpels

van ramen en deuren in blauwe hardsteen (VG)

luiken

geen luiken of sporen van luiken aanwezig (VG)

--

BUITENSCHRIJNWERK

glas

x
x

x

x

0
0
++
++

+

++

+

--

++

x
x

volledig vernieuwd

-

-

x

nieuwe dorpels in blauwe hardsteen, machinaal gefrijnd (AG)
ogen van luiken bewaard op de eerste verdieping (AG)

++
x
x

-

++

OVERIGE
huisnummers

geschilderde huisnummer

brievenbus

recent model

verlichting

lantaarn

technieken

leidingen nutsvoorzieningen

x
x
x

x
x
x

++

++
++

-

+

--

0

VERHARDINGEN
aan voordeur

boordstenen pad in gobertangesteen
in achtertuin
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x

pad in platte kasseien
betonnen verharing in cementdallen

+

x

+
++

x

-

-

08.01.03

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 3 - BEGIJNENHUIS 3
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 3

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
Dakbedekking

x
x

natuurleien in maasdekking
ladderhaken

x
x

boomse pannen op bijgebouw
Dakdoorbreking

dakkapel

+
0

x

++
++
++

schoorsteen

x

dakvensters
Goot

x
x

bakgoot (bijgebouw)
Regenwaterafvoer

in kunststof (VG en AG)

+
+
+

x
x

x

+
+
++
--

-

x

gietijzeren grondbuis (VG)
Bijzonderheden

--

-

zink (VG)
capucijnengoot in zink (VG)

++

0

+
+

++
++

x

-

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

baksteenmetselwerk in kruisverband

Voegwerk

platvol vloegwerk, met sporen van een dagstreep, uit kalkmortel (VG)

x
x

++
++
x

vernieuwd voegwerk, platvol aangestreken, uit bastaardmortel (AG)

+
+

+

++

Afwerking metselwerk

x
x

> muizentand

gemetste muizentand onder dakgoot (VG+AG)

> dagkanten gevelopeningen

onbepleisterde dagkanten, metselwerk

> bepleistering

bepleistering van muren op binnenkoertje

> bouwsporen

weggebroken rookkanaal op scheiding met nummer 2

> plint

geen plint of sporen van plint

x

Ankers

gevelankers

Trekbel

smeedijzeren trekbel

Voetschrapers

rechts van de voordeur

x
x
x

Voordeur

originele negentiende-eeuwse opgeklampte deur en bovenlicht

x

> beslag

vernieuwd hang- en sluitwerk

Achterdeur

oude deuren, maar dit waren oorspronkelijk binnendeuren

++
++
x
x

---

+
---

METALEN ELEMENTEN

++
++
++

-

+

++

-

BUITENSCHRIJNWERK

x

x
x

x
0

venster naar ruimte 0.05 met metalen roeden en luikgrendel
Dorpels

van ramen en deuren in blauwe hardsteen (VG en AG)

Luiken

geen luiken of sporen van luiken aanwezig (VG)

--

0

x

volledig vernieuwd schrijnwerk en glas

0
+

> beslag
Vensters

-

0

-

+

x
x

++
++

-+

luiken van gelijkvloers werden verwijderd (AG)
Glas

x
x

volledig vernieuwd (VG)
enkel glas (AG)

-

++
+

+

OVERIGE
Huisnummer

geschilderde huisnummer

Brievenbus

recent model

Technieken

leidingen nutsvoorzieningen

Koer

afdak in lichtdoorlatende kunststof

x
x
x
x

verluchtingskap
bergplaats met betonplaten en golfplaten met hierin verwarmingsinstallatie

x
x
x

x

++

++
++

-----

0
+
--

VERHARDINGEN
Aan voordeur

boordstenen pad in gobertangesteen
In achtertuin

x

pad in platte kasseien
betonnen verharing in cementdallen

+

x

+
++

x

-

-
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08.01.04

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 4 - PASTORIE
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 4 PASTORIE

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°
EXTERIEUR

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

x

natuurleien in maasdekking (AG)
kunstleien in maasdekking (VG)
geglazuurde pannen op bijgebouw

Dakdoorbrekingen

schoorsteen
oude dakvensters

x
x
x

x
x
x

houten kroonlijst op modillons (VG)
houten kroonlijst zonder modillons (AG en bijbouw)

Goot

zink in kroonlijst (VG en AG)

Regenwaterafvoer

in kunststof (VG en AG)

+
+
x

baksteenmetselwerk in kruisverband

sluitstenen en kussens voor luiken in blauwe hardsteen (AG)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

> dagkanten gevelopeningen

onbepleisterde dagkanten, metselwerk

x

> bepleistering

bepleistering van muren op binnenkoertje

> bouwsporen

weggebroken rookkanaal op scheiding met nummer 2

> plint

geen plint of sporen van plint (VG)

++

++
++
++
x

x

--

--

x
x
x

in zink (VG)

++
++

nieuwe dakvensters, recent vernieuwd
Kroonlijst

+
--

--

-++
---

+

+

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

vlechtingen in topgevels
Voegwerk

platvol vloegwerk, aangestreken, uit kalkmortel (VG en AG)
voegwerk met zwarte gruis in middenrisaliet, pilasters, plint, fries en vensteromlijsting
voegwerk bijbouw deels origineel deels herstellingen met cementmortel

Natuursteen

cordonlijsten in witte steen (VG)
dekstenen op middenrisaliet in witte steen (VG)
geveloren en consoles in witte steen (VG)

++
++
++
++
x

+
++
++
++
++

+
+
----

Afwerking metselwerk

x
x
x

gedichtte deuropeningen in bijbouw
gecementeerde plint tuinmuur (AG)

x
x

---

---

x

+

-

+

-

METALEN ELEMENTEN
Ankers

gevelankers (AG)

Bel

oude drukknop van bel

Vlaggenmast

ogen van vlaggenmasten

Voetschrapers

rechts van de voordeur en rechts van de achterdeur

Verluchtingsroosters

kelderroosters

x
x
x
x
x

++
++
++
++
++

x

+
-

BUITENSCHRIJNWERK
Voordeur

aangepaste deur

> bovenlicht

origineel bovenlicht met smeedwerk en ijzeren glasroede

> beslag

vernieuwd hang- en sluitwerk

Achterdeur

originele achterdeur met smeedwerk

> beslag

origineel beslag

Deur bijbouw

opgeklampte deur

Vensters

nieuwe vensters en beglazing naar oospronkelijke model (na 2004) (VG)

origineel beslag
rond venster in middenrisaliet met ijzeren glasroedes (VG)

x
x

deur en ramen gelijkvloers in blauwe hardsteen (VG en AG)
ramen eerste verdieping in witte steen (VG)

Luiken

-

0
++
++
++
++

x

+

x

+

x

--++

++
x

++

-

x
x

+
--

++
++

+
--

geen luiken of sporen van luiken aanwezig (VG)
luiken van gelijkvloers werden verwijderd, hang en sluitwerk bleef bewaard (AG)

Glas

x

x
x
x
x

vensters van bijgebouw (nog te controleren)

+
+

++

originele eiken ramen met ijzeren glasroeden (AG) werden na 2004 vervangen
Dorpels

-

x

x
x

volledig vernieuwd (VG)
enkel glas (AG)

++

-

++

-

-

x

++

OVERIGE
Huisnummer

geschilderde huisnummer

Brievenbus

recent model

Technieken

leidingen nutsvoorzieningen

Koer

overdekte bergplaats met golfplaten

x
x

x
x
x

++

++
++

---

0
--

VERHARDINGEN
Aan voordeur

boordstenen pad in gobertangesteen
In achtertuin
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x

pad in platte kasseien
betonnen verharing in cementdallen

-

x

+
++

x

-

-

08.01.05

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 5 - BEGIJNENHUIS 5
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 5

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
Dakbedekking

boomse pannen op bijgebouw
Dakdoorbreking

dakkapel
schoorsteen
dakvenster

Goot

in zink (VG)
capucijnengoot in zink (AG)
houten kroonlijst zonder modillons (bijbouw nr.4)

Regenwaterafvoer

x

rechthoekige kunstleien in maasdekking (VG en AG)

in zink (VG)

x
x
x
x
x
x
x
x

--

x

++
++
++

x

--+
-

+
+
+

x
x
x
x

+
++
++

+
+

++

+
+

+

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

baksteenmetselwerk in kruisverband

Voegwerk

platvol voegwerk, aangestreken met sporen van dagstreep, kalkmortel

x
x

bastaardmortel, platvol voegwerk, aangestreken

x
x

+
+

++

Afwerking metselwerk
> muizentand

gemetste muizentand onder dakgoot (VG+AG)

> dagkanten gevelopeningen

onbepleisterde dagkanten, metselwerk

> plint

geen plint aanwezig

x
x
x

++
++
++

x
x
x
x

++
++
++
++

+

METALEN ELEMENTEN
Ankers

eenvoudige rechte gevelankers (roest vervuilt het metselwerk) (VG+AG)

Trekbel

smeedijzeren trekbel

Vlaggenmast

ogen van vlaggenmasten

Voetschrapers

voetschraper links van de voordeur

+
+

BUITENSCHRIJNWERK
Voordeur

oorspronkelijke negentiende-eeuwse opgeklampte voordeur en bovenlicht

> beslag

deurkruk

x
x

vernieuwd slot
Achterdeur

oorspronkelijke achterdeur bijbouw

> beslag

nog te bekijken

Vensters

vernieuwde vensters, geschilderd (VG+AG)

Poort

tuinpoortje (nog te controleren)

Dorpels

deur en ramen in blauwe hardsteen

Luiken

originele luiken op gelijkvloerse verdieping (AG)

Glas

nieuwe beglazing

keukenvenster met luik

origineel luik bijbouw

++
++

x
x

+
++

-

0

x

++

+

x

++

+
+

x
x
x

++
++
++

+
+
+

x

+

x

+

++

OVERIGE
Huisnummer

geschilderde huisnummer

Brievenbus

nieuwe brievenbus

Technieken

leidingen nutsvoorzieningen

Koer

muren op binnekoertje met cementplint
tuinmuur

x
x

x
x
x

+

++

---

-0

x
x

+

+
+

++

VERHARDINGEN
Aan voordeur

boordstenen pad in gobertangesteen
tegels in gobertagesteen
In achtertuin

x

pad in platte kasseien

betontegels op binnenkoertje

-

x
x

+
++
++

x

-

-
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08.01.06

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 6 - BEGIJNENHUIS 6
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 6

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
Dakbedekking

rechthoekige kunstleien in maasdekking (VG+AG)
boomse pannen op bijgebouw

Dakdoorbreking

dakkapel
schoorsteen

x
x
x

dakvenster
Goot

zink (VG)
capucijnengoot in zink (VG)

Regenwaterafvoer

x
x

in kunststof (VG en AG)
in zink met gietijzeren grondpijp (AG)

x

Opgaand metselwerk

baksteenmetselwerk in kruisverband

Voegwerk

platvol vloegwerk, met sporen van een dagstreep, uit kalkmortel (VG)

x
x

x
x

--

+
+

x
x
x

-

+
+

x
x

+
++

--

-+

++

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN

++
++
x
x

vernieuwd voegwerk, platvol aangestreken, uit bastaardmortel (AG)
vernieuwd voegwerk, platvol aangestreken, nog te bekijken (topgevel aanbouw)

+
+

+

++

-

+

Afwerking metselwerk
> dagkanten gevelopeningen

onbepleisterde dagkanten, metselwerk

> kalei

gekaleide muren op binnenkoertje

> bouwsporen

gedichte muuropeningen in snelbouwsteen op koertje

> plint

geen plint of sporen van plint
gecementeerde en gepekte plint aan achterbouw

x

++
x
x

+
+

-

x
x

++
++

++
++
++
++

-

METALEN ELEMENTEN
Ankers

gevelankers

Trekbel

smeedijzeren trekbel

Vlaggenmast

ogen van vlaggenmasten

Voetschrapers

links van de voordeur

x
x
x
x

Voordeur

originele negentiende-eeuwse opgeklampte deur en bovenlicht

x

> beslag

originele deurgreep en slot

Achterdeur

oorspronkelijke achterdeur bijbouw

+
+

BUITENSCHRIJNWERK

Vensters

x
x

vernieuwd, geschilderd (VG en eerste verdieping AG)
oorspronkelijk raam gelijkvloers AG: niet kunnen bezichtigen

Poort

tuinpoortje

Dorpels

van ramen en deuren in blauwe hardsteen (VG en AG)

Luiken

geen luiken of sporen van luiken aanwezig (VG)
oorspronkelijke luiken gelijkvloers (AG)
origineel luik bijbouw

++
++
++

x
+

x

+
0
-

0
0

0

0
0

x

++

+

x
x

++
++

+
+

volledig vernieuwd (VG en eerste verdieping AG)

x

-

Huisnummer

geschilderde huisnummer

Brievenbus

recent model

x
x
x

-

Glas

-

++

OVERIGE

Technieken
Koer

leidingen nutsvoorzieningen
muren op binnenkoertje gekaleid

x

muur in snelbouwsteen op koertje

x
x
x

++

++
++

--

0
+

-

--

+

VERHARDINGEN
Voorgevel

tegels in gobertagesteen
In achtertuin

428 |

x

pad in platte kasseien
boordstenen pad in gobertangesteen
cementdallen

-

x
x

+
++
++

x

-

-

08.01.07

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 7 - BEGIJNENHUIS 7
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 7

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
Dakbedekking

x

kunstleien in maasdekking (VG)

dakkapel
twee gemetste rookkanalen

x
x

Kunststof capucienengoot (bijgebouw)
Regenwaterafvoeren

Zink, met gietijzeren grondpijp

x

++
0

-

+

+

+

+

--

++

x

Kunststof (AG en bijgebouw)

-

--

x
x
x

Zinken capucienengoot (AG)

+

+
+

x
x

rookafvoerpijp (AG)
Zinken goot, ondersteund met plank en ijzeren beugels (VG)

++
++

twee dakvensters, nieuw naar oud model
Goten

+
+

x

stormpannen (bijgebouw)
Dakdoorbrekingen

-x

natuurleien in maasdekking (AG)

x

--

-

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

baksteenmetselwerk in kruisverband

Voegwerk

kalkmortel, aangestreken, dagstreep op lint- en stootvoegen, roodschildering

x
x

++
++
x

vernieuwd platvol en aangestreken voegwerk in cementmortel

x

+
+

-

++

Afwerking metselwerk
> muizentand

muizentand onder de kroonlijst, overpleisterd/gekaleid (VG+AG)

> bepleisteringen

cementeringen op schoorstenen

> dagkanten gevelopeningen

bepleisterd en wit geschilderd (VG+AG)

> plint

geen plint of sporen van plint (VG)

x

zwart gepekte plint (AG)
bepleisterde en gepekte plint (tuinmuur)
> schilderingen

++
x

--

x

witte schilderingen op de muren van het koertje

++
--

x
x

++
++
x
x
x

+

-

+

0

+

-

-

+

METALEN ELEMENTEN
Ankers

gevelankers (VG+AG)

Trekbel

gerenoveerde trekbel (VG)

Vlaggenmast

oog van vlaggenmast

x
x
x

++
++

x
+

+
-

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

oorspronkelijke deur met deels vernieuwd bovenlicht

Deur AG

oorspronkelijke deur met bovenlicht (nog te controleren)

Poort

houten tuinpoortje (beslag nog te controleren)

Vensters

vernieuwde vensters (VG)

x
x
x

nieuwe vensters (AG en bijgebouw)
Dorpels

ramen en deuren in blauwe hardsteen

Lateien

in blauwe hardsteen

Luiken

geen luiken of sporen van luiken (VG)

Glas

nieuw dubbel glas (VG)

x
x
x
x

++
++
++
x
x

0

+

-

++

x
x
x

++
++
++
x
x

nieuw glas (AG)

+
0
-

x
x

+
+

--

++
++

-

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Borden

plakkaat gasaansluiting

Brievenbus

brievengleuf, nieuw model

Verlichting

lantaarn

Technieken

leidingen nutsvoorzieningen

Koer

bergplaats tegen oorspronkelijke tuinmuur
oorspronkelijke tuinmuur

x
x
x
x
x

+
+
+
+

---

x
x

0
-

+
+

++
0

--

0

x
x

verluchtingsbuis van riolering

++

--

x

vier verluchtingsroosters
kijkraampje naar tuin (vroeger wc-raampje)

x
x
x

++

-

++

-

--

VERHARDINGEN
voorgevel

boordstenen pad in gobertangesteen
achtergevel

x

pad in platte kasseien
verharding in dallen in gewassen beton

-

x
x

-

+
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08.01.08

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 8 - BEGIJNENHUIS 8
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 8

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
Dakbedekking

x

kunstleien in maasdekking (VG)

twee gemetse schoorstenen

x
x

twee dakvensters, nieuw naar oud model
dakkapel

capucienengoot in zink (AG)

x

capucienengoot in kunststof (bijbouw)
Regenwaterafvoeren

0
++

x

Zinken goot, ondersteund met plank en ijzeren beugels (VG)

++
-

0

x

rookafvoerpijp (AG)
Goten

+
+
+

x

stormpannen (bijgebouw)
Dakdoorbrekingen

-x

natuurleien in maasdekking (AG)

0
-

+
+

+
--

++

x

in zink (AG)

+

--

x
x
x

+

-

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

baksteenmetselwerk in kruisverband

Voegwerk

kalkmortel, aangestreken, dagstreep op lint- en stootvoegen, roodschildering

x
x

+
x

vernieuwd platvol en aangestreken voegwerk in cementmortel

+
+

++
x

-

++

Afwerking metselwerk
> muizentand

gepleisterde daklijst (VG+AG)

> bepleisteringen

cemetneringen op schoorstenen

> dagkanten gevelopeningen

bepleisterd en wit geschilderd (VG+AG)

> plint

geen plint of sporen van een plint (VG)

muizentand onder dak tuinberging

gecementeerde en gepekte plint tuinmuur

x
x

++
++
x

x
x
x

--

+
++
-

++
++
x

+

+

++

METALEN ELEMENTEN
Ankers

smeedijzeren gevelankers

Trekbel

trekbel links van de deur

Vlaggenmast

oog van vlaggenmast boven deur en twee ogen aan het raam

x
x
x

++
++
++

+
+
+

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

originele deur met bovenlicht

Deur AG

oorspronkelijke deur met bovenlicht

Poort

poortje in tuinmuur

Vensters

vensters verdeeld in kleine ruiten met fijne glasroeden (VG+AG)

Dorpels

deur- en raamdorpels in blauwe hardsteen

Lateien

lateien boven deur en vensters in blauwe hardsteen

Luiken

geen luiken of sporen van luiken (VG)

Glas

beglazing van de vensters
beglazing bovenlicht deur

x
x

++
++
0

x
x
x
x

x

0
+

+
+
+

++
++
++
x

-

x

+
+

++
x

beglazing van de vensters (AG) vernieuwd

+
+

0

x

-

++

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Brievenbus

brievenbusklep

Technieken

leidingen nutsvoorzieningen

Koer

oorspronkelijke tuinmuur

x
x

x

+
+
0

x

++
x
x

tegen de oorspronkelijke tuinmuur werd een bergplaats opgericht
verluchtingsbuis van de riolering

++

---

+
+

--

-

VERHARDINGEN
Voorgevel

boordstenen pad in gobertangesteen
tegels in gobertagesteen
Achtergevel

430 |

x

pad in platte kasseien

betonnen verharding in cementdallen

-

x
x

+
++
++

x

--

-

08.01.09

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 9 - BEGIJNENHUIS 9
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 9

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

x
x

kunstleien in maasdekking (VG+AG)
stormpannen (bijgebouw)

Dakdoorbrekingen

twee dakkapellen
gemetst met bepleistering en kalei

Goten

in zink, op smeedijzeren consoles

x

capucijnengoot in zink (AG)
capucijnengoot in kunststof (bijbouw)
Regenwaterafvoeren

in zink met gietijzeren grondbuis (VG)

Bijzonderheden

keldergat

x

in kunststof (AG)

-

+
+

x
x
x

metselwerk schoorstenen

Kroonlijst

--

++
++
x
x
x
x
x

+

+

--

-

+
--

x

++

--

++

--

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

kruisverband, sporadisch gesinterde stenen (VG+AG)

?

x

x
x

halfsteens verband in nieuwe muren tuinberging
Voegwerk

--

++

x

kalkmortel, aangestreken, dagstreep op lint- en stootvoegen, roodschildering

+

+

herstellingen met cementmortel

x

platvol voegwerk, aangestreken, cementmortel

x

-

++

Afwerking metselwerk
> metselaarstekens

datum 1716 in gestinterde baksteen (VG+AG)

> bouwsporen

diverse bouwsporen van gewijzigde gevelopeningen, duidelijke bouwnaden
sporen van de daklijn van het afgebroken huisje op de zolder oud deel nummer 9

> bepleisteringen

x
x
x

++
++
++

x
x
x
x

cementeringen op de schoorsteen
cementeringsporen op metselwerk (VG)
cementering op kopse gevels

----

0
-

x

> dagkanten gevelopeningen

gepleisterde dagkanten (VG+AG)

> plint

geen plint

Bijzonderheden

gesinterde stenen boven oude rollagen

x

Ankers

gevelsankers, deels met krulspie

x

Trekbel

links van de voordeur

Vlaggenmast

die ogen van vlaggenmast (beugel ontbreekt)

Dievenstaven

4 staven in keldergat

Bijzonderheden

metalen staaf in bouwspoor toegemetste deur (VG)

++
++

0
?

gecementeerde en gepekte plint op tuinmuur

+
+
+

x

+

+
---

++

+

METALEN ELEMENTEN

x
x
x

++
++
++
++

x
0

0

+
---

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

deur met bovenlicht

Deur AG

deur met bovenlicht

Deur bijgebouw

nieuwe deur, gevernist

Poort

tuinpoortje

Vensters

negentiende-eeuwse vensters (VG)

Dorpels

dorpels van deur en ramen in blauwe hardsteen

Lateien

lateien in blauwe hardsteen

Luiken

duimen en wervel van kelderluik

Glas

beglazing deur

x
x
x

0

0
++

x
x

ramen van bijgebouw

beglazing vensters (gedeeltelijk) (VG)

++
++

x

0
-

--

0

x
x
x
x

+
-

++
++
++
x
x

+
+
-

0

++
+

+

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Brievenbus

brievenbusklep in deur

Technieken

leidingen nutsvoorzieningen

Koer

oorspronkelijke tuinmuur

x

x
x
x

+
--

0

x

++
x
x
x

tegen de oorspronkelijke tuinmuur werd een bergplaats opgericht
verluchtingen van de keuken
verluchtingsbuis van de riolering

++
++

+
+

---

0
0

VERHARDINGEN
Voorgevel

boordstenen pad in gobertangesteen
betontegels
Achtergevel

x

pad in platte kasseien

verharding in cementdallen

-

x

+
++

x
x

x

---

-
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08.01.10

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 10 - BEGIJNENHUIS 10
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 10

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
Dakbedekking

x
x

kunstleien in maasdekking (VG+AG)
boomse pannen op bijgebouw

Dakdoorbreking

2 daklichten, aangebracht in 2004, naar negentiende-eeuws model
zink met smeedijzeren consoles (VG)

x

capucijnengoot in zink (AG)
in zink (AG met gietijzeren voetbuis)
in kunststof

+
++

x

één nieuwere gemetste schoorsteen en één rookafvoerpijp

Regenwaterafvoer

+
+

x
x

twee oudere gemetste schoorstenen
dakkapel

Goot

--

x
x

+

--

0
0

+

x
x
x
x

-

+
+
+

++
+
+

--

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

kruisverband (VG+AG)

Voegwerk

baksteenmetselwerk in halfsteensverband (bijgebouw)
platvol voegwerk in kalkmortel met dagstreep op lint- en stootvoegen (VG)

x
x

x

x
x
x

witte cementmortel, platvol voegwerk (AG)

x

--

+
+

--

-

x

omlijsting deur en negblokken in witte steen

-

+
++

x
x

herstellingen in cementmortel (VG)
Natuursteen

++
x

+
+

++

Afwerking metselwerk

x
x

x
x

> dagkanten gevelopeningen

bepleisterd en wit geschilderd (VG+AG)

> kalei

imitatiespeklagen (VG), op steigergaten (VG+AG) en deuromlijsting

> bouwsporen

aangepaste raamopeningen (VG+AG)

> plint

geen plint of sporen van plint

> bepleistering

cementbepleistering tot hoogte 3 meter (AG)

> bijzonderheden

bogen in gesinterde bakstenen

x

x

Ankers

smeedijzeren krulspieankers (VG+AG) en langere rechte ankers 1ste verdieping (VG+AG)

x

x

Trekbel

trekbel rechts van de deur

Diefijzers

in bovenlicht deur (VG) en kelderraam (AG)

x

++
++
++
++

x
x

+
+
+

--

+
+

++

METALEN ELEMENTEN

x

x
x
x

++
++
++
++

x

raam kopse gevel (bijgebouw)
Voetschrapers

x
x

++
++
++
++
++

x

eenvoudige smeedijzeren voetschraper rechts van de voordeur

+
+
+
+

BUITENSCHRIJNWERK
Voordeur

Originele voordeur met bovenlicht

> beslag

oud beslag

Achterdeur

Opgeklampte deur met originele gietijzeren kruk (bijgebouw)

Vensters

zesvlak-vensters (VG+AG)

x

x
x

x

aangepaste krukspanjoletten (VG+AG)

x
x

originele krukspanjoletten eerste verdieping (AG)
klein venster met dievenstaven (AG) (mogelijk zijn de dievenstaven ouder dan raam)
venster bijgebouw
Dorpels

dorpels van deur en ramen in blauwe hardsteen

Luiken

origineel luik op kopse gevel aanbouw

Glas

vernieuwde beglazing

-++

x
x

+
++
++
++

x

0
0
+
+
+
+

-

x
x
x

bewaarde binnenluiken (VG)

+
+
+
+

x

0

-

++

OVERIGE
Huisnummer

geschilderde huisnummer

Brievenbus

brievenbusklep recenter model

Verlichting

lantaarn tegen de gevel bevestigd (ouder model)

Technieken

allerlei nutsvoorzieningen

Koer

verluchtingsrooster en -kappen
sporen van dagkant en duimen van kruisvensterluik (AG)

x
x
x
x
x
x

+

++

-

+
+

+
x

---

0
+

x

++

VERHARDINGEN
Aan voordeur

pad met kasseien en vier tegels, nog te specifiëren

In achtertuin

verharing met kasseien
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x

x

+
0

++
++

+
+

08.01.11

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 11 - BEGIJNENHUIS 11
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 10

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
Dakbedekking

x
x

kunstleien in maasdekking (VG+AG)
boomse pannen op bijgebouw

Dakdoorbreking

2 daklichten, aangebracht in 2004, naar negentiende-eeuws model
zink met smeedijzeren consoles (VG)

x

capucijnengoot in zink (AG)
in zink (AG met gietijzeren voetbuis)
in kunststof

+
++

x

één nieuwere gemetste schoorsteen en één rookafvoerpijp

Regenwaterafvoer

+
+

x
x

twee oudere gemetste schoorstenen
dakkapel

Goot

--

x
x

+

--

0
0

+

x
x
x
x

-

+
+
+

++
+
+

--

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

kruisverband (VG+AG)

Voegwerk

baksteenmetselwerk in halfsteensverband (bijgebouw)
platvol voegwerk in kalkmortel met dagstreep op lint- en stootvoegen (VG)

x
x

x

x
x
x

witte cementmortel, platvol voegwerk (AG)

x

--

+
+

--

-

x

omlijsting deur en negblokken in witte steen

-

+
++

x
x

herstellingen in cementmortel (VG)
Natuursteen

++
x

+
+

++

Afwerking metselwerk

x
x

x
x

> dagkanten gevelopeningen

bepleisterd en wit geschilderd (VG+AG)

> kalei

imitatiespeklagen (VG), op steigergaten (VG+AG) en deuromlijsting

> bouwsporen

aangepaste raamopeningen (VG+AG)

> plint

geen plint of sporen van plint

> bepleistering

cementbepleistering tot hoogte 3 meter (AG)

> bijzonderheden

bogen in gesinterde bakstenen

x

x

Ankers

smeedijzeren krulspieankers (VG+AG) en langere rechte ankers 1ste verdieping (VG+AG)

x

x

Trekbel

trekbel rechts van de deur

Diefijzers

in bovenlicht deur (VG) en kelderraam (AG)

x

++
++
++
++

x
x

+
+
+

--

+
+

++

METALEN ELEMENTEN

x

x
x
x

++
++
++
++

x

raam kopse gevel (bijgebouw)
Voetschrapers

x
x

++
++
++
++
++

x

eenvoudige smeedijzeren voetschraper rechts van de voordeur

+
+
+
+

BUITENSCHRIJNWERK
Voordeur

Originele voordeur met bovenlicht

> beslag

oud beslag

Achterdeur

Opgeklampte deur met originele gietijzeren kruk (bijgebouw)

Vensters

zesvlak-vensters (VG+AG)

x

x
x

x

aangepaste krukspanjoletten (VG+AG)

x
x

originele krukspanjoletten eerste verdieping (AG)
klein venster met dievenstaven (AG) (mogelijk zijn de dievenstaven ouder dan raam)
venster bijgebouw
Dorpels

dorpels van deur en ramen in blauwe hardsteen

Luiken

origineel luik op kopse gevel aanbouw

Glas

vernieuwde beglazing

-++

x
x

+
++
++
++

x

0
0
+
+
+
+

-

x
x
x

bewaarde binnenluiken (VG)

+
+
+
+

x

0

-

++

OVERIGE
Huisnummer

geschilderde huisnummer

Brievenbus

brievenbusklep recenter model

Verlichting

lantaarn tegen de gevel bevestigd (ouder model)

Technieken

allerlei nutsvoorzieningen

Koer

verluchtingsrooster en -kappen
sporen van dagkant en duimen van kruisvensterluik (AG)

x
x
x
x
x
x

+

++

-

+
+

+
x

---

0
+

x

++

VERHARDINGEN
Aan voordeur

pad met kasseien en vier tegels, nog te specifiëren

In achtertuin

verharing met kasseien

x

x

+
0

++
++
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08.01.12

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 12 - GILDEKAMER
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 12

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

x

rechthoekige kunstleien in maasdekking (VG+AG)
boomse pannen op bijgebouw

Dakdoorbrekingen

schoorsteen in metselwerk (had oorspronkelijk 1 imitatiespeklaag)

x

x

dakkapel
kroonlijst op geprofileerde houten klossen, overschilderd

Goten

zink (VG+AG)

Regenwaterafvoeren

zink met gietijzeren grondbuis (VG)

-++
++

x

kunststof (AG)
zink (bijgebouw)

+

0

zinken capucienengoot, geschilderd (bijgebouw)

-

+
x
x

schoorsteen in metselwerk aan dakvoet
Kroonlijst

--

x
x
x

x
x
x
x

+
+
+
+

+
+
--

-

+

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

baksteenmetselwerk in kruisverband (VG+AG+bijgebouw)

Voegwerk

knipvoegen (heropvoeging van de gevel in 1904) (VG)

x

x

herstellingen in cementmortel
platvol voegwerk in cementmortel (AG)
Natuursteen

omlijsting deur in witte steen
omlijsting bovenlicht deur in witte steen

++
++

x
x
x

+
-

--

x
x

++
++

--

Afwerking metselwerk
> bouwsporen

weggewerkt door baksteenimitatie en roodschildering (VG)

> bepleisteringen

cementbepleistering van de plint (was in 1909 al bepleisterd) (VG+AG+bijgebouw)

x
x

sporen van gewijzigde gevelopeningen (AG)
imitatiespeklagen in pleisterwerk
imitatie natuursteen raamomlijsting
wiggen in rollagen

?

> baksteenimitatie

om bouwsporen weg te werken

> dagkanten gevelopeningen

bepleisterd met natuursteenimitatie

Bijzonderheden

datumsteen '1713'

x

Ankers

krulspieankers en twee Y-vormige ankers

x

Trekbel

rechts van de voordeur

Vlaggenmast

oog boven venster laatste travee (VG)

Dievenstaven

voor de ramen (VG+AG)

Bijzonderheden

op de plaats van het gildebord hing vroeger een oude lantaarn

x
x
?
x

++
++
x
x
x
?
x
x

+
+

+
++
++
++
++
++
++

0

---

-

--

METALEN ELEMENTEN

voor het keldergat (AG)

x

++
++

x
x
x
x
x

-

+
++
++

-

+

++
++

-

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

oude deur met bovenwaaier, oud beslag

Deur AG

houten deur

Vensters

vernieuwd,wit geschilderd (VG)

x

x
x

vensters in eik, nieuw, ongeschilderd (AG)
venster bijgebouw
Dorpels

dorpels van deur en ramen in blauwe hardsteen

Lateien

in blauwe hardsteen

Luiken

geen luiken of sporen van luiken

Glas

vernieuwd (VG+AG)

x
x
x

x
x
x

+

+
+
+

+
++
++
++
++

x

+
+

+

++

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Brievenbus

brievengleuf in voordeur, nieuwer model

Gildebord

aangebracht na ca 1970

Belettering

geschilderde letters op voordeur

Borden

verweerd bord 'beschermd monument'

Technieken

elektriciteitskabels

x
x

-

x
x
x
x

++
++

---

0
+
-

-

--

0

VERHARDINGEN
Voorgevel

diverse kasseien en tegels, te specifiëren

Achtergevel

verharding in cementdallen
verharding in witte steen
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x

x
x

+

++

-0

++

--

08.01.13

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 13 - BEGIJNENHUIS 14A
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 14a

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

x

natuurleien
boomse pannen op bijgebouw

Dakdoorbrekingen

x

schoorsteen in metselwerk
dakkapel

x
x
x
x

Kroonlijst

bepleisterde kroonlijst

Goten

zink (VG+AG) ondersteund door ijzeren beugels

Regenwaterafvoeren

zink met gietijzeren grondbuis (VG)

x

baksteenmetselwerk in kruisverband (VG+AG+bijgebouw)

x

+
+
+

x

++
+
++
++

x
x

x

--

+
-

-

+
+

+

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

hermeting in halfsteens verband (bijgebouw)
Natuursteen

latei uit witte steen boven keldergaten

Voegwerk

knipvoeg (1904)

x
x

++

x
x
x
x

herstellingen in cementmortel
platvol voegwerk in cementmortel (AG)

+
+
+

+
++
++

--

---

x

0
0

Afwerking metselwerk
> bouwsporen

x

weggewerkt door baksteenimitatie en roodschildering (VG)

> steigergaten

gekaleid VG en ongekaleid AG

> bepleisteringen

cementbepleistering van de plint (was in 1909 al bepleisterd) (VG+AG+bijgebouw)

x
x

cementering op de schoorsteen

x

imitatiespeklagen in pleisterwerk
> baksteenimitatie

om bouwsporen weg te werken

> dagkanten gevelopeningen

sporen van kalei/pleisterwerk

> metselaarsteken

6 van een jaartal

Bijzonderheden

gesinterde stenen in ontlastingsboogjes bouwsporen achtergevel

++
++
++

x

sporen van gewijzigde gevelopeningen (AG)

x
x
x
x

+

-

-++
++
++
++
++
++

x
x
x
x

gesinterde stenen in ontlastingsboogjes kelderramen

+
+
+

--+
+

METALEN ELEMENTEN
Ankers

x

krulspieankers
X-vormig anker, te zien vanop de zolder van nummer 13
rechte ankers, te zien vanaop de zolder van nummer 13

Trekbel

relict van een trekbel, rechts van de deur

Vlaggenmast

oog boven de voordeur

Dievenstaven

voor de ramen (AG)

x

x
x
x
x
x

x

-

--

++
++

--

+
+

+

x

voor het keldergat (VG)

++
++
++
++

+

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

oude deur met bovenwaaier, oud beslag

Deur AG

deur AG

Vensters

houten 8-vlak en 6-vlakvensters (VG+AG)

x
0
x

dorpels van deur en ramen in blauwe hardsteen

Lateien

in blauwe hardsteen

Luiken

geen luiken (VG) maar wel houten binneluiken

Glas

oud glas (VG), deels vernieuwd

+

0

0

x
x
x
x
x

luikduimen en haak van luik bewaard bij keldergat

++
0

vensters bijgebouw
Dorpels

0

x

ramen linker travee VG, vernieuwd

++
0

++
++
++
++
++

+
+
0
+

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Brievenbus

geen

Technieken

geen

x

+

++

VERHARDINGEN
Voorgevel

langwerpige boordstenen in witte steen
stoepje met gobertangestenen
Achtergevel

x

kasseien voor de voordeur

niet kunnen bezichtigen

x
x

x
x

-

+

x
x

++
++
0

0

-0
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08.01.14

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 14 - BEGIJNENHUIS 14B
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 14b

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

x
x

kunstleien
boomse pannen op bijgebouw

Dakdoorbrekingen

x

schoorsteen in metselwerk
dakkapel

--

x
x

bepleisterde kroonlijst

Goten

zink (VG+AG) ondersteund door ijzeren beugels

0

Regenwaterafvoeren

zink met gietijzeren grondbuis (VG)

x

x

+

0

0

x
x

+
++

twee dakramen
Kroonlijst

-+
+

++
x
x

+
+
+

-++

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

baksteenmetselwerk in kruisverband (VG+AG+bijgebouw)

x

x

++
x

hermetsing in halfsteens verband (bijgebouw)
Natuursteen

latei uit witte steen boven raam AG

Voegwerk

platvol voegwerk in kalkmortel (VG)

x

x
x

+
+

++
++

x
x

herstellingen in cementmortel

-

+
-

-x

platvol voegwerk in cementmortel (AG)

-

++

Afwerking metselwerk
> bouwsporen

bouwnaad
sporen van gewijzigde gevelopeningen (AG)

> steigergaten

gekaleide steigergaten (VG+AG)

> bepleisteringen

cementering op de schoorsteen en bijbouw

> kalei

kaleilaag achtergevel

x

x
x
x

sporen van imitatiespeklagen in pleisterwerk of kalei (AG)
> dagkanten gevelopeningen

wit gepleisterde dagkanten

Bijzonderheden

gesinterde stenen in ontlastingsboogjes bouwsporen (VG+AG)

x

++
++
++

x

x
x

gesinterde stenen in datum '16XX'

x
x

Ankers

rechte ankers, mogelijk voorheen krulspieankers

x

Trekbel

trekbel links van de deur

Voetschraper

smeedijzeren voetschraper in blok blauwe hardsteen

Vlaggenmast

oog boven raam

Dievenstaven

voor de ramen (AG)

x
x
x
x
x

Deur VG

oude deur met bovenwaaier, oud beslag

x

Deur AG

deur AG - niet kunnen bezichtigen

Vensters

houten 6-vlakvensters (VG+AG)

x
x
x

++
++
+

-x

-

++
++
++
++
++

-+
++
++

METALEN ELEMENTEN

x

++
++
++

+
-

+
++

+

BUITENSCHRIJNWERK

++

dorpels van deur en ramen in blauwe hardsteen

Lateien

in blauwe hardsteen

Luiken

geen luiken (AG) maar wel houten binneluiken!!

Glas

oud glas (boven deur), ramen vernieuwd

0

0

0

x
x
x
x
x

+
0

+

vensters bijgebouw - niet kunnen bezichtigen
Dorpels

0

+
0
++
++
++

x

+
+
0

+

+

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Brievenbus

brievengleuf, recent model

Verlichting

lantaarn met oude arm maar vernieuwd lantaarnlicht

Technieken

opbouw nutsleidingen en ventilatie

x
x

+
-

x
x

++
-

--

0

VERHARDINGEN
Voorgevel

langwerpige boordstenen in witte steen
stoepje met gobertangestenen
Achtergevel

x
x

x
x

-

x
x
x

+
++
++
++

0

recuperatiedorpel in blauwe hardsteen
betonnen verharding
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x

kasseien voor de voordeur

--

--

08.01.15

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 15 - BEGIJNENHUIS 15
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 15

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

kunststofleien (VG+AG)

Dakdoorbrekingen

schoorsteen in metselwerk

x
x

dakkapel
bepleisterde kroonlijst

Goten

zink (VG) ondersteund door ijzeren beugels

x

kunststof (AG)

x

kunststof met gietijzeren grondbuis (VG)

++

+

--

0

x

zink (AG)
Regenwaterafvoeren

-+

x

twee grote dakvensters
Kroonlijst

--

x
x

++
x
x
x
x

-

-+

+
+

-+

++

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

x
x
x
x
x
x
x

baksteenmetselwerk in kruisverband (VG+AG+bijgebouw)
tuinmuur in kruisverband
vlechtingen en overhoeks topfiliaal op puntgevel dakkapel

Natuursteen

latei uit witte steen en negblokken gedicht raam (AG)
consoles onder schouders gevelbekroning en witte steen in rondboog
jaarsteen
blok witte steen in tuinmuur

Voegwerk

platvol voegwerk in kalkmortel met sporen van dagstreep (VG)

x
x
x

++
++
++
++
++
++
++
++

x
x
x
x

herstellingen in cementmortel
platvol voegwerk in cementmortel (AG)

+
+
+
--

-x

+

+

Afwerking metselwerk
> bouwsporen

sporen van gewijzigde gevelopeningen (VG+AG)

> steigergaten

gekaleid (VG+AG)

> bepleisteringen

cementering op de schoorsteen

x
x

x
x

++
++
x
x

cementering van de plint (AG en tuinmuur)

--

gekaleid deel achtergevel
gepekte plint

rondboog in gesinterde steen, bouwspoor (AG)

x
x
x

Ankers

krulspieankers (VG) en rechte ankers (AG)

x

Trekbel

relict van een trekbel, rechts van de deur

Vlaggenmast

oog boven raam

> dagkanten gevelopeningen

sporen van kalei/pleisterwerk

Bijzonderheden

verspreide gesinterde stenen in het gevelmetselwerk

++
++

0

natuursteenimitatie op overhoeks topfiliaal
> schilderingen

+

x

sporen van imitatiespeklagen in pleisterwerk (AG)

x
x
x

+
-

x
x

---

-

+
+
++
++
++

+
+

METALEN ELEMENTEN

x
x
x

++
+
+

+
--

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

oude deur met bovenwaaier, oud beslag

Deur AG

oude deur met bovenlicht (bouwspoor rondboogdeur) met oud beslag

Poort

tuinpoortje

Vensters

vernieuwde vensters (VG)

x
x

x

houten ramen (AG)

++
++
x
x
x

dorpels van deur en ramen in blauwe hardsteen

0

Lateien

in blauwe hardsteen

Luiken

luikduimen bewaard (VG), de luiken zelf werden verwijderd

Glas

oud glas in voordeur (VG), overig glas vernieuwd

x
x
x
x
x

oud glas in de ramen (AG)

0
++
++

vensters bijgebouw niet kunnen nakijken
Dorpels

+
+

+
+

+

0

0

x
x

+
+

x
x

+
+

+
+
+
+
+

++

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Brievenbus

nieuwe brievengleuf

Technieken

nutsleidingen

Verlichting

nieuw armatuur aan achterdeur

Afdak

afdakje boven achterdeur

Verluchting

verluchtingsroosters en -kappen in AG

x
x
x
x
x
x

+

++

------

0
0
0
0
0

VERHARDINGEN
Voorgevel

x

kasseien pad voordeur
boordstenen in Gobertangesteen

x

x

x

x

x

x

stoepje met Gobertangestenen
Achtergevel

recentere tegels

-

++
x

betondallen

--

+
++

x

--

-0
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INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 16 - BEGIJNENHUIS 16
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 16

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

rechthoekige kunstleien (VG+AG)
boomse pannen op tuinberging

Dakdoorbrekingen

x

twee schoorstenen uit baksteenmetselwerk
dakkapel

Kroonlijst

overpleisterde kroonlijst

Goten

zink op metalen beugels (VG)

x

x
x
x
x

--

zink met gietijzeren grondpijp (VG)
kunststof (AG)

---

+
+

++
++

x
x
x
x

zink (AG)
Regenwaterafvoeren

x
x
x

+
--

--

+
+

+
+

-

--

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

x
x
x

baksteenmetselwerk in kruisverband
tuitgevel met overhoeks topfiliaal en vlechtingen (AG)

Voegwerk

platvol voegwerk met kalkmortel en dagstreep (VG)

x

x

++
++
++

x
x
x

herstellingen met cementmortel (VG+AG)
platvol voegwerk met cementmortel (AG)
oude gevelafwerking met dagstreep is zichtbaar op de zolder van nummer 17

x

bouwsporen gewijzigde gevelopeningen (VG+AG)

x
x

+
-

--

+
++

++

Afwerking metselwerk
> bouwsporen

twee gedichte kloosterramen (AG)
> beschilderingen

x
x
x

sporen van kalei of bepleistering (VG)
bepleisterde dagkanten (AG)

> bepleistering

natuursteenimitatie op topfiliaal (AG)

> plint

onbepleisterde plint, geen sporen van vroegere beschildering (VG)
gedichte en gekaleide steigergaten (VG+AG)

Natuursteen

datumsteen 'ANNO' in witte steen

x

omlijsting bovenlicht deur AG
verspreide gesinterde bakstenen
gesinterde stenen in rondboog achterdeur (AG)

-+

+

-

-

-

x
x
x
x
x
x
x

consoles onder schouders gevelbekroning en witte steen in rondboog
Bijzonderheden

++
++
++
0

blokken witte steen in overgang met nummer 18 (VG+AG)

+
+
+

-

x
x

gecementeerde plint (AG)
> steigergaten

++
++
x

gekaleide wiggen boven achterdeur (AG)
> dagkanten gevelopeningen

x
x

kaleilaag boven plint (AG)

++
++
++
++
++
++
++

+
-+
+
+

METALEN ELEMENTEN
Ankers

x
x

krulspieankers (VG) met loodmenie
rechte ankers met ingesneden ornamenten

Trekbel

relict van een verwijderde trekbel

Vlaggenmast

twee ogen voor vlaggenstok

Dievenstaven

dievenstaven boven keldergat

Verluchtingsroosters

gietijzeren rozetvormige verluchtingsroosters, 2 stuks

Bijzonderheden

2 verluchtingsopeningen zonder rooster

x

++
++

x
x
x
x
x
x

+

+
--

++
++
++
++

+
---

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

deur met bovenlicht

Deur AG

rondboogdeur met bovenlicht

Poort

poortje in tuinmuur

Vensters

vernieuwde 6-vlak-vensters (VG+AG)

x

in blauwe hardsteen

Lateien

in blauwe hardsteen

0

x

zolderluik in dakkapel (AG)
Glas

0
+

x
x
x

vernieuwd enkel glas (VG)

++
++
++
++
++
++
++

x

luiken werden verwijderd, maar duimen en wervels zijn bewaard (VG+AG)

+
-

0

x
x
x

latei boven keldergat in witte steen (AG)
Luiken

++
++
x

oude glasroeden in bovenlicht deur (AG)
Dorpels

x
x

-

+
+
+

-

+

++

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Brievenbus

gedichte brievengleuf

Bel

moderne drukknop bel

Verlichting

lantaar met oude arm maar nieuw lantaarnlicht

Verluchting

verluchtingsroosters en -kap

Technieken

nutsvoorzieningen

x
x
x
x
x
x

------

++
0
0
+

+
0
0

VERHARDINGEN
Voorgevel

langwerpige boordstenen in witte steen
stoepje met gobertangestenen
Achtergevel
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x

kasseien voor de voordeur

verharding in cementdallen

x
x

x
x

-

x
x

+
++
++

x

--

--

08.01.17

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 17 - CONVENT
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 17

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

rechthoekige kunstleien (VG+AG+bijbouw)

x

boomse pannen op bijbouw en tuinmuur
Dakdoorbrekingen

moderne dakvensters

x

schoorsteen in baksteenmetselwerk
Kroonlijst

bepleisterde kroonlijst (VG+AG)

Goten

zinken bakgoot (VG)

--

--

kunststof (AG)

-

++

-

0
+

x
x
x
x

zink met gietijzeren voetbuis (VG+AG)

++
--

x
x

zinken capucienengoot (AG)
Regenwaterafvoeren

x
x
x

-

+
+

+
+

-

--

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

geen zichtmetselwerk (VG+AG+ZG)

x
x

metselwerk in kruisverband, mogelijk recuperatiesteen (bijbouw en tuinmuur)
Voegwerk

platvol voegwerk in kalkmortel (bijgebouw en tuinmuur)

x
x

++

-

+

+

Afwerking metselwerk
> metselaarstekens

mogelijk restanten bewaard onder het pleisterwerk

> bouwsporen

waarschijnlijk bewaard onder het pleisterwerk

> bepleisteringen

cementbepleistering over de volledige VG, AG en ZG

> beschilderingen

witte schildering op cementbepleistering VG, AG en ZG

> dagkanten gevelopeningen

bepleisterd (VG+AG+ZG)

> plint

donkerder geschilderde plint (VG en ZG)

> steigergaten

geen

Natuursteen

geornamenteerde deuromlijsting in blauwe hardsteen

0
0

x

x
x

x
x

0
0

0
0

--+

x

blokken witte natuursteen tussen nummer 16 en 17

x

krulspieankers (AG)

x
x

-

++
++

-

++
++
++

-

METALEN ELEMENTEN
Ankers

rechte ankers (ZG) en X-anker (ZG)
Trekbel

aangebracht rechts in het kalf van het bovenlicht

Vlaggenmast

oog vlaggenstok in tweede travee

Dievenstaven

dievenstaven raam bijbouw

Ladders

ladders vluchtroute (ZG)

x
x
x

+

+
x
x

++

+

--

0

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

opgeklampte voordeur met tweedelig bovenlicht met origineel beslag

Deur AG

vernieuwde deur

Poort

tuinpoortje

Vensters

vernieuwde 6-vlak en 8-vlakvensters (VG+AG+ZG)

x

dorpels in blauwe hardsteen

Lateien

hout (VG+AG+ZG)

Luiken

luiken van de gelijkvloerse en eerste verdieping werden verwijderd, beslag bewaard

Glas

vernieuwde beglazing ramen en deur (VG+AG+ZG)

+
+

+
0

x
x
x
x

klein venstertje met houten knieren en wervel
Dorpels

++
x
0

x
x

0
+
++
++
++
++

x

--

+
-

-

+

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer in zwarte letters op witte gevelschildering

Borden

uithangbord 'Convent'

x

aankondigingsbord aan deur
Brievenbus

opbouw brievenbus op voorgevel
lantaarn links van de voordeur

Verluchting

uitgekapte verluchtingsrooster rechtertravee (VG) en rooster (AG)

Fietsenstalling

onder golfplaten en metalen structuur

Technieken

nutsleidingen

---

x
x
x
x
x

------

0
0

x

gietijzeren brievengleuf in voordeur

Verlichting

+

x
x

++

+
0
-0

VERHARDINGEN
Voorgevel

langwerpige boordstenen in witte steen
natuurstenen tegels
Achtergevel

x

kasseien voor de voordeur

verharding in kasseien

x

x

x
x
x

-

+
++
++

x

-

+
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INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 18 - BEGIJNENHUIS 18
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 18

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

kunststofleien (VG)

x

boomse pannen (bijgebouw)
dakleer (recenter bijgebouw)
Dakdoorbrekingen

klein dakvenster (VG), op foto's uit 1913 reeds zichtbaar

Kroonlijst

wit geschilderde kroonlijst op houten modillons (VG)

Goten

rechthoekige hanggoot in zink (AG)

Regenwaterafvoeren

zinken afvoeren met gietijzeren grondpijp (VG)

x
x
x
x

--

x
x

Opgaand metselwerk

0
0
0
-++

x

+

x

+

x

zinken afvoeren (AG)

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN

-

+
+
+

0

klein dakvenster (AG)
twee gemetste schoorstenen

-+

--

+

++

+
+

*de gevel was beschilderd/bepleisterd op historische foto's, heden bakstenen met knipvoeg

baksteenmetselwerk in kruisverband (hoofdgebouw en bijgebouw)

x

++
x
x
x
x

baksteenmetselwerk in kruisverband, machinale steen (recenter bijgebouw)
bedekking met kunstleien (RZG)
Voegwerk

opliggende knipvoeg (VG) (aangebracht op gedecapeerde gevel na WOII)

Afwerking metselwerk

roodschildering (aangebracht op gedecapeerde bakstenen na WOII)

> bouwsporen

eventuele bouwsporen zijn verborgen achter cementering en baksteenimitatie

> bepleisteringen

cementering op de RZG en AG

> beschilderingen

gekaleide LZG en AG

> dagkanten gevelopeningen

bepleisterd (LZG)

> plint

gecementeerde plint

> steigergaten

geen

Natuursteen

neoclassicistische deuromlijsting in blauwe hardsteen, tekst 'S. Begga'

x

Ankers

rechte ankers (VG+KLZ+RZG)

x

Vlaggenmast

twee ogen voor vlaggenstok in vierde travee

Dievenstaven

in oud keldergat, enkel aan de binnenzijde zichtbaar

Bijzonderheden

oog rechts van de deuromlijsting (VG)

--x
x
0

x

x
x
x

++
+
--

x
x

++
++

0

0

--

----

+
+
+

x

++

+

METALEN ELEMENTEN

++
x

-

+

x

++
++

0

0
+

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

origineel met latere bebording
bovenlicht met smeedijzeren waaier is roestig, hieronder origineel geornamenteerd kalf

Deur AG

opgeklampte toegangsdeur bewaard in doorgang naar achterbouw

Vensters

eerste verdieping: 6-vlak-vensters

x
x
x

originele gehengen bewaard

x
x
x
x
x

vernieuwd 6-vlak-venster met rolluik ZG
de vensters van de eerste verdieping: verwijderde gietijzeren raamkappen en jaloeziën
in blauwe hardsteen

Lateien

in blauwe hardsteen

Luiken

gelijkvloerse verdieping (VG), twee gedemonteerde luiken liggen in de garage

Glas

oud glas in bovenlicht (VG)

luikduimen op de eerste verdieping (AG)
ramen gelijkvloerse verdieping VG, eerste verdieping AG

x
x
x
x
x

+
+
-

++
0

0
++
++
++
++
++
++

x
x
x
x
x

vernieuwd glas eerste verdieping VG en ZG

-

+
+

x
x

negentiende-eeuwse 8-vlak-vensters gelijkvloerse verdieping VG+LZG
Dorpels

++
++
++
++

+
+
-0
+
+
+

-

OVERIGE
Huisnummers

x

geschilderde huisnummer

x
x
x
x
x
x
x
x
x

huisnummer in aluminium
Borden

bord gasaansluiting

Bel

recentere drukknop
messing bel, eerste helft twintigste eeuw

Brievenbus

recente brievengleuf in voordeur

Verlichting

recentere lantaarn

Verluchting

verluchtingsroosters en -kap

Tuinmuur

betonplaten

Technieken

diverse nutsleidingen

x

+

++

----

+
+
0
+

x

+
+

------

-0
0

VERHARDINGEN
Voorgevel

x
x

kasseien aan de voordeur
betondallen
8 natuurstenen tegels voor de voordeur

Achtergevel
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betonnen verharding

-

+
+

--

x

++
x

--

-

08.01.19

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 19 - BEGIJNENHUIS 27
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 27

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°
EXTERIEUR

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

(voorheen was er een leienbedekking rond het dakluik met topgevel, tot 1982)
Dakdoorbrekingen

x

boomse pannen

x

x

x

x

twee dakvlakvensters
rookkanalen en dakluik met topgevel
muizentand was vroeger gekaleid om kroonlijstuitzicht te krijgen

Goten

koperen goten (VG) (1982)

Regenwaterafvoeren

in koper (VG) (1982)

+

0
x

--

x

--

0
0
++

nooduitgangen zolder (AG)
Kroonlijst

++

x

x
x

+
0

-

+
+

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

baksteenmetselwerk in kruisverband (VG)
baksteenmetselwerk in kruisverband met vlechtingen (ZG)

x
x

x
x

donkere baksteen rond dakluikopening, recenter (zie nummer 1-29)
Voegwerk

x

x

x

x
x

++
++

+
+
+
+

x

++

+

x

++
++

+
+
+
+
+

platvol voegwerk in bastaardmortel

+
-

Afwerking metselwerk
> roodschildering

op de zolder van nummer 28 is de oorspronkelijke afwerking van de zijgevel te zien:
roodschildering en voegen met sporen van dagstreep

x

> metselaarstekens

maalkruis en datum 1657

x

> bouwsporen

sporen van gewijzigde gevelopeningen (eerste verdieping VG)

x
x

spoor recent dichtgemetst raam (tussen 1942 en 1982)(VG)

x

spoor vroegere daklijn nummer 28a (ZG)
gedicht gat van hijsbalk in topgevel
> bepleistering

cementering op de topgevel van het dakluik en overhoeks topstuk

> beschilderingen

geen beschilderingen meer, voorheen kaleilagen op schouders en muizentand

> dagkanten gevelopeningen

bepleisterd

> plint

gecementeerde en gepekte plint (VG) (sinds 1982)

> steigergaten

steigergaten zonder kalei of natuursteen

Natuursteen

dekstenen op de schouders van de topgevel in witte steen

++
--

--

x

++
x

-

x
x
x

verspreide gesinterde stenen, door hermetsing (VG+ZG)

x
x
x

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

krulspieankers (VG+ZG)

x

x
x

++
++

x
x
x

x
x
x

raamomlijsting in witte steen, relict kruisvensters
raamomlijsting in witte steen, bewaard kloostervenster
raamomlijsting tweelicht boven deur in witte steen
basreliëf 'Trinitas terrestris' in witte steen
deuromlijsting in witte steen
deksteen in witte steen op schouders zijgevel
gesinterde stenen in ontlastingsbogen (VG+ZG)

+

--

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

witte steen onder overhoeks topstuk

Bijzonderheden

x

x
x
x
x
x

+
--+
-+
+

METALEN ELEMENTEN
Ankers

rechte ankers (eerste verdieping VG)
Trekbel

verwijderde trekbel, enkel gat in de gevel duidt dit aan

Dievenstaven

in bovenste raam kloostervenster (VG)
in kelderopening (VG)

Bijzonderheden

geornamenteerde sleutelplaat deur (VG) en oude deurknop

x

+

-

+

-++
++
++

-

+

++

-

+

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

oorspronkelijke deur met beslag

Vensters

vernieuwd, 1982

Dorpels

in blauwe steen (eerste verdieping en deur)

Lateien

latei in witte steen boven kelderopeninge

in witte steun (gelijkvloerse verdieping)

x
x
x
x
x

luikdruimen bewaard in ramen gelijkvloerse verdieping (VG)

x

x
x

x
x
x
x

dakluik
Glas

++
++
++
++
++

x

in blauwe harsteen (eerste verdieping)
Luiken

--

overal vernieuwd
glas-in-lood in bovenlicht deur, aangebracht tussen 1942 en 1982

+
+
+
+
+
+
+
+

-

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Borden

diverse bordjes aan gevel (gasaansluiting,…)

Verlichting

nieuwe lantaarn

x
x

x
x

+

++

---

0
0

VERHARDINGEN
Voorgevel

pad in bakstenen (voorheen kasseien en natuursteentegels)
oude gobertangestenen

x

x
x

--

++
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INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 20 - BEGIJNENHUIS 28A EN 28B
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 28a en 28b

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

DAKEN
Dakbedekking

boomse pannen (1904)

Dakdoorbrekingen

twee schoorstenen in baksteenmetselwerk

Goten

in zink (VG)

Regenwaterafvoeren

in zink (VG)

x
x
x
x
x
x

in zink (AG), overgroeid met klimplanten
in kunststof (ZG)

++

+
+

+
+

-

+

+

--

-

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

x

baksteenmetselwerk in kruisverband (VG)

x
x

baksteenmetselwerk in kruisverband met bouwsporen (ZG)
baksteenmetselwerk in kruisverband (tuinmuur)
Voegwerk

++

x
x

++
x
x
x

platvol, aangestreken, bastaardmortel met sporen van dagstreep (VG)
beperkte baksteencorrectie door roodschildering (VG)
kalk- bastaard- en cementmortel, platvol voegwerk (ZG)

+
--

+
+
x

+
-

-

Afwerking metselwerk
> metselaarstekens

in gesinterde steen (tuinmuur)

> bouwsporen

dicht gemetste deur met latei in blauwe hardsteen (tuinmuur)

> bepleisteringen

imitatie natuursteen in speklagen, op cementbasis (VG)

> beschilderingen

imitatie speklagen gekaleid (ZG)

> dagkanten gevelopeningen

onbepleisterde dagkanten

> plint

cementeerde plint (VG+ZG)

Natuursteen

deuromlijsting in witte steen (VG)

verhoging van de puntgevel (ZG)

x

x

++
++
++
++
++

x
x

x
x

x

x
x
x
x

-

+

++

0

0
++
++
++

0
0

recuperatiedorpel in Euvillesteen (ZG)
Bijzonderheden

+
+

verspreide gesinterde bakstenen, mogelijk recuperatie of hermetseing (ZG)

+
0
+

METALEN ELEMENTEN
Ankers

kruisspieankers(ZG)
gaffelanker (ZG)
X-anker (ZG)

Water

x
x
x

onderdelen van een pomp, bevestigd tegen de VG

x
x
x
x

buitenkraantje

x
x

++
++
++
++
x

+

--

0

BUITENSCHRIJNWERK
Deur VG

rondboogdeur naar oud model (28a en b)

Vensters

oorspronkelijk schrijnwerk van tijdens de heropmetsing van de gevel in 1904

x
x
x
x
x

recenter venster (ZG)
Dorpels

in blauwe hardsteen

Lateien

in blauwe hardsteen

Luiken

luik, vernieuwd

Glas

enkel glas (VG)

in hout (ZG)

x

++

+

+

++

-

-++
++

x

+
+
+

x
x

++
++
++
++

OVERIGE
Huisnummers

geschilderde huisnummer

Verluchting

verluchtingsrooster toilet

Bergplaatsen

twee bergplaatsen in plaatmateriaal en golfplaten

Los opgestapelde bouwmaterialen

betontegels, snelbouwsteen,…

Technieken

buis voor technieken (VG)

x
x
x
x

+

x
x
0

recuperatiedorpel in Euvillesteen

x

++

----

0
0
0
0
0

++
--

VERHARDINGEN
Voorgevel

kasseien in porfier

Zijgevel

betonnen verharding

oude gobertangekasseitjes
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x

--

x

+
++

x

x

--

+

08.01.21

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 21 - BURCHTSTRAAT 30
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BURCHTSTRAAT 30

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

EXTERIEUR
DAKEN
dakbedekking

x

boomse dakpannen

dakdoorbrekingen

++
x

plat dak op bijgebouw

x

schoorsteen

kroonlijst

verdwenen houten kroonlijst

goten

kunststof

regenwaterafvoeren

kunststof

x

x

Opgaand metselwerk

kruisverband

x
x

Voegwerk

platvol voegwerk in kalkmortel

-

------

x

gietijzeren voetbuis

0
+

x

twee dakramen (aangebracht na 2006)
dakraam

+

0

x
x
x

++
0
0
+
+
+

+

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
plint, speklagen en kantellagen in donkerdere klampsteen

++
++
x

++
-

x

Afwerking metselwerk
> muizentand

muizentand onder vroegere kroonlijst

> bouwsporen

hoogte vroegere afsluitmuur afleesbaar in de RZ

x

x
x

++
++

++

deels dichtgemetst raam in AG
> bepleisteringen

cementeringen op tuinmuur en steunbeer

> dagkanten gevelopeningen

onbepleisterd metselwerk

> plint

gecementeerde plint

Natuursteen

restanten van natuursteen achter cementering (RZ)

x

--

+

x

++

-

METALEN ELEMENTEN
ankers

smeedijzeren ankers, recht en halvemaan-vormig

trekbel

relict trekbel (RZ)

vlaggenmast

ogen voor vlaggemast (3 aan VG, 1 aan RZ)

dievenstaven

sporen van dievenstaven (RZ)

x
x

++
++
++
++

x
x

+
---

BUITENSCHRIJNWERK
deuren

x
x
x
x
x

voordeur, vernieuwd, gevernist
achterdeur ,vernieuwd

vensters

nieuw venster (VG), gevernist
deels dichtgemetseld venster (AG), mag terug geopend worden

beglazing

vernieuwd

beslag

vernieuwd

poort

poortje naar tuin, vernieuwd

luiken

originele luiken, gevernist

x

huisnummers

geschilderd huisnummer, origineel fenomeen maar nieuwe overschildering

x

brievenbus

moderne uitvoering

verlichting

vernieuwde lantaarn

technieken

kunststof stootstoppen aan de luiken

originele gietijzeren luikwervels (herderinnenkopje, tête de bergère)

+

++
++
++

+
--

+

x

-

x

-

x

++
0
++

+
0

++

+

OVERIGE

x
x
x
x

++
--
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++
++
+
+
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08.01.22

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 22 - POORTGEBOUW BURCHTSTRAAT
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

POORTGEBOUW BURCHTSTRAAT

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

EXTERIEUR

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

--

-

0

+

DAKEN
Dakbedekking

0
0

houten kroonlijst op modillons

x

++
++
++

baksteenmetselwerk in kruisverband

x
x

++
++

--

++

--

natuurleien
nokpannen met cementering

Kroonlijst

+

GEVELMETSELWERK EN NATUURSTEEN
Opgaand metselwerk

zijgevels met schouders, topgevelbekroning en vlechtingen

x

zuil voor slagboom in halfsteens verband
Voegwerk

platvol voegwerk in kalkmortel

x

x

--

-

x
x

herstellingen in bastaardmortel en cementmortel

+

--

-

Afwerking metselwerk
> bouwsporen

bouwnaad met ouderen begijnhofmuur

> bepleisteringen

cementering aan de begijnhofzijde van het poortgebouw

> beschilderingen

kaleilagen op houten balk, schouders en topgevelbekroning

x

++

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

--

-++

-

> dagkanten gevelopeningen
> plint

gecementeerde plint

> steigergaten

afgewerkt met kaleilagen (VG) en centraal jaartal '1640'

Natuursteen

plintsteen in witte steen
tudorboog in witte steen en poortomlijsting
dakstenen schouders en topgevelbekroning in witte steen

Bijzonderheden

gekaleide en verweerde beeldnissen in witte steen

x

++
++
++
++
++
x

elementen voor de beeldnissen

---

--

0

METALEN ELEMENTEN
Ankers

bijzonder X-vormige anker, gelijk aan dit van het poortgebouw aan de Begijnenstraat

Trekbel

geen sporen of relicten

Bijzonderheden

metalen vergrendeling rechts van de poort

X-vormig anker in topgevelbekroning (RZG)

x
x

++
++
x

++

x

++
++

+

0

BUITENSCHRIJNWERK
Poort

werd gedemonteerd en opgeslagen, de duimen van de scharnieren zijn bewaard

Lateien

houten balk boven poortdoorgang

x

-+

VERHARDINGEN
Doorrit

kasseien in Gobertange of Brusseliaanse steen

Naast de poort

kasseien in porfier

Voorgevel

de kasseien werden verwijderd en vervangen door asfalt
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x

++
x
x

x

---

+
--

++

08.02

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHES INTERIEUR

08.02.01

INVENTARISATIE- EN DIAGNOSEFICHE 1 - POORTGEBOUW 1-29
BOUWHISTORISCHE EVALUATIE

BEGIJNHOF 1-29 POORTGEBOUW

DATERING

BOUWFYSISCHE EVALUATIE

WAARDE

17° 18° 19° 20° 21°

0

--

-

0

+

DIAGNOSE

++

--

-

0

+

++

INTERIEUR
KELDER
muurafwerking

cementering

buitenschrijnwerk

verluchtingsvensters

vloer en plinten

granito tegels

overige

gemetst volume naast trap

x
x
x

--

0
0

-

+

0

0

0

0

0

0.01 (inkom nummer 1)
plafond

vlak plafond met kalkbepleistering op rinkellatten

muurafwerkingen

pleisterwerk

x?
x
x

structuurbehang met houtschilfertjes, geschilderd
haard

nieuw gemetste haard en haardvloer
rookkanaal

binnenschrijnwerk

++

x

x

authentiek beslag

buitenschrijnwerk

opgeklampte deur

x

x

x

x

x

raam met spanjolet en binnenluiken (nieuw)
hang- en sluitwerk
vloer en plint

authentiek slot, ondersteboven herplaatst
rode plavuizen, gerecupereerd uit het washuis. Hier lag eerst een gedecoreerde
cementtegelvloer. Gelegd met te brede voeg

x

trekbel met veer
hendel ontgrendelingsmechanisme poort

+
++

nieuwe plinten
bijzonderheden

+
+
+
+
+
+
+
+

++
++
++
++
++

0
0
0

schuifraampje naar poortdoorgang
hang- en sluitwerk

---

x

drie paneeldeuren

+
0

x
x

oud lampje (recuperatie uit ander begijnhofhuisje)

x

x

x

x

-

-

+

--

+
+

++
++
++

x
x

0
+

0.02 (woonkamer nummer 1)
plafond
muurafwerkingen

x

vlak plafond met kalkbepleistering op rinkellatten
pleisterwerk

x

opgeklampte deur
oud beslag met knip

buitenschrijnwerk

bewaard bovenlicht van een dichtgemetste deur

+
+
+
+

++
++
++
+

x

x
x

plinten
trapje naar de keuken

0

-

+

x?
x

cementtegels rood en wit
bijzonderheden

--

x

> relict als bouwspoor
natuurstenen tegels (Basècles), gerecupereerd

0

x

> schrijnwerk
vloer en plint

+

0

0
0

paneeldeur met scharnieren

hang- en sluitwerk

++
0

structuurbehang met houtschilfertjes, geschilderd
binnenschrijnwerk

x

++
++
x
x
x

-

x
x
x
x
x
x

-

nvt
+
+
+
+

+
+

0.03 (keuken nummer 1)
plafond

vlak bepleisterd

muurafwerkingen

pleisterwerk

binnenschrijnwerk

deur naar toilet

hang- en sluitwerk

nieuw

buitenschrijnwerk

raam met bovenlicht

vloer en plint

rode en grijs gesmoorde plavuizen, recuperatie gelegd met foute voegbreedte

+
+
+
+
+
+

0.04 (hal naar koer nummer 1)
plafond

vlak bepleisterd

muurafwerkingen

pleisterwerk

binnenschrijnwerk

deur naar kelder, nieuw naar oud model

x
x
x

raam naar koer
pomp met gootsteen

recuperatiemateriaal

vloer

gerecupereerde natuurstenen tegels

++
++
x

dorpel in deuropening in witte steen met mooie uitslijting

x
x

x
x

plafond met oude moer- en kinderbalken

x

x

deuropening met rondboogopening (vroegere achterdeur?)

-

x
x

keramische plint
bijzonderheden

++
x
x

deur naar koer

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

x

gerecupereerd oud beslag
buitenschrijnwerk

---

++
++

0
-

0.05 (gang met trap nummer 1)
plafond

later aangebrachte trapopening
muurafwerking

pleisterwerk

vloer

structuurbehang met houtschilfertjes, geschilderd
oude natuursteentegels Basècles

x
x
x

x

x

kast naarst de trap
0.07 (wereldwinkel)
plafond

houten roostering met moerbalken, strijkbalk en ravelingen, kinderbalken en een nog
oude en bijzonder brede beplanking
moerbalken met balksleutels met gestileerde gedrukte voluten op natuurstenen consoles,
op enkele plaatsen is de voluut afgebroken/wegggekapt
gehakte inkepingen zijn een bouwspoor van een latere bepleistering (de ornamenten en
profileringen van de balksleutel duiden aan dat het aanvankelijk niet de bedoeling was de
balken te bepleisteren. Misschien gebeurde dit later, zoals men deed in het Fundatiehuis
(1840))

muurafwerkingen

x

-

x

-

++

x

x

++

x

x

+

nvt

x

x

nvt

Herentals

nvt
++

-

|+ 445
+

+
x

x

+
Begijnhof
+

-

x
x
x

+

nvt

gedecapeerde muren

gemetste en bepleisterde schoorsteenmantel

-

+

534 Beheersplan
0

versmald rookkanaal op plaats oorspronkelijke haard

+

x

bepleistering

weggekapt haardkanaal (muur zijde poortdoorgang)

0

++

x

+
+
+
+

++

x

stroomlaag boven de ramen als bouwspoor van aangepaste kruisvensters
haard

--

x

kinderbalken met bouwsporen van rinkellatjes
bouwspoor van vroegere versmalling van het rookkanaal

0

x

naar eerste verdieping, grenen verdreven trap

+
+

0

x

nieuwe plint
trap

++
++
0

+
+
--

vloer

x

gerecupereerde natuurstenen tegels

bijzonderheden

++
x

keramische plint
dorpel in deuropening in witte steen met mooie uitslijting

x
x

x
x

plafond met oude moer- en kinderbalken

x

x

x

x x BOUWHISTORISCHE EVALUATIE
DATERING
x
-WAARDE

deuropening met rondboogopening (vroegere achterdeur?)

+
+

++
++

0
-

0.05 (gang met trap nummer 1)
plafond

later aangebrachte trapopening
muurafwerking

pleisterwerk

vloer

structuurbehang met houtschilfertjes, geschilderd
oude natuursteentegels Basècles

BEGIJNHOF 1-29 POORTGEBOUW

trap
INTERIEUR
KELDER
0.07 (wereldwinkel)
muurafwerking
plafond
buitenschrijnwerk
vloer en plinten
overige
0.01 (inkom nummer 1)
plafond
muurafwerkingen
haard
muurafwerkingen
binnenschrijnwerk
hang- en sluitwerk
haard
buitenschrijnwerk
hang- en sluitwerk
buitenschrijnwerk
vloer en plint
hang- en sluitwerk
vloer en plint
bijzonderheden
trap
bijzonderheden

0

granito tegels
moerbalken met balksleutels met gestileerde gedrukte voluten op natuurstenen consoles,
gemetst volume naast trap
op enkele plaatsen is de voluut afgebroken/wegggekapt
gehakte inkepingen zijn een bouwspoor van een latere bepleistering (de ornamenten en
profileringen van de balksleutel duiden aan dat het aanvankelijk niet de bedoeling was de
vlak
plafond
met kalkbepleistering
op rinkellatten
balken
te bepleisteren.
Misschien gebeurde
dit later, zoals men deed in het Fundatiehuis
pleisterwerk
(1840))
structuurbehang
houtschilfertjes,
geschilderd
kinderbalken metmet
bouwsporen
van rinkellatjes
nieuw gemetste haard en haardvloer
bouwspoor van vroegere versmalling van het rookkanaal
rookkanaal
bepleistering
drie paneeldeuren
gedecapeerde muren
schuifraampje naar poortdoorgang
stroomlaag boven de ramen als bouwspoor van aangepaste kruisvensters
authentiek beslag
versmald rookkanaal op plaats oorspronkelijke haard
opgeklampte deur
gemetste en bepleisterde schoorsteenmantel
raam met spanjolet en binnenluiken (nieuw)
weggekapt haardkanaal (muur zijde poortdoorgang)
authentiek slot, ondersteboven herplaatst
vernieuwd schrijnwerk
rode plavuizen, gerecupereerd uit het washuis. Hier lag eerst een gedecoreerde
toegangsdeur
en bovenlicht,
cementtegelvloer.
Gelegd metvernieuwd
te brede voeg
oude hengsels aan toegangsdeur
nieuwe plinten
okerkleurige en rode gevlamde cementtegels
trekbel met veer
rechte steektrap
naar de eerste verdieping
hendel
ontgrendelingsmechanisme
poort

0

--

x

x
x

x
x
x

x
x

-

0

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

+

0

0

0

0
---

0
0
0
0

x
x

x
x
x
x

gootsteen
blauwe hardsteen,
gerecupereerd
oud lampjein(recuperatie
uit ander
begijnhofhuisje)

x
x
x?

vlak plafond met kalkbepleistering

x

x

pleisterwerk
vlak plafond met kalkbepleistering op rinkellatten
structuurbehang met houtschilfertjes, geschilderd
pleisterwerk

x

x
x

x
x

x

-

x

0
0

0
0
-

++

+

++

+

0

+
+

nvt

+

nvt

+
+

nvt

++
++
++
++
++
++

+
++

--

xx
x

-

+

+

x

--

0

-

x
x

++

DIAGNOSE+

++

+

x

+

++

BOUWFYSISCHE EVALUATIE
+

++

-

x
x

0

--

x
x?
x
x

+
+

0
--

17° 18° 19°
x 20° 21°

kast naarst de trap

houten roostering met moerbalken, strijkbalk en ravelingen, kinderbalken en een nog
cementering
oude en bijzonder brede beplanking
verluchtingsvensters

++
++
x

nieuwe plint
naar eerste verdieping, grenen verdreven trap

x
x

+
-

++
++
++
++

nvt

--

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-0

+
+
+
++

1.01 (slaapkamer nummer 1)
plafond
0.02 (woonkamer nummer 1)
muurafwerkingen
plafond
muurafwerkingen
binnenschrijnwerk
hang- en sluitwerk
binnenschrijnwerk
buitenschrijnwerk
hang- en sluitwerk
vloer en plint
buitenschrijnwerk

1.02
vloer (badkamer
en plint nummer 1)
plafond
muurafwerkingen

> relict als bouwspoor
natuurstenen tegels (Basècles), gerecupereerd
vlak
plafond met
bepleistering
cementtegels
rood
en wit
bepleistering met behangpapier
plinten

vloer (keuken
en plint nummer 1)
0.03

nieuwe plankenvloer

buitenschrijnwerk
0.04
(hal naar koer nummer 1)

buitenvenster met fijne geprofileerde glasroeden

muurafwerkingen
vloer en plint
binnenschrijnwerk
bijzonderheden
buitenschrijnwerk
1.04
nummer 1)
pomp(overloop
met gootsteen
plafond
vloer
muurafwerkingen

bijzonderheden
binnenschrijnwerk
vloer en plint
0.05 (gang met trap nummer 1)
plafond
1.05 (atelier nummer 1)
plafond
muurafwerking
muurafwerkingen
vloer
binnenschrijnwerk
trap
buitenschrijnwerk

x
x

authentieke klink en scharnieren

pompspanjolet
vlak
bepleisterd
binnenluiken (gerecupereerd uit woning nummer 2 en dus te kort)
pleisterwerk

bijzonder
planken
deur naar mooie
kelder,brede
nieuwgrenen
naar oud
model
wit geschilderde
houten
gerecupereerd
oud
beslagplint
oud
deurverlichtingsarmatuur
naar koer

structuurbehang
houtschilfertjes,
geschilderd
deuropening
metmet
rondboogopening
(vroegere
achterdeur?)
zie
ruimtes
1.01, 1.03 en
dorpel
in deuropening
in 1.05
witte steen met mooie uitslijting
bijzonder mooie brede grenen planken

plafond met oude moer- en kinderbalken

opgeklampte
nieuwe plint deur
authentieke
klink en scharnieren
naar
eerste verdieping,
grenen verdreven trap

x
x
x
x

x
x
x? x?

x

x
x

x

zeventiende-eeuwse haard, dichtgemetseld

x

bekladding
met structuurbepleistering
houten
roostering
met moerbalken, strijkbalk en ravelingen, kinderbalken en een nog
oude en bijzonder brede beplanking

x

x

x
x

x
x

x

x

xx

x
x

vloer en plint
bijzonderheden
trap

moerbalken
met balksleutels
met gestileerde
voluten
op natuurstenen
houten roostering
met moerbalken,
strijkbalk gedrukte
en ravelingen,
kinderbalken
en eenconsoles,
nog
op
enkele
plaatsenbrede
is de voluut
afgebroken/wegggekapt
oude
en bijzonder
beplanking
gehakte inkepingen zijn een bouwspoor van een latere bepleistering (de ornamenten en
moerbalken
met
gestileerde
gedrukte
voluten, steunend
in de muur
profileringenmet
van balksleutels
de balksleutel
duiden
aan dat
het aanvankelijk
niet de bedoeling
wasende
niet op te
consoles,
op enkele
plaatsen
is de voluut
afgebroken/weggekapt
balken
bepleisteren.
Misschien
gebeurde
dit later,
zoals men deed in het Fundatiehuis
(1840))
geen sporen van bepleistering op de moer- en kinderbalken
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poortgebouw

x
x

oude lantaarnarm

?

5
7

pomp

x*

verluchtingsrooster

dievenstaven

voetschraper

x

kruis- en/of kloostervenster

x

x
x

x

x
x

origineel

x
x

ramen

20ste eeuw

x
x

oude bel met ander systeem
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x

x

x

x

x
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gekleurde voeg

knipvoeg

x

x
x

dagsteep

x

platvol

x
x

deur/poort

19de eeuw

x

X-vorm

x

krulspie

x

jaarsteen

(imitatie)speklagen

x

x

x

steigergaten

x

x

x

beeldhouwwerk/beeldnis

dakluik in topgevel met overhoekse bekroning

volledige gevelbepleistering

gekaleide/bepleisterde dagkanten

x

x

x

roodschildering

x

metselaarstekens

x

gesinterde steen

x

x

bouwsporen

x

koperen goot

x

zinken goot

kroonlijst

19de-eeuws dakvenster

dakkapel

stormpan/gaglazuurde pan

boomse pan
x

x

x

beslag

ankers

binnenluiken

x

4

x
x

voegwerk

buitenluiken

3

x
x

natuursteen

luikduimen- en/of wervels

x

ontlastingsbogen

muizentand

x

2

metselwerk

regenwater

gietijzeren grondpijp

1

kunstleien

natuurleien

ERFGOEDELEMENTEN

dakbedekking

dorpels ramen/deuren

niet van toepassing (niet gebouwd in traditionele stijl)

deur-/raamomlijsting

aanwezig maar gedemonteerd en opgeslagen op zolder/garage/...

-

lijsten

x*

schouderboog

volledig/deels/relict aanwezig

negentiende-eeuwse strek of toog (1 strek)

was/waren aanwezig maar zijn verdwenen

x

achttiende-eeuwse strek (1 strek + 1 kop)

o

segment- of rondboog met gesinterde koppenlaag

Legende

1657

x
x

1904
x

1894
1599

o

1640
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08.04

LIJST DER WERKEN (BETOELAAGBAAR EN NIET BETOELAAGBAAR)

TYPE INGREEP

Beheer

MAATREGELS

BETOELAAGBAAR

Huidige staat

ONDERHOUDSWERKEN

Geschiedenis

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

Legende
o

bij restauratie in de toekomst

x

éénmalige ingreep

x*

wederkerende ingreep

ü

betoelaagbare ingreep

0

niet betoelaagbare ingreep

MAATREGELS IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDWAARDEN
MAATREGEL 1: Behoud archeologisch bodemarchief
1.1

363

Archeologische prospectie bij ingrepen met bodemverstoring (incl. in de woningen, bv. vloeren)



> acheologisch onderzoek t.g.v. het herstellen van bestaande vloeren
> acheologisch onderzoek t.g.v. nieuwe ingrepen die een diepere uitgraving noodzakelijk maken (nieuwe
betonnen vloerplaat, isolatie, vloerverwarming,…)
> nagaan in hoeverre er ongeroerde bodemlagen aanwezig zijn (punctueel) en het nieuwe vloerpakket
hierop afstellen, in overleg met Erfgoed



1.2

Heraanleg riolering volgens aanbevelingen Studiebureau Archeologie (Archeorapport 275, 2015)

0

1.3

Behoud in situ van het bodemarchief

-

0
-

MAATREGEL 2: Het openmaken, herstellen en herwaarderen van de eerste Maasloop

48-49

2.1

Openmaken van de Maasloop en zorgen voor watertoevoer



2.2

Behoud van de oorspronkelijke bodemopbouw en natuurlijk laagte van het begijnhofpark

-

2.3

Herstel van de natuurlijke bedding

2.4

Onderhoud oeverbegroeiiing Maasloop

181

365
369


jaarlijks



MAATREGEL 3: Het opstellen van een intern reglement bebouwing

371
371

3.1

Opstellen van een intern reglement bebouwing (exterieur en interieur)

0

MAATREGEL 4: Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare

367

4.1

Globaal visueel onderzoek door Monumentenwacht

4.2

Gemeenschappelijk onderhoud en behoud uniformiteit huisnummerschildering



4.3

Schilderen van het buitenschrijnwerk & smeedwerk (NCS S 6502-Y of S 5502-B voor voordeuren)



4.4

Behoud en conservatie van dateringen en metselaarstekens op de gevels



4.5

Behoud en conservatie van de smeedijzeren ankers en dievenstaven



4.6

Behoud en conservatie van de ogen voor de bevestiging van de vlaggenmasten



4.7

Gemeenschappelijk onderhoud en behoud uniformiteit dakkapellen



4.8

Nastreven uniformiteit brievengleuven



4.9

Behoud en conservatie van de trekbellen



Behoud en conservatie van de voetschrapers



4.10

tweejaarlijks

0
371

MAATREGEL 5: Autovrij maken van het begijnhof

369

5.1

Herinrichten parking buiten het hof

0

5.2

Tijdelijk' dichten doorgang naast de poort aan de Burchtstraat

0

5.3

Inrichten afsluitbare fietsenparking, zodat er geen fietsen meer tegen de gevels staan

0

MAATREGEL 6: Evaluatie van tijdelijke evenementen, als maatschappelijk draagvlak voor het begijnhof

374

0

369

MAATREGEL 7: Aanbrengen van uniforme informatieborden, creëren van een huisstijl
7.1

Verwijderen oude, versleten en beeldverstorende borden

7.2

Ontwerpen van uniforme informatieborden in huisstijl

7.3

Onderhouden en reiniging van de borden

369

0
jaarlijks

0
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MAATREGEL 8: Herstel van de beslotenheid aan de Burchtstraat

371
160-173

371

| 451

Behoud en conservatie van de voetschrapers



MAATREGEL 5: Autovrij maken van het begijnhof

Tijdelijk' dichten doorgang naast de poort aan de Burchtstraat

5.3

Inrichten afsluitbare fietsenparking, zodat er geen fietsen meer tegen de gevels staan

0

ONDERHOUDSWERKEN

MAATREGEL 6: Evaluatie van tijdelijke evenementen, als maatschappelijk draagvlak voor het begijnhof

TYPE INGREEP

0
BETOELAAG0
BAAR
0

369

MAATREGEL 7: Aanbrengen van uniforme informatieborden, creëren van een huisstijl
7.1

Verwijderen oude, versleten en beeldverstorende borden

7.2

Ontwerpen van uniforme informatieborden in huisstijl

7.3

Onderhouden en reiniging van de borden

374

Beheer

Herinrichten parking buiten het hof

5.2

Huidige staat

MAATREGEL

5.1

369
VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

Geschiedenis

4.10

369

0
jaarlijks

0

MAATREGELS IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDKENMERKEN

371

MAATREGEL 8: Herstel van de beslotenheid aan de Burchtstraat

160-173

8.1

Tijdelijk herstel van de beslotenheid in afwachting van nieuwbouwproject

0

8.2

Nieuwbouwproject op de plaats van de afgebroken huizen en school

0

8.3

Nieuwbouwproject op de plaats van de portiersterswoning

0

371

MAATREGEL 9: Zorg voor afsluitbare poortgebouwen en inrichten brandweg

371

9.1

Restauratie poortvleugels en terugplaatsen (Poortgebouw Burchtstraat)

9.2

Restauratie poortvleugels (Poortgebouw Begijnenstraat)

9.3

Sluiten van de poort, bezoekers kunnen binnen in openstaand deel poortvleugel

9.4

Inrichten van een brandweg via achtertuinen

0

9.5

Herstellen van de doorgang tussen woning 17 en 18





dagelijks

0

MAATREGEL 10: Afbraak bejaardenpaviljoentjes
10.1

Uitdoofbeleid & tenslotte afbraak van de bejaardenpaviljoenen

0

10.2

Verwijderen groenzone tussen de paviljoenen

0

MAATREGEL 11: Onderhoud en snoei van planten of bomen op en tegen de begijnhofmuur
11.1

Snoei en visuele controle van de hulst tegen de muur aan de Begijnenstraat

jaarlijks



11.2

Verwijderen van mos en zaailingen (m.u.v. muurvarens, muurleeuwenbekje e.a.)

jaarlijks



11.3

Definitief verwijderen van de klimop op de muur aan het Fundatiehuis en Begijnenstraat

174-177

218-219

371

56-59

186-187

373

388

0

MAATREGEL 12: Opwaarderen van de afsluiting van de achtertuinen en herstel begijnhofmuur

56-59

186-187

373
388

12.1

Verwijderen moderne en storende afsluitingen

0

12.2

Aanplant van een haag tussen de tuin van nummer 18 en de Maasloop



12.3

Onderhoud haag

12.4

Herstel van de hoek van de muur en poort voor de brandweg

12.5

Schoonmaken van parament en onderhoud bakstenen en voegwerk

tweejaarlijks


390


jaarlijks



12.6

Verwijderen van de 'kloostertuin' achter woning nummer 18 en 30

0

12.7

Verwijderen parking achter woning nummer 17 en 18

0

12.8

Inzaaien van het gras voor de bleekweide



395
393

MAATREGELS IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDELEMENTEN

394

MAATREGEL 13: Verwijderen exoten en ondergroei, kruidlaag en klimop uit historische eiken Begijnenvest

50-55

374
401

13.1

Verwijderen van de exoten, kruidlaag, ondergroei en klimop

13.2

Maaien van het talud van de vest

MAATREGEL 14: 3-5-jaarlijkse VTA controle van de dreef
MAATREGEL 15: Kap en heraanplant van de dreef op middellange termijn en herstel van het historische talud van de vest


tweejaarlijks



drie-vijfjaarlijks



50-55

394



50-55

395

15.1

Kappen van de zomereiken



15.2

Herstel van het talud van de begijnenvest



395

395

Schoonmaken van parament en onderhoud bakstenen en voegwerk



12.6

Verwijderen van de 'kloostertuin' achter woning nummer 18 en 30

0

12.7

Verwijderen parking achter woning nummer 17 en 18

0

12.8

Inzaaien van het gras voor de bleekweide



MAATREGELS IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDELEMENTEN

13.2

Maaien van het talud van de vest

MAATREGEL 14: 3-5-jaarlijkse VTA controle van de dreef

ONDERHOUDStweejaarlijks
WERKEN

drie-vijfjaarlijks

MAATREGEL 15: Kap en heraanplant van de dreef op middellange termijn en herstel van het historische talud van de vest

TYPE INGREEP



50-55

394



50-55

395

Kappen van de zomereiken



15.2

Herstel van het talud van de begijnenvest



15.3

Heraanplant met zomereik 4-5m hoog, 25-30cm stamomtrek, in één fase

15.4

Begeleidingssnoei van de nieuwe aanplant

MAATREGEL 16: Heraanleg van het fiets- en wandelpad, onderdeel van het begijnhofpark en de Begijnenvest

Verwijderen petanquebaan en gebouwtjes schuttersgilde
Heraanleg van het park met aanplant nieuwe bomen, heesters,…

17.3

Extensief maaibeheer van de graslanden, tweemaal per jaar

17.4

Intensief maaien van grasmatten, tienmaal per jaar (bleekweide)

17.5

Scheren van de hagen en beplantingsmassieven tussen de achtertuinen en het park

17.6

Plaatsen nieuwe wip

17.7

Onderhoud bessentuin en nieuwe fruitbomen

17.8
17.9

o

bij restauratie in de toekomst

x

éénmalige ingreep

x*

wederkerende ingreep

ü

betoelaagbare ingreep

0

niet betoelaagbare ingreep

395


0

MAATREGEL 17: Heropwaarderen van het begijnhofpark en begijnenvest

17.2

395

Legende

395


jaarlijks

401


BETOELAAG
BAAR

15.1

17.1

393

Geschiedenis

MAATREGEL

Verwijderen van de exoten, kruidlaag, ondergroei en klimop

395

394
VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN
50-55
374

MAATREGEL 13: Verwijderen exoten en ondergroei, kruidlaag en klimop uit historische eiken Begijnenvest
13.1

390


jaarlijks

Beheer

Herstel van de hoek van de muur en poort voor de brandweg

12.5

Huidige staat

12.4

50-55
74-75

374
182-185

378

0
0
2 x jaar



10 x jaar

0

tweejaarlijks



395

0
tweejaarlijks

0

Onderhoud bomen begijnhofpark

jaarlijks

0

Onderhoud poel

jaarlijks

0

MAATREGEL 18: Heraanleg van de Steenweg, met comfortstrook voor trage weggebruikers (korte termijn)

64-69

18.1

Herstellen van het oorspronkelijke wegprofiel



18.2

Verbeten van het legbed, stabiel en goed drainerende ondergrond



18.3

Materiaalgebruik afstemmen op historisch karakter



18.4

Heraanleg zandstroken in ternair zand of natuurlijk asfalt of …



18.4.1 bedding



18.4.2 meerprijs nieuw materiaal t.o.v. zand

0

18.5

Herstel van de oorspronkelijke regenwatergootjes in blauwe hardsteen



18.6

Aansluiting goot Steenweg op riool voor regenwaterafvoer

0

18.7

Subtieler inwerken van roosters en toezichtsputten

18.8

Onderhoud van de Steenweg

188-195

395
396
397
398


jaarlijks

383


398

MAATREGEL 19: Heraanleg van de Achterbos en andere paden binnen het hof (lange termijn)



64; 69-71

196-205

385
398

19.1

Herstellen van het oorspronkelijke wegprofiel (met zandstroken)



19.2

Verbeten van het legbed, stabiel en goed drainerende ondergrond



19.3

Materiaalgebruik afstemmen op historisch karakter: porfier vervangen door gobertangesteen



19.4

Herstel van de houten hekjes en paden naar de woningen



19.5

Subtieler inwerken van roosters en toezichtsputten



19.6

Onderhoud van de kasseiwegen

jaarlijks

MAATREGEL 20: Jaarlijkse schoonmaak van het hekwerk bij de kerk, met visuele controle en eventuele kleine herstellingen

398
398
399




20.1

Visuele contole en schoonmaak

jaarlijks



20.2

Uitvoeren eventuele kleine herstellingen

jaarlijks



82-83

220-221

387

399

MAATREGEL 21: Restauratie van de twee 'pedestaelen' uit 1716



84-85

222-223

400

MAATREGEL 22: Restauratie en ingebruikstelling van de waterpomp



84-85

222-223

401

22.1

Restauratie van de pomp

22.2

Jaarlijkse visuele controle en onderhoud

MAATREGEL 23: Verwijderen beeldverstorende elementen


jaarlijks


0

403
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19.1

Herstellen van het oorspronkelijke wegprofiel (met zandstroken)



19.2

Verbeten van het legbed, stabiel en goed drainerende ondergrond



19.3

Materiaalgebruik afstemmen op historisch karakter: porfier vervangen door gobertangesteen



19.4

Herstel van de houten hekjes en paden naar de woningen



19.5

Subtieler inwerken van roosters en toezichtsputten



19.6

Onderhoud van de kasseiwegen

jaarlijks

398
399



VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN
82-83
220-221
387

MAATREGEL 21: Restauratie van de twee 'pedestaelen' uit 1716



84-85

222-223

400

MAATREGEL 22: Restauratie en ingebruikstelling van de waterpomp



84-85

222-223

401

MAATREGEL

20.1

Visuele contole en schoonmaak

20.2

Uitvoeren eventuele kleine herstellingen

22.1

Restauratie van de pomp

22.2

Jaarlijkse visuele controle en onderhoud

jaarlijks
ONDERHOUDSjaarlijks
WERKEN

TYPE INGREEP


BETOELAAG
BAAR


0

MAATREGEL 24: Heropwaarderen van de Lourdesgrot



Verwijderen storende elementen zoals schuilplaats, betontegels, kaarsnis

24.2

Onderhoud smeedijzeren hekwerk & verlichting beeldje

24.3

Heraanleg betonnen pad en pleintje voor de grot

24.4

Jaarlijkse visuele controle en onderhoud van de beeldnis en het rotswerk

MAATREGEL 25: Gecontroleerde snoei klimop Lourdesgrot

Restauratie van het Mariakapelletje

26.2

Jaarlijkse visuele controle en onderhoud van het kapelletje

MAATREGEL 27: Jaarlijkse controle en snoei treurwilg
MAATREGEL 28: Correcte snoei en onderhoud monumentale taxushagen
28.1

82-83

220-221

403

0
jaarlijks



jaarlijks



jaarlijks



82-83

220-221

388



84-85

222-223

388

0

MAATREGEL 26: Restauratie en onderhoud van het Mariakapelletje
26.1

399

403


jaarlijks

MAATREGEL 23: Verwijderen beeldverstorende elementen

24.1

Geschiedenis

Beheer



Huidige staat

MAATREGEL 20: Jaarlijkse schoonmaak van het hekwerk bij de kerk, met visuele controle en eventuele kleine herstellingen

398

405

405


jaarlijks



jaarlijks



82-83

208-219

388

tweejaarlijks



76-79

208-219

389

Eénmalig inwinnen advies Erfgoed en plan van aanpak ter verfijning van methodiek uitvoeringstechniek



MAATREGEL 29: Herstel en bijplaatsen van de houten hekjes ter hoogte van de paden in de taxushaag



73

MAATREGEL 30: Heraanplant van de verdwenen stukken haag (na afbraak bejaardenpaviljoentjes)



77

208-219

389

389

MAATREGEL 31: Maaien van het grasveld (intensief maaibeheer > bleekweide)

10 x jaar



80-81

208-219

389

MAATREGEL 32: Fruitsnoei en jaarlijkse controle van de fruitbomen

jaarlijks



77

208-219

389

77

208-219

389

77

208-219

389

77

208-219

389

32.1

Eénmalig inwinnen advies Erfgoed en plan van aanpak ter verfijning van methodiek uitvoeringstechniek



MAATREGEL 33: Heraanplant van de verdwenen fruitbomen (na advies Boomgaardenstichting)



MAATREGEL 34: Aanbrengen en onderhoud van boomspiegels ter bescherming van de stammen
34.1

Aanbrengen van de boomspiegels

34.2

Onderhoud van de boomspiegels (extensief maaibeheer)

MAATREGEL 35: Kap van de twee lindebomen voor de kerk en kap cipres aan de kerk

0
tweejaarlijks

0


35.1

Kappen van de lindebomen



35.2

Kap van de cipres aan de kerk



MAATREGEL 36: Opstellen intern reglement i.v.m. gebruik tuin, haaghoogtes,…

0

74-75

206-207

390

MAATREGEL 37: Vastleggen van vaste planten die geschikt zijn voor de achtertuin en alle andere planten weren

0

74-75

206-207

390

MAATREGEL 38: Afbraak en herstel bepaalde aanbouwen



344

390

MAATREGEL 39: Herbekijken regenwaterafvoer kerk en herstel schade plint opspattend water



390

MAATREGEL 33: Heraanplant van de verdwenen fruitbomen (na advies Boomgaardenstichting)



MAATREGEL 34: Aanbrengen en onderhoud van boomspiegels ter bescherming van de stammen

MAATREGEL

Kappen van de lindebomen

35.2

Kap van de cipres aan de kerk

208-219

389

0
tweejaarlijks

0

MAATREGEL 35: Kap van de twee lindebomen voor de kerk en kap cipres aan de kerk
35.1

77



ONDERHOUDSWERKEN

TYPE INGREEP


BETOELAAG
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VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN
77
208-219
389

Legende
Beheer

Onderhoud van de boomspiegels (extensief maaibeheer)

389

Huidige staat

Aanbrengen van de boomspiegels

34.2

208-219

Geschiedenis

34.1

77

MAATREGEL 36: Opstellen intern reglement i.v.m. gebruik tuin, haaghoogtes,…

0

74-75

206-207

390

MAATREGEL 37: Vastleggen van vaste planten die geschikt zijn voor de achtertuin en alle andere planten weren

0

74-75

206-207

390

MAATREGEL 38: Afbraak en herstel bepaalde aanbouwen



MAATREGEL 39: Herbekijken regenwaterafvoer kerk en herstel schade plint opspattend water



390

MAATREGEL 40: Herstel van de houten poortvleugels en beslag van de poortgebouwen



393



393

MAATREGEL 41: Jaarlijkse visuele controle van de beeldnissen, beelden en reliëfs

jaarlijks

344



MAATREGEL 43: Verwijderen van nieuwe daklichten



401

MAATREGEL 44: Verwijderen van cementbepleisteringen



395

MAATREGEL 45: Heraanleg van de voortuin van het Fundatiehuis



MAATREGEL 46: Herstel originele voegen en verwijderen cementmortel



MAATREGEL 47: Herstel kaleilagen



MAATREGEL 48: Zachte reiniging van de vervuilde historische gevels en herstel metselwerk



48.1

Zachte reiniging op basis van stoom



48.2

Lokale vervanging baksteenparament dmv handgevormde stenen



48.3

Halfsteens verband vervangen door kruisverband



48.4

Toepassen steenverharder



48.5

Zorgvuldige plaatseljik demontage met heropbouw



48.6

Behandeling tegen opstijgend vocht



48.7

Herstel van voegwerk naar historisch voorbeeld



MAATREGEL 49: Versteviging en reiniging van natuurstenen elementen
Zachte reiniging op basis van stoom



49.2

Steenverharing



49.3

Plaatselijk behandelen anti-mos



49.4

Herstel van het oppervlak met minerale mortel



49.5

Zorgvuldige plaatseljik demontage met heropbouw



49.6

Herstel scheuren door verlijming



49.7

Lokale vervanging stenen in slechte bouwfysische toestand (muv jaarstenen,….)



49.8

Afwerking natuursteen conform omliggende stenen



MAATREGEL 50: Reinigen, ontmossen, verharden van muren en andere constructieve elementen



MAATREGEL 51: Bepleisteren en kaleien van woning nummer 18



MAATREGEL 52: Behoud van de bouwsporen



MAATREGEL 54: Verwijderen beeldverstorende deuren en reconstructie bij nummers 4, 18 en 29



MAATREGEL 55: Terugplaatsen binnenluiken, bewaard in situ bij nummers 2, 3, 5, 8, 11 en 15



55.1

Terugplaatsen binnenluiken bij als monument beschermde gebouwen



55.2

Terugplaatsen binnenluiken bij als stadgezicht beschermde gebouwen

0

éénmalige ingreep

x*

wederkerende ingreep

ü

betoelaagbare ingreep

0

niet betoelaagbare ingreep

394
326

395
395

326; 335

395

326; 339

395

395
128-133

396
327

MAATREGEL 53: Herstel bepleisterde dagkanten bij nummers 1-29, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27

x

394

77-79



49.1

bij restauratie in de toekomst

390

MAATREGEL 42: Globaal herstel gevel nummer 17 (Convent)

124-127

o

397

397
336

398
398
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MAATREGEL 54: Verwijderen beeldverstorende deuren en reconstructie bij nummers 4, 18 en 29



MAATREGEL 55: Terugplaatsen binnenluiken, bewaard in situ bij nummers 2, 3, 5, 8, 11 en 15



55.1

Terugplaatsen binnenluiken bij als monument beschermde gebouwen



55.2

Terugplaatsen binnenluiken bij als stadgezicht beschermde gebouwen

0

MAATREGEL 56: Reconstructie verdwenen binnenluiken bij nummers 4, 12, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27

336

Reconstructie binnenluiken bij als monument beschermde gebouwen



56.2

Reconstructie binnenluiken bij als stadgezicht beschermde gebouwen

0

397
398

398

398



56.1

Beheer

ONDERHOUDSWERKEN

Huidige staat

MAATREGEL 53: Herstel bepleisterde dagkanten bij nummers 1-29, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27
MAATREGEL

Geschiedenis

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

MAATREGEL 57: Terugplaatsen en reconstructie buitenluiken bij woning nummers 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18 en 27



398

MAATREGEL 58: Herstel of reconstructie bovenlichten: woning nummers 7 en 29



398

MAATREGEL 59: Behoud en herstel waardevolle vensters en glas, volgens afwegingskader (2016) Onroerend Erfgoed



399

59.1



59.3

Vervangen beeldverstorende ramen door gepast schrijnwerk (bijvoorbeeld nr. 27)
Schilderen in éénzelfde en vastgelegde kleur (NCS S 6502-Y of S 5502-B voor de deuren, en wit voor de
ramen), oliehoudende verf
Maximaal behoud beslag en vervangen ongepast bouwbeslag naar historisch model

59.4

Plaatsen van achterzetbeglazing (in functie conclusie energieaudit)



59.2




MAATREGEL 60: Vervangen spiegeld en beeldverstorend glas door restauratieglas, volgens afwezingskader (2016) opgesteld door Onroerend Erfgoed



MAATREGEL 61: Bijwerken, conserveren, herstelllen of vervangen van geërodeerde materialen en onderdelen



61.1

Ontroesten en behandelen van de gevelankers



61.2

Trekankers onder spanning zetten en indien nodig herbevestigen



61.3

Ontroesten en behandelen van ogen vlaggenmasten



61.4

Behandelen smeedijzeren trekbellen



61.5

Onroesten en behandelen van traliewerk en gietijzeren verluchtingsroosters



61.6

Herschilderen met een verf op basis van alkydharsen



399
339; 403

400

MAATREGEL 62: Reconstructie van verdwenen bellen en in gebruik nemen van bewaarde mechanismes



339

400

MAATREGEL 63: Restauratie voetschrapers en verplaatsten stenen relicten voetschrapers



339

401

MAATREGEL 64: Vervangen beeldverstorende dakbedekkingen



324

403

64.1
64.1
64.2
64.2

Vervangen kunstleien door natuurleien in Maasdekking
Vervangen kunstleien door natuurleien in Maasdekking
Vervangen van mechanische pannen door handvormpannen (Boomse pannen)
Vervangen van mechanische pannen door handvormpannen (Boomse pannen)






MAATREGEL 65: Herstellen van dakschade, dichten en afdichten van lekken
MAATREGEL 65: Herstellen van dakschade, dichten en afdichten van lekken
65.1
65.1
65.2
65.2
65.3
65.3
65.4
65.4
65.5
65.5
65.6
65.6
65.7
65.7
65.8
65.8
65.9
65.9
65.10
65.10
65.11
65.11

Eroderende daknokken aansmeren met kalkspecie
Eroderende daknokken aansmeren met kalkspecie
Ontbrekende dakpannen of leien herplaatsen
Ontbrekende dakpannen of leien herplaatsen
Duivenwering plaatsen bij overlast
Duivenwering plaatsen bij overlast
Herstel dakkapellen
Herstel dakkapellen
Ladderhaken ontroesten
Ladderhaken ontroesten
Op termijn op alle daken ladderhaken plaatsen volgens instructies Monumentenwacht
Op termijn op alle daken ladderhaken plaatsen volgens instructies Monumentenwacht
Aansluiting tussen muur en dak met loodloketten of aansmeren met mortel
Aansluiting tussen muur en dak met loodloketten of aansmeren met mortel
Aanbrengen en onderhouden ladderhaken en duivenwering
Aanbrengen en onderhouden ladderhaken en duivenwering
Mogelijkheid tot isoleren dak
Mogelijkheid tot isoleren dak
Onderhoud daken
Onderhoud daken
Plaatsen onderdak
Plaatsen onderdak

MAATREGEL 66: Hermetsen van gehavende schoorstenen en herstel originele afwerking
MAATREGEL 66: Hermetsen van gehavende schoorstenen en herstel originele afwerking




tweejaarlijks
tweejaarlijks

403
403

















0
0







403
403

Eroderende daknokken aansmeren met kalkspecie



65.2

Ontbrekende dakpannen of leien herplaatsen



65.3

Duivenwering plaatsen bij overlast



65.4

Herstel dakkapellen



65.5

Ladderhaken ontroesten



65.6

Op termijn op alle daken ladderhaken plaatsen volgens instructies Monumentenwacht



65.7

Aansluiting tussen muur en dak met loodloketten of aansmeren met mortel



65.8

Aanbrengen en onderhouden ladderhaken en duivenwering

65.9

Mogelijkheid tot isoleren dak

65.10

Onderhoud daken

65.11

Plaatsen onderdak

MAATREGEL 66: Hermetsen van gehavende schoorstenen en herstel originele afwerking

ONDERHOUDSWERKEN
tweejaarlijks

TYPE INGREEP
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66.2

Verwijderen schouwpijpen



66.3

Herstel historische afwerking zoals kaleilagen, speciale afdekkap,…




67.1

Dakgoten herstellen of vervangen naar historisch voorbeeld



67.2

Dakgoothaken ontroesten of vervangen



67.3

PVC-dakgoten en regenwaterafvoeren vervangen



67.4

Verwijderen goten op smeedijzeren beugels en vervangen naar historisch voorbeeld



67.5

Onderhoud dakgoten, dakgoothaken en regenwaterafvoeren




68.1

Wit schilderen bebording, gootklossen en boordplanken



68.2

Herstel kaleilagen op stenen kroonlijsten



68.3

Herstel lacunes smeedijzeren beugels



68.4

Reconstructie kroonlijst Burchtstraat 30



MAATREGEL 69: Bestrijden van houtaantastende zwammen, schimmels, houtborende insecten en vochtaantasting



MAATREGEL 70: Conserveren en restaureren cultuurgoederen



70.1
70.2
70.2 -- optie
optie A
A
70.2
optie
70.2 - optie BB

Algemene conservatie en restauratie van de cultuurgoederen



Restauratie
Restauratie en
en terugplaatsen
terugplaatsen van
van het
het Sint-Catharinabeeldje
Sint-Catharinabeeldje in
in nis
nis Poortgebouw
Poortgebouw
Restauratie
Sint-Catharinabeeldje
en
terugplaatsen
replica
in
nis
Restauratie Sint-Catharinabeeldje en terugplaatsen replica in nis Poortgebouw
Poortgebouw






MAATREGEL
MAATREGEL 71:
71: Conserveren,
Conserveren, restaureren
restaureren en
en herwaarderen
herwaarderen van
van historische
historische interieurs*
interieurs*
71.1
71.1

403



Schouwen hermetsen met kalkmortel in hetzelfde metsverband

MAATREGEL 68: Herstel historische kroonlijsten

Legende



66.1

MAATREGEL 67: Verwijderen van beeldverstorende goten en regenwaterafvoeren

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN
Huidige staat

65.1

Geschiedenis

MAATREGEL

403



Beheer

MAATREGEL 65: Herstellen van dakschade, dichten en afdichten van lekken

324

405

324

405

o

bij restauratie in de toekomst

x

éénmalige ingreep

x*

wederkerende ingreep

ü

betoelaagbare ingreep

0

niet betoelaagbare ingreep

294




Poortgebouw
Poortgebouw
>> Bepleistering
Bepleistering en
en stucwerk
stucwerk
>>
verwijderen
>> verwijderen ongepaste
ongepaste bepleisteringen
bepleisteringen (structuurbepleistering
(structuurbepleistering ruimte
ruimte 1.05)
1.05)

>>
>> herstellen
herstellen van
van bestaande
bestaande kalkbepleistering
kalkbepleistering (scheuren,
(scheuren, leemtes
leemtes en
en fixeren
fixeren of
of vervangen
vervangen van
van
loszittende
delen)
loszittende delen)

>>
>> herpleisteren
herpleisteren van
van gedecapeerde
gedecapeerde muren
muren
>>
herstel
van
bepleisterde
>> herstel van bepleisterde plafonds
plafonds op
op rinkellatten
rinkellatten (herstel
(herstel van
van scheuren,
scheuren, herplamuren
herplamuren en
en versterken
versterken
met
met wapeningsvlies)
wapeningsvlies)
>>
>> verwijderen
verwijderen van
van behangpapier
behangpapier en
en vervangen
vervangen door
door kalkverven
kalkverven

>> Houtstructuren
Houtstructuren
>>
>> herstellen
herstellen dakconstructie
dakconstructie

>>
>> mogelijkheid
mogelijkheid tot
tot isoleren
isoleren dak
dak
>>
verwijderen
van
te
>> verwijderen van te donkerere
donkerere beits
beits (balkenlaag
(balkenlaag gelijkvloerse
gelijkvloerse verdieping
verdieping ruimte
ruimte 0.07)
0.07)
>>
>> nazicht
nazicht van
van balkkoppen
balkkoppen en
en houten
houten draagstructuren
draagstructuren
>>
nazicht
en
herstelling
verankering
>> nazicht en herstelling verankering muurankers
muurankers

>>
>> nazicht
nazicht en
en herstel
herstel van
van eventuele
eventuele aangetaste
aangetaste vloerplanken
vloerplanken
>>
>> onderhoud
onderhoud en
en herstel
herstel spantspant- en
en dakstructuren
dakstructuren
>> Vloeren
Vloeren
>>
>> vernieuwen
vernieuwen vloer
vloer gelijkvloerse
gelijkvloerse verdieping
verdieping nummer
nummer 29
29 naar
naar historisch
historisch voorbeeld
voorbeeld (bv.
(bv. Plavuizen)
Plavuizen)
>>
>> herleggen
herleggen van
van plavuizen
plavuizen met
met juiste
juiste voeg
voeg (ruimte
(ruimte 0.01)
0.01)
>>
vervangen
van
ongepaste
vloeren
(ruimte
>> vervangen van ongepaste vloeren (ruimte 0.07)
0.07)

>>
>> verbeteren
verbeteren van
van de
de thermische
thermische isolatie
isolatie van
van de
de vloer
vloer (gelijkvloerse
(gelijkvloerse verdieping
verdieping wereldwinkel)
wereldwinkel) toevoegen
toevoegen
van
thermische
en
vochtwerend
isolatie
onder
de
vloerbedding
(zie
ook
maatregel
van thermische en vochtwerend isolatie onder de vloerbedding (zie ook maatregel 1)
1)
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>> herpleisteren van gedecapeerde muren



>> herstel van bepleisterde plafonds op rinkellatten (herstel van scheuren, herplamuren en versterken
met wapeningsvlies)



>> verwijderen van behangpapier en vervangen door kalkverven



> Houtstructuren

>> verwijderen van te donkerere beits (balkenlaag gelijkvloerse verdieping ruimte 0.07)



>> nazicht van balkkoppen en houten draagstructuren

MAATREGEL

>> nazicht en herstelling verankering muurankers
>> nazicht en herstel van eventuele aangetaste vloerplanken

ONDERHOUDSWERKEN

TYPE INGREEP

>> onderhoud en herstel spant- en dakstructuren


BETOELAAG
BAAR



> Vloeren
>> vernieuwen vloer gelijkvloerse verdieping nummer 29 naar historisch voorbeeld (bv. Plavuizen)



>> herleggen van plavuizen met juiste voeg (ruimte 0.01)



>> vervangen van ongepaste vloeren (ruimte 0.07)



>> verbeteren van de thermische isolatie van de vloer (gelijkvloerse verdieping wereldwinkel) toevoegen
van thermische en vochtwerend isolatie onder de vloerbedding (zie ook maatregel 1)

0

> Afwerkingslagen
>> verwijderden van ongepaste verven (latex en andere niet-ademende verven)



>> herschilderden van muren en plafonds met kalkhoudende verven



> Binnenschrijnwerk

71.2

> nazicht en onderhoud van waardevol binnenschrijnwerk en beslag



> herstel van het oude slot van de voordeur (hangt ondersteboven)



Kerk
> conserveren goede bewaartoestand van de restauratie



> retoucheren beschadigingen aan muurschilderingen



> optimalisatie technische installatie

0

> schoonmaken, afstoffen en onderhouden kunstvoorwerpen en cultuurgoederen volgens aanbevelingen
Monumentenwacht, zie publicatie 'Schoon schip'

71.3

afhankelijk



> herstel schade aan kunstvoorwerpen en cultuurgoederen



> degelijke restauratie van het oude orgel en oksaal (Er werd onlangs een restauratiedossier opgestart
met Spectrum (Hasselt) als adviesbureau.)



> na het ingebruik stellen van het oude orgel, het nieuwe orgel uit de zijbeuk weghalen

0

> herstel waterschade aan tongewelf en schilderingen



> bescherming van de natuurstenen vloeren tegen de krassen door stoelen op het gangpad



> nazicht en punctuele behandeling hout



Fundatiehuis
> verwijderen beeldverstorende elementen (bijvoorbeeld beton snelbouwstenen,…)



> herstel vochtproblemen



> herstel van de oude spiltrap (verwijderen vinylbekleding en herstel treden)
> behoud muurarcheologie en bouwsporen



> herstel van de te harde restauratie uit 1986

?

> verwijderen nieuwe elementen die in namaak oude materialen zijn vervaardigd, het onderscheid tussen
de oorspronkelijke en waardevolle erfgoedelementen en de latere toevoegingen moet veel duidelijker zijn



> verwijderen lichtarmaturen uit historische plafonds, in het bijzonder in lokaal 0.02! + herstel van de
boorpunten in het stucwerk



> restauratie historisch stucwerk (+ verwijderderen verflagen - te dik pakket lagen - na stratigrafisch
vooronderzoek)



bij restauratie in de toekomst
éénmalige ingreep
wederkerende ingreep

*

Deze maatregel geldt voor alle gebouwen binnen het begijnhof, maar enkel de als monument beschermde gebouwen worden in detail besproken
De handelingen voor het begijnhofmuseum en gildehuis worden opgenomen in het deelbeheersplan 'Begijnhofmuseum'

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

Beheer

0

Huidige staat



>> mogelijkheid tot isoleren dak

Geschiedenis

>> herstellen dakconstructie

08.05

VOORSTEL VAN LIJST DER WERKEN WAARVOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN NIET KAN OORDELEN

Voorstel van lijst der werken waarvoor het college van burgemeester en schepenen niet kan oordelen dat aangemelde handelingen van die aard zijn om de wezenlijke eigenschappen van een beschermd stadsgezicht
te verstoren (en waarvoor dus een toelating noodzakelijk zou zijn). (art. 6.3.12 BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12/07/2013)

TYPE INGREEP

Beheer

MAATREGELS**

BETOELAAGBAAR

Huidige staat

ONDERHOUDSWERKEN

Geschiedenis

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

181

365

Legende
o

bij restauratie in de toekomst

x

éénmalige ingreep

x*

wederkerende ingreep

ü

betoelaagbare ingreep

0

niet betoelaagbare ingreep

**Handelingen waarvoor het college van burgemeester en schepenen niet kan oordelen dat aangemelde handelingen van die aard zijn om de wezenlijke eigenschappen van een beschermd stadsgezicht te verstoren,
art. 6.3.12 BVR van 01/01/2017 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013

MAATREGELS IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDWAARDEN
MAATREGEL 2: Het openmaken, herstellen en herwaarderen van de eerste Maasloop

48-49

2.1

Openmaken van de Maasloop en zorgen voor watertoevoer



2.3

Herstel van de natuurlijke bedding



MAATREGEL 4: Het gemeenschappelijk onderhoud van het zichtbare
4.8

Nastreven uniformiteit brievengleuven

367


MAATREGEL 5: Autovrij maken van het begijnhof

369

5.2

Tijdelijk' dichten doorgang naast de poort aan de Burchtstraat

0

5.3

Inrichten afsluitbare fietsenparking, zodat er geen fietsen meer tegen de gevels staan

0

MAATREGELS IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDKENMERKEN

371

MAATREGEL 8: Herstel van de beslotenheid aan de Burchtstraat

160-173

8.1

Tijdelijk herstel van de beslotenheid in afwachting van nieuwbouwproject

0

8.2

Nieuwbouwproject op de plaats van de afgebroken huizen en school

0

8.3

Nieuwbouwproject op de plaats van de portiersterswoning

0

371

MAATREGEL 9: Zorg voor afsluitbare poortgebouwen en inrichten brandweg

371

9.1

Restauratie poortvleugels en terugplaatsen (Poortgebouw Burchtstraat)



9.2

Restauratie poortvleugels (Poortgebouw Begijnenstraat)



9.4

Inrichten van een brandweg via achtertuinen

0

9.5

Herstellen van de doorgang tussen woning 17 en 18



MAATREGEL 12: Opwaarderen van de afsluiting van de achtertuinen en herstel begijnhofmuur
12.4

Herstel van de hoek van de muur en poort voor de brandweg

56-59

186-187

373
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50-55

Beheer

TYPE INGREEP

Huidige staat

ONDERHOUDSWERKEN

MAATREGEL

Geschiedenis

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

MAATREGELS IN FUNCTIE VAN DE ERFGOEDELEMENTEN
MAATREGEL 15: Kap en heraanplant van de dreef op middellange termijn en herstel van het historische talud van de vest
15.2

Herstel van het talud van de begijnenvest



15.3

Heraanplant met zomereik 4-5m hoog, 25-30cm stamomtrek, in één fase



MAATREGEL 18: Heraanleg van de Steenweg, met comfortstrook voor trage weggebruikers (korte termijn)
18.1

Herstellen van het oorspronkelijke wegprofiel



18.2

Verbeten van het legbed, stabiel en goed drainerende ondergrond



18.3

Materiaalgebruik afstemmen op historisch karakter



18.4

Heraanleg zandstroken in ternair zand of natuurlijk asfalt of …



18.4.1 bedding

64-69

188-195

383

64; 69-71

196-205

385

82-83

220-221

387

0

18.5

Herstel van de oorspronkelijke regenwatergootjes in blauwe hardsteen

18.6

Aansluiting goot Steenweg op riool voor regenwaterafvoer

0

18.7

Subtieler inwerken van roosters en toezichtsputten





MAATREGEL 19: Heraanleg van de Achterbos en andere paden binnen het hof (lange termijn)



19.1

Herstellen van het oorspronkelijke wegprofiel



19.2

Verbeten van het legbed, stabiel en goed drainerende ondergrond



19.3

Materiaalgebruik afstemmen op historisch karakter: porfier vervangen door gobertangesteen



19.4

Herstel van de houten hekjes en paden naar de woningen



19.5

Subtieler inwerken van roosters en toezichtsputten



MAATREGEL 20: Jaarlijkse schoonmaak van het hekwerk bij de kerk, met visuele controle en eventuele kleine herstellingen
Uitvoeren eventuele kleine herstellingen

.



18.4.2 meerprijs nieuw materiaal t.o.v. zand

20.2

374


jaarlijks



MAATREGEL 21: Restauratie van de twee 'pedestaelen' uit 1716



84-85

222-223

388

MAATREGEL 22: Restauratie en ingebruikstelling van de waterpomp



84-85

222-223

388

82-83

220-221

388

84-85

222-223

388

340-341

390

22.1

Restauratie van de pomp



MAATREGEL 24: Heropwaarderen van de Lourdesgrot



24.3

Heraanleg betonnen pad en pleintje voor de grot

MAATREGEL 26: Restauratie en onderhoud van het Mariakapelletje
26.1

Restauratie van het Mariakapelletje

MAATREGEL 38: Afbraak en herstel bepaalde aanbouwen

0




MAATREGEL 39: Herbekijken regenwaterafvoer kerk en herstel schade plint opspattend water

BETOELAAGBAAR

Beheer

TYPE INGREEP

Huidige staat

ONDERHOUDSWERKEN

MAATREGEL

Geschiedenis

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

395



MAATREGEL 40: Herstel van de houten poortvleugels en beslag van de poortgebouwen



MAATREGEL 42: Globaal herstel gevel nummer 17 (Convent)



MAATREGEL 43: Verwijderen van nieuwe daklichten



401

MAATREGEL 44: Verwijderen van cementbepleisteringen



395

MAATREGEL 45: Heraanleg van de voortuin van het Fundatiehuis



MAATREGEL 46: Herstel originele voegen en verwijderen cementmortel



MAATREGEL 47: Herstel kaleilagen



MAATREGEL 48: Zachte reiniging van de vervuilde historische gevels en herstel metselwerk



48.1

Zachte reiniging op basis van stoom



48.2

Lokale vervanging baksteenparament dmv handgevormde stenen



48.3

Halfsteens verband vervangen door kruisverband



48.4

Toepassen steenverharder



48.5

Zorgvuldige plaatseljik demontage met heropbouw



48.6

Behandeling tegen opstijgend vocht



48.7

Herstel van voegwerk naar historisch voorbeeld



MAATREGEL 49: Versteviging en reiniging van natuurstenen elementen

393
124-127

Zachte reiniging op basis van stoom



49.2

Steenverharing



49.3

Plaatselijk behandelen anti-mos



49.4

Herstel van het oppervlak met minerale mortel



49.5

Zorgvuldige plaatseljik demontage met heropbouw



49.6

Herstel scheuren door verlijming



49.7

Lokale vervanging stenen in slechte bouwfysische toestand (muv jaarstenen,….)



49.8

Afwerking natuursteen conform omliggende stenen



MAATREGEL 50: Reinigen, ontmossen, verharden van muren en andere constructieve elementen



MAATREGEL 51: Bepleisteren en kaleien van woning nummer 18



MAATREGEL 53: Herstel bepleisterde dagkanten bij nummers 1-29, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27



MAATREGEL 54: Verwijderen beeldverstorende deuren en reconstructie bij nummers 4, 18 en 29



o

bij restauratie in de toekomst

x

éénmalige ingreep

x*

wederkerende ingreep

ü

betoelaagbare ingreep

0

niet betoelaagbare ingreep

394

77-79

394
322-323

395
395



49.1

Legende

322-325;331

395

322-329;335

395

395
128-133

396
397
332-333

398
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MAATREGEL 55: Terugplaatsen binnenluiken, bewaard in situ bij nummers 2, 3, 5, 8, 11 en 15

BETOELAAGBAAR

Terugplaatsen binnenluiken bij als monument beschermde gebouwen



55.2

Terugplaatsen binnenluiken bij als stadgezicht beschermde gebouwen

0

MAATREGEL 56: Reconstructie verdwenen binnenluiken bij nummers 4, 12, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18 en 27

398



55.1

398



56.1

Reconstructie binnenluiken bij als monument beschermde gebouwen



56.2

Reconstructie binnenluiken bij als stadgezicht beschermde gebouwen

0

Beheer

TYPE INGREEP

Huidige staat

ONDERHOUDSWERKEN

MAATREGEL

Geschiedenis

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

MAATREGEL 57: Terugplaatsen en reconstructie buitenluiken bij woning nummers 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18 en 27



398

MAATREGEL 58: Herstel of reconstructie bovenlichten: woning nummers 7 en 29



398

MAATREGEL 59: Behoud en herstel waardevolle vensters en glas, volgens afwegingskader (2016) Onroerend Erfgoed



399

59.1

Vervangen beeldverstorende ramen door gepast schrijnwerk (bijvoorbeeld nr. 27)



59.3

Maximaal behoud beslag en vervangen ongepast bouwbeslag naar historisch model



MAATREGEL 60: Vervangen spiegeld en beeldverstorend glas door restauratieglas, volgens afwezingskader (2016) opgesteld door Onroerend Erfgoed



MAATREGEL 62: Reconstructie van verdwenen bellen en in gebruik nemen van bewaarde mechanismes



335

400

MAATREGEL 63: Restauratie voetschrapers en verplaatsten stenen relicten voetschrapers



335

401

MAATREGEL 65: Herstellen van dakschade, dichten en afdichten van lekken



65.10

Mogelijkheid tot isoleren dak

0

65.12

Plaatsen onderdak



MAATREGEL 66: Hermetsen van gehavende schoorstenen en herstel originele afwerking
Schouwen hermetsen met kalkmortel in hetzelfde metsverband



66.3

Herstel historische afwerking zoals kaleilagen, speciale afdekkap,…




67.1

Dakgoten herstellen of vervangen naar historisch voorbeeld



67.3

PVC-dakgoten en regenwaterafvoeren vervangen



67.4

Verwijderen goten op smeedijzeren beugels en vervangen naar historisch voorbeeld



MAATREGEL 68: Herstel historische kroonlijsten

403

403



66.1

MAATREGEL 67: Verwijderen van beeldverstorende goten en regenwaterafvoeren

399



68.3

Herstel lacunes smeedijzeren beugels



68.4

Reconstructie kroonlijst Burchtstraat 30



320-321

405

320-321

405

MAATREGEL 69: Bestrijden van houtaantastende zwammen, schimmels, houtborende insecten en vochtaantasting
MAATREGEL 70: Conserveren en restaureren cultuurgoederen
70.1

BETOELAAGBAAR




Algemene conservatie en restauratie van de cultuurgoederen



70.2 - optie A

Restauratie en terugplaatsen van het Sint-Catharinabeeldje in nis Poortgebouw



70.2 - optie B

Restauratie Sint-Catharinabeeldje en terugplaatsen replica in nis Poortgebouw



MAATREGEL 71: Conserveren, restaureren en herwaarderen van historische interieurs*
71.1

289-319

Beheer

TYPE INGREEP

Huidige staat

ONDERHOUDSWERKEN

MAATREGEL

Geschiedenis

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

Legende
o

bij restauratie in de toekomst

x

éénmalige ingreep

x*

wederkerende ingreep

ü

betoelaagbare ingreep

0

niet betoelaagbare ingreep



Poortgebouw
> Bepleistering en stucwerk
>> verwijderen ongepaste bepleisteringen (structuurbepleistering ruimte 1.05)
>> herstellen van bestaande kalkbepleistering (scheuren, leemtes en fixeren of vervangen van
loszittende delen)
>> herpleisteren van gedecapeerde muren
>> herstel van bepleisterde plafonds op rinkellatten (herstel van scheuren, herplamuren en versterken
met wapeningsvlies)
>> verwijderen van behangpapier en vervangen door kalkverven







> Houtstructuren
>> herstellen dakconstructie



>> mogelijkheid tot isoleren dak

0

>> verwijderen van te donkerere beits (balkenlaag gelijkvloerse verdieping ruimte 0.07)



>> nazicht van balkkoppen en houten draagstructuren



>> nazicht en herstelling verankering muurankers



>> nazicht en herstel van eventuele aangetaste vloerplanken



>> onderhoud en herstel spant- en dakstructuren



> Vloeren
>> vernieuwen vloer gelijkvloerse verdieping nummer 29 naar historisch voorbeeld (bv. Plavuizen)



>> herleggen van plavuizen met juiste voeg (ruimte 0.01)



>> vervangen van ongepaste vloeren (ruimte 0.07)



>> verbeteren van de thermische isolatie van de vloer (gelijkvloerse verdieping wereldwinkel) toevoegen
van thermische en vochtwerend isolatie onder de vloerbedding (zie ook maatregel 1)

0

> Afwerkingslagen
>> verwijderden van ongepaste verven (latex en andere niet-ademende verven)



>> herschilderden van muren en plafonds met kalkhoudende verven



> Binnenschrijnwerk

71.2

> nazicht en onderhoud van waardevol binnenschrijnwerk en beslag



> herstel van het oude slot van de voordeur (hangt ondersteboven)



Kerk
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> retoucheren beschadigingen aan muurschilderingen



> optimalisatie technische installatie

0
afhankelijk



> herstel schade aan kunstvoorwerpen en cultuurgoederen



> degelijke restauratie van het oude orgel en oksaal (Er werd onlangs een restauratiedossier opgestart
met Spectrum (Hasselt) als adviesbureau.)



> na het ingebruik stellen van het oude orgel, het nieuwe orgel uit de zijbeuk weghalen

0

> herstel waterschade aan tongewelf en schilderingen



> bescherming van de natuurstenen vloeren tegen de krassen door stoelen op het gangpad



> nazicht en punctuele behandeling hout



Fundatiehuis
> verwijderen beeldverstorende elementen (bijvoorbeeld beton snelbouwstenen,…)



> herstel vochtproblemen



> herstel van de oude spiltrap (verwijderen vinylbekleding en herstel treden)
> behoud muurarcheologie en bouwsporen



> herstel van de te harde restauratie uit 1986

?

> verwijderen nieuwe elementen die in namaak oude materialen zijn vervaardigd, het onderscheid tussen
de oorspronkelijke en waardevolle erfgoedelementen en de latere toevoegingen moet veel duidelijker zijn



> verwijderen lichtarmaturen uit historische plafonds, in het bijzonder in lokaal 0.02! + herstel van de
boorpunten in het stucwerk



> restauratie historisch stucwerk (+ verwijderderen verflagen - te dik pakket lagen - na stratigrafisch
vooronderzoek)



bij restauratie in de toekomst
éénmalige ingreep
wederkerende ingreep
**

Handelingen waarvoor het college van burgemeester en schepenen niet kan oordelen dat aangemelde handelingen van die aard zijn om de wezenlijke eigenschappen van een beschermd stadsgezicht te verstoren,
art. 6.3.12 BVR van 01/01/2017 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013

*

Deze maatregel geldt voor alle gebouwen binnen het begijnhof, maar enkel de als monument beschermde gebouwen worden in detail besproken
De handelingen voor het begijnhofmuseum en gildehuis worden opgenomen in het deelbeheersplan 'Begijnhofmuseum'

Beheer

BETOELAAGBAAR

> conserveren goede bewaartoestand van de restauratie

> schoonmaken, afstoffen en onderhouden kunstvoorwerpen en cultuurgoederen volgens aanbevelingen
Monumentenwacht, zie publicatie 'Schoon schip'

71.3

TYPE INGREEP

Huidige staat

ONDERHOUDSWERKEN

MAATREGEL

Geschiedenis

VERWIJZING NAAR BEHEERSPLAN

08.06

LIJST CULTUURGOEDEREN

08.06.01

LIJST DER WERKEN AAN CULTUURGOEDEREN
ONDERHOUDSWERKEN

MAATREGELS CULTUURGOEDEREN

TYPE INGREEP

BETOELAAGBAAR

MAATREGEL 70: Conserveren en restaureren cultuurgoederen
70.1



Algemene conservatie en restauratie van de cultuurgoederen



70.2 - optie A

Restauratie en terugplaatsen van het Sint-Catharinabeeldje in nis Poortgebouw



70.2 - optie B

Restauratie Sint-Catharinabeeldje en terugplaatsen replica in nis Poortgebouw



Client | February 13, 2017

08.06.02

FICHES CULTUURGOEDEREN DATABANK DONNET
Inventarissnummer: PA.144.C021
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: O.L.V. op sokkel met baldakijn
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 120.0 ; cm
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Op de hoek van het koor rechts

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C012
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Heilig Hart van Christus met staander en baldakijn
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: eikenhout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 120.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Rechts van het OLV-altaar, linkertransept

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.A025
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Neogotische sokkels
Objectnaam: sokkels
Materialen: eikenhout
Afmeting: breedte; 51.5 ; cm,hoogte; 120.0 ; cm,diepte; 51.5 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Links en rechts van de viering, onder H.Hart
en OLV-beeld
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Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C001
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: O.L.V. met Kind
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 120.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - In een nis in het noordelijk zijaltaar

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C002
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Jozef met staand Christuskind
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 120.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - In een nis, centraal in het zuidelijk zijaltaar

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C019
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Begga
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062478&objnr=30580; Balat
Afmeting: hoogte; 120.0 ; cm
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Middenbeuk, tweede zuil rechts

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C003
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Christus aan het kruis
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: vergulden
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062501&objnr=30565; Balat
Afmeting: hoogte; 85.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Op houten verdeling van spiegel tegen
noordelijke muur van sacristie
1/1
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Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C005a
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Calvariegroep: Maria
Objectnaam: beeldengroepen
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 130.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Onder de triomfboog in de kerk, tegen de
voorste zuil links

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C005b
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Calvariegroep: Johannes
Objectnaam: beeldengroepen
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 130.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Onder de triomfboog in de kerk, tegen de
voorste zuil rechts

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C005c
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Calvariegroep: kruisbeeld
Objectnaam: beeldengroepen
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062473&objnr=30561; Balat
Afmeting: hoogte; 150.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Hangt centraal onder de triomfboog

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C006
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Antonius van Padua
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062455&objnr=30573; Balat
Afmeting: hoogte; 127.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Oostmuur, zuidtransept, rechts van altaar
van Sint-Jozef
1/1
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Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C007
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Franciscus Hiëronymus
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: lindehout
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062470&objnr=30575; Balat
Afmeting: hoogte; 118.0 ; cm
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Tegen de oostmuur, noordtransept, links van
altaar van O.L.V. - 01-01-1900

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C008
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Christus op de koude steen
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout,lood
Technieken: polychromeren,beeldhouwen
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062482&objnr=30569; Balat
Afmeting: hoogte; 135.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Aan de buitenzijde, tegen zuidmuur van de
kerk, westelijke hoek - 01-01-1900

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C009
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Piëta
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B038592&objnr=30563; Balat
Afmeting: hoogte; 75.0 ; cm
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - In de linkerzijbeuk, tegen de voorste pijler

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C010
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Catharina
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: kalkzandsteen
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062481&objnr=30560; Balat
Afmeting: hoogte; 44.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Voorlopig in zilvertoreke
1/1
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Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C011
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Rita
Objectnaam: bustes
Materialen: gips
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - In nis in buitengevel van kerk

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C013
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Gerardus Majella
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 110.0 ; cm
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Middenbeuk, voorste pijler links

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C014
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Catharina
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 120.0 ; cm
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Middenbeuk, tweede voorste pijler links

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C015
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Rochus
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 110.0 ; cm
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Middenbeuk, tweede laatste zuil links

1/1
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Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C018
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Philomena
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Afmeting: hoogte; 110.0 ; cm
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Middenbeuk, voorlaatste zuil rechts

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C020
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sint-Franciscus Xaverius
Objectnaam: beelden (vrijstaand)
Materialen: hout
Technieken: polychromeren
Afmeting: hoogte; 105.0 ; cm
Inscripties: Opschrift; Opschrift
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Middenbeuk, voorste zuil rechts

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C023
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Heilige Familie
Objectnaam: beeldengroepen
Materialen: lindehout
Technieken: polychromeren
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B038591&objnr=30578; Balat
Afmeting: breedte; 26.5 ; cm,lengte; 85.0 ; cm,hoogte; 87.0 ; cm,hoogte; 53.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Rechter zijbeuk tegen vieringspijler

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.C022
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Kruisweg
Materialen: gips
Afmeting: breedte; 45.0 ; cm,breedte; 69.0 ; cm,hoogte; 135.0 ; cm,hoogte; 60.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - In de zijbeuken

1/1
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Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.E010
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Maria in medaillon
Objectnaam: schilderijen
Materialen: olieverf
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062503&objnr=30553; Balat
Afmeting: breedte; 38.0 ; cm,hoogte; 58.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Sacristie

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.E011
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: H. Catharina in medaillon
Objectnaam: schilderijen
Materialen: olieverf
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?&objnr=30555; Balat
Afmeting: breedte; 38.0 ; cm,hoogte; 58.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Sacristie

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.F014
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Lavabo
Objectnaam: wastafels
Materialen: messing
Afmeting: hoogte; 28.0 ; cm,hoogte; 25.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Sacristie, oostmuur

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.F015
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Recipiënt (bij lavabo)
Objectnaam: bakken
Materialen: messing
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062492&objnr=30623; Balat
Afmeting: breedte; 27.0 ; cm,hoogte; 9.5 ; cm,diepte; 17.5 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Sacristie, oostmuur

1/1
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Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.I014
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Veelarmige luchter
Objectnaam: luchters (verlichtingsmiddelen)
Materialen: messing
Oude Nummers: http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M062471&objnr=30618; Balat
Afmeting: hoogte; 80.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Boven viering

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.I029
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Lichtkronen
Objectnaam: kroonluchters
Materialen: messing
Oude Nummers: I 029; Oud inventarisnummer
Afmeting: hoogte; 37.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Zuidportaal, kast

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.A030
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Sokkels van engelen
Objectnaam: sokkels
Materialen: hout
Afmeting: breedte; 47.0 ; cm,hoogte; 83.0 ; cm,diepte; 38.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Koor, links en rechts

Client | February 13, 2017

Inventarissnummer: PA.144.I035
Administratieve Collectie: PA.144 - Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof)
Titel: Engelen (kandelaberhouders)
Objectnaam: kandelaars
Materialen: messing,gips
Oude Nummers: I 035; Oud inventarisnummer
Afmeting: hoogte; 162.0 ; cm
Locatie: Herentals, Kerk Sint-Catharina (Begijnhof) - Koor, links en rechts

1/1
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VOORSTEL VOOR ZEN-ERFGOED + LIJST DER WERKEN

08.07

MAATREGELS ZEN-ERFGOED

ONDERHOUDSWERKEN

TYPE INGREEP

BETOELAAGBAAR

MAATREGEL 20: Jaarlijkse schoonmaak van het hekwerk bij de kerk, met visuele controle en eventuele kleine herstellingen
20.1

Visuele contole en schoonmaak

jaarlijks

0

20.2

Uitvoeren eventuele kleine herstellingen

jaarlijks



MAATREGEL 21: Restauratie van de twee 'pedestaelen' uit 1716



MAATREGEL 22: Restauratie en ingebruikstelling van de waterpomp



22.1

Restauratie van de pomp

22.2

Jaarlijkse visuele controle en onderhoud


jaarlijks

MAATREGEL 24: Heropwaarderen van de Lourdesgrot
24.1

Verwijderen storende elementen zoals schuilplaats, betontegels, kaarsnis

24.2

Onderhoud smeedijzeren hekwerk & verlichting beeldje

24.3

Heraanleg betonnen pad en pleintje voor de grot

24.4

Jaarlijkse visuele controle en onderhoud van de beeldnis en het rotswerk

MAATREGEL 25: Gecontroleerde snoei klimop Lourdesgrot


0
jaarlijks



jaarlijks

0

jaarlijks

0

0

MAATREGEL 26: Restauratie en onderhoud van het Mariakapelletje
26.1

Restauratie van het Mariakapelletje

26.2

Jaarlijkse visuele controle en onderhoud van het kapelletje

0




jaarlijks
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LIJST DER WERKEN AAN BOMEN EN STRUIKEN WAARVOOR ALSNOG
TOELATING NODIG IS

08.08

ONDERHOUDSWERKEN

MAATREGELS GROEN
MAATREGEL 28: Correcte snoei en onderhoud monumentale taxushagen

BETOELAAGBAAR


28.1

Eénmalig inwinnen advies Erfgoed en plan van aanpak ter verfijning van methodiek uitvoeringstechniek



28.2

Incidentiële snoei ten gevolge van stormschade, ouderdom,…



MAATREGEL 32: Fruitsnoei en jaarlijkse controle van de fruitbomen
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tweejaarlijks

TYPE INGREEP

jaarlijks



32.1

Eénmalig inwinnen advies Erfgoed en plan van aanpak ter verfijning van methodiek uitvoeringstechniek



32.2

Incidentiële snoei ten gevolge van stormschade, ouderdom,…



ongunstig als waterdoorlatende fundering
aanwezig is (behoud historische opbouw), tenzij
geen natuurlijk infiltratie of erosieproblematiek

ongunstig, zeker indien langsgrachten aanwezig,
kan bij uitzondering indien geen natuurlijke
infiltratie of bij erosieproblematiek

gunstig, bij voorkeur positie naast de weg en
doorbrekingen dwars op de weg, indien geen
holle weg en geen waardevolle vegetatie

* toepassing waterondoorlatende,
gesloten voeg

* aanleg goot

* aanleg riolering of nutsvoorzieningen

gunstig, meestal al aanwezig

ongunstig als waterdoorlatende fundering aanwezig is
(behoud historische opbouw), tenzij geen natuurlijk
infiltratie of erosieproblematiek of zware
verkeersbelasting**

ongunstig (mogelijk alternatief zie
verder in tekst)

ongunstig (mogelijk alternatief zie verder in tekst)

gunstig, mits heraanleg met
gunstig, mits heraanleg met hergebruik van materiaal, in
hergebruik van materiaal, in
oorspronkelijk profiel en legverband
oorspronkelijk profiel en legverband

gunstig, meestal al aanwezig

gunstig, m.u.v. sites met lagere
verkeersbelasting (begijnhoven,
pleinen,…)

ongunstig, tenzij zware verkeersbelasting en geen
alternatieven**
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Afwegingskader: Behoud kasseiwegen vs. verbetering rijcomfort
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* aanduiding wegmarkering (bvb.
ongunstig
fietssuggestie)
* origineel profiel, materiaal en opbouw aanwezig
** volgens advies deskundige stabiliteit wegen

ongunstig, tenzij zware verkeersbelasting en geen ongunstig, tenzij zware
alternatieven**
verkeersbelasting en geen
alternatieven**

* versterking fundering:
(+toepassing waterondoorlatende
gesloten voeg)

ongunstig, maximaal hergebruik van materiaal

dorp

maximaal profielbehoud,
maximaal profielbehoud, comfortstroken kunnen door
comfortstroken kunnen door
sortering of buiten wegprofiel indien voldoende ruimte
sortering of buiten wegprofiel indien
voldoende ruimte

maximaal profielbehoud, comfortstroken kunnen
buiten wegprofiel, in halfverharding of ander
materiaal (minder wenselijk), mits voldoende
ruimte en geen waardevolle vegetatie of reliëf
aanwezig

* wijziging profiel:
- verbreden van de weg
(bvb. aanleg comfortstroken)

ongunstig, maximaal hergebruik van
materiaal

ongunstig, maximaal hergebruik van materiaal

* wijziging verhardingsmateriaal
(kasseien, kantopsluiting,…)

gaaf bewaarde kasseiweg*

FAQ

AFWEGINGSKADER (zie verder in tekst voor meer duiding)
Context
platteland
stad

08.09

AFWEGINGSKADER GAAF BEWAARDE KASSEIWEGEN
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED
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HOOFDSTUK 09 LITERATUUR EN ICONOGRAFIE
09.01

LITERATUUR

(1)
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J. Cools en P. Bellemans, Bouwgeschiedenis van het Sint-Catharinabegijnhof te Herentals, Herentals, 2007
J. Cools (red.), De begijnhofkerk van Herentals, bouwgeschiedenis en kunstinventaris van de Sint-Catharinakerk, Herentals, 2010
Y. De Bont en F. Strauven (red.), Architectuur in de golden sixties - De Turnhoutse School, Tielt, 2012
A. De Naeyer, R. Dreesen en M. Dusar, Natuursteen in Vlaanderen, versteend verleden, Mechelen, 2009
E.J. Haslinghuis en H. Janse, Bouwkundige termen, Leiden, 2005
H. Janse, Vensters, Amsterdam, 1971
M. Heirman, Langs Vlaamse begijnhoven, Leuven, 2001
M. Triest, Het besloten hof, begijnen in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven, 2000
S. Van Aerschot, M. Heirman, Vlaamse begijnhoven. Werelderfgoed, Leuven, 2001
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Bellemans Architecten i.s.m. J. Cools
•

CHE-studie groene open ruimten binnen het begijnhof, Herentals, 2004

•

CHE-studie begijnhofwoning 1-29, 2-18, 24a en b, 27 en Burchtstraat 30

•

Herwaarderingsplan Begijnhof, juli 2006

G. Everaert
•

Historische uitvoeringstechnieken - Exterieur (onuitg. cursus UA), 2013
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•
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https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47020, geraadpleegd op 23 augustus 2016

•
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•
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•
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•

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47016, geraadpleegd op 23 augustus 2016
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•
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•

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302489, geraadpleegd op 3 februari 2017

•

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301153, geraadpleegd op 3 februari 2017

•

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5382, beschermingsbesluit 1324 van 11-09-1979

•

http://www.graafschaploon.be/metseltekens-1/betekenis/bezwerend-beschermend/maalkruisen, 20 september 2016
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09.02

AFBEELDINGENLIJST

Alle foto’s zijn genomen door ARAT architecten in september-november 2016, tenzij anders vermeld.

omslag: ©Delcampe
Afb. 1: Kadasterplan met aanduiding van de site © Herwaarderingsplan begijnhof Herentals				
Afb. 2: Opmetingsplan begijnhofpark © Parkoer								
Afb. 3: Kadasterpercelen met aan-duiding van de beschermingen © Herwaarderingsplan begijnhof Herentals			
Afb. 4: Orthofoto (2014) © Geoportaal Onroerend Erfgoed							
Afb. 5: Biologische waarderingskaart ©GIS Vlaanderen								
Afb. 6: GRB-basiskaart ©Geoportaal Onroerend Erfgoed							
Afb. 7: Vastgestelde inventarissen ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 8: Wetenschappelijke inventarissen ©Geoportaal O.E.							
Afb. 9: Beschermd erfgoed ©Geoportaal O.E.								
Afb. 10: De Infirmerie vóór restauratie, 2003									
Afb. 12: De begijnhofkerk tijdens de restauratie, 2002								
Afb. 11: De Infirmerie na restauratie, 2013									
Afb. 13: De begijnhofkerk na restauratie, 2016								
Afb. 14: Uittreksel van een CHE-studie © Bellemans Architecten i.s.m. Jan Cools					
Afb. 15: Lithografie (1885) van de H. Begga met twee begijntjes ©S. Van Aerschot en M. Heiman, o.c., Leuven, 2001		
Afb. 16: Groot Begijnhof Leuven, type gemengd ©Geoportaal Onroerend Erfgoed					
Afb. 18: Begijnhof Turnhout, type pleinbegijnhof ©Geoportaal Onroerend Erfgoed					
Afb. 17: Begijnhof Lier, type stratenbegijnhof ©Geoportaal Onroerend Erfgoed					
Afb. 19: Begijnhof Dendermonde, type pleinbegijnhof ©Geoportaal Onroerend Erfgoed					
Afb. 20: Begijnhofpoort Turnhout ©Delcampe								
Afb. 22: Begijnhof Lier ©Delcampe									
Afb. 23: Begijnhofpoort Gent ©Delcampe									
Afb. 21: Begijnhofpoort Diest ©Delcampe									
Afb. 24: Begijnhofkerken, v.l.n.r. Lier, Gent, Sint-Truiden ©Delcampe						
Afb. 25: 1558, Jacob van Deventer ©uit J. Cools, o.c., 2007							
Afb. 27: 1771-1777, De Ferraris ©KRB									
Afb. 26: Herentalse vesten, eind 16de eeuw ©KRB								
Afb. 28: 2016, orthofoto ©Google Maps									
Afb. 29: 1558, Jacob van Deventer, plaats nieuw begijnhof ©Uit J. Cools, o.c., 2007					
Afb. 30: 1777, De Ferraris, Het nieuwe begijnhof ©KBR								
Afb. 31: 1817-1840, tekening/kaart van het begijnhof (bron: APBHe)						
Afb. 32: 1850, Atlas kadastral, van de Commissie der Burgerlijke Gast- en Godshuizen (bron: OCMWHe)			
Afb. 33: Kadasterplan uit 1817, aangepast en hertekend in 1865 (bron: SAHe)						
Afb. 34: 1845, Atlas der Buurtwegen (bron: geoportaal Onroerend Erfgoed)						
Afb. 35: 1888, Atlas der waterlopen Herentals (bron: Technische diest stad Herentals)					
Afb. 36: 1894-1903, Atlas kadastral (bron: OCMWHe)								
Afb. 37: 1907, kadasterplan met hierop de nieuwe school en de Blindestraat (bron: SAHe)				
Afb. 38: 1907, kadasterplan met hierop de nieuwe school en de Blindestraat, voorheen Burchtstraat (bron: OCMWHe)		
Afb. 39: 1771-1778, Kabinetskaart Ferraris (bron: KRB)								
Afb. 40: 1550-1565, Jacob Van Deventer (bron: Cartesius)							
Afb. 42: 1843-1845, Atlas der Buurtwegen (bron: Geoportaal)							
Afb. 44: 1873, Topografische kaart (bron: Cartesius)								
Afb. 41: 1738, Tuin van de minderbroeders (bron: Rijksarchief)							
Afb. 43: 1888, Atlas der Waterlopen (bron: T.D. stad Herentals)							
Afb. 45: 1907, Kadasterkaart (bron: SAHe)									
Afb. 46: 1923, zicht op de Augustijnenlaan (plaats gedemte Kempische Vaart) ©Google streetview				
Afb. 47: Zicht op de Begijnenvest, september 2016								
Afb. 48: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 49: 1738, detail van de vest en gracht ter hoogte van de ‘fermerij der begghijnhof tot herentals’ ©Rijksarchief		
Afb. 50: Zicht op de Vaart met achterliggend de achtergevels van de begijnenwoningen aan de Steenweg ©Delcampe		
Afb. 51: Postkaart verstuurd in 1904, zicht op Begijnenvest ©Delcampe						
Afb. 52: zicht op de Nonnenvest, datum onbekend ©Delcampe							
Afb. 53: Postkaart met een foto van de boulevard op de Vest, datum onbekend ©Delcampe				
Afb. 54: Postkaart met zicht op Begijnenvest en de achtergevel van het begijnhof, datum onbekend ©Delcampe		
Afb. 55: Postkaart met een foto van de vaart en achterliggende Vest, datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed		
Afb. 56: Postkaart met een foto van de vaart en achterliggende Vest, datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed		
Afb. 57: De begijnhofmuur, september 2016									
Afb. 58: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 59: tekening van de muur aan de bleekweide, 1738 ©Rijksarchief						
Afb. 69: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 70: 1840-1860, gravure van het minderbroedersklooster door F. Verstylen ©KIK					
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Afb. 71: 1942, foto van het poortgebouw aan de Burchtstraat met achterliggend het bakhuis en de boerderij ©KIK		
Afb. 72: 1558, Jacob van Deventer									
Afb. 74: 1817, Onbekende auteur									
Afb. 76: 1888, Atlas der waterlopen ©Technische Dienst Herentals							
Afb. 77: 1904, Kadasterplan Jan de Vroey ©Archief St-Jozefinstituut						
Afb. 78: Huidige kadasterkaart ©OCMWHe									
Afb. 79: 2016, GRB-kaart ©Geoportaal Onroerend Erfgoed							
Afb. 80: De steenweg op een postkaart verstuurd in 1907							
Afb. 82: De steenweg op een postkaart verstuurd in 1907							
Afb. 84: Watervangers in witte steen op het begijnhof van Diest, 2013 ©ARAT						
Afb. 81: De steenweg op een postkaart, datum onbekend ©Delcampe						
Afb. 83: Detail, datum onbekend ©Delcampe								
Afb. 85: Watervangen? op oude foto ©KIK									
Afb. 86: De Steenweg omstreeks 1914-1918 ©KIK								
Afb. 87: Detail van de watervangers ter hoogte van de regenwaterafvoeren, 1942 ©KIK					
Afb. 88: Detail van de watervangers, 1942 ©KIK								
Afb. 89: Detail van de watervangers, 1907 ©Kempens Erfgoed							
Afb. 90: Oude foto van de Achterbos, datum onbekend ©Delcampe						
Afb. 92: De oude aanleg van het kerkpad en de Achterbos op de oudste foto van het begijnhof, 1876				
Afb. 93: De weg naar de kerk, 1942 ©KIK									
Afb. 91: Oude foto van de Achterbos, na 1914 ©Delcampe							
Afb. 94: Aanleg aan het kerkportaal, 1942 ©KIK								
Afb. 95: De foto’s van X. Puls ©Verzameling J.-M. Goris								
Afb. 96: Onverharde paden binnen de groenzones, toegankelijk via houten poortjes, 1909 ©Beeldbank Kempens Erfgoed		
Afb. 97: Onverharde pad, zonder datum, KIK									
Afb. 98: Poortje aan de Achterbos, datum onbekend ©Delcampe							
Afb. 99: Oude foto van de Achterbos, na 1914 ©Delcampe							
Afb. 100: Poortje aan het Fundatiehuis, datum onbekend ©Delcampe						
Afb. 102: Poortje naar de Achterbos, 1914-1918 ©KIK								
Afb. 101: Oude foto van de Achterbos, na 1914 ©Delcampe							
Afb. 103: Poortje aan de kerk, datum onbekend ©Delcampe							
Afb. 104: Hagen op de Ferrariskaart, 1771-1778 ©Geoportaal O.E						
.
Afb. 106: Haag en wandelpad op een orhofoto uit 1971 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed					
Afb. 107: Haag en wandelpad in het begijnhofpark, datum onbekend ©Delcampe					
Afb. 105: Tuingrenzen op kadasterkaart 1894-1903 ©OCMWHe							
Afb. 108: Achtertuinen ter hoogte van de nummers 10, 11, 12 en 13, datum onbekend ©Delcampe				
Afb. 109: Kadasterkaart toestand tussen 1894 en 1903 ©OCWMHe						
Afb. 110: ca 1914-1918 ©Delcampe									
Afb. 111: 1942 ©KIK											
Afb. 112: Foto september 2016										
Afb. 113: Begin 20ste eeuw, zicht over de groenaanleg en de voortuin van het Fundatiehuis ©Delcampe			
Afb. 114: Begin 20ste eeuw, zicht op de taxushagen en houten poortjes die de voortuintjes afsloten ©Delcampe		
Afb. 115: Begin 20ste eeuw, fruitbomen voor een nog dunne taxushaag ©Delcampe					
Afb. 116: Zicht op de groentetuin, datum onbekend ©Delcampe							
Afb. 117: Zicht op de groentetuin, ca 1918 ©Delcampe								
Afb. 118: Bleekweide, Groot begijnhof Gent, 1901 ©Delcampe							
Afb. 119: Bleekweide begijnhof Amsterdam, datum onbekend							
Afb. 121: Bleekweide begijnhof Turnhout ©TRAM								
Afb. 120: Bleekweide begijnhof Breda, datum onbekend							
Afb. 122: Bleekweide begijnhof Herentals, ca 1904 ©Delcampe							
Afb. 123: Aanduiding bleekweide achter de Infirmerie, Ferraris							
Afb. 125: Linnen dat lag te bleken op historische foto’s, ca 1904-1920						
Afb. 124: Aanduiding bleekweides iconografie afb. 121-122-125							
Afb. 126: Gravure van de Sint-Catharinakerk door A. Verbeke, 1833 ©Overgenomen uit J. Cools, o.c., Herentals, 2010		
Afb. 127: Historische foto’s van het hekwerk aan de kerk, eerste helft twintigste eeuw ©Delcampe en KIK			
Afb. 128: Foto’s van de Lourdesgrot, datum onbekend ©Delcampe							
Afb. 129: Oude waterput omstreeks 1878 ©APBHe								
Afb. 131: Nieuwe pomp, 1909 ©Beeldbank Kempens Erfgoed							
Afb. 133: Vazen voor het kerkportaal, vóór 1940 ©KIK								
Afb. 130: Gravure van F. Verstylen, 1841-1860 ©KIK								
Afb. 132: Oude foto met de pomp, ca 1910-1920 ©Delcampe							
Afb. 134: Vazen voor het kerkportaal, vóór 1940 ©Delcampe							
Afb. 135: Aanduiding kapelletje op Ferrariskaart ©KRB								
Afb. 136: Foto van het Mariakapelletje, datum onbkend ©Delcampe						
Afb. 137: Gevel zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 138: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 139: Kadaster 2015 ©FOD Financiën									
Afb. 145: datum onbekend, beeld heilige Catharina ©KIK							
Afb. 147: 1942 ©KIK (boven)										
Afb. 148: 1947, oude postkaart ©CHE-studie Bellemans architecten (rechts)						
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Afb. 149: Gevels zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 150: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 159: z.d., ©Delcampe										
Afb. 161: Gevel zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 162: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 171: z.d., ©KIK											
Afb. 172: 1914-1918, ©KIK										
Afb. 173: Gevel zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 182: datum onbekend ©KIK										
Afb. 183: 1913 ©Beeldbank Kempens Erfgoed								
Afb. 185: Gevel zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 188: 1942 ©KIK											
Afb. 190: Datum onbekend ©Delcampe									
Afb. 189: Postkaart verstuurd in 1913 ©Delcampe								
Afb. 191: 1971 ©KIK											
Afb. 198: Gevel zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 208: Datum onbekend ©KIK										
Afb. 209: Gevel zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 219: 1971 ©KIK											
Afb. 220: 1909 ©Beeldbank Kempens Erfgoed								
Afb. 221: Datum onbekend ©Delcampe									
Afb. 222: Gevel zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 225: Gevel zijde begijnhof, vlnr. nummers 16-15-14b, september 2016						
Afb. 226: Gevel zijde begijnhof, nummer 15, september 2016							
Afb. 229: Datum onbekend ©Delcampe									
Afb. 231: Nummer 14, datum onbekend ©KIK								
Afb. 230: Datum onbekend ©Delcampe									
Afb. 232: Nummer 15, datum onbekend ©KIK								
Afb. 239: Nummer 16, datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfg.						
Afb. 240: Gevel zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 249: Datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed							
Afb. 250: Datum onbekend ©Delcampe									
Afb. 251: 1971 ©KIK											
Afb. 252: Gevel zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 261: 1913 ©Beeldbank Kempens Erfgoed								
Afb. 262: datum onbekend ©Delcampe									
Afb. 263: 1909 ©Beeldbank Kempens Erfgoed								
Afb. 266: 1942 ©KIK											
Afb. 264: Datum onbekend ©KIK										
Afb. 265: 1971 ©KIK											
Afb. 270: Gevel zijde begijnhof, 2016									
Afb. 279: zonder datum ©KIK										
Afb. 280: Foto vóór de vergroting van 1914 ©Delcampe								
Afb. 281: Foto na de vergroting van 1914 ©Delcampe								
Afb. 282: 1942 ©KIK											
Afb. 283: Datum onbekend ©Beeldbank Kempens Erfgoed							
Afb. 284: circa 1982 ©KIK										
Afb. 285: Foto zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 294: De gevel van de lage huisjes in de verte op een oude foto, begin 20ste eeuw ©Delcampe				
Afb. 295: 1942 ©KIK											
Afb. 296: circa 1982 ©KIK										
Afb. 297: Foto zijde begijnhof, september 2016								
Afb. 300: 1942 ©KIK											
Afb. 301: 1942 ©KIK											
Afb. 302: Zicht op het koor van de begijnhofkerk, september 2016							
Afb. 312: Foto van op het dak van het Molenwaterhof, 1877 - het oude wegenpatroon is nog zichtbaar ©APBHe		
Afb. 313: Foto van het exterieur van de kerk - 1909 ©Delcampe							
Afb. 314: Foto van het interieur van de kerk - 1909 ©Delcampe							
Afb. 315: Datum onbekend ©Delcampe									
Afb. 316: 1909 ©Delcampe										
Afb. 317: Datum onbekend ©Delcampe									
Afb. 318: De voorgevel in de Burchtstraat, september 2016							
Afb. 328: 1942 ©KIK											
Afb. 329: 1942 ©KIK											
Afb. 330: 1942 ©KIK											
Afb. 331: 3D simulatie van de bebouwing zoals zichtbaar op de Ferrariskaart 1771-1778					
Afb. 332: 3D simulatie van de toestand net na de heraanleg van het binnenhof, ca 1888					
Afb. 333: 3D simulatie van de toestand net na de afbraak van de lage huisjes aan de Burchtstraat, 1894-1903			
Afb. 334: De zijmuur van de portiersterswoning Foto X. Puls, december 1966 © Verzameling J.-M. Goris			
Afb. 335: De daken van de afgebroken bebouwing van het begijnhof, 1877 of 1878 ©APBHe				
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Afb. 336: Foto van de huizenrij van begijnenwoningen en links de onderpastorie, X. Puls ©Verzameling J.-M. Goris		
Afb. 337: foto van het toilet en pomp tussen het eerste en het tweede huis, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris		
Afb. 338: foto van het toilet tussen het eerste en het tweede huis, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris			
Afb. 339: Deze foto toont een opname van de vier huizen gebouwd in 1785. Foto X. Puls © verzameling J.-M. Goris		
Afb. 340: Het derde huis uit 1785, foto genomen omstreeks 1960 ©APBHe						
Afb. 341: De twee meest rechtse begijnenhuizen uit 1785, foto X. Puls, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris		
Afb. 342: Een foto van het interieur van het vierde huis met bewoonster Julieke Van Regemortel ©verzameling J.-M. Goris		
Afb. 343: Het vierde huis uit 1785 naast de reeds in afbraak zijde onderpastorie, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris		
Afb. 344: Het zagen van de boom tussen de eerste en de tweede woning, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris		
Afb. 345: De spiltrap en cementtegels in het derde huis met zuster Delphina Lauwerij ©APBHe				
Afb. 346: Het vierde huis met bewoonster Julieke Regemortel, achteraan de spiltrap, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris
Afb. 348: Schilderij van het interieur van het eerste of tweede huis ©Verzameling Stad Herentals				
Afb. 347: Spiltrap van het eerste of het tweede huis, met toegang tot opkamer en kelder, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris
Afb. 349: De hofzijde van de onderpastorie uit 1743, bij het begin van de afbraak in december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris
Afb. 350: De centrale deur van de onderpastorie aan de hofzijde. ©Verzameling J.-M. Goris				
Afb. 351: Foto van de rechtse twee traveeën van de onderpastorie ©Verzameling J.-M. Goris				
Afb. 352: De gesloten gevel aan de Burchtstraat op een foto genomen door X. Puls in december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris
Afb. 353: Detailfoto van de gevel, de gelijkvloerse verdieping werd verankerd met krulspieankers. ©Verzameling J.-M. Goris
Afb. 354: De blinde muur aan de Burchtstraat. foto X. Puls, december 1966 ©Verzameling J.-M. Goris			
Afb. 355: Een postkaarten uit het begin van de twintigste eeuw met zicht op het Sint-Jozefinstituut en de blinde begijnhofgevel
Afb. 356: De gesloten gevels van het begijnhof in Hasselt (boven) en Antwerpen (onder) ©Google Streetview			
Afb. 357: Foto’s van de bejaardenwoningen, augustus en november 2016						
Afb. 358: Atelier Vanhout & Schellekens, Turnhout (1964) ©uit: Y. De Bont en F. Strauven (red.), o.c., Tielt, 2012, p. 33		
Afb. 359: Foto’s ‘bejaardenhof Den Horst ©K. Vandevorst, Vl. Gemeenschap, Inventaris Onroerend Erfgoed, 11-08-2015		
Afb. 360: Foto’s sociale woonwijk ‘Oude Arendonkse Baan’ (1965) ©K. Van Herck, Vl. Gemeenschap, Inventaris O.E., 31-07-2014
Afb. 361: Foto’s Rozenlaan, Gierle (1964) ©Y. De Bont,uit: Y. De Bont en F. Strauven (red.), o.c., Tielt, 2012, p. 257-261		
Afb. 364: Foto’s van de Begijnenvest en enkele zomereiken, september 2016						
Afb. 365: De vleermuizensoorten in de Begijnenvest ©Natuurpunt							
Afb. 366: De rosse vleermuis ©Natuurpunt									
Afb. 368: De watervleermuis (boven) en grootoorvleermuis (onder) ©Natuurpunt					
Afb. 367: De gewone dwergvleermuis ©Natuurpunt								
Afb. 370: Overzicht van de bomen op de Begijnenvest ©Thee Compass						
Afb. 371: Toegang naar de Vest vanaf de Burchstraat, sept. 2016							
Afb. 373: De stoepjes voor de gevels, vaak heraangelegd, met weinig tot veel nieuwe stenen en verschil in voeg			
Afb. 372: Begijnhofmuur en latere afsluitingen, sept. 2016							
Afb. 374: De muur aan de Burchtstraat, september 2016							
Afb. 375: De muur tussen het Poortgebouw en het Fundatiehuis, september 2016					
Afb. 376: De muur richting de Augustijnenlaan, september 2016							
Afb. 377: De Steenwerg ter hoogte van de poort aan de Burchtstraat, november 2016					
Afb. 378: De Steenweg ter hoogte van begijnwoning nummer 7, november 2016					
Afb. 379: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 381: porfier in zone A, november 2016									
Afb. 383: kasseien in zone C, november 2016								
Afb. 385: Overgang zone C (boven) en zone D (boven), nov. 2016							
Afb. 382: Brusseliaanse steen in zone B, november 2016							
Afb. 384: Overgang zone B (onder) en C (boven), november 2016							
Afb. 386: Tiens kwartsiet in zone D, november 2016								
Afb. 387: deel van de Steenweg typerend voor de heraanleg uit 1873, zone D, november 2016				
Afb. 388: overgang zone D (onder) en zone E, nov. 2016								
Afb. 389: Overgang zone E (onder) en zone F (boven), nov. 2016							
Afb. 390: Kasseien in zone E, november 2016								
Afb. 391: Kasseien in zone F, novermber 2016								
Afb. 392: Deur van nummer 27, september 2016								
Afb. 394: Deur van nummer 13, september 2016								
Afb. 396: Deur van nummer 12, september 2016								
Afb. 398: Deur van nummer 4, september 2016								
Afb. 393: Deur van nummer 27, 1942 ©KIK									
Afb. 395: Deur van nummer 13, 1942 ©KIK									
Afb. 397: Deur van nummer 12, 1971 ©KIK									
Afb. 399: Deur van nummer 4, datum onbekend ©KIK								
Afb. 400: Deuren van nummers 18, 8 en 6, met relicten van natuurstenen tegels, november 2016				
Afb. 401: Verlegde tegels van nummer 17									
Afb. 404: De stoepjes voor de gevels, vaak heraangelegd, met weinig tot veel nieuwe stenen en verschil in voeg			
Afb. 402: Voetschraper met gietlood									
Afb. 403: Voetschrapers bij nummer 12									
Afb. 405: Pad met zandstenen kasseitjes, november 2016							
Afb. 407: Pad met gerecupereede kasseitjes, september 2016							
Afb. 409: Pad van de kerk naar de fruitweide, november 2016							
Afb. 406: Pad in dolomiet, november 2016									
Afb. 408: Stoep rechts van het portaal in baksteen, september 2016						
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Afb. 410: Detail Henegouwse kasseien, november 2016								
Afb. 411: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 413: Pad van de kerk naar de fruitweide, november 2016							
Afb. 414: Datum onbekend ©Delcampe									
Afb. 412: Kadaster 2015 ©FOD Financiën									
Afb. 415: Het kerkhofpad in november 2016, met nieuwe kasseien							
Afb. 416: Het wegdek ligt een beetje bol									
Afb. 418: De weg richting de bejaardenpaviljoentjes								
Afb. 417: Recentere Henegouwse kassei									
Afb. 419: Recentere Henegouwse kassei, pad naar paviljoentjes							
Afb. 420: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 421: Kadaster 2015 ©FOD Financiën									
Afb. 422: Pad naar nummer 24b, november 2016								
Afb. 424: Zandstenen kasseistrook aan de gevel, november 2016							
Afb. 426: Pad naar de deur van nummer 27, november 2016							
Afb. 423: Detail Henegouwse kasseien, november 2016								
Afb. 425: Zandstenen kasseistrook, deur nummer 24b, nov. 2016							
Afb. 427: Detail Henegouwse kasseien, november 2016								
Afb. 428: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 430: Pad naar nummer 27, 1942 ©KIK									
Afb. 431: Pad naar nummer 27, datum onbekend ©Delcampe							
Afb. 429: Kadaster 2015 ©FOD Financiën									
Afb. 432: Foto v.d. Achterbos t.h.v nummer 27, ca 1920 ©Delcampe						
Afb. 434: Foto v.d. Achterbos t.h.v nummer 27 in november 2016							
Afb. 436: Het verbrede deel van de Achterbos, november 2016							
Afb. 433: Overgang Steenweg-Achterbos ca 1920 ©Delcampe							
Afb. 435: Overgang Steenweg-Achterbos in augustus 2016							
Afb. 437: Detail porfier van de Achterbos									
Afb. 438: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 439: Kadaster 2015 ©FOD Financiën									
Afb. 440: Pad met zandstenen kasseitjes, november 2016							
Afb. 442: Pad met gerecupereede kasseitjes, september 2016							
Afb. 444: Pad van de kerk naar de fruitweide, november 2016							
Afb. 441: Pad in dolomiet, november 2016									
Afb. 443: Stoep rechts van het portaal in baksteen, september 2016						
Afb. 445: Detail Henegouwse kasseien, november 2016								
Afb. 446: GRB-kaart van het begijnhof, 2016 ©Geoportaal Onroerend Erfgoed						
Afb. 447: Kadaster 2015 ©FOD Financiën									
Afb. 448: Perceelsverdelingen van de achtertuinen op de Atlas der Buurtwegen 1843-1845 ©Geopunt Onroerend Erfgoed		
Afb. 449: Zichten op het pad achter de achtertuinen, november 2016						
Afb. 450: Haagbeuk als scheiding tussen de tuinen, november 2016						
Afb. 451: Houten poort op foto uit 1971 ©KIK								
Afb. 452: Huidige houten poort, september 2016								
Afb. 453: Huidige houten poort, september 2016								
Afb. 454: Orthofoto met aanduiding van de beplanting 2013-2015 ©Geopunt						
Afb. 455: Orthofoto met aanduiding van de taxushagen 2013-2015 ©Geopunt					
Afb. 456: Lindebomen aan de kerk, oktober 2016								
Afb. 458: Bovenaanzicht taxusrijen, oktober 2016								
Afb. 460: Evolutie van de taxusstruiken van het begin van de twintigste eeuw tot heden (2016)				
Afb. 457: Zicht op de 2 stammen en taxusrijen, september 2016							
Afb. 459: Stam van een taxusbol, september 2016								
Afb. 461: Foto’s van de treurwilg aan de Lourdesgrot, augustus 2016						
Afb. 462: Rhododendron en krulwilg op achtergrond, augustus 2016						
Afb. 464: Lonocera nitida met moderne verlichting en elektriciteit							
Afb. 465: Aanplant aan de poort van de Burchtstraat, aug. 2016							
Afb. 463: Berberis als bodembedekker, augustus 2016								
Afb. 466: De zilverlinde aan de poort van de Burchtstraat, aug. 2016						
Afb. 467: Valse Christusdoorn, augustus 2016								
Afb. 468: Detail van het hekwerk, september 2016								
Afb. 470: Gegoten naambord Van Aerschot, Herentals								
Afb. 472: Schuilplaats en tegels in beton en golfplaat								
Afb. 469: Overzicht hekwerk, september 2016								
Afb. 471: Detail poortvleugel, september 2016								
Afb. 473: Nieuwer smeedwerk als toegang tot de Lourdesgrot							
Afb. 474: Storende elementen die de grot ontsieren, september 2016						
Afb. 475: De Lourdesgrot, september 2016									
Afb. 476: De betonnen schuilplaats met golfplaten, september 2016						
Afb. 477: Huidige staat van de pomp, november 2016								
Afb. 479: De twee vazen aan de kerk, november 2016								
Afb. 481: Het Mariakapelletje op zuil, september 2016								
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Afb. 478: Detail van de pomp, november 2016								
Afb. 480: Detail voet van de vaas, november 2016								
Afb. 482: Detail van het glazen deurtje, september 2016							
Afb. 483: Metselwerktekens op het poortgebouw ©Bellemans Architecten, 2004					
Afb. 485: Gevel zijde begijnhof ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 484: Dwarse snede ©Bellemans architecten, 2004								
Afb. 486: Linker zijgevel ©Bellemans architecten, 2004								
Afb. 488: Gevel zijde Begijnenstraat ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 487: Rechter zijgevel ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 489: Grondplan nummer 1 en garage ©Bellemans arch., 2004							
Afb. 490: Gelijkvloerse verdieping 1+27 ©Bellemans arch, 2004							
Afb. 491: Eerste verdieping 1+27 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 492: Voorgevels begijnhof 2 en 3 ©Bellemans architecten, 2004						
Afb. 493: Voorgevels begijnhof 5 en 6 ©Bellemans architecten, 2004						
Afb. 494: Achtergevels begijnhof 2 en 3 ©Bellemans architecten, 2004						
Afb. 495: Achtergevels begijnhof 5 en 6 ©Bellemans architecten, 2004						
Afb. 496: Voorgevel begijnhof 4 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 497: Achtergevel begijnhof 4 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 498: Voorgevels begijnhof 7 en 8 ©Bellemans architecten, 2004						
Afb. 499: Voorgevel begijnhof 9 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 500: Achtergevels begijnhof 7 en 8 ©Bellemans architecten, 2004						
Afb. 501: Achtergevel begijnhof 9 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 502: Voorgevel begijnhof 10 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 503: Achtergevel begijnhof 10 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 504: Voorgevel begijnhof 11 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 505: Achtergevel begijnhof 11 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 506: Voorgevel begijnhof 12 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 507: Achtergevel begijnhof 12 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 508: Voorgevel begijnhof 14b ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 509: Achtergevels begijnhof 14a en 14b ©Bellemans architecten, 2004						
Afb. 510: Voorgevel begijnhof 15 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 511: Achtergevel begijnhof 15 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 512: Voorgevel begijnhof 16 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 513: Achtergevel begijnhof 16 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 514: Voorgevel begijnhof 17 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 515: Achtergevel begijnhof 17 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 516: Voorgevel begijnhof 18 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 517: Achtergevel begijnhof 18 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 518: Voorgevel begijnhof 30 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 519: Zijgevel begijnhof 30 ©Bellemans architecten, 2004							
Afb. 520: 1942 ©KIK											
Afb. 521: Datum onbekend ©KIK										
Afb. 522: Oude postkaart, datum onbekend ©Delcampe							
Afb. 523: Zicht naar het koor 1914-1918 ©BALaT KIK, B018662							
Afb. 524: Zicht naar het koor op een postkaart verstuurd in 1909 ©Delcampe						
Afb. 525: Twee sokkels op een detail van een postkaart uit 1909 ©Delcampe						
Afb. 526: Eén van de twee sokkels ©Donnet									
Afb. 527: Engels met kandelaber op sokkel ©Donnet								
Afb. 531: 1970 ©KIK											
Afb. 532: Mariabeeld Calvarie ©Donnet									
Afb. 529: 1970 ©KIK											
Afb. 530: ©OCMWHe											
Afb. 535: 1970 ©KIK											
Afb. 533: De Calvarie in 1909 ©Delcampe									
Afb. 534: 1970 ©KIK											
Afb. 536: Kruisbeeld Calvarie ©Donnet									
Afb. 537: 1970 ©KIK											
Afb. 538: Johannesbeeld Calvarie ©Donnet									
Afb. 539: 1942 ©KIK											
Afb. 540: Piëta ©Donnet										
Afb. 542: Heilige Familie ©Donnet									
Afb. 541: 1942 ©KIK											
Afb. 543: 1942 ©KIK											
Afb. 544: Christus op de Koude Steen ©Donnet								
Afb. 545: 1970 ©KIK											
Afb. 546: Heilige Antonius van Padua ©Donnet								
Afb. 548: Christus aan het Kruis ©Donnet									
Afb. 549: 1970 ©KIK											
Afb. 547: 1970 ©KIK											
Afb. 554: 1970 ©KIK											
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Afb. 550: Franciscus Hiëronymus										
Afb. 551: Foto 1909 ©Delcampe										
Afb. 552: 1970 ©KIK											
Afb. 553: Beeld Heilige Begga ©Donnet									
Afb. 555: Beeld O.L.V. met Kind ©Donnet									
Afb. 556: 1970 ©KIK											
Afb. 558: Eerste Statie van de Kruisweg ©Donnet								
Afb. 559: Gerardus Majella ©Donnet									
Afb. 557: Beeld H. Jozef met Kind ©Donnet									
Afb. 560: 1914-1918 ©KIK										
Afb. 563: Heilige Rochus ©Donnet									
Afb. 561: Catharina van Alexandrië ©Donnet								
Afb. 564: Heilige Rochus ©Delcampe									
Afb. 562: 1909 ©Delcampe										
Afb. 565: 1909 ©Delcampe										
Afb. 566: Heilige Philomena ©Donnet									
Afb. 567: Beeld Heilig Hart en sokkel ©Donnet								
Afb. 569: detail postkaart 1909 ©Delcampe									
Afb. 568: Beeld Onze-Lieve-Vrouw + sokkel									
Afb. 570: ©Donnet											
Afb. 572: Lavabo ©Donnet										
Afb. 574: 1970 ©KIK											
Afb. 575: 1914-1918 ©KIK										
Afb. 571: ©Donnet											
Afb. 573: Recipiënt ©Donnet										
Afb. 576: Lichtkronen links en rechts van het altaar ©Donnet							
Afb. 577: 1970 ©KIK											
Afb. 578: Schilderij Madonna ©Donnet									
Afb. 579: 1970 ©KIK											
Afb. 582: Veelarmige luchter ©Donnet									
Afb. 581: Veelarmige luchter 1970 ©KIK									
Afb. 580: Schilderij Heilige Catharina ©Donnet								
Afb. 583: Kunstleien										
Afb. 587: Goten ondersteund door storende metalen beugels en de oorspronkelijke goot in 1914				
Afb. 589: Kroonlijst nr. 4										
Afb. 591: Kroonlijst nr. 18										
Afb. 584: Natuurleien 											
Afb. 585: Boomse pannen 										
Afb. 590: Kroonlijst nr. 12										
Afb. 592: Kroonlijst poortgebouw Begijnenstraat								
Afb. 586: Recentere stormpannen								
Afb. 588: PVC-goten											
Afb. 593: Oevelse stenen (1713) roodschildering en knipvoeg (1904)						
Afb. 595: voeg met dagstreep										
Afb. 597: Boomse papensteen (1840), voeg met dagstreep, nr. 8							
Afb. 594: Oevelse stenen (1660) met latere knipvoeg, ca 1904							
Afb. 596: voeg donker gruis, 1876									
Afb. 598: Kareelsteen uit Oevel (1684), sporen dagstreep, nr. 15							
Afb. 599: Fundamentsteen in ijzerzandsteen (nr. 1-27)								
Afb. 601: Latei in witte steen, boven oud kelderraam (nr. 27)							
Afb. 603: foto’s van diverse metselaarstekens op het begijnhof, september 2016					
Afb. 604: Metselwerktekens van het poortgebouw aan de Begijnenstraat ©Arch. Bellemans				
Afb. 600: Witte steen als relict van een dichtgemetst raam							
Afb. 602: Deuromlijsting en bovenlicht in witte steen (nr. 13)							
Afb. 605: Bewaard kruisvenster, poortgebouw 1-29								
Afb. 610: Bewaard kloosterraam, Fundatiehuis nummer 27							
Afb. 606: Relicten kruisvensters (nr. 13 en nr. 27)								
Afb. 607: Bouwspoor aangepast kruisvenster (nr. 15 en nr. 14b)							
Afb. 608: Bewaard kloosterraam										
Afb. 611: Bouwsporen dichtgemetselde kloostervensters							
Afb. 609: Bouwspoor											
Afb. 612: Bewaarden enkellichten, kelderramen met diefijzers							
Afb. 614: Midden-negentiende- tot vroeg twintigste-eeuwse ramen						
Afb. 615: Negentiende-eeuwse raamopeningen met sporen van oudere kruisvensters					
Afb. 613: Bewaarden enkellichten, bovenlichten met ‘diefijzers’							
Afb. 616: Segmentboog met gesinterde steen, nr. 1-29, 1622							
Afb. 618: Dubbele segmentboog met gesinterde steen, nr. 14b, 1660						
Afb. 620: Rechte strek met gekaleide wiggen, nr. 11, 1684							
Afb. 622: Rechte strek met gesinterde kopse laag, nr. 9, 1716							
Afb. 624: Rechte strek zonder kopse laag, nr. 15, 1722								
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Afb. 617: Segmentboog met gesinterde steen, nr. 27, 1657							
Afb. 619: Segmentboog met gesinterde steen, nr. 10, 1663							
Afb. 621: Rechte strek met gekaleide wiggen, nr. 12, 1713							
Afb. 623: Rechte strek met gesinterde kopse laag, nr. 9, 1716							
Afb. 625: Rechte strek zonder kopse laag, nr. 16, 1722								
Afb. 626: Getoogde boog, raam nr. 7, 1840									
Afb. 628: Strekse boog, raam nr. 5, 1875									
Afb. 627: Getoogde boog, raam nr. 8, 1875									
Afb. 629: Strekse boog, raam nr. 6, ca 1850-1880								
Afb. 630: Voordeuren uit 1663 (nr. 10), 1622 (nr. 1) en 1657 (nr. 27)						
Afb. 631: Voordeuren uit 1713 (nr. 12), 1715 (nr. 13), 1716 (nr. 9) en 1773 (deels)(nr. 18)					
Afb. 632: Voordeuren uit 1827 (nr. 17), 1840 (nr. 9), datum onbekend (nr. 11) en 1875 (nr. 2)				
Afb. 633: Deur uit 1904 (nr. 28)										
Afb. 634: Recente deur (nr. 29)										
Afb. 635: Deur uit 1875 met aanpassing in de 20ste eeuw (nr. 4)							
Afb. 636: Jaarstenen in witte steen									
Afb. 637: Bewaarde trekbellen en relicten									
Afb. 638: Voetschrapers										
Afb. 639: Verdwenen voetschraper kerk, 1907								
Afb. 640: Oog onder het raam										
Afb. 641: Ogen in de dagkant										
Afb. 642: Bewaarde beugel ©Bellemans architecten								
Afb. 643: Lantaarn tegen de portierswoning Burchtstraat, ca 1942 ©KIK						
Afb. 645: Lantaarn tegen het Gildehuis, ca 1940 ©Delcampe							
Afb. 647: Bewaarde oude lantaarn, kerk									
Afb. 648: Nieuwe lantaarns										
Afb. 644: Lantaarn op paal aan de kerk, 1907 ©Delcampe							
Afb. 646: Nieuwe lantaarns, aangebracht na 1971								
Afb. 652: Fraikinstraat 1906 ©Delcampe									
Afb. 649: Begijnhof Turnhout ©KIK									
Afb. 653: Hoek Burchtstraat 1907 ©Delcampe								
Afb. 650: Begijnhof Turnhout ©Delcampe									
Afb. 654: Station Herentals 1910 ©Delcampe								
Afb. 651: Boerenkwartier Herentals ©Delcampe								
Afb. 655: Rechte ankers (1)										
Afb. 657: Gaffelankers (3)										
Afb. 659: Jaarankers 1715 van de Infirmerie (4)								
Afb. 660: X-ankers (6)											
Afb. 656: Krulspieankers (2)										
Afb. 658: Y-ankers (5)											
Afb. 661: GRB-kaart met waardering van de tuinbergingen en achterbouwen ©Geoportaal Onroerend Erfgoed, bewerkt door ARAT
Afb. 662: Uittreksel uit de Centrale Archeologische Inventaris							
Afb. 663: De geplande rioleringswerken vs. de historische Maasloop						
Afb. 665: Uittreksel uit de Centrale Archeologische Inventaris							
Afb. 664: De gekende verstoringen binnen en rond het begijnhof							
Afb. 666: Oude en nieuwere verstoringen van de begijnhofgrens (links Normaalschool, rechts fabriek Mols-Dom)		
Afb. 667: Groene buffer tussen het begijnhofpark en de minder fraaie Augustijnenlaan					
Afb. 668: Streekeigen architecturale kenmerken: div. deurvormen, muurankers en bepleisterde dagkanten			
Afb. 669: Sfeerbeelden van 'Monmartre kunstfestival' in het begijnhof, 2016 ©Johan Temmerman, Nnieuws			
Afb. 670: Activiteiten van de Sint-Sebastiaansgilde Herentals ©website Sint-Sebastiaansgilde				
Afb. 671: Overbodige, verouderde en beeldverstorende verkeers- of informatieborden, november 2016			
Afb. 672: Oude situatie poortgebouw ©Verzameling J.-M. Goris							
Afb. 674: Verminkte beslotenheid aan de poort, september 2016							
Afb. 676: Simulatie herstelde beslotenheid poortgebouw ©ARAT							
Afb. 673: Oude situatie Burchstraat ©Verzameling J.-M. Goris							
Afb. 675: Verminkte beslotenheid Burchtstraat, september 2016							
Afb. 677: Simulatie herstelde beslotenheid Burchtstraat ©ARAT							
Afb. 678: Verdwenen begijnhofmuur vervangen door een muur in snelbouwsteen en beton, september 2016			
Afb. 679: Verwaarloosd fiets- en wandelpad en beeldverstorende afsluiting van de tuinen van het begijnhof, september 2016
Afb. 680: Optie voor een alternatieve toegang na het bebouwen van de brandweg naast het poortgebouw ©ARAT architecten
Afb. 681: Relict van de Maasloop, de bedding is nog afleesbaar in het landschap ©Atelier Parkoer, 2015			
Afb. 682: Zicht vanaf de Burchtstraat op het nieuwe pad naar de Begijnenvest, de Maasloop en het speelbos ©Atelier Parkoer
Afb. 683: Biologische waarderingskaart ©GIS Vlaanderen							
Afb. 684: Groeifases van een boom									
Afb. 685: Schets van het heraangelegde begijnhofpark ©Atelier Parkoer						
Afb. 686: Schets van het heraangelegde begijnhofpark ©Atelier Parkoer						
Afb. 687: Schets van de historische aanplant (links), de huidige toestand (midden) en de situatie na heraanplant (rechts) ©Parkoer
Afb. 689: Verbinding met het gebied van de Kleine Nete ©http://wandelwiki.be/					
Afb. 688: Verbinding met het Olense broek ©Atelier Parkoer, 2015							
Afb. 690: Markante solitaire bomen binnen het begijnhofpark ©Atelier Parkoer, 2015					
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Afb. 691: Voorstel gestabiliseerde zandstrook tot voet- en fietspad ©ARAT						
Afb. 692: Oude legwijze links en te brede voeg na herleggen (rechts)						
Afb. 694: Kasseien en verharding zonder erfgoedwaarde							
Afb. 695: Bijzondere stenen als relict, natuursteentegels (links) en twee stenen van voetschrapers (rechts)			
Afb. 693: Kasseien met erfgoedwaarde									
Afb. 696: Aanleg 1877 op een foto uit ca 1920 (links) en de huidige aanleg in 2016 (rechts)				
Afb. 697: Simulatie van de Achterbos na herstel van de oorspronkelijke vorm van de paden ©ARAT				
Afb. 698: Aanleg 1877 op een foto uit ca 1920 (links) en de huidige aanleg in 2016 (rechts)				
Afb. 699: Simulatie van het Achterbospad na heraanleg van de groenzone en het herstel van de beslotenheid ©ARAT		
Afb. 700: Schade aan de 'pedestaelen', november 2016								
Afb. 701: Voorbeelden boomspiegels									
Afb. 702: Principesnede tussen het begijnhof en de Augustijnenlaan van links naar rechts ©Atelier Parkoer, 2015		
Afb. 703: GRB-kaart met waardering van de tuinbergingen en achterbouwen ©Geoportaal Onroerend Erfgoed, bewerkt door ARAT
Afb. 704: Waardering achterbouwen, rood: af te breken, oranje: te hermetsen op termijn, groen: waardevol en te behouden
Afb. 705: Gevelafwerking nummer 18, nov. 2016								
Afb. 707: Jaarstenen in witte steen, november 2016								
Afb. 706: Wit gepleisterde gevel en gekaleide zijgevels op foto’s uit 1942©KIK						
Afb. 708: Beeldbepalende kenmerken van het metselwerk en voegwerk, november 2016					
Afb. 709: Recente en storende deuren met rechts hiervan hun oudere voorganger, nummers 4, 18 en 29			
Afb. 710: Oude foto’s van de binnenluiken, 1942 en 1966							
Afb. 712: Verdwenen buitenluiken van nummer 17, zowel gelijkvloerse als eerste verdieping				
Afb. 711: Gedemonteerde binnenluiken op zolders								
Afb. 713: Vergelijking schoorstenen 1914-1918 - 2016								
Afb. 714: Vergelijking schoorstenen 1914-1918 - 2016								
Afb. 717: Voorbeelden storende goten en regenwaterafvoeren							
Afb. 715: Foto’s van oudere dakgoten									
Afb. 716: Storende grote daklichten, nummer 15, 27 en 17							
Afb. 720: Lantaarn van het Gildehuis, ca 1940 ©Delcampe							
Afb. 718: Lantaarn op paal aan de kerk, 1907 ©Delcampe							
Afb. 719: Recente lantaarn, 2016										
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