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Historische schets. 
 
Tot ver in de middeleeuwen bleven vele gronden in Haspengouw nog dicht bebost. Pas circa 
1100 wijzigt het landschapsbeeld. Vanaf deze tijd is er op de vruchtbare leemgronden  sprake 
van een sterke bevolkingsgroei die een toenemende druk op de landbouw veroorzaakte. Deze 
moest voorzien in de voeding van een veel grotere bevolking dan voorheen. Het veroorzaakte 
een ware ontginningsgolf. Het oorspronkelijke loofwoud werd gekapt voor de aanleg van 
nieuwe akkers en voor de toenemende behoefte aan timmer- en brandhout. Hierdoor 
ontstonden uitgestrekte velden. Tot op heden staat Haspengouw nog steeds bekend als 
typische landbouwstreek. Wellen bestond toen uit twee soorten gronden : de 
landbouwgronden en de broeken. De broekgronden zijn meestal laaggelegen nabij een beek : 
de Herk, Spaasbeek, Winterbeek, Oude beek. In de winter en bij veel regenval stonden ze 
steevast onder water. Het was niet veel meer dan een wildernis begroeid met grassen, biezen, 
riet en dergelijke. Het is dit natuurmateriaal dat men gebruikte voor de gebouwen. Zo 
verzamelde men op deze plaatsen leem, biezen en riet voor het bouwen. Ook houtwallen en 
heggen waren vindplaatsen van bouwmateriaal. Zij verschaften takken twijgen voor het 
vlechtwerk en bomen voor het gebinte van de gebouwen. 
 
Heggen en wallen. 
 
Heggen en wallen waren een karakteristiek onderdeel van het Haspengouwse landschap, 
zeker in de 19de eeuw. In tegenstelling met de broekgronden was men vanouds verplicht om 
akkers te omheinen met houtwallen. Op een goed ontwikkelde houtwal groeiden allerlei 
soorten bomen, struiken en kruiden. Op deze wallen liet men slechts enkele grote bomen 
staan, meestal eiken die slechts werden gekapt als men grote balken nodig had. Het overige 
hout werd regelmatig gekapt en deed dienst als brand- en geriefhout. De losse takken werden 
samengebonden tot mutsaards (mjotsems) waarmee men de bakovens stookte. De grotere 
stokken werden gebruikt voor stelen en bonenstaken. Als het nodig was gebruikte men de 
takken en twijgen voor het vlechten van wanden. Het materiaal dat de natuur bood diende 
voor het optrekken van het onderkomen voor mens en dier. 
 
Akkers en driesen. 
 
Als eilandjes binnen de onbewerkte gronden vinden we de akkers en driesen. De akkers of 
bouwlanden liggen meestal niet echt ver van een beek, maar toch zodanig ver dat ze onder 
normale omstandigheden niet overstromen. De boerderijen staan meestal dichtbij of tussen de 
akkers. Op de akkers moest immers op veel dagen van het jaar gewerkt worden. Veelal lagen 
de boerderijen in groepjes bij elkaar; dit werden later de gehuchten. 
 
Het huis van de boer. 
 
De meeste boerderijen behoorden tot het type semi-gesloten “vierkantshoeve”. Rond een 
centrale binnenkoer met mestvaalt waren de schuur, de stallingen en het woonhuis 
gegroepeerd. Regelmatig komen we in onze contreien het langgevel type tegen. Hierbij waren 
de woon- en bedrijfsruimten onder één dak gegroepeerd. Bij deze boerderijen lagen doorgaans 
nog één of meer afzonderlijke bouwsels zoals het bakhuis, de schuur en de “schuil” of het 
karrekot.  
 
Het traditionele boerenhuis was geconstrueerd in skeletbouw. Het dak werd niet gedragen 
ddor muren, maar door een houten geraamte of skelet. Het dragende binnenwerk bestond uit 
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houtbouw met onderdelen als gebinten, korbelen, moederbalken, kinderbalken, schoren en 
hanebalken. De zware houtconstructie droeg het dak en verdeelde het gebouw in zogenaamde 
“gebinten”. Het eerste gebint stond altijd in het woongedeelte. Zo een constructie werd dus 
samengesteld uit achter elkaar geplaatste gebinten die door middel van horizontale 
gebintplaten met elkaar verbonden werden. Elk gebint werd opgebouwd uit twee verticale 
stijlen of posten en een horizontale gebintbalk. De hoeken werden verstevigd met schoren. In 
principe bestonden er verschillende manieren om de gebinten aan elkaar te maken. Het 
ankerbalkgebint is een veel voorkomend type. In schuren en stallingen van oude boerderijen 
is dit nog goed te zien.  
 
De wanden van het oude boerenhuis hadden dus geen dragende maar louter een afdichtende 
functie. Hiervoor kon men veel lichtere en minder duurzame materialen gebruiken. Een zeer 
oude en beproefde methode bestond uit het afdichten van gevels met vlechtwerk van twijgen. 
Dit vlechtwerk werd wind- en waterdicht gemaakt door het te bestrijken met een mengsel van 
leem, stro, kaf, koehaar en koemest. De vaste bestanddelen verleenden aan de leem een goede 
structuur en de samenstelling van het mengsel varieerde van plaats tot plaats en was dikwijls 
afhankelijk van de ervaringskennis van de leemplaatser. Tussen de stijlen van de constructie 
werden horizontale regels en verticale latten aangebracht. De latten dienden als schering voor 
het vlechtwerk van de twijgen of vitsen. Men gebruikte vooral wilgen- en berkentwijgen. Het 
dak bestond oorspronkelijk uit stro of riet. Later begon met gebruik te maken van dakpannen. 
Het woonhuis van de  gewone Wellense boerderij bestond meestal uit de volgende delen : “de 
plak, het spijn, de goot, de kamer en het kemerke. In verschillende boerderijen vinden we 
tevens nog een zolder- en kelderkamer terug. Een eigenlijke keuken had men niet; men kookte 
in vroegere tijden in de haard en laten op de welbekende Leuvense stoof, die tegelijkertijd ook 
voor de verwarming zorgde. De schouw van de haardplaats werd uiteraard in steen gemetseld 
evenals de kelder en de voetmuren van de bouwsels. 
 
Leem verdrongen door baksteen. 
 
Omdat onze streek nauwelijks natuursteen kende en omdat baksteen in de regel te kostbaar 
was, was hout tot ver in de 16de eeuw het belangrijkste bouwmateriaal. Het gebruik van 
relatief dure baksteen was doorgaans slechts aan de meer welgestelde boeren en burgers 
voorbehouden. Zij gebruikten de baksteen meestal enkel maar voor het woongedeelte. 
Stallingen, schuren en bijgebouwen bleven meestal uit leem bestaan. Sedert de 18de eeuw 
begonnen de boerderijen steeds meer en meer te “verstenen”. Vaak werd niet de hele boerderij 
ineens van stenen wanden voorzien; men begon meestal met het voorhuis of met de gevel die 
naar de straatkant gekeerd was. Toch waren er nog een aantal eigenaars die weigerden om hun 
boerderij aan de moderne tijden aan te passen waardoor wij nu in onze streken nog een groot 
aantal authentieke lemen woningen bezitten. Vlaams Minister Dirk Van Mechelen was zich 
bewust van het belang van deze historische vakwerkgebouwen en wenste deze dan ook 
beschermd te zien zoals blijkt uit het hiernavolgende persbericht van 26/11/2006. 
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Persmededeling van Dirk Van Mechelen 

Vlaams minister van 
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening 

17 november 2006 

Vlaams minister Dirk Van Mechelen brengt thematisch beschermingsbeleid in de 
praktijk 

Minister Van Mechelen wil het beschermingsbeleid meer oriënteren op het thematisch 
beschermen van waardevol erfgoed op Vlaams niveau.  

Een belangrijk thema is de vernaculaire architectuur of het landbouwerfgoed. De hoeves en 
woningen in vakwerk vormen hierin een aparte groep. Gisteren tekende de minister een eerste 
ministerieel besluit waarmee hij 11 vakwerkboerderijen in Wellen voorlopig beschermd als 
monument en hun omgeving als dorpsgezicht. Hiermee start de formele 
beschermingsprocedure die met inbegrip van allerlei adviezen en openbare onderzoeken 
ongeveer een jaar in beslag neemt. 

Vakwerkbouw of houtskeletbouw heeft niet enkel een romantisch aspect, maar is eerst en 
vooral een bouwhistorisch fenomeen waarvan de constructieprincipes de basis vormen van de 
steen-, beton- en metaalbouw.  

Vakwerkbouw was oorspronkelijk in gans Vlaanderen aanwezig, zij het in verschillende 
densiteit. In het Vlaamse stads- en dorpsbeeld is nochtans zeer weinig vakwerk bewaard 
gebleven. De oude vakwerkstructuren werden systematisch gesloopt of gedeeltelijk 
hergebruikt in nieuwbouwconstructies of verbouwd tot fermettes. Alleen in de provincie 
Limburg zijn deze vakwerkconstructies nog in ruime, zij het in snel afnemende mate, 
aanwezig.  

De gebouwen komen voor in een streekeigen densiteit, een streekeigen typologie en een 
streekeigen bouwwijze en leemtechniek. Van de Kempische vakwerk-langgevelhoeve resten 
nog slechts enkele exemplaren, omdat nagenoeg alle hoevetjes versteend werden. In Droog-
Haspengouw, in het zuiden van de provincie, wordt de kwadraathoeve vanaf de tweede helft 
van de 18de eeuw in steen uitgevoerd. De rijkste relicten van vakwerkbouw worden 
aangetroffen in Midden-Limburg, meer bepaald in Vochtig-Haspengouw en de Demervallei, 
met o.m. bizondere concentraties in de gemeenten Alken, Diepenbeek, Hasselt (Sint-
Lambrechts-Herk en Stevoort), Kortessem en Wellen. Bovendien is de vakwerkbouw 
uitgesproken aanwezig in de Voerdorpen, met zelfs grote concentraties zoals in Veurs.  

Totnogtoe werd vooral de vakwerkbouw in de gemeente Alken onderzocht. Uit een in 1980 
door de Afdeling Monumenten en Landschappen (momenteel: Agentschap R-O Vlaanderen 
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Onroerend Erfgoed Limburg) geïnventariseerd bestand van ca. 350 vakwerkgebouwen, 
werden er in deze gemeente een dertigtal wettelijk beschermd. In het kanton Borgloon 
waarvan Alken deel uitmaakt, werd alleen in de gemeenten Kortessem en Wellen nog geen 
systematische bescherming doorgevoerd. In de gemeente Wellen werden totnogtoe slechts 
volgende vakwerkgebouwen wettelijk beschermd: Bampstraat 23, Dorpsplein 1, Dorpsplein 9 
en Molenstraat 20.  

In het getekende besluit wordt de vakwerkbouw in de gemeente Wellen met deelgemeenten 
Berlingen, Herten, Ulbeek en Wellen behandeld. Op het grondgebied van deze gemeenten 
werden 80 vakwerkitems geïnventariseerd, waarvan er nu 11 geselecteerd worden op basis 
van o.m. volgende criteria: gaafheid, authenticiteit, zeldzaamheid, context- en 
omgevingswaarde (in bijlage vindt u een overzicht).  

Waarom is o.m. deze gemeente zo rijk aan leembouw? Het kerndorp Wellen is tesamen met de 
kleine landelijke deelkernen Ulbeek, Berlingen en Herten gelegen op de west-
oostgeoriënteerde steilrand tussen Laag- en Midden-België. Dit talud vormt in Limburg de 
scheiding tussen Droog- en Vochtig-Haspengouw. Wellen is nu precies ontstaan op de plaats 
waar de zuid-noord stromende Herk, een rivier uit het Demerbekken, door de steilrand 
breekt. Zoals in Alken, valt ook hier de impact van het water op waardoor vier kwartieren met 
daarin clusters van vakwerkgebouwen ontstonden: Het Dorp, Russelt, Overbroek en 
Wellerbos. De woonkernen in vakwerkbouw zijn precies ontstaan op de vruchtbare leem- en 
zandleembodems. Deze leem werd trouwens gebruikt om de vakken van het houten skelet te 
vullen en het vitswerk af te werken met leem.  

Van de beschermde vakwerkgebouwen in Limburg zijn er reeds een twintigtal op een 
deskundige en ambachtelijke wijze gerestaureerd. In Wellen is men recent gestart met de 
renovatie en herbestemming van de vakwerkhoeve op het Dorpsplein, terwijl de 
restauratiewerken aan het hoevetje in de Molenstraat reeds uitgevoerd zijn.  

Wat de toekomst betreft, zal het ministerieel besluit betreffende de bescherming van de 
vakwerkbouw op het grondgebied van Kortessem in het laatste kwartaal van 2006 door de 
minister kunnen getekend worden. Momenteel is tevens het dossier betreffende de 
vakwerkbouw in Diepenbeek in voorbereiding.  

Uit Het Belang van Limburg 

Vlaams minister Dirk Van Mechelen tekende vorige week een eerste ministerieel besluit 
waarmee hij elf vakwerkboerderijen in het Limburgse Wellen voorlopig beschermd als 
monument en hun omgeving als dorpsgezicht. Alleen in de provincie Limburg zijn deze 
vakwerkconstructies nog in ruime, zij het in snel afnemende mate, aanwezig. Met deze 
beslissing brengt de minister zijn thematisch beschermingsbeleid in de praktijk. 

Minister Van Mechelen wil het beschermingsbeleid meer gaan oriënteren op het thematisch 
beschermen van waardevol erfgoed op Vlaams niveau. Een belangrijk onderdeel daarvan 
vormt het zogenaamde vernaculaire of landbouwerfgoed. De elf voorlopig beschermde 
vakwerkhoeves in Wellen zijn alle representatieve voorbeelden van een in sneltempo 
verdwijnende bouwtechniek die, aldus de minister, niet enkel een romantisch aspect heeft, 
maar in de eerste plaats een bouwhistorisch fenomeen is waarvan de constructieprincipes de 
basis vormen van de steen-, beton- en metaalbouw. 
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Vakwerk- of houtskeletbouw was tot het begin van de 20ste eeuw de courante bouwtechniek 
voor hoeves in gans Vlaanderen, maar is in de laatste eeuw volledig in onbruik geraakt. In 
tegenstelling tot modernere steen- en betonbouw vereist vakwerkbouw een regelmatig en 
arbeidsintensief onderhoud. Bijgevolg zijn vooral in de laatste decennia veel van deze 
vakwerkhoeves onder de sloophamer gevallen. Voor heel Vlaanderen is een inventaris 
gemaakt van het aantal huizen in vakwerkbouw en in elke provincie zijn er nog een 
honderdtal te vinden. Alleen Limburg is uniek, met nog een kleine duizend bewaarde 
vakwerkwoningen. 

Nochtans zijn er ook aanzienlijke verschillen in densiteit en bouwtechniek naargelang de 
regio. Zo zijn van de Kempische vakwerk-langgevelhoeve nog slechts enkele exemplaren 
bewaard, omdat nagenoeg alle hoevetjes versteend werden. In Droog-Haspengouw, in het 
zuiden van de provincie, werd de kwadraathoeve reeds vanaf de tweede helft van de 18de 
eeuw in steen uitgevoerd. De rijkste relicten van vakwerkbouw worden dan ook aangetroffen 
in Midden-Limburg, meer bepaald in Vochtig-Haspengouw en de Demervallei, met o.m. 
bijzondere concentraties in de gemeenten Alken, Diepenbeek, Hasselt (Sint-Lambrechts-Herk 
en Stevoort), Kortessem en Wellen. Bovendien is de vakwerkbouw uitgesproken aanwezig in 
de Voerdorpen, met zelfs grote concentraties zoals in Veurs.  

Deze concentratiegebieden worden nu stuk voor stuk grondig bestudeerd en hun meest 
representatieve voorbeelden krijgen op termijn een beschermd statuut. Dit gebeurde reeds 
voor Alken, waar uit een in 1980 opgemaakte inventaris van ca. 350 vakwerkgebouwen in 
deze gemeente uiteindelijk een dertigtal werden beschermd. Voor Wellen, met haar 
deelgemeenten Berlingen, Herten, Ulbeek en Wellen, werden in totaal 80 vakwerkgebouwen 
geïnventariseerd, waarvan er nu dus elf zijn geselecteerd op basis van de criteria gaafheid, 
authenticiteit, zeldzaamheid, context- en omgevingswaarde. Met hun voorlopige bescherming 
is de eerste stap gezet naar een feitelijk bescherming. De volledige procedure zou binnen een 
jaar rond moeten zijn. Nog voor het einde van dit jaar zullen ook een aantal vakwerkrelicten 
op het grondgebied van Kortessem voorlopig worden beschermd. Het dossier voor 
Diepenbeek is in voorbereiding.  

De gemeente Wellen, bij monde van schepen van Cultuur en Toerisme Jeannine Leduc (VLD), 
is vanzelfsprekend blij met de ingezette beschermingsprocedure. Ze noemt de elf hoeves, die 
luisteren naar namen zoals de Boswinning, Borgwinning en Canadawinning, ankerpunten in 
het landschap van de Bokkerijdersgemeente. Zelf ziet ze voor de meeste van de beschermde 
hoeves een toekomst in de toeristische sector. Ze zouden kunnen worden ingeschakeld in de 
reeds bestaande projecten rond hoevetoerisme. Toch lijkt de gemeente geneigd de renovatie 
en restauratie van de hoeves over te laten aan het privé-initiatief. “De neogotische kapel in 
de gemeente is pas gerenoveerd en daar hebben we bijna twintig jaar op moeten wachten 
omdat we de nodige middelen niet rond kregen. Bovendien hebben we nog maar recent de 
mouttoren van de gewezen brouwerij in Ulbeek gekocht. Investeren in de vakwerkboerderijen 
kunnen we ons echt niet permitteren, maar we ondersteunen wel ieder particulier initiatief”, 
aldus de schepen. 
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Welke gebouwen zijn nu beschermd ? 

1° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: gesloten hoeve met vakwerkcomponenten, gelegen te Wellen 
(Wellen), Bloemenstraat 44; (Huis Devries) 

• als dorpsgezicht: omgeving van vakwerkhoeve, met inbegrip van 
boerenburgerhuis, gelegen te Wellen (Wellen), Bloemenstraat;  

 

De oudste kern van deze hoeve dateert van omstreeks 1857, namelijk het woonhuis met 
inrijpoort, de lagere stal stamt uit 1861. De hoeve was eigendom van Godefridus Neven en 
zijn echtgenote Maria Joanna Neven. Dochter Anna Marie Neven, gehuwd met Jan Lodewijk 
Devries, erfde de hoeve in 1861. Vervolgens werd de hoeve eigendom van Pieter Laurent 
Devries en Maria Anna Vanormelingen. De volgende eigenaars waren Marie Marguerite en 
Hubert Louis Devries. Marie Josephine Ramaekers, weduwe Godefridus Devries kocht in 
1947 de ganse hoeve. Daarna bewoonde het echtpaar Devries-Berx Jozef het pand. Dit 
echtpaar waren de ouders van de huidige bewoner. De woning behield de structurele 
elementen en de indeling van  het vakwerkgebouw. Belangrijk zijn hier de intacte opkamer en 
de centrale haard. De schuur bevat ook nog de structurele elementen van de vakwerkbouw. 
Het volume behield een straatgevel in zeldzaam wordend stijl- en regelwerk met gewitte 
vullingen op een bakstenen stoel. Ook de vrije linkse kopgevel van de stal bleef in vakwerk 
bewaard. Andere traditionele elementen zijn onder meer de zadeldaken.  
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2° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: semi-gesloten vakwerkhoeve, gelegen te Wellen (Wellen), 
Langenakker 46;  

• als dorpsgezicht: onbebouwde omgeving van semi-gesloten vakwerkhoeve, 
gelegen te Wellen (Wellen), Langenakker;  

 

 

Van de huidige semi-gesloten hoeve is het woonhuis het oudst en dateert van 1858. De andere 
gedeelten zijn deels 19de- en 20ste eeuws. Traditionele elementen zijn de ordonnantie van de 
woonhuisvleugel, waarbij het rechter gedeelte oorspronkelijk waarschijnlijk een stalling 
herbergde. Het vakwerk met bakstenen en lemen vullingen op een bakstenen stoel, de 
zadeldaken met Vlaamse pannen en de oorspronkelijke indeling van het woonhuis met 
laterale gang en in het linkerdeel enkele door een centrale schoorsteen verwarmde vertrekken. 
In het woonhuis bleven de opkamer en de centrale haard bewaard. Joannes Schoebben en 
Anna Elisabeth Boes waren de eerste bewoners van dit pand. Conrardus Schoebben en Maria 
Elisabeth Lambrechts waren de volgende bewoners. Via erfenis kwamen de gezinnen Gaens-
Schoubben en Renaerts-Schoubben in het bezit van de woning. Via zijn ouders, Meekers 
Leonard en Gaens Maria werd de huidige bewoner eigenaar van het pand. 
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3° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: L-vormige vakwerkhoeve, gelegen te Wellen (Wellen), 
Langenakker 133;  

• als dorpsgezicht: links en rechts aanpalende panden Langenakker 132, 134, 135 
en het hinterland, gelegen te Wellen (Wellen), Langenakker 132, 134, 135;  

 

 

Deze hoeve is reeds aanwezig in de atlas van de buurtwegen uit 1844 als langgevelhoeve. In 
de dertiger jaren werd de hoeve verbouwd als L-vormig volume. Traditionele elementen zijn 
de ordonnantie met de stal naast het woonhuis, het stijl- en regelwerk met deels lemen, deels 
bakstenen vullingen op een bakstenen stoel, de zadeldaken en bekledingen met deels Vlaamse 
pannen. Het woongedeelte heeft een traditionele opbouw met twee vertrekken, van elkaar 
gescheiden door een wand met centale haard. Via een trap in de gang heeft men rechtstreeks 
toegang tot de zolder. De dienstgebouwtjes behielden hun oorspronkelijk interieur. De 
dwarsschuur is opgebouwd in vakwerk met lemen vullingen. Hoogstwaarschijnlijk werd deze 
woning gebouwd door het echtpaar Joannes Meekers en Catharina Elisabeth Vanvinckenroye 
(°Kortessem) Nadien (1903) werd het gebouw verkocht aan de familie Awouters die het zelf 
waarschijnlijk nooit bewoonden. In 1919 kochten Guillaume Swennen en zijn echtgenote 
Marie Catherine Bamps het huis. Via deze familie Swennen is de huidige eigenaar in het bezit 
gekomen van het boerderijtje. 
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4° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: L-vormige vakwerkhoeve en tuin met gele kornoeljehaag, gelegen 
te Wellen (Wellen), Overbroekstraat 56;  

• als dorpsgezicht: hoeve met erf en bijgebouwen, gelegen te Wellen (Wellen), 
Overbroekstraat 56;  

 

 

Deze hoeve komt reeds voor op de Ferrariskaart van 1771-1777. Het was toen een gesloten 
geheel. Traditionele elementen met erfgoedwaarde zijn het stijl- en regelwerk met lemen en 
bakstenen vullingen op een gecementeerde stoel, de zadeldaken met Vlaamse pannen, de 
aansluitende haag (met gele kornoelje), de deur met oorspronkelijk houtwerk en bovenlicht 
met roedeverdeling (midden 19de eeuw), het grotendeels 19de eeuws schrijnwerk van de 
vensters, alsook de behouden dubbelhuisstructuur. De oudst gekende eigenaar (1795) van 
deze winning was Leonard Bellefroid, afkomstig van Kuttekoven  en gehuwd met Maria 
Joanna Craeybeckx uit Ulbeek. Antonius Bellefroid en Anna Christina Drossin erfden de 
woning van hun (schoon)ouders. Sedert 1881 was Mathilde Bellefroid, dochter van Antonius’ 
eigenares van de boerderij. Vervolgens werden Eloi en Hendrik Bellefroid de eigenaars 
(1912-1918) Op 05/04/1918 kocht het echtpaar Poelmans Jan en Vandermeeren Maria het 
huis; het echtpaar Maria Brigitta Poelmans, gehuwd met Jan Warnots werd de volgende 
bezitter omstreeks 1941. De huidige eigenares is de dochter van Jan Warnots, echtgenote 
Hamonts. 
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5° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: U-vormige hoeve met vakwerkcomponenten, gelegen te Wellen 
(Wellen), Overbroekstraat 60;  

• als dorpsgezicht: omgeving Overbroekstraat 60, inzonderheid de links en rechts 
aangrenzende panden en hun hinterland, gelegen te Wellen (Wellen), 
Overbroekstraat 59, 61;  

 

 

Bij de omgevingsfactoren zijn de inplanting aan een vijfsprong en het nabij gelegen, voor het 
eerst in 1869 kadastraal geregistreerde hoevetje (Overbroekstraat 61), waarvan de 
skeletstructuur bewaard bleef, alsook het volledig versteende vakwerkgebouwtje 
(Overbroekstraat 59) van belang. Traditionele elementen zijn het bewaarde stijl- en regelwerk 
van het woonhuis, met deels lemen en deels bakstenen vullingen op een bakstenen stoel, het 
zadeldak en de Vlaamse pannen, het zwarte kruis in het pannendak en het schijnbaar 
oorspronkelijk deurschrijnwerk. Dit hoevetje wordt reeds vermeld op de Ferrariskaart van 
1771-1777 en komt als L-vormig complex ook voor in de atlas van de buurtwegen van 1844. 
De oudst gekende bewoners waren Arnold Nijs en zijn echtgenote Maria Elisabeth Keupers ; 
waarschijnlijk bouwden zij het huisje omstreeks 1770. Vervolgens bewoonden zijn zoon 
Pieter Arnold Neys(!) en zijn schoondochter Anna Margaretha Houbrechts het pand. Daarna 
werden Neys Arnold en zijn echtgenote Maria Ida Awouters de eigenaars (1896). Zij 
bewoonden het huis niet vermits zij in Vrolingen een herberg uitbaatten. In 1897 kocht het 
echtpaar Houbrechts Henri – Nijs Catharina het huis. In 1929 kochten Hubert Houbrechts en 
Catharina Reweghs het boerderijtje. De huidige eigenaar is de zoon van voornoemde Hubert 
Houbrechts en Catharina Reweghs. 
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6° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: U-vormige vakwerkhoeve, gelegen te Wellen (Wellen), 
Plattestraat 36;  

 

Deze U-vormige wordt reeds aangeduid op de Ferrariskaart in 1771-1777 als een semi-
gesloten complex. In de atlas der buurtwegen uit 1844 is deze vorm quasi ongewijzigd 
gebleven. In de voormalige paardenstal vinden we een balk met het jaartal 1732. traditionele 
elementen zijn het bewaarde vakwerk met lemen vullingen op een bakstenen stoel, de 
zadeldaken met Vlaamse pannen, de ordonnantie van de rechtervleugel : woonhuis-koestal, 
het behouden bolkozijn van het woonhuis, alsook het erf met de vroegere mestvaalt. In de 
18de eeuw was deze winning eigendom van een zekere familie Sampermans; ze werd 
bewoond door de familie Gerrits. Eind 18de eeuw werd het gebouw eigendom van de gegoede 
Wellense familie Staveloz. In 1860 kochten Joannes Schoubben en Anna Boes de winning 
van de toenmalige eigenaars Wagemans-Ghijsen. De volgende eigenaar was Marie Agnes 
Schoubben en zij schonk haar eigendom aan de familie Meekers-Gaens in 1943. Uiteindelijk 
kwam het gezin Drossin- Meekers Coonstant dan in het bezit van deze woning die zij in 2005 
verkochten aan het echtpaar Beulen-Theunissen 
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7° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: voormalige hoeve met vakwerkcomponenten, gelegen te Wellen 
(Wellen), Tervoortstraat 12;  

• als dorpsgezicht: OMGEVING TERVOORTSTRAAT 12, gelegen te Wellen 
(Wellen), Tervoortstraat;  

 

Deze voormalige hoeve met losstaande bestanddelen wordt voor het eerst kadastraal vermeld 
in 1900. Traditionele elementen met erfgoedwaarde zijn het behouden stijl- en regelwerk, de 
zadeldaken, de typische I-balken met rozetten van het aangebouwde huisje en de 
meidoornhaag aan de straatzijde. De achterliggende landbouwgronden maakten vroeger deel 
uit van het oorspronkelijk landbouwbiotoop dat de hoeve omringde. Het huis werd in de loop 
van 1899 gebouwd door Willem Joseph Nulis en zijn echtgenote Maria Gertrudis Waerniers, 
die de houten timmer tweedehands kochten in Alken. Deze woning is in feite de helft van een 
groter complex. Waarschijnlijk werd het oorspronkelijke gebouw in de vroege 18de eeuw 
gebouwd. Gerard Nulis en Clothilde Philippaerts waren de volgende eigenaars van dit pand, 
dat nu nog steeds door een dochter van dit echtpaar bewoond wordt. 
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8° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: U-vormige hoeve met vakwerkcomponenten, gelegen te Wellen 
(Wellen), Veerstraat 60;  

• als dorpsgezicht: onmiddellijke omgeving van U-vomrige hoeve Veerstraat 60, 
gelegen te Wellen (Wellen), Veerstraat;  

 

Deze U-vormige hoeve werd voor het eerst kadastraal geregistreerd in 1893. Ze was van in 
het begin opgedeeld in twee eigendommen, waarvan de linkerkant volledig te associëren is 
met de tot op vandaag bewaarde structuur. Traditionele elementen met erfgoedwaarde zijn het 
vakwerk van de woonhuisvleugel met lemen vullingen op een bakstenen stoel, de beluikte 
vensters en het schilddak met Vlaamse pannen. Het gebouw zou omstreeks 1889 gebouwd 
zijn door Pieter Arnold Ernest en zijn echtgenote Maria Elisabeth Esters. In 1912 werd hun 
zoon Victor Ernest eigenaar. Na zijn overlijden erfde Caroline Marie Ernest, echtgenote 
Pierre Henri Vanmal deze hoeve. Toen Caroline Ernest overleed werd het gebouw in 1949 
verkocht aan de familie Cornitensis-Billen wiens afstammelingen het huis nog steeds 
bewonen. 
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9° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: L-vormig hoeverestant in vakwerk, gelegen te Wellen (Wellen), 
Zakstraat 5;  

• als dorpsgezicht: landelijke omgeving van de hoeve, gelegen te Wellen (Wellen), 
Zakstraat 5; 

 

 

Deze voormalige L-vormige hoeve is in de atlas van de buurtwegen, primitief gekadastreerd 
(1844) als een U-vormig complex, het erf naar links geopend. Traditionele elementen zijn het 
stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen op een bakstenen stoel, het schild en 
zadeldak met Vlaamse pannen en de beluikte bolkozijnen van het woonhuis. De onmiddellijke 
omgeving van de hoeve behield een uitgesproken landelijk karakter. Sedert 1844 is deze 
woning steeds in het bezit geweest van de familie Awouters. In 1878 erfde Joannes Awouters 
deze hoeve van zijn ouders en grootouders die er een boerderij in uitbaatten.  
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10° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: gesloten hoeve met vakwerkcomponenten, gelegen te Wellen 
(Wellen), Zonneveldweg 11;  

 

De huidige gesloten hoeve werd voor het eerst in 1871 gekadastreerd, evenwel aanvankelijk 
met nog een vrijstaande rechtervleugel. Traditionele elementen met erfgoedwaarde zijn het 
vakwerk met deels lemen en deels bakstenen vullingen, alsook de schild- en zadeldaken met 
Vlaamse pannen. De eerste bewoners van deze hoeve was het echtpaar Briers-Vanmal Henri. 
In 1869 werd het gebouw gekocht door Hubert Schoenaers en zijn echtgenote Anna Cornelia 
Vanhaeren. In 1885 veranderde het huis weer van eigenaar. Deze keer was het het echtpaar 
Meekers-Vos Joseph die het goed aankochten. Uiteindelijk is de boerderij nu eigendom van 
het echtpaar Borghs-Meekers. 
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11° Wegens de historische en sociaal-culturele waarde:  

• als monument: vakwerkhoeve, gelegen te Wellen (Wellen), Overbroekstraat 13;  
• als dorpsgezicht: hoeve met achterliggende tuin, gelegen te Wellen (Wellen), 

Overbroekstraat 13;  

 

Deze hoeve in de Overbroekstraat werd in de atlas der buurtwegen aangeduid als een L-
vormig complex. Gaandeweg evolueerde deze hoeve tot een semi-gesloten complex. De 
schuur alleen bleef bewaard in vakwerk, de overige onderdelen werden versteend. De schuur 
is opgetrokken in stijl- en regelwerk op latere omlopende bakstenen stoel. De gevel langs de 
straatzijde heeft een kunstleien bedekking. Deze schuur is een zeer gaaf bewaarde 
vakwerkschuur. Omstreeks 1850 was deze hoeve eigendom van Odulphus Dirix, hoefsmid, 
soldaat van Napoleon en de eerste honderdjarige van Wellen. Tot 1906 oefende zijn zoon 
Joseph hier nog de stiel van hoefsmid uit. Thans is de familie Vandevelde-Timmermans 
eigenaar van dit pand dat zij kochten van de familie Dirickx. 
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De meest voorkomende techniek van “vitswerk” 
 

1. gaatjes 
2. verticale vitslatten 
3. horizontale spanen 
4. gleuf 

 
 
 
Bronnen : 
 
Nos Vieilles Fermes- J. Lyna s.d. – s.l. 
Hoeven op het land gebouwd, V. Goedseels en L. Vanhoute, Tielt 1983. 
Roerend erfgoed Limburg, bundel gemotiveerde adviezen, 2006. 
H.B.V.L. Persartikel vakwerkhoeves in Wellen, 2006 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Kanton Borgloon, 2002. 
Persoonlijke collectie, collectie Hugo Smets. 
Foto’s : Johnny Neven 
 



1. schouw in metselwerk
2. dakbedekking

3. noknaald
4. sparren met panlatten

5. priemschoor
6. priemstijl

7. kleine gebintebalk
8. kappoot
9. blokkeel

10. kappootschoor
11. moerbalk

12. stoel uit metselwek of natuursteen
13. stijl

14. ankering of slot
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