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I. INLEIDING 

1. VERANTWOORDING 

De eigenaars - Nico Swinnen en Caroline Steensels - van Hof Ter Loonst willen het pand renoveren en 
omvormen tot deels kantoorruimte en deels woonruimte. Aangezien het pand een beschermd 
monument is, dient een bouwhistorische nota opgesteld te worden. Deze nota heeft tot doel een 
waardebepaling te geven van de huidige toestand van het pand en zo de mogelijkheden tot 
aanpassing of de noodzaak tot behoud aangeeft. 
 
Het opstellen van de noodzakelijke bouwhistorische studie werd toegewezen aan ARCHEBO bvba en 
werd uitgevoerd in oktober-november 2013.  
 

2. METHODIEK 

Dit onderzoek heeft tot doel een waardebepaling te kunnen geven van het pand, zowel extern als 
intern, om te kunnen bepalen of er elementen behoudswaardig zijn. Een onderzoek in situ waarbij de 
bestaande toestand in kaart wordt gebracht, zowel grafisch als met beeldmateriaal, wordt aangevuld 
met een historisch onderzoek aan de hand van bestaande literatuurbronnen en archivalisch 
onderzoek.  
 
In dit rapport zal eerst een algemene situering gegeven worden. Hierna zal de evolutie van het 
gebouw geschetst worden aan de hand van cartografische, iconografische en archivalische bronnen. 
Hierna volgt een beschrijving van de bestaande toestand en de nog aanwezige elementen die op 
deze bouwgeschiedenis duiden. Op basis van de historische studie en het onderzoek ter plaatse zal 
een waardebepaling opgesteld worden. 
 
In de bijlage werden de foto’s van de bestaande toestand en het planmateriaal opgenomen1. De 
plannen en foto’s die in het rapport zelf werden opgenomen, worden weergegeven als fig., terwijl de 
andere verwijzingen in de tekst naar de bijlage refereren. 
 
Hof Ter Loonst bestaat uit verschillende gebouwen en in de tekst wordt voor elk gebouw dan ook 
een andere term gebruikt die verwijst naar zijn historische achtergrond (Fig. 1).  
 

                                                           
1
 De plannen werden aangeleverd door A-Nouveau bvba. 
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Fig. 1 Plan van Hof Ter Loonst met aanduiding van de verschillende benamingen. (ARCHEBO bvba 2013) 
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II. SITUERING 

Het pand is gelegen aan de Terloonststraat 22 en ligt tussen de dorpskernen van Relst en Wilder. Op 
de topografische kaart wordt het aangeduid als Kasteel Ter Loonst. Ten oosten van het Hof loopt de 
Leibeek. (Fig. 2, Fig. 3) 

 

 

Fig. 2 Plan van Kampenhout met aanduiding van het onderzochte pand. (Google Maps 2013) 

 

 

Fig. 3 Detail topografische kaart waarop het Hof Ter Loonst te zien is. (AGIV 2006) 
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Kadastraal valt dit onder Kampenhout, sectie B, afdeling 1, perceelsnummers 344g, 346b, 347, 348, 
349. (Fig. 4) 
 

 

Fig. 4 Huidig kadasterplan van Hof Ter Loonst. (CadGIS 2013) 

 
De toponymie van het Hof Ter Loonst gaat terug op “Lo” of “Loo”. Deze term is afgeleid van het Indo-
Europese woord Louko of van het Germaans Lauka, die oorspronkelijk ‘open plek in het bos ‘ 
betekenden. Later gebruikte men het woord ook voor heide, later voor beboste heide en zelfs voor 
bos in het algemeen. Het suffix –t wijst op een meervoud en dus zou de naam kunnen gelezen 
worden als een plaats waar meerdere open plekken in het bos waren.2  
 
Op 27 mei 1971 werden de inrijpoort, de gevels en daken van de woongedeelten van het pand als 
monument gerangschikt omwille van zijn historische en artistieke waarde. In datzelfde besluit werd 
het Hof Ter Loonst met zijn onmiddellijke omgeving omwille van zijn esthetische waarde gerangschikt 
als landschap.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 J. Lauwers 1993 : 382. 

3
 Onroerend Erfgoed 2007-2012. 
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III. HISTORISCH ONDERZOEK 

1. INLEIDING 

Op basis van verschillende historische bronnen werd getracht de bouwgeschiedenis van Hof ter 
Loonst te achterhalen. 
 
Volgende archieven werden hierbij geraadpleegd: 

- Kadasterarchief Vlaams-Brabant 
- Rijksarchief Leuven 
- Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant 
- Archief Lemaire 
- … 

2. HET ONTSTAAN VAN HOF TER LOONST: DE DONJON 

Hoe het pand er oorspronkelijk uitzag is moeilijk te achterhalen. Volgens de literatuur was het 
aanvankelijk een versterkte hofstede die in 1162 werd gebouwd. Oorspronkelijk was het een 
leengoed van de heerlijkheid van Stalle. In 1468 hoorde het toe aan Adriaen vanden Broeck. In de 
archieven is voor het eerst sprake van het Hof Ter Loonst op 16 augustus 1468: “Item vanden here 
van Stalle van hof geheten Ter Loenst met twelff bunderen lands daer bove gelegen onder 
Campenhout, geldende sjairs achtentwintigh viertelen rog”. In 1474 kwam het in handen van Herman 
In de Schale en erna werd ridder vanden Dale er eigenaar van. Op 14 februari 1496-1497 werd nog 
een archiefstuk betreffende dit pand gevonden: “Ick Lowys van Vekene woenende te Loeven 
certifierende mits desen mynen tegenwoordighen heere dat ick van mynen heere hertoghen daer 
houden ben te lennen de leenpanden hier naervolgende: inden eersten twelff landen (zes lant zes 
beempden) ghelegen binnen der rysen van Campenhout tusschen de goede Wout Capellemans ten 
eerste en de Loenenscherstrate ter andere sijde, welcke twelff bunder erfs jaerlycx gelden derthien 
en eenen halven rijsgulden te twintigh stuver stuck”.4 
 
Uit deze periode zijn geen uitgebreide beschrijvingen, noch cartografische bronnen gekend. Het 
onderzoek ter plaatse en latere bronnen doen aannemen dat in de 15de, ten laatste begin 16de eeuw 
een donjon werd gebouwd die omgracht was (zie infra).  
 

3. VERDERE ONTWIKKELING EN DE BOUW VAN HET WOONHUIS 

Het goed kwam in 1535 in bezit van jonker Aert de Borchgrave, edelman aan het hof van keizer Karel. 
Dit zou trouwens aanleiding gegeven hebben tot een driedaags bezoek van Karel V aan de donjon, 
waar hij zelfs gelogeerd zou hebben. 
Op 24 oktober 1536 legde de genieter van de opbrengst van dit leen volgende verklaring af: “Ick 
Peeter Noosen, priester, certificeert met desen mynen heeren den commissarissen geordonneert bij 
onsen heere den keysere totten dienst der leenen ende achterleenen van Brabant, dat jonker Aert de 
Bourggrave beleent houdende is van myn heere van Stalle een hof ende huys met twelf bunderen 
lants aen steene hof gelegen datmen heet thof ter loenst, gelegen onder de prochie van 
Kampenhout. Diewelcke twelf buenderen lants my jaerlycx weert syn achttien mudden rogge ter 
mate van Mechelen, ende den bogaert is my weert jaerlycx drye ringsgulden ende niet meer.”5 
 

                                                           
4
 J. Lauwers 1993 : 382. 

5
 J. Lauwers 1993 : 382. 
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Eind 16de eeuw werd het woonhuis aan de donjon gebouwd. Dit kan men afleiden van het jaartal 
‘1592’ op de gevel. De traditie zegt ons dat in de 16de eeuw deze versterkte hoeve een 
landbouwuitbating was van middelmatige grootte die zich over een veertigtal hectare uitstrekte.6 
 

4. 18DE
 EEUW 

Op de Ferrariskaart van ca. 1777 ziet het pand er opmerkelijk anders uit (Fig. 5). Op dat moment was 
enkel het zuidelijk gebied omgracht en bebouwd. Er bevonden zich drie langwerpige gebouwen. Het 
gebouw aan de Terloonststraat volgt de oriëntering van het huidige hoofdgebouw en komt hier 
vermoedelijk mee overeen, hoewel het vereenvoudigd weergegeven werd. De twee andere 
gebouwen die hier haaks op staan komen niet overeen met enige huidige bebouwing. Op dat 
moment was de huidige Streekweg, die recht op het Hof Ter Loonst uitkomt, nog niet aangelegd. 
 

 

Fig. 5 Ferrariskaart, ca. 1777. (Koninklijke Bibliotheek van België 2012) 

 

5. 19DE
 EEUW 

Vanaf deze periode zijn enkele kadastrale plannen gekend waarop het gebouwenbestand duidelijk te 
zien is. Op het kadasterplan van Vandermaelen uit 1836 kan men zien dat het noordelijk perceel 
eveneens omgracht was maar onbebouwd (Fig. 6). Het zuidelijke omgrachte deel omvatte 
verschillende gebouwen. Aan de straatzijde kan men duidelijk het nog bestaande dienstgebouw 
ontwaren en het bouwblok met donjon en woonhuis. Op dat moment was tussen deze twee delen 
nog geen poortgebouw aanwezig. Haaks op het woonhuis stond nog een gebouw. Deze is op heden 
echter niet meer aanwezig. De schuur zag er toen eveneens anders uit. Ze was veel groter en 
vertoonde in het zuiden nog enkele uitsprongen. 
 

                                                           
6
 J. Lauwers 1993 : 384. 
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Fig. 6 Detail van kadasterplan van Vandermaelen, ca. 1836. (Koninklijke Bibliotheek van België 2012) 

Op de Poppkaart (1842-1879) krijgt men een gelijkaardig beeld als op het plan van Vandermaelen 
(Fig. 7). De vleugel die haaks op het woonhuis staat bestond uit twee delen, een gebouwtje op de 
hoek en een aansluitend deel. De schuur ziet er op dat moment iets anders uit in het zuiden. 
 

 

Fig. 7 Detail van de Poppkaart, 1842-1879. (Koninklijke Bibliotheek van België 2012) 
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De Atlas der Buurtwegen dateert van dezelfde periode en komt overeen met de Poppkaart (Fig. 8).  
 

 

Fig. 8 Atlas der Buurtwegen, ca. 1843-1845. (GIS Vlaams-Brabant 2013) 

 
De eerste eigenaar die achterhaald kon worden via het kadasterarchief betreft baron Vanderlinden 
d’Hooghvorst. De verschillende percelen werden omschreven als huis (perceel 344), stokerij (perceel 
345), bouwland (perceel 346) en vijver (perceel 347) en werden verkocht in 1854.7 Erna kwam het in 
handen van De Pret de Calsberg-Moretus. In 1877 gebeurde een deling en verkoop van de 
goederen.8 De familie Vinck de Deux Orp kreeg het daarna in bezit. In 1888 werd het perceel van het 
huis en de stokerij samengebracht onder perceelsnummer 344a.9 Dit is te zien op de eerste 
mutatieschets (Fig. 9). Deze geeft eenzelfde situatie weer als voorgaande kadasterplannen. 
 

                                                           
7
 KAB, kadastrale legger art. 237. 

8
 KAB, kadastrale legger art. 1281. 

9
 KAB, kadastrale legger art. 1028. 
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Fig. 9 Mutatieschets uit 1888 met links de oorspronkelijke toestand en rechts de nieuwe toestand. (KAB, 
mutatieschets 1888, nr. 6) 

 
In 1895 gebeurden enkele veranderingen (Fig. 10). Het gesloten karakter van het goed werd 
doorbroken door de afbraak van de gebouwen in de noordoostelijke hoek. Het gaat enerzijds om de 
afbraak van de stokerij en anderzijds om het noordelijk deel van de schuur. De schuur werd eveneens 
verbouwd en kreeg op dat moment zijn huidig uitzicht. Bij het dienstgebouw werd in de 
zuidoostelijke hoek een klein gebouw aangebouwd. Op dat moment kreeg de toegang tot de koer 
een gesloten karakter.10 
 

 

Fig. 10 Mutatieschets uit 1895 met links de toenmalige situatie en rechts de nieuwe situatie. (KAB, 
mutatieschets 1895, nr.7) 

 

                                                           
10

 KAB, kadastrale legger art. 1028. 



Bouwhistorisch onderzoek                                  Hof Ter Loonst, Terloonststraat 22, Kampenhout 

 
10 

6. 20STE
 EEUW 

In 1911 werd het goed verdeeld en verkocht.11 Het kwam zo in handen van Fromes-Pelgrims. In 1927 
gebeurden enkele grensveranderingen. Op de mutatieschets lijkt de toenmalige situatie verkeerd 
weergegeven te zijn (Fig. 11). Deze zou hetzelfde moeten zijn als de nieuwe situatie uit 1895, maar 
de schuur lijkt groter. Uit de kadastrale legger blijkt dat in 1928 een herschatting gebeurde.12  
 

 

Fig. 11 Mutatieschets uit 1927. (KAB, mutatieschets 1927, nr. 13) 

 
In 1938 werd haaks op de donjon, een L-vormige bijgebouw gebouwd. Ter hoogte van de 
verspringing in de schuur werd een torentje opgericht. (Fig. 12) 
 
 

 

Fig. 12 Mutatieschets uit 1938 met links de oude situatie en rechts de nieuwe situatie met een detailopmeting 
in het midden. (KAB, mutatieschets 1938, nr. 12) 

                                                           
11

 KAB, kadastrale legger art. 1028. 
12

 KAB, kadastrale legger art. 2777. 
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Tot slot is er nog een laatste mutatieschets uit 1981, maar daar verdwijnt enkel de perceelsgrens die 
in 1938 ontstaan was en vanaf de noordoostelijke hoek van de donjon over de koer en door de 
schuur liep.13 
 
Op 26 december 1956 werd het goed verkocht aan graaf Guy Carpentier de Changy en gravin 
Consuelo de Meeûs d’Argenteuil.14 In die periode zou het Hof Ter Loonst door professor Lemaire 
gerestaureerd zijn geweest. Er werd hier echter geen documentatie van teruggevonden.  
 
Uit briefwisseling uit 1978-1979 blijkt dat toen ook renovatiewerken gebeurden aan het dak, maar 
ook hier konden geen details van teruggevonden worden.15 
 

 
 
 

 
 

                                                           
13

 KAB, mutatieschets 1981, nr. 99. 
14

 J. Lauwers 1993 : 384. 
15

 Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier Hof Ter Loonst. 
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IV. ANALYSE VAN DE BRONNEN VERSUS ONDERZOEK IN SITU 

1. DE BOUWEVOLUTIE VAN HET HOF TER LOONST 

1.1. DE DONJON (A) 

Uit het onderzoek in situ kan men besluiten dat de donjon de eerste bouwfase uitmaakte. In de 
literatuur is reeds sprake van een bouwfase in de 12de eeuw, maar niets van de huidige bebouwing 
kan aan deze eeuw toegeschreven worden. 16 Donjons kwamen reeds voor vanaf de 11de eeuw, maar 
het uitzicht van deze donjon doet vermoeden dat ze tot één van de latere fases behoort, tenzij de 
donjon zeer sterk verbouwd werd en van het oorspronkelijk gegeven nauwelijks iets overblijft. Een 
datering in de 15de – begin 16de eeuw lijkt dan ook aannemelijker.  
 
De donjon op het Hof Ter Loonst is van het rechthoekig type en met zijn afmetingen van 7,31m op 
5,80m behoort ze eerder tot de kleine donjons die eerder als statussymbool werden gezien.17 Dit is in 
contrast met de oorspronkelijke functie van de donjon, namelijk een verdedigbare woontoren die 
bepaalde militaire aspecten vertoonde. In het geval te Kampenhout ontbreken deze aspecten, maar 
voor de rest vertoont ze grotendeels de typische kenmerken van een donjon. Het is standaard een 
torenvormig gebouw waarbij de verschillende vertrekken boven elkaar gestapeld werden en er maar 
één vertrek per niveau was. Donjons vormden de woning van de plaatselijke heer en men moest er 
dus alle elementen in onder brengen die het dagelijks adellijk leven vereisten. Van onder naar boven 
had men een kelder voor de bewaring van de voorraden. Daarop volgde een ontvangst- of 
opvangkamer, een functie die gepaard kon gaan met die van keuken. Het residentieel niveau of 
private kamer van de heer kon zich een niveau hoger bevinden of gecombineerd worden met het 
niveau eronder. Een niveau hoger bevond zich het nachtelijk niveau en uiteindelijk een zolder of een 
verdedigbaar platform.18 
 

1.1.1. EXTERIEUR 

De donjon van Hof Ter Loonst vertoont een sokkel en zijtrapgevels in breuksteen. De voor- en 
achtergevel van de overkragende verdiepingen werden uitgevoerd in baksteenmetselwerk met 
speklagen van zandsteen. Het dak is bedekt met leien. 
 
De oorspronkelijke noordgevel is een binnenmuur geworden en sluit aan bij het woonhuis (B.1.1b, 
B.2.1b). Muurankers in de traphal van het woonhuis bevestigen dat dit oorspronkelijk een 
buitenmuur was. De huidige trap in het woonhuis sluit aan op de verschillende verdiepingen van de 
donjon. De huidige deuropeningen vertonen achter de houten omlijsting nog allen mooi gekapte 
natuurstenen, die wijzen op een oudere fase. Deze deuropeningen werden vermoedelijk pas 
gemaakt toen het woonhuis werd gebouwd (zie infra). In een latere fase werden deze 
deuropeningen dan voorzien van houten schrijnwerk. Oorspronkelijk moet de donjon een eigen trap 
gehad hebben. De nog zichtbare, niet bepleisterde buitengevels wijzen alvast niet op de vroegere 
aanwezigheid van een trap. Links van het venster op de eerste verdieping kan men wel een 
bouwspoor ontwaren, maar het lijkt niet om een deuropening te gaan. Indien er een trap was, zou 
deze zich dus aan de noordzijde bevonden moeten hebben. De toegang bevond zich bovendien vaak 
op het eerste niveau, namelijk de ontvangstruimte. Na het wegkappen van de bepleistering bleek 
zich een dichtgemetselde deuropening te bevinden ter hoogte van de benedenverdieping van de 

                                                           
16

 J. Lauwers 1993 : 382. 
17

 F. Doperé & W. Ubregts 1991: 42; Ook de torens van Poddegem, Melsbroek en Vliermaalroot zijn kleiner dan 
6m. F. Doperé & W. Ubregts 1991: 42. 
18

 F. Doperé & W. Ubregts 1991: 44. 
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donjon. Deze opening begon iets boven het maaiveld en stopt op dezelfde hoogte als de bovenzijde 
van de huidige deuropening. Mogelijks was dit dus de oorspronkelijke toegang tot de donjon en 
bereikte men deze via een korte steektrap aan de buitenzijde (Fig. 13). Op de andere verdiepingen 
kon men geen dichtgemaakte deuropeningen ontwaren, hetgeen doet aannemen dat de andere 
verdiepingen via een houten trap in de donjon zelf bereikbaar waren. 
 

  

Fig. 13 Dichtgemetselde deuropening in de noordgevel, onder en boven de trap zichtbaar. (ARCHEBO bvba 
2013) 

 
De zuidgevel is deels zichtbaar en deels onzichtbaar door de aanbouw van het poortgebouw (1.1.3). 
Op de zolder van het poortgebouw kan men nog enkele muurankers zien die ook weer bevestigen 
dat de donjon oorspronkelijk alleen stond (D.1.1d). Deze gevel, met zijn kleine raamopeningen, sluit 
meer aan bij de functie van donjon. In veel gevallen waren de raamopeningen maar kleine spleten. 
Ter hoogte van de zoldervloer van het poortgebouw kan men nog een dichtgemaakte raamopening 
zien. Na het verwijderen van de afwerkingslagen in het poortgebouw kon men zien tot waar deze 
verder liep. (Fig. 14). 
 

  

Fig. 14 Dichtgemaakte raamopening in de zuidelijke gevel van de Donjon. (ARCHEBO bvba 2013) 
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De oostelijke en westelijke gevel hebben een gelijkaardig uitzicht (1.1.2, 1.1.4). Ze hebben allebei een 
sokkel in breuksteen en een overkragend gedeelte in baksteenmetselwerk met speklagen. In de 
oostelijke gevel is nog één keldervenster aanwezig. Een tweede keldervenster in deze gevel werd 
dichtgemaakt. Ook in de westelijke gevel bevindt zich nog een dichtgemaakt keldervenster. In de 
oostelijke gevel werd ook nog een dakvenster aangebracht. Op de 1e verdieping, net boven de 
overkraging, kan men nog een bouwspoor ontwaren van een dichtgemetselde opening. Onder het 
dak zijn in beide gevels nog steigergaten aanwezig. Beide gevels vertonen een kruisvenster op de 
benedenverdieping en de eerste verdieping. Deze vensters stroken niet met het verdedigingsprincipe 
van een donjon waarbij, zeker op de benedenverdieping, de vensters zo klein mogelijk werden 
gehouden. Hoewel het kruisvenster reeds vanaf de 15de eeuw voorkomt, dienen deze eerder 
gedateerd te worden in de 16de eeuw. De middenstijl vertoont namelijk een kwarthol profiel en de 
dagkanten een luiksponning. In het onderlicht zijn telkens ook duimen aanwezig voor een luik. Het 
bovenlicht werd dus voorzien van een lichtdoorlatende afdichting. Volgens bepaalde publicaties zou 
de overkraging in baksteenmetselwerk een latere aanpassing zijn geweest waarbij ook de vensters op 
de benedenverdieping werden aangepast. Dit zou dan een vroegere houten of lemen wand 
vervangen hebben.19 Uit de literatuur blijkt echter dat donjons omwille van hun verdedigingsfunctie 
uit stevig materiaal waren gebouwd, dus uit natuursteen of baksteen.20 Het is echter wel opvallend 
dat het overkragend deel qua uitzicht nauw aansluit bij het woonhuis en ook de vensters gelijkaardig 
zijn. Mogelijks gebeurden toch enkele aanpassingen naar comfort toe. 
 
Men dient ook op te merken dat de dikte van de muren zeer verschillend zijn. Men zou denken dat 
een donjon als fundering een gelijke dikte vertoont in de muren, maar dit is hier niet het geval. Ook 
in opstand hebben niet alle muren dezelfde dikte. Of dit te maken heeft met verbouwingen of als 
noodzaak voor bepaalde constructieve elementen is niet duidelijk. 
 

1.1.2. INTERIEUR 

Voor de bespreking van het interieur zullen we bij de kelder beginnen en zo telkens een niveau 
stijgen.  
 
De kelder is halfondergronds en bestaat uit een tongewelf (A.-1.1a, A.-1.1b). Ze is bereikbaar vanuit 
het woonhuis (A.-1.1d). Momenteel is nog één venster aanwezig in de oostgevel, maar er bevond 
zich oorspronkelijk nog één in de oostgevel en één in de westgevel. 
 
De benedenverdieping heeft een kruisvenster in de oost- en westgevel en een klein venstertje naast 
de schouw in de zuidgevel (A.0.1a, A.0.1b, A.0.1c). Deze vertonen alleen diefijzers aan de buitenzijde. 
Het houten schrijnwerk is niet origineel. Aan de binnenzijde zijn telkens luiken aanwezig om het 
onderlicht af te sluiten. Men bereikt deze ruimte tegenwoordig via de trap in het woonhuis, maar 
vermoedelijk bevond de ingang zich elders in deze zijde (zie supra). Na het verwijderen van de 
afwerkingslagen kon men de dichtgemetselde deuropening aan de noordzijde zien. Ze was 
dichtgemaakt met bakstenen, maar aanvankelijk was er eerst nog een muurnis in voorzien. Deze 
werd later ook dichtgemetseld. (Fig. 15) 
 

                                                           
19

 Inventaris Bouwkundig Erfgoed 2007-2012  
20

 F. Doperé & W. Ubregts 1991. 
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Fig. 15 Dichtgemaakte deuropening in de noordgevel. (ARCHEBO bvba 2014) 

 
In de westgevel is in de hoek met de noordgevel een uitsparing aanwezig, zodat de huidige deur 
verder kan opengaan (A.0.1d). De houten vloer is niet origineel en hier en daar kan men nog 
recentere vernieuwingen zien (A.0.1e). In de zuidgevel is een natuurstenen schouw aanwezig. Ze is 
vrij eenvoudig geprofileerd en bevat een mijtervormige dekplaat met erboven een bakstenen boog. 
Ze kan in de 15de-16de eeuw geplaatst worden. In het midden werd recentelijk een schacht geplaatst 
met leidingen. Het plafond bestaat uit één brede onderslagbalk die van noord naar zuid loopt en 
twee smallere dwarse moerbalken (A.0.1f). Vreemd is dat de kinderbalken de richting van de 
moerbalken volgen, terwijl deze hier normaal zouden op moeten steunen. Ter hoogte van de 
oostgevel is ook nog een deel van een balk zichtbaar. In het noorden van het plafond kan men nog 
een kortere dwarsbalk ontwaren. Op deze plaats was vermoedelijk een luik of opening met houten 
steektrap om naar de bovenliggende verdieping te gaan. De aanwezigheid van houten steektrappen 
komt vaak voor in donjons met relatief dunne muren. In de meeste gevallen zijn deze houten 
steektrappen echter verdwenen.21 De twee moerbalken steunen op geprofileerde kraagstenen. In de 
zuidelijke gevel bevindt zich nog een kraagsteen of natuurstenen element zonder functie. Deze heeft 
een ruwer uitzicht dan de andere. Op deze plaats kwamen na het wegnemen van de afwerkingslagen 
bakstenen aan het licht die met ijzers werden vastgehouden. Wat de functie hiervan is, is onduidelijk, 
maar mogelijks heeft het te maken met de stabiliteit van de verplaatste, bovenliggende schouw (zie 
infra).  
Deze verdieping kan als ontvangstkamer van de donjon beschouwd worden. De aanwezigheid van 
een schouw kan erop wijzen dat hier ook de keuken aanwezig was.22 
 
De eerste verdieping heeft een gelijkaardig uitzicht als de benedenverdieping. Ze is ook bereikbaar 
via de trap in het woonhuis. Zowel in de oostelijke als de westelijke gevel bevindt zich een 
kruisvenster, eveneens voorzien van luikjes voor het onderlicht (A.1.1a, A.1.1c). De sluiting van de 
vensters is 20ste-eeuws. In de oostelijke gevel kan men een bouwspoor ontwaren. (Fig. 16) Qua 

                                                           
21

 F. Doperé & W. Ubregts 1991: 54. 
22

 F. Doperé & W. Ubregts 1991: 64. 
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grootte en ligging zou het om een deur kunnen gaan, maar het lijkt een nogal vreemde plaats 
aangezien op de benedenverdieping de deur zich in de noordelijke gevel bevond. Mogelijks gaat het 
om een deuropening naar een latrine.  
 

 

Fig. 16 Zicht op de dichtgemaakte opening in de oostelijke gevel. (ARCHEBO bvba 2014) 

 
In de zuidgevel bevindt zich de schouw (A.1.1b). Deze werd echter naar het oosten toe verschoven, 
zodat in de zuidwestelijke hoek een badkamer kon geplaatst worden. De rechtse haardwang is 
bepleisterd, maar na het verwijderen van de afwerkingslagen bleek geen natuursteen meer aanwezig 
te zijn. Mogelijks werd een stuk van de schouw gebroken bij het verplaatsen. De vloer bestaat uit 
houten planken maar is niet origineel (A.1.1e). Het plafond is opgebouwd uit vier oost-west 
georiënteerde moerbalken met kinderbalken erop (A.1.1f). De sleutelstukken zijn versierd met een 
soort tandmotief. Dit motief lijkt op dat van het woonhuis, maar de profilering van de balksleutels is 
in de donjon veel eenvoudiger uitgewerkt. Onder de balksleutels werden ze deels vernieuwd. Tegen 
de moerbalken werd bovenaan een latje met uitkepingen voor de kinderbalken geplaatst. Bij enkele 
moerbalken kan men echter nog de inkepingen zien van vroegere kinderbalken. Dit is niet enkel zo in 
de donjon maar ook in het woonhuis. (zie infra) De kinderbalken met vloer werden dus bijna overal 
verhoogd aangebracht. De moerbalken steunen op kraagstenen die gelijk zijn als die op de 
benedenverdieping. In de noordelijke gevel bevinden zich nog twee natuurstenen elementen die de 
moerbalk extra steun geven. Tussen de twee meest noordelijke moerbalken bevindt zich nog een 
kortere kinderbalk met dezelfde oriëntatie als de moerbalken. Vermoedelijk was hier een opening 
aanwezig voor een houten steektrap (Fig. 17).  
 

 

Fig. 17 Detail van het plafond op de 1e verdieping. (ARCHEBO bvba 2013) 
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Het gegeven dat op deze verdieping ook een schouw aanwezig is, evenals vrij veel verlichting doet 
aannemen dat zich hier het residentieel niveau bevond. In de meeste gevallen waar maar 4 niveaus 
aanwezig zijn gaat men echter uit van een combinatie van het ontvangstniveau en de residentiële 
functie.23 Op het residentieel niveau speelt het dagelijks leven van de heer en zijn familie zich af. Dit 
vereist enig comfort zoals een schouw en voldoende lichtinval. In dit geval werd het residentieel 
niveau vermoedelijk gecombineerd met het slaapniveau. Dit slaapniveau bevond zich normaal gezien 
op het hoogste niveau, waar een aantal comfortelementen ontbraken gezien de functie. Er was vaak 
minder lichtinval en de verdieping was meestal minder hoog dan onderliggende niveaus. Dit is hier 
echter niet het geval en dus kan het niveau ook niet uitsluitend als slaapvertrek gezien worden.24 
 
Tot slot is er nog de zolder. Deze krijg via een dakvenster in de oostgevel licht binnen (A.2.1a). Dit 
venster heeft recenter schrijnwerk. De toegang gebeurt zoals de andere niveaus via de trap in het 
woonhuis. De zolder is opgedeeld in twee niveaus waarbij men via een valluik met een houten trap 
het tweede niveau kan bereiken (A.2.1f). In de zuidelijke gevel kan men de schouwmantel zien 
(A.2.1b). Het dakgebinte is een sporenkap. Verschillende kepers werden vervangen door nieuwere, 
dunnere balken (A.2.1c). Op de kromstijl en de schoor werden telmerken aangetroffen aan de 
zuidzijde (Fig. 18).  
 

a        b  
 

c  d  

Fig. 18 Telmerken op de zolder, a: westzijde-zuid, b: westzijde-noord, c: oostzijde-zuid, d: oostzijde-noord. 
(ARCHEBO bvba 2013) 

 
 
 
 
 

                                                           
23

 F. Doperé & W. Ubregts 1991: 72-73. 
24

 F. Doperé & W. Ubregts 1991: 77. 
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1.2. HET WOONHUIS (B) 

1.2.1. EXTERIEUR 

Het woonhuis met zadeldak met leien bestaat uit een L-vormige vleugel die aansluit op de donjon 
aan de noordelijke zijde. Vermoedelijk kwam het woonhuis in verschillende fases tot stand, maar hoe 
en wanneer dit precies gebeurde kon niet achterhaald worden. Mogelijks werden ruimtes B.3 en B.4 
in een iets latere fase aangebouwd. Aan de buitenzijde kan men in de noordwestelijke hoek tussen 
B.2 en B.4 opmerken dat deze niet op elkaar aansluiten. Aan de binnenzijde waren echter telkens 
aangepaste deuropeningen aanwezig of nog afwerkingslagen zodat niet kon achterhaald worden hoe 
de evolutie exact gebeurde. 
 
De noordgevel van de vleugel die in het verlengde van de donjon loopt bestaat uit een 
gecementeerde trapgevel waar bovenaan twee vensters te zien zijn. De rest van de gevel is begroeid 
met klimop (1.1.1). 
 
De oost- en westgevel zijn opgebouwd uit een zandstenen plint met daarboven baksteenmetselwerk 
met speklagen (1.1.2, 1.1.4). De gevel bevat kruisvensters, omlijst met negblokken. Het benedenlicht 
van de vensters werd oorspronkelijk gedicht met een luik, gezien de nog aanwezige duimen. In de 
oostgevel bevindt zich een rondboogdeur met als versiering enkele diamantpunten en erboven een 
rechthoekig bovenlicht. De zolderverdieping heeft twee dakkapellen aan de oostgevel en één aan de 
westgevel. 
 
De zuidgevel wordt gevormd door de noordgevel van de donjon. (zie supra) 
 
In de haakse vleugel bestaan de noord- en zuidgevel eveneens uit een zandstenen plint met 
daarboven baksteenmetselwerk en speklagen. In de noordgevel bevinden zich in de natuurstenen 
plint twee kleine vensters (1.1.1). Hierboven bevonden zich nog twee kleine vensters, waarvan één 
werd dichtgemetseld. Op deze gevel werd het jaartal ‘1592’ aangebracht, verwijzend naar het 
bouwjaar van deze woonvleugel. De zuidgevel  is dan weer voorzien van kruisvensters (1.1.3). Men 
kan in deze gevel nog een bouwspoor opmerken. Deze moet vermoedelijk toegeschreven worden 
aan een gebouwtje dat er ooit tegenaan leunde. Deze aanbouw kan men nog zien op een oude 
prentkaart (Fig. 19). 
 

 

Fig. 19 Prentkaart van het Hof Ter Loonst aan de straatzijde. (Delcampe 2013) 

De westgevel is volledig opgetrokken uit natuursteen en vertoont een trapgevel met gewone en bolle 
treden en is bekroond met pinakels (1.1.4). Er bevinden zich verschillende soorten vensters in deze 
gevel, van kleinere vensters tot de typische kruisvensters. Er is ook nog een kleine uitsprong met 
pannen aanwezig waar vermoedelijk de latrine aanwezig was. 
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1.2.2. INTERIEUR 

a) Kelder 

Het grootste deel van het woonhuis is niet onderkelderd. Enkel ter hoogte van de noordwestelijke 
hoek bevindt zich een neerkamer. Deze is bereikbaar vanuit de traphal wanneer men de opklapbare 
trap naar de opkamer opendoet (B.-1.4a). Het gaat om een halfondergrondse kelder met tongewelf. 
De ruimte krijgt licht via een venstertje in de noord- en westgevel (B.-1.4c, B.-1.4d).  In de westgevel 
bevindt zich nog een dichtgemetselde venster. De vloer bestaat uit kleine tegels (B.-1.4e). 
 
b) Benedenverdieping 

De benedenverdieping kan opgedeeld worden in vier ruimtes.  
 
Ruimte 1 betreft de traphal en hoofdtoegang tot het woonhuis. Op deze verdieping zijn de vensters 
voorzien van diefijzers (B.0.1a). Aan de binnenzijde werden ze voorzien van luikjes. Het houten 
schrijnwerk, met pompespagnolet, dateert uit de 19de eeuw. Na het verwijderen van de 
afwerkingslagen bleek dat het venster het dichtst bij de donjon oorspronkelijk breder was.  
 
Vanuit deze traphal kan men de verschillende ruimtes bereiken (B.0.1b). In het zuiden krijgt men 
toegang tot de kelder van de donjon. Wanneer men de trap opgaat bereikt men het 1e niveau van de 
donjon. De toegang tot dit niveau van de donjon bevond zich oorspronkelijk elders (zie supra). 
Daarnaast bereikt men ook nog ruimtes 2 en 3 via één trede en de opkamer (ruimte 4) via een 
opklapbare trap (B.0.1c, B.0.1d). De vloer van de traphal bestaat uit kleine gele tegels (B.0.1e). Het 
plafond is opgebouwd uit moerbalken en kinderbalken (B.0.1f). De moerbalken hebben versierde 
balksleutels en rusten op geprofileerde kraagstenen. De moerbalken hebben bovenaan weer een 
recentere lat met inkepingen voor de kinderbalken hetgeen doet aannemen dat deze verhoogd 
werden aangebracht.  
 
Men dient trouwens op te merken dat de huidige trap niet origineel is. Verschillende zaken wijzen 
hierop. Ten eerste loopt de trap dwars langs de vensters waardoor de lichtinval niet meer optimaal 
is. Ten tweede zijn er tegen de gevel van de donjon nog twee kraagstenen zichtbaar die wijzen op 
een vroegere aanwezigheid van een moerbalk op deze plaats (Fig. 20). De vloer liep dus 
oorspronkelijk door. Waar de trap zich dan exact bevond kon niet achterhaald worden. 
 

  

Fig. 20 De twee kraagstenen aan de zijde van de donjon; links in de westelijke muur, rechts in de oostelijke 
muur. (ARCHEBO bvba 2013) 

De tweede ruimte bevindt zich ten noorden van de traphal. Men bereikt deze ruimte via een dubbele 
deur en is één trede hoger gelegen dan de hal (B.0.2b). 
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In de westelijke muur bevinden zich twee kruisvensters en een kloostervenster en in de oostelijke 
muur twee kruisvensters (B.0.2a, B.0.2c). Aan de buitenzijde zijn ze telkens voorzien van diefijzers. Ze 
zijn aan de binnenzijde telkens voorzien met luikjes en dit zowel voor het boven- als onderlicht. Het 
houten schrijnwerk met pompespagnolet dateert uit de 19de eeuw (Fig. 21). Het meest noordelijke 
venster in de westelijke wand bezit slechts zes onderverdelingen per kozijn, terwijl de andere er acht 
hebben. 
 

 

Fig. 21 Pompespagnolet in ruimte 2. (ARCHEBO bvba 2013) 

 
De zuidelijke wand, die de ruimte afscheidt van de traphal, staat los van de buitenmuren en werd er 
dus later ingezet. Deze werd onder een moerbalk geplaatst en is opgebouwd met cementmortel. Na 
het verwijderen van de afwerkingslagen kwamen nog enkele bouwsporen aan het licht. In de 
westelijke wand kwam nog een dichtgemetselde deuropening aan het licht die deze ruimte verbond 
met de opkamer (ruimte 4) (Fig. 22).  
 

   

Fig. 22 Links de bouwnaad met de later ingebrachte zuidelijke muur; midden de dichtgemetselde deuropening 
in de westelijke muur; rechts de deuropening na het terug openbreken en na het verwijderen van de 
tussenmuur. (ARCHEBO bvba 2013) 
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Ook in de noordelijke wand kwamen nog enkele bouwsporen aan het licht (B.0.2d) (Fig. 23). Ten 
eerste kan men zien dat links van de schouw nog een deuropening was. Dit is echter niet zo vreemd 
want wanneer we de kadasterplannen bekijken, kan men zien dat haaks op het woonhuis een 
gebouw stond dat afgebroken werd in 1895 (Fig. 10). Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich hier 
een deur bevond.  
 

 

Fig. 23 Zicht op de noordelijke muur. (ARCHEBO bvba 2014) 

 
Ten tweede dient men op te merken dat de schouw oorspronkelijk breder was of zelfs niet 
bestaande. Dit ziet men zowel in het metselwerk maar ook in de doorgezaagde moerbalk (Fig. 24). 
Hoewel de renaissanceschouw een prachtexemplaar vormt, is de kans groot dat deze hier 
oorspronkelijk niet aanwezig was (Fig. 25). 
 

 

Fig. 24 Doorgezaagde moerbalk ter hoogte van de schouw. (ARCHEBO bvba 2013) 
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Fig. 25 Renaissanceschouw. (ARCHEBO bvba 2013) 

De vloer bestaat uit houten planken en is niet origineel (B.0.2e). Waarschijnlijk werd deze zelfs 
opgehoogd en bevond ze zich oorspronkelijk op het niveau van de traphal. 
 
Het plafond bestaat uit moerbalken met kinderbalken (B.0.2f). De moerbalken hebben versierde 
balksleutels en steunen op geprofileerde kraagstenen. Ook hier werd de moerbalk voorzien van een 
recentere houten lat en werd het plafond verhoogd. Op de foto van de doorgezaagde moerbalk kan 
men trouwens nog de oorspronkelijke gaten voor de kinderbalken zien. 
 
De derde ruimte bevindt zich ten westen van de traphal en is één trede hoger gelegen (B.0.3a). In de 
zuidelijke wand bevindt zich een kruisvenster, in de westelijke wand een kruisvenster en 
kloostervenster (B.0.3b, B.0.3c). Deze zijn aan de buitenzijde voorzien van diefijzers. Aan de 
binnenzijde hebben ze luikjes voor de onderlichten. Het houten schrijnwerk en het vensterglas is 
duidelijk recent. 
 
In de oostelijke wand bleek na het verwijderen van de afwerkingslagen dat de deur oorspronkelijk 
smaller was (Fig. 26).  
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Fig. 26 Foto van de deur na het verwijderen van de afwerkingslagen. (ARCHEBO bvba 2013) 

De schouw in de westelijke wand is duidelijk ook van recentere aard (B.0.3c). Rechts van de schouw 
is nog een bouwspoor zichtbaar die erop wijst dat de schouw breder was, zodat ze echt in het 
midden van de wand stond. 
 
Via een deur in de zuidelijke wand bereikt men het bijgebouw (B.0.3b). 
 
De houten vloer is recenter en werd opgehoogd om vloerverwarming te leggen (B.0.3e). 
Vermoedelijk was de vloer op dezelfde hoogte als de vloer in de traphal. 
 
Het plafond vertoont een 18de-eeuwse stucversiering (B.0.3f). Deze werd echter al zo vaak 
overschilderd dat de details nauwelijks nog zichtbaar zijn.  
 
Tot slot kan men nog opmerken dat na het afkappen van de afwerkingslagen nog duidelijk de lijn 
zichtbaar is in het baksteenmetselwerk waar oorspronkelijk lambrisering was aangebracht. De 
lambrisering werd vermoedelijk een paar keer vernieuwd. De laatste versie bestond uit geschilderde 
multiplexplaten die op de muur geschroefd waren. Deze is op de deur nog aanwezig. Op een oudere 
foto krijgt men een mooi zicht op het salon (Fig. 27). 
 

 

Fig. 27 Foto waarop de lambrisering nog te zien is. (M. de Troyer 1973: 12) 
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Tot slot is er nog de vierde ruimte of opkamer. Deze is vanuit de traphal bereikbaar via een 
opklapbare trap. Deze opkamer heeft in het noorden en westen een simpel venster met luik (B.0.4c). 
De roedes zijn deze keer in hout uitgevoerd, dit in tegenstelling tot de andere ruimtes waar deze 
meestal als glas-in-lood werden uitgevoerd. Na het verwijderen van een deel van de afwerkingslagen 
in het aanwezige toilet kon men hier ook de dichtgemetselde doorgang vinden vanuit ruimte 2 (Fig. 
28). 
 

 

Fig. 28 Foto waarop de dichtgemetselde doorgang te zien is. (ARCHEBO bvba 2013) 

Deze ruimte bevat een simpele houten vloer. Het plafond bestaat  uit twee moerbalken die op de 
muren liggen en dwars daarop kinderbalken (B.0.4f). 
 
c) Eerste verdieping 

De eerste ruimte op de eerste verdieping is opnieuw de traphal. In de oostgevel bevat ze twee 
kruisvensters met luiken voor boven- en onderlicht (B.1.1a). Het sluitwerk is 20ste-eeuws en is gelijk 
aan het sluitwerk op de eerste verdieping van de donjon (Fig. 29). 
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Fig. 29 Sluitsysteem vensters traphal. (ARCHEBO bvba 2013) 

Ook hier weer loopt de trap dwars langs de vensters en bevinden zich nog twee kraagstenen aan de 
zijde van de donjon die erop wijzen dat hier een moerbalk zat en de vloer oorspronkelijk doorliep 
(B.1.1b). 
 
In het westen geeft ze uit op ruimte 3 en in het noorden versmalt de hal tot een smallere gang van 
waaruit ruimte 5 en 6 bereikbaar zijn (B.1.1d). 
 
De houten vloer is niet origineel (B.1.1e). 
 
Het plafond bestaat opnieuw uit moerbalken met kinderbalken (B.1.1f). De moerbalken hebben 
versierde balksleutels en rusten op geprofileerde kraagstenen. De muur die de gang van ruimte 6 
scheidt is duidelijk recenter, want de moerbalk loopt gewoon door. 
 
Na het wegnemen van de afwerkingslagen kwam nog een interessant bouwspoor aan het licht in de 
westelijke wand. Het gaat om een dichtgemetselde deur die oorspronkelijk toegang gaf tot ruimte 3 
(Fig. 30). Onder deze deur kan men ook mooi de lijn zien van de vroegere vloer. 
 

  

Fig. 30 Dichtgemetselde deur die oorspronkelijk toegang gaf tot ruimte 3. (ARCHEBO bvba 2013) 
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De tweede ruimte kan men bereiken via ruimte 5 of 6 (B.1.2b). In de oostgevel zit een kruisvenster 
en in de westgevel een half kruisvenster (B.1.2a, B.1.2c). Het sluitwerk is gelijk aan dat in de traphal 
op de eerste verdieping en er zijn luikjes voor het boven- en onderlicht.  
 
De muren die deze ruimte scheiden van ruimte 5 en 6 zijn fijne binnenwanden die later werden 
toegevoegd. Zeker de wand tussen ruimte 2 en 5 werd nogal vreemd geplaatst, namelijk in het 
midden van het kruisvenster (Fig. 31). Het was vermoedelijk een praktische oplossing om in de 
badkamer toch ook nog daglicht binnen te krijgen. Het sluitwerk en glas werden recent vernieuwd. 
 

 

Fig. 31 Zicht op het kruisvenster met in het midden een muur. (ARCHEBO bvba 2013) 

 
In de noordelijke wand is net zoals in de ruimte eronder een schouw aanwezig. Ook hier werd de 
moerbalk doorgezaagd, hetgeen de hypothese bevestigt van de ruimte eronder, namelijk dat de 
schouw later werd ingezet of verbreed (Fig. 32). Op de plaats waar deze balk werd doorgezaagd en 
een nieuwe balk werd toegevoegd werd telkens een natuurstenen kraagsteen geplaatst als extra 
versteviging. 
 

 

Fig. 32 Moerbalk in de noordelijke gevel. Men ziet rechts zowel de liplasverbinding als de kraagsteen ter extra 
ondersteuning van deze aanpassing en oude kinderbalken in de moerbalk. (ARCHEBO bvba 2013) 
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De houten vloer is niet origineel (B.1.2e). 
 
Het plafond is opgebouwd uit moerbalken met balksleutels op kraagstenen en kinderbalken (B.1.2f). 
Zoals men kan zien op bovenstaande foto kan men in bepaalde moerbalken nog de oude gaten van 
de kinderbalken zien.  
 
De derde ruimte is bereikbaar via de traphal en had oorspronkelijk een andere ingang (zie supra) 
(B.1.3a). In de zuidelijke gevel bevindt zich een kruisvenster en in de westelijke gevel een 
kruisvenster en kloostervenster (B.1.3, B.1.3c). Deze bezitten luikjes voor het onderlicht en opnieuw 
hetzelfde 20ste-eeuwse sluitwerk. Ook de glasinvulling is recent. 
 
In de westelijke wand bevindt zich een schouw die, net als in de ruimte eronder, vermoedelijk breder 
was zodat ze mooi in het midden van de wand stond (B.1.3c). In deze wand bevinden zich bovenaan 
nog enkele natuurstenen elementen waarvan de functie niet duidelijk is. In de meeste andere 
gevallen in dit pand dienen deze elementen meestal ter extra ondersteuning van een latere 
aanpassing. 
 
In de noordelijke wand bevindt zich een deuropening naar ruimte 4 (B.1.3d). De natuurstenen 
omlijsting is duidelijk niet origineel. Rondom de deuropening kan men namelijk de lijn van de latere 
bepleistering zien. Na het verwijderen van de afwerkingslagen kon deze stelling bevestigd worden. 
(Fig. 33) 
 

 

Fig. 33 Zicht op de deur na het verwijderen van de afwerkingslagen. (ARCHEBO bvba 2014) 

 
De vloer bestaat uit houten planken en is niet origineel (B.1.3e). 
 
In het plafond zijn enkel de moerbalken zichtbaar (B.1.3f). De kraagsteen in de noordoostelijke hoek 
heeft een schildering met gele kleur die doet denken aan de stucversiering van de ruimte eronder. 
 
Ruimte 4 is zowel bereikbaar via ruimte 3 als de gang in de traphal (B.1.4a, B.1.4c). Ze bevat één klein 
venster in de westelijke wand. Links ervan is een uitsparing in de muur zichtbaar waar de latrine was. 
In de buitengevel ziet men hier een uitsprong die tot het maaiveld loopt. De noordgevel heeft een 
schuine wand. De vloer bestaat uit linoleum met tegelmotief op een houten vloer. 
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Ruimte 5 is een kleine, recentere badkamer. Ze is bereikbaar via de gang en via ruimte 2 (B.1.5a, 
B.1.5d). Ze krijgt licht binnen via een half kruisvenster met luikjes (zie supra). De vloer bestaat uit 
witte tegels (B.1.5e). Het plafond bestaat uit een moerbalk die duidelijk doorloopt in de 
achterliggende ruimte en kinderbalken (B.1.5f).  
 
Ruimte 6 is de laatste ruimte op deze verdieping. Ze is bereikbaar vanuit de gang en zorgt voor een 
doorgang naar ruimte 2 (B.1.6c, B.1.6d). Ze heeft twee kruisvensters met luiken in de oostelijke wand 
die gelijkaardig sluitwerk hebben als de rest van deze verdieping (B.1.6a). De wanden werden zoals 
eerder gezegd later bijgevoegd. De vloer bestaat uit eenvoudige houten planken (B.1.6e). Het 
plafond is opgebouwd uit moerbalken met balksleutels op kraagstenen en kinderbalken (B.1.6f). Er 
kan nog opgemerkt worden dat de balken op deze verdieping allen zeer nieuw lijken en mogelijks 
tijdens de restauratie in de jaren ’50 vervangen werden. 
 
 
d) Zolder  

De zolder kan opgedeeld worden in twee ruimtes, namelijk de ruimte die in het verlengde ligt van de 
donjon en het hierop dwars gebouwde gedeelte. 
 
De grootste ruimte wordt beschouwd als ruimte 1. Het dakgebinte bestaat uit twee niveaus waarbij 
het tweede niveau met een houten ladder bereikbaar is. In de oostelijke wand bevinden zich twee 
dakkapellen, in de westelijke wand één dakkapel (B.2.1a, B.2.1c). In de noordelijke wand zijn nog 
twee kleinere vensters aanwezig (B.2.1d). In deze wand kan men zien dat de schouw oorspronkelijk 
breder was, hetgeen reeds geopperd werd bij de twee ruimtes eronder. Hier en daar werden reeds 
herstellingen uitgevoerd of kepers vernieuwd. In deze ruimte zijn nog alle telmerken aanwezig (Fig. 
34). Deze bevinden zich telkens aan de noordzijde van de balk. Opvallend is dat ze eerst optellen en 
dan weer aftellen. Aan de oostelijke wand start men aan de trap met telmerk 1 om zo tot 3 te gaan 
en dan weer tot 1 te zakken in het noorden. In de westelijke wand gebeurt hetzelfde maar ieder 
telmerk heeft een schuine streep naar boven die erop wijst dat het om de andere zijde gaat. 
 

 

Fig. 34 Telmerk II. (ARCHEBO bvba 2013) 

De andere ruimte (ruimte 3) staat haaks hierop. Ze bevat twee vensters in de westelijke gevel 
(B.2.3c). Hier is ook de schouw zichtbaar. Het dakgebinte vertoont in tegenstelling tot de andere 
zolderruimte geen telmerken. De balken boven de ankerbalk liggen er niet in, maar erop waardoor 
men kan aannemen dat er recentelijk aanpassingen gebeurden (B.2.3a). 
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In hoeverre het woonhuis als één geheel werd gebouwd kon niet achterhaald worden. Mogelijks 
vormden ruimte 1 en 2 één grote ruimte en werden ruimtes 3 en 4 pas later toegevoegd. In de 
binnenmuur wijst echter niets op een oorspronkelijke buitenmuur. Deze vertoont bovendien een 
knik ten opzichte van de bestaande buitenmuur. Als het om een verschillende fase gaat, zou dus een 
deel van de buitenmuur afgebroken moeten zijn om deze uitbouw te plaatsen.  
 

1.3. HET DIENSTGEBOUW (C) 

1.3.1. EXTERIEUR 

Ten zuiden van de donjon bevindt zich het dienstgebouw met zadeldak met pannen. De sokkel 
bestaat uit natuursteen met erboven baksteenmetselwerk. 
 
In het noorden sluit de gevel aan met het latere poortgebouw (1.1.1). Het feit dat het pannendak één 
geheel vormt met het poortgebouw doet aannemen dat deze later aangepast werd.  
 
De oostgevel bezig vier rondboogdeuren en een dakkapelletje (1.1.2). In de gevel kan men duidelijk 
bouwsporen zien van verschillende aanpassingen aan raam- en deuropeningen. In het zuiden moet 
er ook nog een gebouwtje aangebouwd zijn geweest. Dit kan men zien aan een nog zichtbare daklijn. 
Dit wordt bovendien bevestigt door een plan waarop dit gebouwtje nog staat. 
 
De zuidgevel bestaat uit een trapgevel met op de benedenverdieping een klein venster en op de 
eerste verdieping twee vensters en dichtgemaakte duiventillen (1.1.3). Het bovengedeelte bevat 
speklagen. 
 
De westgevel vertoont vier licht steekboogvormige vensters met latere omlijsting en schrijnwerk en 
ernaast nog één kleiner venster dat wel origineel is (1.1.4). 
 

1.3.2. INTERIEUR 

a) Benedenverdieping 

De benedenverdieping bestaat uit drie opeenvolgende ruimtes. 
 
De eerste ruimte bevat in de oostgevel twee rondboogdeuren (C.0.1a). In de westgevel zitten twee 
vensters met dubbele beglazing die duidelijk later werden aangebracht (C.0.1c). In de noordzijde 
bevindt zich een dubbele houten deur die uitkomt in de toegangspoort (C.0.1d). De tweede ruimte 
kan men bereiken via een opening in de zuidelijke wand (C.0.1b). Deze muur staat koud tegen de 
buitengevels en werd later ingebracht. Tegelijk met het plaatsen van deze muur werd ook een 
schouw aangebracht. De mantel is echter recenter en werd gemetst met cementmortel terwijl de 
muur en boezem met zandige mortel werden gebouwd. De deuropening naar de volgende ruimte 
werd meer recent aangepast want de zijkanten bevatten cementmortel. De vloer bestaat uit wit-rode 
tegels met aan de zijkanten van de ruimte mooier versierde tegels (C.0.1e). De vloer is op veel 
plaatsen echter beschadigd. Het plafond bestaat uit moerbalken met balksleutels (C.0.1f). De 
balksleutels verschillen naar uitvoering toe nogal sterk in dit gebouw. De profilering verschilt vaak en 
soms is de balksleutel los van de moerbalk gemaakt, soms erin verwerkt. De kinderbalken liggen niet 
in de moerbalken, maar liggen er gewoon op en werden ertussen opgevuld met 
baksteenmetselwerk. In de moerbalken zelf kan men wel nog de oudere uitkepingen zien voor de 
kinderbalken. De moerbalken bevatten over de volledige benedenverdieping allen telmerken (Fig. 
35). Ze gaan van noord naar zuid van telmerk I naar telmerk III aan de oostzijde. Aan de westzijde 
werd telkens nog een schuine streep omhoog aangebracht. 
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Fig. 35 Telmerk op de moerbalk; links de oostzijde, rechts de westzijde. (ARCHEBO bvba 2013) 

De tweede ruimte bezit eveneens een deur in de oostgevel (C.0.2a). Na het verwijderen van de 
afwerkingslagen bleek zich links van deze deur een oudere deuropening te bevinden. Dit kan men 
ook zien aan de bouwsporen op de buitengevel. Rechts van de deur is nog een dichtgemetseld 
venstertje of dergelijke te zien. In de westgevel bevinden zich twee vensters, zoals die in de eerste 
ruimte (C.0.2c). Er gebeurden duidelijk nog zeer recent aanpassingen aan dit venster (Fig. 36). 
 

 

Fig. 36 Venster in de westelijke wand met duidelijk recente baksteen en beton. (ARCHEBO bvba 2013) 

De noordelijke wand vertelt hetzelfde verhaal als de zuidelijke wand van ruimte 1 (C.0.2d). De haard 
is ook hier recenter en met cementmortel gemetst. In de zuidelijke wand bevindt zich de 
deuropening naar de laatste ruimte (C.0.2b). Aan deze zijde bevindt zich de trap naar de zolder. Deze 
trap is echter niet origineel. De vloer bestaat uit gele tegels (C.0.2e). Het plafond bestaat uit 
moerbalken met balsleutels en kinderbalken (C.0.2f). Ook hier werden de kinderbalken verhoogd 
aangebracht. Op de moerbalken zijn nog telmerken aanwezig (Fig. 37). 
 

  

Fig. 37 Telmerken op de moerbalk; links aan de oostzijde, rechts aan de westzijde. (ARCHEBO bvba 2013) 



Bouwhistorisch onderzoek                                  Hof Ter Loonst, Terloonststraat 22, Kampenhout 

 
31 

Tot slot is er nog een derde ruimte op de benedenverdieping. In de oostwand bevindt zich een deur 
(C.0.3a). Na het verwijderen van de afwerkingslagen bleek vooral in de zuidoostelijke hoek veel 
gebeurd te zijn. De muren sluiten zeer slecht aan en er werden vrij zacht gebakken bakstenen 
gebruikt. Dit heeft te maken met de uitbouw die hier oorspronkelijk stond (zie supra). In de zuidelijke 
wand is nog een klein venster aanwezig (C.0.3b). Deze wand wordt voor een groot deel ingenomen 
door een oven. Deze is niet origineel. Dit kan men afleiden uit het feit dat de vloer onder de oven 
doorloopt. Bovendien werd de moerbalk doorgezaagd om de schouw van deze oven te kunnen 
plaatsen, hetgeen duidelijk voor wat stabiliteitsproblemen heeft gezorgd. In de westgevel bevindt 
zich nog een klein venster (C.0.3c). De noordelijke wand staat los van de buitenmuren en werd er dus 
later geplaatst (C.0.3d). Deze muur houdt bovendien totaal geen rekening met de aanwezige 
verhoudingen tussen de moerbalken. De vloer bestaat uit kleine natuurstenen tegels (C.0.3e). In de 
zuidoostelijke hoek staan enkele tegeltjes op hun kant. Het plafond bestaat opnieuw uit moerbalken 
met verhoogde kinderbalken (C.0.3f). Ook hier bevinden zich telmerken op de moerbalken. Tussen 
de moerbalk en de noordelijke wand is de oude trapopening naar de zolder zichtbaar. Gezien de 
vloer op de zolder vernieuwd werd, is hiervan niets meer zichtbaar op de bovenliggende verdieping. 
 
b) De zolder 

De zolder bestaat uit één grote ruimte. In de oostelijke wand bevindt zich een recent geplaatst 
dakvenster met nieuwe betimmering en keperwerk (C.1.1a). Het dakgebinte werd hier en daar 
vernieuwd en hier en daar kan men nog restanten zien van oudere openingen. Zowel op de oostelijke 
als de westelijke balken zijn telmerken aanwezig. In het oosten gaat het van noord naar zuid van I tot 
IIII. In het westen gebeurt hetzelfde maar werd een schuine streep aangebracht om aan te duiden 
dat het om de andere zijde ging. Op de balk met telmerk III werd bovendien nog een interessant 
teken opgemerkt (Fig. 38). Het gaat om het levensbloemmotief. Het is een symbool dat als 
ontwerpbasis dient voor schuren en waarop de verhoudingen gebaseerd zijn. Aangezien enkel de 
timmerman passer en liniaal hanteerde om gebouwen te maken, duidt het op zijn gildenbestaan. 
Deze ontwerpbasis werd vóór de Franse Revolutie gebruikt, erna werd het als esoterisch en heidens 
gezien en werd het eerder ongepast gebruikt. Het feit dat het hier in een hoofdbalk is gekrast wijst 
erop dat de schuur te dateren valt voor de Franse Revolutie. 
 

 

Fig. 38 Merkteken op één van de balken. (ARCHEBO bvba 2013) 
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In de zuidelijke wand zijn twee kleine vensters met recenter houten schrijnwerk aanwezig (C.1.1b). 
Ervoor bevindt zich een balk die verhindert om de vensters goed te openen. Uit de bouwsporen in 
deze wand blijkt dat de schoorsteen van de oven op de benedenverdieping teruggaat op een bredere 
schouw. Het uitstekend baksteenmetselwerk is op de hoogste plaats zelfs nog bewaard. 
 
In het midden van de zolder bevindt zich de schoorsteen van de onderliggende schouwen (C.1.1b). 
 
De noordelijke wand vertoont vlechtwerk (C.1.1d). In deze gevel bevindt zich een venster die als 
toegang dient tot de ruimte boven het poortgebouw. Het venstertje heeft een natuurstenen 
omlijsting, maar deze lijkt niet origineel te zijn aangezien ze niet uniform is naar afwerking toe. In de 
gevel zijn echter geen aanwijzingen die wijzen op het later aanbrengen van deze opening. Vreemd is 
echter dat dit oorspronkelijk een echte buitengevel is geweest en een dichting noodzakelijk was. In 
de natuursteen is echter geen sponning aanwezig die zou kunnen wijzen op een glasraam, noch 
duimen die wijzen op een luik. Mogelijks werd een deel van de natuursteen tijdens restauratie 
vervangen, maar was deze opening er oorspronkelijk wel. 
 
 

1.4. HET POORTGEBOUW (D) 

1.4.1. EXTERIEUR 

Het poortgebouw bevindt zich tussen de donjon en het dienstgebouw en heeft een dak met pannen. 
Aan de straatzijde is deze bereikbaar via een brug over de gracht die geflankeerd is met leeuwen 
(1.1.4). De inrijpoort heeft een houten latei en zandstenen negblokken. De puntgevel vertoont 
vlechtwerk. Boven de poort bevindt zich een gevelsteen met jaartal 1752. Volgens de 
mutatieschetsen zou het poortgebouw er pas in 1895 zijn gekomen. Het jaartal slaat vermoedelijk 
eerder op het dienstgebouw. 
De poort werd duidelijk ooit versmald hetgeen te zien is in de oostgevel (1.1.2). 
 

1.4.2. INTERIEUR 

Het poortgebouw bestaat uit de doorgang zelf en een bovenliggende zolder.  

a) Benedenverdieping 

Aan de straatzijde bestaat  de poort uit een houten dubbele poort met een deuropening (D.0.1c). 
Aan de koerzijde is ze gewoon open (D.0.1a). De noord- en zuidzijde zijn gecementeerd. Beide 
wanden bevatten een deur, de één geeft uit in het dienstgebouw, de ander in het bijgebouw (D.0.1b, 
D.0.1d). In de zuidelijke wand is nog een schietgat aanwezig. 
 
b) Zolder 

Zoals hierboven aangehaald is de zolder bereikbaar via een venster in de zolder van het 
dienstgebouw (D.1.1b). Het dak sluit deels aan bij dat van het dienstgebouw en staat er deels haaks 
op. Het gebinte op het dwarse gedeelte bevat telmerken. In de westelijke gevel is een raamopening 
aanwezig (D.1.1c). In de noordelijke wand kan men nog een deel van de buitenmuur van de donjon 
zien, evenals de aanzet van een dichtgemetseld venstertje (zie supra) (D.1.1d). In de houten vloer 
bevindt zich een luik om goederen te kunnen laden (D.1.1e). 
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1.5. HET BIJGEBOUW (E) 

1.5.1. EXTERIEUR 

Het bijgebouw bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Enerzijds is er het deel dat aansluit op de 
westelijke zijde van de donjon (ruimte 1), anderzijds het deel dat hier haaks op staat (ruimte 2 en 3). 
 
Het bijgebouw dat tegen de donjon aanleunt bestaat enkel uit een benedenverdieping met recent 
plat zinken dak (1.1.4). Het is opgebouwd uit natuursteen. Oorspronkelijk zag deze aanbouw er iets 
anders uit en had ze nog een schuin oplopend dak (zie supra). Uit de kadastrale plannen blijkt dat 
hier reedst voor 1836 een gebouw stond dat de grootte had van ruimte 1 en 2. Mogelijks werd deze 
aanbouw verschillende keren aangepast, maar gaat ze wel terug op een ouder exemplaar. 
 
Het deel dat er haaks op staat sluit qua uitzicht aan bij het poortgebouw (1.1.1). Volgens de 
mutatieschetsen werd pas in 1938 een L-vormig gebouw aangebouwd. Tegenwoordig is de uitsprong 
niet meer aanwezig en mogelijks werd het bijgebouw recentelijk nog aangepast zodat het ook meer 
zou aansluiten bij het poortgebouw. Het dak bestaat uit leien. De noordzijde toont een versteende 
recente vakwerkbouw met baksteenmetselwerk, gemetst met spouwmuur. De westelijke gevel sluit 
duidelijk aan bij de gevel van het poortgebouw. Ze bevat eveneens een schietgat zoals in het 
poortgebouw aanwezig is.  
 

1.5.2. INTERIEUR 

Ruimtes 1 en 2 sluiten op elkaar aan en maakten de keuken uit (E.0.1b). De oostgevel is die van de 
donjon. In ruimte 1 bevinden zich in de westgevel een klein venster met recent schrijnwerk en een 
deur die naar een koertje leidt. Deze ruimte is bereikbaar via ruimte 3 van het woonhuis. De vloer 
van zowel ruimte 1 als 2 bestaat uit gele tegels. Ruimte 2 sluit hierop aan en heeft in het zuiden een 
deur die in het poortgebouw uitkomt en in het westen een deur die naar ruimte 3 leidt (E.0.2b).  
 
Ruimte 3 heeft in de noordgevel twee vensters met recent schrijnwerk (E.0.3d). In het westen 
bevindt zich een lichtspleet of schietgat (E.0.3c). Deze is niet origineel maar moest waarschijnlijk de 
geschiedenis van het goed ondersteunen als verdedigbare donjon. De vloer bestaat uit kleine rode 
tegels. 
 
 

1.6. DE SCHUUR (F) 

1.6.1. EXTERIEUR 

Dit gebouw bestaat enerzijds uit een stalgedeelte in het zuiden en anderzijds uit een schuur met 
wagenhuis in het noorden (1.2). De stal heeft een zadeldak met pannen en de schuur een schilddak 
met pannen. Beiden hebben een lage plint in breuksteen. De stal bezit twee rondboogvormige 
staldeuren met negblokken en uitspringende imposten. De schuur heeft aan de oost- en westzijde 
een poort met zandstenen posten en houten lateien. De noordgevel bestaat uit drie grote bogen met 
zandstenen negblokken en imposten en vormde een wagenhuis. De andere gevels zijn zijpuntgevels 
met vlechtingen en schouderstukken. In de hoek van beide gebouwen, aan de westzijde, bevindt zich 
een bakstenen torentje met leien kegeldak. Op het dak werd een vlag met jaartal ‘1592’ 
aangebracht, maar deze verwijst zeker niet naar de bouw van dit toilet. Uit de mutatieschetsen blijkt 
namelijk dat dit torentje pas in 1938 werd gebouwd. De stal en schuur zelf kregen hun huidig uitzicht 
in 1895 (zie supra).  
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1.6.2. INTERIEUR 

Het stalgedeelte bestaat uit twee ruimtes. Deze ruimtes bereikt men telkens via een deur in de 
westelijke gevel (F.0.1c, F.0.2c). Naast de deur bevindt zich een venster. De vloer bestaat uit kasseien 
(F.0.2e). De kepers van het dak werd recentelijk vernieuwd. 
 
De schuur bestaat eveneens uit twee ruimtes. In de eerste ruimte, de schuur zelf, is zowel in de 
oostelijke als de westelijke zijde een grote poort (F.0.3a, F.0.3c). De vloer bestaat eveneens uit 
kasseien (F.0.3e). In de westelijke gevel werden onderaan ‘schietgaten’ aangebracht, vermoedelijk 
bedoeld als verluchtingsgaten (F.0.3b). Hoger in deze gevel ziet men nog twee luiken. In deze gevel 
zitten muurankers op de plaats van het dak van de stal. Deze werd dus later bijgebouwd. In de 
noordelijke gevel bevinden zich twee deuren die naar het wagenhuis leiden en een weggekapte 
schouw (F.0.3d). 
De tweede ruimte vormde oorspronkelijk een geheel met de schuur, maar werd later omgevormd tot 
wagenhuis en nog later tot terras. Men kan deze ruimte via de schuur bereiken waar zich twee 
deuren bevinden (F.0.4b). In het midden bevindt zich een sierschouw. De oostzijde heeft een 
gesloten karakter, maar de westzijde bezit nog een groot rondboogvormig venster (F.0.4a, F.0.4c). 
Aan de noordzijde is de gevel helemaal opengewerkt met drie bogen (F.0.4d). De ruimte werd 
afgedekt met een recenter houten plafond (F.0.4f). 
 

2. WAARDEBEPALING 

De nog aanwezige gebouwen op Hof Ter Loonst geven een mooi beeld van de evolutie van dit goed. 
De donjon uit de 15de eeuw is een mooi voorbeeld van de latere exemplaren die meer als 
statussymbool dienden. In de 16de eeuw werd het woonhuis aangebouwd en in de 18de eeuw werden 
het dienstgebouw en de schuur opgericht. De schuur kreeg eind 19de eeuw zijn huidige vorm. 
Aanvankelijk kende het goed een vrij gesloten karakter, hetgeen men nog duidelijk kan zien op de 
kadastrale plannen uit de 19de eeuw. In 1895 werden enkele gebouwen afgebroken, namelijk de 
stokerij die haaks op het woonhuis stond en het noordelijke deel van de schuur. Op dat moment 
kreeg de toegang tot de koer wel een gesloten karakter. Het geheel aan gebouwen is zeker 
waardevol te noemen, met uitzondering van het bijgebouw.  
 
Wanneer men de gebouwen meer in detail bekijkt valt op dat reeds veel veranderingen gebeurden 
die niet altijd even waardevol te noemen zijn. Het schrijnwerk en het sluitwerk van de vensters werd 
overal vernieuwd. In bepaalde gevallen gebeurde dit reeds in de 19de eeuw, in andere gevallen in de 
20ste eeuw of nog recenter. Op dit moment zijn er zoveel verschillen hierin dat wanneer dit 
veranderd zou worden een uniform uitzicht moet gekozen worden dat wel past in dit historische 
kader. Ook de vloeren werden overal vernieuwd en verhoogd. In het woonhuis werden in bepaalde 
ruimtes zeker ook de moerbalken vernieuwd. Of dit allemaal gebeurde tijdens de restauratie van 
1956 is niet te achterhalen, maar dit valt niet uit te sluiten. Vermoedelijk gebeurden dergelijke 
aanpassingen omwille van de slechte toestand en hoeft men de huidige toestand niet persé opnieuw 
om te vormen. Indien men hier toch veranderingen wilt aanbrengen, dan dient men vooral te zorgen 
dat de kinderbalken in de moerbalken rusten zoals het hoort. Ook de dakgebintes ondergingen 
vernieuwingen. Het betreft vooral kepers die werden vervangen, terwijl de hoofdconstructie 
grotendeels bewaard bleef.  
 
De binnenmuren op de eerste verdieping in het woonhuis tussen ruimtes 1, 2, 5 en 6 zijn niet 
waardevol en kunnen zeker verwijderd worden. 
 
Naar interieurelementen toe is er niet zoveel waardevols bewaard gebleven. Het stucwerkplafond in 
het woonhuis dient bijvoorbeeld zeker bewaard te worden, net als de schouwen in de donjon en de 
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renaissanceschouw. Met uitzondering van het nog aanwezige stucplafond konden geen andere 
waardevolle afwerkingslagen of muurschilderingen aangetroffen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bouwhistorisch onderzoek                                  Hof Ter Loonst, Terloonststraat 22, Kampenhout 

 
36 

V. BIBLIOGRAFIE 

1. LITERATUUR 

F. Doperé & W. Ubregts (1991) De donjon in Vlaanderen. Architectuur en wooncultuur, Brussel. 

J. Lauwers (1993) Geschiedenis van Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel, Heule. 

M. de Troyer (1973) Ter Loonst, De Woonstede door de eeuwen heen 20, 2-13. 

 

2. WEBSITES 

AGIV (2006) Topografische kaart, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/#. 

CadGIS (2013) Kadasterplan, http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE. 

Delcampe (2013) www.delcampe.net. 

GIS Vlaams-Brabant (2013) Atlas der Buurtwegen, 
http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasBuurtwegen.  

Google maps (2013) https://maps.google.be/maps. 

Inventaris Bouwkundig Erfgoed (2007-2010) Hoeve Ter Loonst, http://www.inventaris.vioe.be/. 

Koninklijke Bibliotheek van België (2012) Ferrariskaart,  
http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerrarisCarte_nl.html. 

Koninklijke Bibliotheek van België (2012) Poppkaart , 
http://dgtl.kbr.be:1801/view/action/singleViewer.do?dvs=1383127251861~59&locale=nl_BE&VIEWE
R_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-
3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true.  

Koninklijke Bibliotheek van België (2012) Vandermaelen,  
http://lucia.kbr.be/mapview/index.php?image=/maps/1612266.imgf. 

Onroerend Erfgoed (2007-2012) Beschermingen, 
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.01/23038/113.1/.  

 

3. ARCHIVALISCHE BRONNEN 

Kadasterarchief Brussel (KAB): 
KAB, kadastrale legger art. 237. 
KAB, kadastrale legger art. 1281. 
KAB, kadastrale legger art. 1028. 
KAB, kadastrale legger art. 2777. 
KAB, mutatieschets 1988, nr. 6. 
KAB, mutatieschets 1895, nr. 7. 
KAB, mutatieschets 1927, nr. 13. 
KAB, mutatieschets 1938, nr. 12. 
KAB, mutatieschets 1981, nr. 99. 
 
Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier Hof Ter Loonst. 
 
 

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasBuurtwegen
http://www.inventaris.vioe.be/
http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerrarisCarte_nl.html
http://dgtl.kbr.be:1801/view/action/singleViewer.do?dvs=1383127251861~59&locale=nl_BE&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://dgtl.kbr.be:1801/view/action/singleViewer.do?dvs=1383127251861~59&locale=nl_BE&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://dgtl.kbr.be:1801/view/action/singleViewer.do?dvs=1383127251861~59&locale=nl_BE&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.01/23038/113.1/

