
De polderhoeves en het behoud van het boerenerfgoed 

De verschillende hoeven in dit gebied dateren uit de periode van na de 17de eeuwse herinpoldering. 

Het gaat om 18de en 19de eeuwse polderhoeven met vrijstaande stallen en schuren. Een type dat 

we ook in Zeeuws-Vlaanderen aantreffen. Daarbij valt vooral de grootte van de schuren op. Wat wijst 

op een grote welstand in de streek. 

Door de uitbreiding van de Antwerpse Haven staat de landbouw hier al drie decennia onder druk. 

Tientallen hoeves en honderden ha landbouwgrond verdwenen stelselmatig voor industrie. Omwille 

van zijn uitzonderlijke ecologische waarde werd het gebied De Putten (voorlopig) gespaard. 

Het gebied van De Putten diende enkele jaren geleden als decor voor de gevierde serie terug naar 

Oosterdonk. Daarbij kwamen de Oud Arenbergstraat, de hoeve op nr. 111, de maalderij op nr. 98 en 

de Putten-plas uitgebreid in beeld. 

 

Oud Arenberg 111 
Woonhuis uit de late 19de eeuw maar met oudere kern. De grote schuur (waarschijnlijk late 18de 

eeuw) heeft een schilddak en lag tot eind de jaren '40 volledig in riet. Zoals de meeste schuren in de 

streek werden de daken (op uitzondering van de zuidkant) in golfplaten gelegd. Vijf jaar geleden 

werd de zuidzijde opnieuw in riet gelegd.  

 

De oostzijde heeft nog zijn oorspronkelijke beplanking. In de loop van de tijd werden er verschillende 

ingrepen, vooral verstevigingen (o.m. na de val van een V1 in de buurt), uitgevoerd. Desondanks 

heeft de dakstoel zijn authenticiteit kunnen bewaren en blijft het open gebinte erg indrukwekkend. 

Koeien en paarden (in de stallen aan de westzijde) konden van hieruit rechtstreeks gevoederd. Ook 

de paardenknechten sliepen hier. 
 
Achteraan op het erf bevindt zich nog een recentere (19de eeuwse) schuur met afgewolfde daken. 

 

De hoeves in Putten-West 
Door de uitbreiding van de Antwerpse haven wordt nu ook ten westen van het kerngebied van De 

Putten (over het kruispunt) aan natuurontwikkeling gedaan. Dat impliceert dat landbouwgronden 

worden onteigend en akkerland in grasland wordt omgezet.  

 

Volgens de plannen moet daarvoor ook de historische bebouwing verdwijnen. Iets waar het 

actiecomité Doel 2020 zich heftig tegen verzet. Sedert vorig jaar voert het comité een 

sensibiliseringscampagne voor de hoeves op Oud Arenberg nr. 71 en 73. 
 
Beide hoeves, die tot de mooiste behoren in het gebied, zijn echte merktekens in het landschap die 

reeds van ver het landschap karakteriseren. Ook hier springen de grote polderschuren in het oog. 

 

Oud Arenberg 71 

Zo is Nr. 71 een prachtig voorbeeld van een 19de eeuwse polderhoeve. Achter het huis staat een 

schuur met afgewolfde daken. 

 

 



Oud Arenberg 73 

Hof ter Walle op nr. 73 is een stuk ouder. Deze omwalde(!) hoeve dateert uit de 18de, mogelijks 

17de eeuw en is de oudste bewaarde hoeve uit deze polder. De deuromlijsting van het huis draagt 

het jaartal 1794 maar de kern is ouder. Daar wijst ook de vorm van de grote voorraadschuur (en het 

primitieve schilddak) op die duidelijk een stuk ouder is dan die op nr. 73. Het betrof hier in oorsprong 

een plankenschuur waarbij een deel van de wanden later vervangen is door stenen muren. Voor de 

schuur ligt een grote mestvaalt. Achter het huis bevindt zich een apart staand melkhuisje. 

 

In het geval van de hoeves in de Oud Arenbergpolder stelt zich pijnlijk duidelijk de problematiek rond 

het behoud van het boerenerfgoed in Vlaanderen. Deze hoeves zijn onlosmakelijk verbonden met de 

historiek van de regio, karakteriseren mee het landschap en kunnen zelfs een meerwaarde 

betekenen vanuit ecologisch standpunt. Vanuit het standpunt van de monumentenzorg worden ze 

echter vaak als onvoldoende uniek beschouwd waardoor ze weinig of geen belangstelling krijgen van 

de verschillende overheden. Op die manier verdwijnen stuk voor stuk de laatste getuigen van een 

stuk bewogen Vlaamse landschapsgeschiedenis. 

 

Hopelijk kunnen de hoevedagen (Davidsfond, 2004) er mee voor zorgen dat aan deze verschraling 

een einde komt en deze pareltjes van boerenarchitectuur de bescherming krijgen waar ze recht op 

hebben. 

Verdere info over de actie voor het behoud van het erfgoed in Doel en de polders: Jan Creve (Doel 

2020), Oud Arenberg 111, 9130 Kieldrecht, e-mail: jan.creve@tiscali.be 


