Pachthoeve (Neerhoeve & Jachtpaviljoen) Drie Fonteinen, Vilvoorde
Extracten uit inventarist bouwkundig en landschappelijk erfgoed

De Pachthoeve ligt in het Domein Drie Fonteinen, dat beschermd werd als landschap
bij KB van 9 juni 1976. De Pachthoeve zelf is vastgesteld als bouwkundig erfgoed: Dit
document bevat de tekstverwijzingen naar de Pachthoeve in de Inventaris van
Onroerend Erfgoed. Voor plannen, foto’s, evt. tekstupdates en volledige inventaris
verwijzen we naar de online versie.
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Neerhoeve
Hoeve (Beneluxlaan 33-34) bestaande uit meerdere constructies die U-vormig werden
ingeplant rondom een gekasseide binnenplaats met een oude waterpomp, een
schandpaal vermoedelijk afkomstig van Zaventem en een centraal gelegen
jachtpaviljoen. Heden is de hoeve in gebruik door de dienst groenvoorziening van de
stad (Parken en Plantsoenen). Tegenover de hoeve werd een speeltuin ingericht met
aan de ingang twee arduinen leeuwen, afkomstig van de voormalige hoofdingang van
het domein.
U-vormig ingeplant geheel in neotraditionele stijl uit het einde van de negentiende
eeuw, vermoedelijk uitgebreid in het begin van de twintigste eeuw: het poortgebouw
ligt in de zuidwestelijke hoek, de woning met aansluitende lagere varkensstal ten
zuiden, de stallen ten westen, een tweebeukige langsschuur in de noordwestelijke
hoek en een koetshuis ten noorden. De woning werd op het kadaster ingetekend in
1894; de mutatieschetsen voor de uitbreiding met de poort, de schuur en de stallen
ontbreken. Vrij eenvoudige bakstenen constructies van één bouwlaag onder licht
overkragende, leien zadeldaken met veelvuldig voorkomende dakkapellen; het gebruik
van neotraditionele elementen beperkt zich tot kruiskozijnen, karakteristieke
rondboogdeurtjes in een natuurstenen omlijsting onder waterlijst met sluitsteen en
voluutvormige uiteinden; oculi. De stal wordt gemarkeerd door een rondboogpoort in
een gelijkaardige omlijsting, bekroond door een dakvenster met rechthoekig laadluik
onder driehoekig fronton; verder bleven er nog een aantal paardenringen bewaard
evenals de troggewelven in het interieur. Het koetshuis wordt gekarakteriseerd door
een rondboogarcade.
Ook het jachtpaviljoen met dubbelhuisopstand op rechthoekige plattegrond, gelegen
ten oosten op de binnenplaats, vertoont een neotraditioneel uitzicht en werd evenals
de woning op het kadaster geregistreerd in 1894. Centraal op de gekasseide
binnenplaats staat een arduinen, niet meer gebruikte waterpomp, bestaande uit een
vierkante pijler met twee halfronde waterbekkens, ijzeren zwengels en spuwers en
bekronende siervaas. In de noordwestelijke hoek staat een min of meer verweerde
arduinen schandpaal die volgens A. Wauters afkomstig is van Zaventem; andere
bronnen vermelden "de nederzetting aan de nieuwe vaart" als herkomst; in een vrij
recente inventaris van schandpalen vermeldt P. De Win als mogelijke oprichter
Ferdinand de Boisschot, baron van Zaventem; hij zou gestaan hebben op het
toenmalige Marktplein te Zaventem, heden het Kerkplein, en dateren uit de periode
1626-1792; na diverse omzwervingen kwam hij in handen van de familie Campion, die
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hem circa 1964 liet overbrengen naar de huidige plaats. De circa 1900 opnieuw
toegevoegde hals- en polsijzers, een zitbankje en twee treden waren inmiddels
opnieuw verdwenen.
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Het huidige neerhof in neotraditionele stijl (met onder meer kruiskozijnen en
rondboogdeurtjes) vervangt de in 1894 afgebroken dienstgebouwen uit de tijd van
Walckiers. Het bestaat uit meerdere constructies die U-vormig werden opgesteld rond
een gekasseide binnenplaats met een oude waterpomp, een schandpaal (vermoedelijk
afkomstig uit Zaventem) en een centraal gelegen jachtpaviljoen. Deze gebouwen
worden thans gebruikt door de dienst groenvoorziening van de stad Vilvoorde.
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hieruit groeide later het huidige Domein Drie Fonteinen, dat in 1956 in handen kwam
van de stad Vilvoorde die het inrichtte als recreatiegebied. Thans vormt het gehucht
een groene long voor het nabijgelegen stadscentrum; het grootste gedeelte van het
grondgebied wordt immers ingenomen door het voormalige kasteeldomein met een
oppervlakte van circa vijftig ha en bewaarde, eind negentiende-eeuwse aanhorigheden
als de neerhoeve, een jachtpaviljoen, stallen en een oranjerie, Koningslosteenweg.
Het geheel wordt overbrugd door de zogenaamde "viaduct van Vilvoorde", een sterk
beeldbepalend element, zie gemeente-inleiding Vilvoorde. De "Europawijk", planmatig
aangelegd en gekarakteriseerd door een residentiële bebouwing van vrijstaande
eengezinswoningen uit de tweede helft van de twintigste eeuw beslaat het gebied ten
westen van het domein.
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