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Tiendschuur wordt polyvalente zaal
Restauratie 
moet in april 
2013 klaar zijn

HEERS

In Opheers zijn de 
langverwachte restaura-
tiewerken aan de mo-
numentale tiendschuur 
van de Herkenrodehoeve 
van start gegaan. Tegen 
april volgend jaar moet 
het historische pand een 
polyvalente ruimte zijn. 
Het project kost 1 miljoen 
euro.

De familie Vandueren, die de Her-
kenrodehoeve in 1989 kocht, is al 
22 jaar bezig met de renovatie. In 
de vroegere stallingen zijn intussen 
de kantoren en toonzalen van hun 
VDF Ontwerpbureau onderge-
bracht. Interieurarchitect Frans 
Vandueren woont er met zijn drie 
zonen en hun gezinnen. Edwig, Bart 
en Herbert zetten het levenswerk 
van hun vader verder.
De Herkenrodehoeve van Opheers 
is een uniek historisch erfgoed dat 
dateert van de 12de eeuw. “De 

huidige hoeve stamt in hoofdzaak 
uit de 17de eeuw en werd gebouwd 
door de contemplatieve religieuze 
orde van de Cisterciënzers”, weet 
Bart Vandueren. “De toenmalige 
abdes van de cisterciënzerabdij Her-
kenrode in Kuringen, Barbara van 
Hinnisdael, kreeg hier als bruids-
schat 1.200 hectare grond. Niet 
toevallig, want de eerste bron van de 

 
 
 

Herk ligt hier pal onder de hoeve. De 
grote tiendschuur is van 1734. Hier 
werd jarenlang de belasting van de 
pachters van het dorp opgeslagen. 
In 1976 werden hoeve en omgeving 
geklasseerd als monument, maar 
ook als dorpsgezicht.”
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tiendschuur nu een nieuwe toekomst 
geven. “Zo kan het straatbeeld van 
ons dorp na veertig jaar weer in zijn 
eeuwenoude glorie worden her-
steld”, vertelt Bart. “De tiendschuur 
moet een grote polyvalente ruimte 
worden voor allerlei evenementen, 
waarbij de klemtoon ligt op onze 
visie over gezond wonen. Dat gaat 
van het organiseren van seminaries, 

beurzen en productpresentaties tot 
workshops en allerlei feesten. Het 
is niet de bedoeling dat het een 
feestzaal wordt, wel komt er een 
traiteurkeuken. De eerste fase van 
de restauratie loopt tot eind maart 
en dan zouden het dak, de vloer 
in polybeton en de twee poorten 
klaar moeten zijn. Alleen de ori-
ginele muren en dikke kolommen 
blijven overeind. Vanaf dan kun-
nen we starten met de organisatie 
van activiteiten. De andere werken 
liggen buiten de schuur. In de wei 
hierachter komt er een parking met 
150 plaatsen. Het totaalproject kost 
ongeveer 1 miljoen euro.”
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Buurtbewoners
Uniek is dat de familie de buurt-
bewoners, maar ook het grote 
publiek van heel dichtbij wil be-
trekken bij het restauratieproces. 
“Aanstaande zondag mogen als 
eersten de inwoners van Opheers 
en hun familieleden langskomen 
tussen 14 en 18 uur”, zegt Edwig 
Vandueren. “Dan krijgen ze hier 
tekst en uitleg van ons over de 
werken. Want de Herkenrodehoeve 
en het dorpsgezicht met de ooit zo 
manifeste aanwezige tiendschuur 
zijn ook van hen. Vanaf oktober 
houden we elke eerste zondagna-
middag van de maand open werf 
voor iedereen. Dat is een primeur 
voor Vlaanderen.”

Frank MISOTTEN

Eigenaar Frans Vandueren en zonen Edwig, Bart en Herbert in de tiendschuur. 
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