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Herenhoeve 

Krombeekseweg 32, Poperinge (West-Vlaanderen) 

Nr. 32. Merkwaardige herenhoeve uit XIX c; getuigt van heropleving van Poperingse 

landbouwbedrijvigheid in XIX. Rechte populierendreef vanaf de straat tot aan het begraasde voorplein 

afgezoomd met doornhaag ten Z.O.; notelaar l. en r. voor het hoevecomplex. Semi-gesloten opstelling 

van de hoevegebouwen. Alleenstaand, hoog boerenhuis (n // straat); omzoomd voortuintje met 

gietijzeren hek en toega 

Beknopte karakterisering 

Typologie bakovens, boerenburgerhuizen, gevelniskapellen, hekken, hoeven, schuren, 
stallen, veranda's, wagenhuizen 

Stijl neoclassicisme, vakwerkbouw 

Datering derde kwart 19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw 

Beschrijving 

De herenhoeve is beschermd als monument. De bescherming omvat het boerenburgerhuis met 

inbegrip van het door een ijzeren hekken omzoomde perk voor de woning, de U-vormige 

hoevegebouwen en het erf dat zij omsluiten en de vrijstaande bakoven. Door een administratieve fout 

werd het oorspronkelijk plan bij het beschermingsbesluit van 26 januari 1987 vervangen door een 

nieuw plan op 9 mei 2003. 

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:  

"om architectuurhistorische en artistieke reden omwille van haar mooie volumes enerzijds bepaald 

door een alleenstaand imposant herenboerenhuis onder pannen schilddak, opgetrokken in de lokale 

baksteenstijl met neoclassicistische inslag. Anderzijds door de overige lage hoevebestanddelen onder 

pannen zadeldaken, U-vormig gegroepeerd rondom een gekasseid erf met ommuurde tuin en vaalt in 

het midden."  

"om cultuurhistorische en industrieel-archeologische redenen als belangrijke getuige van de relance 

die de Poperingse landbouwbedrijvigheid in de 19de eeuw kenmerkt, voornamelijk door de plaatselijke 

hopteelt, zie de aanwezigheid van een hopast." 

 Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000534, Geografisch pakket 
Poperinge (S.N., 1987). 
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vzw 'T NEERHOF 

Krombeekseweg 32, BE-8970 Poperinge 

Contact: Dirk Vangheluwe 

Tel: +32 475414411  - atelier.arthur@telenet.be 


