
 

VZW ’t Neerhof heeft een website! – Guido.Vandermarliere@telenet.be  

 

 
 

De oude hoeve ‘Lebbe’ kreeg ooit als naam ‘Het Neerhof’ mee. Dat was ook de naam die 

Dirk Vangheluwe, de nieuwe bewoner van deze hoeve, meekreeg van de laatste ‘echte’ boer 

die deze hoeve uit 1855 bewoonde. Alhoewel deze eigenlijk wel wat twijfelde.  

Ikzelf had ook mijn twijfels. Een ‘neerhof’ is wel een heel oude term daterend uit de 

middeleeuwen. En een Neerhof ligt meestal in relatie met een ‘opperhof’ en van een dergelijk 

‘opperhof’ was hier toch ook nergens sprake.  

Dat de boerderij wel effectief de naam ‘Neerhof’ meekreeg, vinden we nu bevestigd op de 

oude kaarten – gedateerd 25 maart 1891 – die opgemaakt werden voor de aanleg van de 

tramlijn  Poperinge – Veurne – De Panne. Op het 

plan van het grondgebied Poperinghe staat er effectief : ‘de terre dit Neerhofweg ‘ – 

waarmee bewezen wordt dat deze oprijlaan effectief naar het Neerhof liep.   
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Op deze plaats staat er al heel lang een hofstede, die in 1855 door Louis Lebbe vervangen 

werd door de grote hoeve die er nog altijd staat: ’t Neerhof.  
De oudste kaart  - waarop de oude hoeve nog stat is de Ferrariskaart die dateert van rond 

1775. 

Ferrariskaart 

 

Daarop zien we links onder op deze kaartuitsnijding de hoeve die uit twee rode blokken 

bestaat, waarschijnlijk de hofstede of de Huisinge – zoals men dat vroeger graag noemde – en 

een schuur daarachter.  

 

 

 

 



Op 

Vandermaelenkaart 

- rond 1850 

opgemaakt – zien 

we deze boerderij 

die nog steeds 

bestaat uit twee 

blokken – alleen 

zijn  deze twee 

gebouwen nu 

anders 

georiënteerd. Het 

huis en de schuur en 

stallingen maken 

een hoek.  

 

Ook op de 

Poppkaart zien we 

deze stallingen en 

het huis in een hoek 

staan.  

 

Vandermaelenkaart 

 

 

We kunnen alleen 

maar hieruit 

besluiten dat deze 

kaarten de oude 

hoeve tonen, de ene 

al meer 

gedetailleerd dan de 

andere. 

Op een oudere 

Poppkaart wordt 

zelfs de 

achterliggende 

boerenput getekend.  

Op beide kaarten is 

er ook nog een dreef 

te zien tot aan de 

Krombeekseweg, 

maar diende men de 

hoeve nog steeds te 

bereiken langs een – weliswaar brede – dreef.  

Als we de situatie nu bekijken – de luchtfoto dateert uit 2017 – dan zien we een heel grote 

verandering. Niet alleen is de hoeve totaal omgebouwd, maar ook de rechte oprijlaan naar de 

hoeve is opvallend. Het is ook de enige dergelijke ‘laan’ – leidend naar een hoeve – die in 

Poperinge gekend is, en het blijft een uniek voorbeeld van de burgerlijke ‘ambitie’ die de 



familie Lebbe had bij het herbouwen van de oude hoeve. In Poperinge zouden we dat 

‘pretentie’ noemen. 

 

 
 

 
 



De ‘laan’ is er nog altijd en deze werd al door de huidige eigenaar Dirk Vangheluwe terug 

aangeplant – enerzijds met bomen en anderzijds met  hagen. Om de gebouwen – de stallingen 

– de bakoven en de hopast hersteld te krijgen – werd er een VZW opgericht, die naast het 

herstel van die gebouwen  - ook als doelstelling heeft om de geschiedenis van de landbouw – 

met de klemtoon op de hoppeteelt – en daarbij de geschiedenis van Poperinge in het algemeen 

te behartigen.  

Het herstel van de gebouwen is natuurlijk een werk van lange adem. Momenteel is de bakoven 

achter de rug en is men de hopast aan het heropbouwen. Daar komen we later nog wel op 

terug.  

Maar om onze tweede doelstelling te gaan concretiseren, hebben we nu de stap gezet naar het 

inrichten van een website voor de werking van ’t Neerhof.  

 

Van 7 tot 13 november 1983 

– dat is dus 35 jaar geleden – 

vond er in de Toeristische 

dienst – in het stadhuis van 

Poperinge – een 

tentoonstelling plaats onder 

de titel: Onze monumenten – 

Beschermingsvoorstellen in 

Poperinge. De 

tentoonstelling en de nota 

die bij deze tentoonstelling hoorde – waren van de hand van de dienst Monumenten en 

Landschapszorg – afdeling West-Vlaanderen en was in samenwerking met het stadsbestuur 

van Poperinge. De tentoonstelling hield effectief de verschillende voorstellen in – welke 

gebouwen men als ‘monument’ wilde bescherming – en van ieder voorstel en gebouw gaf men 

een motivatie.  

’t  Neerhof was er ook bij – en hierover werd het volgende geschreven: 

 

KROMBEEKSEWEG  NR. 32 

Deze herenhoeve daterend uit het derde kwart van de 19
de

 eeuw is architectuur-historisch en 

artistiek waardevol omwille van haar mooie volumes, enerzijds bepaald door een alleenstaand 

imposant herenboerenhuis onder pannen schilddak en 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. De stalvleugel en het 1857 gedateerde wagenhuis met erin opgenomen 

bakhuis, respectievelijk gelegen op de N.O. – en Z.W. erfzijde, zijn opgetrokken in een 

bouwtrant aansluitend bij die van het boerenhuis.  

De grote dwarsschuur op de N.W. – erfzijde is gedateerd 1855 en behoort tot het regionale 

schuurtype van stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting.  

Zij is tevens cultuur-historisch waardevol als getuige van de relance die de Poperingse 

landbouwbedrijvigheid in de 19
de

 eeuw kenmerkt. In it kader is zij eveneens van industrieel-

archeologisch belang als zijnde een typisch Poperings landbouwbedrijf omwille van de 

aanwezigheid van een hopast uit het eerste kwart van de 20
ste

 eeuw ten Z.W. van het 

hoevecomplex, die verwijst naar de plaatselijke hopteelt.  

Ook de onmiddellijke omgeving van deze herenhoeve, bepaald door de rechte populierendreef 

vanaf de straat tot aan het begraasde voorplein met doornhaag ten Z.O. en een notelaar links 

en rechts voor het hoevecomplex, evenals de linden die de toegang tot het voortuintje van het 

boerenhuis flankeren, en de boomgaard ten zuiden, heeft een niet te onderschatten 

landschappelijke waarde. Zij vormen beeldbepalende componenten bij deze herenhoeve.  



 

Het zal indruk gemaakt hebben op de ongetwijfeld vele bezoekers – als je zo leest – dan is het 

ook de moeite hee en dan te bedenken dat er in de nota maar twee hoeves genoemd werden – 

het beschermen waard – deze en de hoeve uit de Bethunestraat nr. 1 – effectief een prachtige 

hoeve uit het einde van de 18
de

 eeuw.  

En het feit dat dit gezegd werd uit naam van de West-Vlaamse afdeling van Monumenten en 

uit naam van de stad Poperinge – zal iedereen ook gerustgesteld hebben – het komt wel in 

orde!  

Allen moeten we constateren dat 35 jaar later – nu pas – het dossier voor de hopast klaar is 

geraakt – en dat men nu eindelijke concreet aan het heropbouwen is – nadat de hopast 

grotendeels ingevallen was.  

 

Wie zijn verleden niet respecteert – heeft geen toekomst! 

 
Maar goed – we zullen niet zagen – om he herstel van de ganse hoeve te kunnen realiseren – 

is er ondertussen een VZW opgericht – en we ‘hopen’ ooit de gerestaureerde hoeve te kunnen 

open stellen voor het publiek.  

Maar nu gaan we eerst – een website lanceren om aan onze bredere doelstelling tegemoet te 

komen.  

Dank zij de gewaardeerde vrijwillige diensten van Lieven Baes en van Jean Boidin 

kregen we de website op het internet. Jean zal ten andere instaan voor de opvolging van deze 

site. Ikzelf, Guido Vandermarliere, word ‘hoofdredacteur’ – wat een duur woord is voor het 

feit dat ik mij de inhoud ga aantrekken.  

De website is te vinden op : 

 

http://www.tneerhofvzw.be/ 
 

We hebben de website momenteel ingericht in 6 afdelingen. 

Onder de rubriek ‘’tNeerhof’ zelf moet er op termijn heel wat informatie komen over de 

boerderij en de vordering van de werken aldaar.  

Onder de rubriek ‘DiMHop’ – wat staat voor ‘Digitaal Museum Hop’ hopen we elk jaar een 

soort digitale tentoonstelling rond de geschiedenis van de hoppeteelt en van het vier te 

kunnen plaatsen. 

Onder de rubriek ‘DiMPop’ – wat staat voor ‘Digitaal Museum Poperinge’ hopen we dan 

weer elk jaar een digitale tentoonstelling rond feiten of periodes uit onze Poperingse 

geschiedenis te kunnen plaatsen. 

Onder de rubriek ‘Oude Liederen’ – een oude liefde van mij - zullen we een verzameling oude 

liederen aanleggen en onder ‘Thematentoonstelling’ komt er jaarlijks een geschiedkundige 

thematentoonstelling, zoals vorig jaar rond de Poperingse vaart. Het thema voor dit jaar is 

‘De molens van Poperinge’.  

En dan houden we nog een rubriek vrij onder de naam ‘De Gastvriheid’ – waar we 

interessante reportages en/of artikels rond erfgoed in het Poperingse zullen plaatsen.  

Ik hoop natuurlijk om heel wat medewerking te krijgen om al deze ambities waar te kunnen 

maken. Ook in dit artikel heb ik een foto van ‘Dali’ – Daniël Liefhooghe gebruikt – en ik hoop 

ook verder op zijn diensten te kunnen beroep doen. Maar wie zin heeft om ‘reportages’ te 

maken, laat iets weten. 

 

Het verleden is het deeg dat gekneed wordt voor het brood dat vandaag op tafel 
komt. – Lenin 
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