
Het poortgebouw

Een gekasseide toegangsweg, met 
‘kinderkopjes’ uit Quenast, loopt via een 
bakstenen brugje over de diepe omwalling 
en onder het poortgebouw tot op het erf. 
Het pittoresk ogende poortgebouw 
bestaat uit  18de en 19de-eeuwse 
delen. De poort is opgetrokken in Franse 
zandsteen en bedekt met pannen op eiken 
dwarsbalken met ijzeren muurankers. 

In de muur vinden we nog steeds het wapenschild van de heren van 
Nieuwenhove terug. Verder zien we in de voorgevel nog een vijftal 
metselaarstekens in groen-zwarte baksteen, vrij zeldzaam in de streek. 
Naast het poortgebouw, dat in de loop van de jaren ‘90 gerestaureerd werd, 
bestaat het neerhof ook nog uit een woonhuis, een schuur, stallen en een 
duiventoren. 

Het woonhuis

Omstreeks 1757 werd het 
nieuwe, stenen woonhuis 
gebouwd. Het gaat om een 
eenvoudig witgekalkt 
bakstenen gebouw van acht 
traveeën en één bouwlaag. Een 
zadeldak met klokkentorentje, 
typisch voor grote boerderijen 
in de streek, maken het geheel 
af. Na een grote brand bleven 
enkel de met muurvlechtingen 
versierde zijgevels overeind, de 
rest van het woonhuis werd in 
de 19de eeuw heropgebouwd. 

Opgetrokken op het einde van de 17de of het 
begin van de 18de eeuw, was de 
duiventoren een symbool van de macht. Het 
houden van duiven was namelijk een exclusief 
recht van de heer: enkel zijn duiven mochten 
voer zoeken op de omliggende akkers. 
De duiventoren is opgetrokken in donkerrode 
baksteen, maar de hoeken zijn versterkt met 
blokken natuursteen. Tussen de twee 
trapgevels ligt een zadeldak op een 
eikenhouten constructie, 
afgedekt met natuurschaliën.

De duiventoren

Mogelijk werd de toren in 1879, in opdracht van pastoor De Coninck, 
afgebroken en kort daarna heropgebouwd. Tijdens deze verbouwing werd het 
raam toegevoegd en het bovenste vlieggat dichtgemetseld. Op de foto zie je 
dat er vroeger een gebouwtje tegen de toren aanleunde, het ondertussen 
verdwenen ovenbuur of bakhuis.

Schuur en stallingen

Waarschijnlijk zijn dit de gebouwen die in de laatste drie eeuwen de grootste 
veranderingen ondergingen. Oorspronkelijk bestond de dubbele dwarsschuur 
met wagenhuis namelijk uit vakwerk. Deze oude bouwtechniek bestond uit 
een dragende structuur van houten balken waarvan de ruimte tussenin werd 
opgevuld door een mengsel van leem, stro en takken. Vakwerkbouw was 
echter erg delicaat en vanaf de 19de eeuw werd het dan ook vaak vervangen 
door baksteenmetselwerk. Daarnaast werd in 1938 het strooien dak ingeruild 
voor een pannendak. De oorspronkelijke indeling van de ruimte verdween, 
maar het eikenhouten dakgebinte bleef bewaard. Ook de ‘asemgaten’, 
luchtopeningen in de gevel van de stalvleugel, verdwenen en de 
poortopening werd aangepast. 

Het Goed te Nieuwenhove, sinds 2005 ook officieel een 
beschermd monument. 
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Al meer dan een halve eeuw zorgen archeologische opgravingen in 
Zuid-West-Vlaanderen voor een ware schat aan vondsten. Deze vondsten 
bleven helaas vaak onder het stof liggen. Reden te meer voor de regionale 
erfgoedvereniging Zuidwest om te starten met het systematisch in kaart 
brengen en registreren van deze stukken. Om ook het grote publiek de 
mogelijkheid te bieden om kennis te maken met het archeologisch erfgoed 
van de streek, werd de rondreizende tentoonstelling ‘Ten Gronde’ ontwik-
keld. Zo kan iedereen kennis maken met archeologische vondsten die de 
lange 
geschiedenis van de regio illustreren van de eerste nederzettingen langs de 
tijd van de Romeinen en de middeleeuwen tot aan de Eerste Wereldoorlog. 

In Waregem werd voor het Goed te Nieuwenhove gekozen om de 
tentoonstelling onder te brengen. Niet enkel is deze site de grootste 
archeologische vindplaats van de stad, de 
hoeve is ook sinds 2005 erkend als beschermd monument.  

Twee adellijke huizen zorgen aan het begin van de 15de eeuw  voor een 
belangrijke verandering: de heerlijkheid Nieuwenhove wordt gecreëerd. Jan 
van der Vichte, heer van Vichte en maarschalk in het leger van de graaf van 
Vlaanderen, werd geconfronteerd met een moeilijke kwestie. Zijn 
oudste zoon Jan zou hem opvolgen, maar wat zou de toekomst brengen 
voor tweede zoon Olivier? Een oplossing werd geboden door Jean 
Uyterswaene, de heer van Harelbeke die ondermeer eigenaar was van de 
grond van de latere heerlijkheid Nieuwenhove. In 1403 gaf Tristram Uyters-
waene, zoon van Jean, een lap grond in leen aan Olivier van der Vichte die 
zo de eerste heer van Nieuwenhove werd. In ruil moest Olivier van der Vich-
te zorgen voor de ontginning van het gebied en het betalen van cijnsgeld. 

Het belangrijkste wapenfeit van de Van der Vichtes in Nieuwenhove is 
onlosmakelijk verbonden met de strijd van de Ninovieten voor een eigen 
kapel. In 1626 wou de toenmalige kasteelheer Jehan van der Vichte een 
nieuwe kapel in het kasteel laten wijden. Een uitgelezen kans voor de 
pastoor van Waregem om de bestaande kapel, al lange tijd een doorn
in het oog van de parochie en vooral een financiële aderlating, te laten 
sluiten. De kasteelheer wou de kapel in Nieuwenhove echter niet opgeven, 
een strijd die meer dan een eeuw lang zou blijven opflakkeren! Zelfs het 
einde van de heerlijkheid Nieuwenhove zou geen einde maken aan deze 
discussie. 

Wanneer in 1789 de Franse revolutie losbarst, zal dat ook in onze regio 
zware gevolgen hebben. Onder de invloed van de principes ‘liberté, égalité 
en fraternité’, wordt de macht van de adel en grootgrondbezitters zwaar 
ingeperkt en komt er een einde aan de eeuwenlange alleenheerschappij 
van de heer. 

Vanuit het leenhof  heerste de heer van Nieuwenhove over zijn domein, 
waar hij bijvoorbeeld ook de rechtspraak regelde. Soms kon de heer ook 
zijn domein laten besturen, terwijl hij zich bekommerde om andere 
domeinen. Dit gebeurde vermoedelijk tijdens de periode van Olivier van 
der Vichte, aangezien er waarschijnlijk slechts een klein houten gebouw op 
de site van het Goed te Nieuwenhove stond. 

Zijn opvolgers, te beginnen met zijn zoon Antheunis van der Vichte, die 
het kasteel liet bouwen, verbleven vermoedelijk vaker te Nieuwenhove. De 
familie Van der Vichte bestuurde Nieuwenhove tot het einde van de 17de 
eeuw, daarna kwam de heerlijkheid in handen van aanverwante families en 
dat tot op het einde van het Ancien Régime. 

De heerlijkheid Nieuwenhove

De heerlijkheid Nieuwenhove wordt 
voor het eerst vermeld in 1403, maar 
we weten dankzij verschillende 
archeologische vondsten dat het 
gebied al veel langer bewoond werd. 
Zo werden er onder andere vuurstenen 
uit de steentijd en gebruiksvoorwerpen 
uit de Gallo-Romeinse tijd 
teruggevonden. 

Uiteraard hadden de heren van Nieuwenhove, zoals het een zichzelf 
respecterende edelman betaamt, een eigen wapenschild. In dit geval gaat het 
wapenschild terug op de eerste heer van Nieuwenhove, Olivier Van der Vichte, 
en zijn echtgenote Isabella van Gaver-Schorisse.

Het wapen van de familie Van der Vichte vind je 
terug in vak 1 en 4 en bestaat uit een  gouden schild 
dat getralied is van sabel (zwart). In vak 2 en 3 
wordt de familie van Gaver-Schorisse voorgesteld 
door een gouden schild met een dubbele streep 
binnen een zoom van sinopel (groen), gelelied en 
tegengelelied in sinopel met over dat geheel een 
keper van keel (rood). 

Het kasteel van Nieuwenhove

Het Goed te Nieuwenhove was het bestuurscentrum van de heerlijkheid 
Nieuwenhove en bestond van de 15de tot en met de 18de eeuw uit een 
opperhof en een Neerhof, ofwel het kasteel en de boerderij. 

Voor de 15de eeuw moet er een houten gebouw gestaan hebben dat echter 
door een overstroming vernield werd. Het eigenlijke kasteel werd gebouwd 
tussen 1419 en 1467 door Antheunis Van der Vichte, de tweede heer van 
Nieuwenhove. Hij maakte van Nieuwenhove vermoedelijk ook zijn vaste 
verblijfplaats. Het was opgetrokken in baksteen en leek meer op een riant 
herenhuis, dan op een goed te verdedigen burcht. Het gebouw had een 
vierkant grondplan met twee kleine hoektorentjes, die waarschijnlijk vooral 
ter versiering en als symbool van de macht van de heer dienden. 

Aan het begin van de 18de eeuw was het kasteel in verval geraakt, maar in 
1757 werd het volledig vernieuwd en uitgebreid. Lang heeft de kasteelheer 
echter niet kunnen genieten van zijn gerenoveerde kasteel: de Franse 
revolutie betekende het einde van de heerlijkheid Nieuwenhove en zijn 
kasteel. 

De resten van de oudste gebouwen zaten 
40 cm diep en waren volledig met puin 
bedekt. De belangrijkste archeologische 
vondsten werden aangetroffen in een 
afvoerkoker en de binnengracht. Het gaat 
daarbij vooral om scherven van drink- en 
schenkgerief, aardewerken potjes en 
kommen, fragmenten van borden, pijpjes, 
tegels, ... Er werden ook resten van leren 
schoenen teruggevonden. 

Hoe het kasteel er moet uit gezien hebben, weten we dankzij opgravingen 
die werden gedaan in 1933 en 1976. Vooral die laatste waren erg belangrijk, 
want de fundamenten van het kasteel werden teruggevonden op 15 cm 
diepte. 
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