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Lijst met afkortingen
KOKW: Documentatiecentrum van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas
UBG: Universiteitsbibliotheek Gent
RAG: Rijksarchief Gent
GAW: GemeenteArchief Wachtebeke
NGI: Nationaal Geografisch Instituut
Ibid.: Ibidem (op dezelfde plaats, in hetzelfde werk als laatst vermeld)
Loc. cit.: loco citato (op dezelfde plaats, in het laatst vermelde werk van dezelfde auteur)
Op. cit.: opere citato (in het laatst vermelde werk van dezelfde auteur)
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1. Inleiding
Wie vandaag Wachtebeke en bossen zegt, denkt meteen aan het Heidebos, een gebied in het oosten
van de gemeente op de grens met Moerbeke. Eind 1996 kocht de vzw Natuurreservaten (nu
Natuurpunt) er 127 hectare bos en heide aan, waarvan ongeveer 75 hectare op het grondgebied
Wachtebeke, de rest in Moerbeke. Bijna 20 jaar later is het gebied uitgebreid tot ongeveer 300
hectare.1 Bij de verdeling van de opdrachten voor de praktijkoefening Ecologische en Economische
Geschiedenis was onze interesse in deze bosregio meteen gewekt, omdat we zelf afkomstig zijn uit
de naburige gemeenten Sinaai en Lokeren en we het gebied als wandel- en fietsrecreanten goed
(dachten te) kennen. We stelden al vlug vast dat we voor ons onderzoek verder zouden moeten
kijken dan dit ‘Heidebos’, omdat het maar een deel vormt van het bosbestand in het oosten van
Wachtebeke en het toponiem Heidebos (‘Heyde Bosch’ genoemd) trouwens ook maar voor het eerst
opduikt in de tweede helft van de 19de eeuw, nl. op een topografische kaart van het Dépot de la
Guerre:2

Toch zou het Heidebos onze vraagstelling voor deze praktijkoefening aansturen. We wilden met
name nagaan van wanneer dit en aanpalend bosgebied in het oosten van Wachtebeke dateerde.
1

E. Van Acker, “Tien Jaar heidebos”, in: Mededelingsblad van de Heemkundige Kring “Oud Wachtebeke”, 33
(2006), 3, pp. 6-7.
2
KOKW, Topografische kaart van België door het ‘Etablissement Géographique de Bruxelles, fondé par Ph.
Vander Maelen’ (met stempel van het zgn. Dépot de la Guerre), 1:20.000, kaartblad 2-16 (Zelzaete).
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Was er een evolutie te merken in het bosbestand tussen de 17de en 19de eeuw? Konden toponiemen
en eigendomsstructuren ons meer informatie geven over bodemgesteldheid en –gebruik vóór de
17de eeuw? Hoe evolueerde dit gebied in moderne tijden, en onder invloed van welke economische
factoren? We namen een grondige studie tot op perceelniveau van sectie C van de Popp-kaart uit
1858-1862 (met bijhorende kadastrale legger) als uitgangspunt3, en vergeleken het grondgebruik uit
het midden van de 19de eeuw met het grondgebruik zoals vermeld in een landboek genaamd
“Evenynckbouk” uit 16634, waarvan we de bijhorende kaarten (weliswaar in een kopie uit 1751)
terugvonden in de kelder van het Wachtebeekse gemeentehuis.5 Deze kaartenstudie, in combinatie
met het verwerken van beschikbare literatuur en het beoordelen van toponiemen en in het
landschap voorkomende elementen, leverde een genuanceerd en historisch gelaagd beeld op van
het Heidebos en het aanpalende bosgebied. Een leerrijke oefening.

2. Wachtebeke: algemene situering
Wachtebeke is een gemeente in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen met een oppervlakte
van 3.457 ha en 7450 inwoners (toestand op 1 januari 2015).6 Het grenst in het noorden aan
Nederland en Zelzate en in het oosten aan Moerbeke. In het zuiden vormt de Zuidlede (een zuidelijke
arm van de Durme) de grens met Zaffelare en in het westen grenst de gemeente aan Mendonk en
Sint-Kruis-Winkel (fusiegemeenten van Gent) en aan Zelzate. In de middeleeuwen en vroegmoderne
tijden maakte Wachtebeke administratief deel uit van het ambacht Assenede, in het Meetjesland, en
dus niet van het Waasland. Landschappelijk vallen er drie belangrijke zones op. Het grootste deel
behoort tot de Vlaamse Zandstreek, een pleistocene stuifzandrug die zich uitstrekt van Stekene tot
Maldegem en een relatief vlak reliëf kent, maar met afwisselende droge ruggen en natte depressies.
Dit gebied is deels bebost met resten van hogere heidestroken.7 Het gaat over een “vrij grote strook
droge, magere zandgronden. Op deze humusarme gronden staan vooral bossen, afgewisseld met
brem (heide). Gezien de bijzonder onvruchtbare bodem is (en was) weinig landbouwactiviteit
mogelijk: de grond vroeg een dubbele bemesting en leverde slechts een schrale teelt op.”8 Het
zuidelijk deel van de gemeente behoort tot de natte Moervaartvallei met nog steeds voornamelijk
onbewoond wetland. De Moervaart, de gekanaliseerde noordelijke arm van de Durme, bijrivier van
de Schelde, doorsnijdt Wachtebeke en vervulde vroeger een belangrijke rol als verkeersweg, maar
dient nu vooral voor pleziervaart. Ten noorden van de Moervaart en parallel daaraan loopt een
3

UBG, Atlas cadastral parcellaire de la Belgique door P. C. Popp, 1:5.000, kaartbladen 1492/1434-1437
(Wachtebeke) en bijhorende kadastrale legger.
4
RAG, Ambacht Assenede, Financiën en fiscaliteit, land-en quoteboeken, Wachtebeke, nr. 236: “Landboek
genaamd "Evenynckbouk" van de parochie Wachtebeke opgemaakt per beloop (nummer, ligging en hemelse
breedte, bedrag, eigenaar), 1663”.
5
GAW, afdeling kadaster, kaartenboek uit 1751 horende bij het “Evenynckbouk”.
6
FOD Binnenlandse Zaken, “Bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2015”, in:
<http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20150101.pdf>,
geraadpleegd op 07.05.2015.
7
Onroerend Erfgoed Vlaanderen, “Wachtebeke (ID:21325)”, in:
<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21325>, geraadpleegd op 07.05.2015.
8
e
J. Blomme, “Bevolking, landbouw en rurale industrie in het Land van Waas (XVIII eeuw)”, in: Annalen van de
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 87 (1984), p. 131. Ook geciteerd in: B. Demasure en
Y. Segers, “Boeren op ‘den hoogen’ en in de polders. Een kleine geschiedenis van de Wase landbouw, 1700 tot
nu”, in: B. Ooghe, C. Goossens en Y. Segers, eds, Van Brouck tot Dyckagie. Vijf eeuwen Wase polders, SintNiklaas, Uitgeverij Amibo, 2012, p. 70.
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hogere zandrug waarop zich de belangrijkste verkeersas situeert, een baan die van Stekene tot
voorbij Wachtebeke loopt en op een figuratieve kaart uit 1663 de ‘herwech van Ghent naer
Antwerpen’ genoemd wordt.9 In het noorden tenslotte treffen we met de Sint-Elooipolder en
Overslagpolder, resp. ingedijkt in 1652 en 1672, een stuk aan dat behoort tot de ingedijkte
Scheldepolders.10 Typerend voor dit op het water veroverd gebied is de aanwezigheid van kreken
(St.-Elooikreek en een deel van de Grote Kreek). Onze studie focust op het oostelijk deel van wat
hierboven omschreven wordt als de Vlaamse Zandstreek.

3. Methodologisch luik
3.1. Literatuurstudie
In de onvermijdelijke gemeentegeschiedenis van De Potter en Broeckaert vonden we over bossen in
Wachtebeke slechts een zeer summiere en weinig bruikbare vermelding, met informatie bovendien
die niet op ons deel van de gemeente betrekking heeft (met name de wijk Lange Lede in het westen
van Wachtebeke en het gebied tussen Lange Lede en Ramontshoek), en waarbij zelfs vraagtekens
mogen geplaatst worden: “Het grootste deel van Wachtebeke bestaat echter uit mageren, zandigen
boschgrond. Trouwens, nog geene halve eeuw geleden was geheel de streek tusschen de wijken
Ramontshoek en Lange Leede met sparren beplant. De aanhoudende arbeid der Wachtebeeksche
werklieden heeft veel van die dorre boschgronden in betrekkelijk vruchtbare landen herschapen. Den
grond hebben zij uitgemijnd en effen gewerkt, en het witte huiszand, in Gent en Antwerpen zoo
gretig gezocht, verschafte aan een groot aantal gezinnen het dagelijksche onderhoud. Thans nog
heeft men op de wijk Lange Leede verschillende dier zandmijnen.”11 Met name waar gesteld wordt
dat bosgrond werd omgezet in vruchtbaar land lijkt ons eerder het omgekeerde gebeurd te zijn. We
komen hier nog op terug.
Interessant voor de economische betekenis van bosbouw in de 19de eeuw was een publicatie van
Prosper Thuysbaert, weliswaar uit 1913, maar zeer gedetailleerd wanneer het gaat om de
aanplanting en aanwending van sparrenhout.12 In het standaardwerk over bossen in Vlaanderen van
Tack e.a. troffen we onder het lemma ‘Wachtebeke’ slechts twee zeer algemene vermeldingen
terug.13 Dit neemt niet weg dat het boek zeer bruikbaar bleek voor de historische, economische en
ecologische aspecten van Vlaamse bossen in het algemeen.

9

RAG, kaarten en plannen, nr. 684: “Figurative kaert der prochie van Wachtebeke, door Pieter De Vos,
gezworen landmeter, gemaekt ten verzoeke van de heer prelaet der abdye van St-Pieters, nevens Gent, om te
valideren in zyne zaek als heerscher jegens de grave van Watou; deze kaert gereguleert in conformiteyt van
den contracte in daete 24 meye 1515, aengegaen tusschen het klooster van de byloke, den pitancier van StPieters klooster en Jonc. Steven Van Idegem, 14 november 1663”.
10
Onroerend Erfgoed Vlaanderen, “Wachtebeke (ID:21325)”, in:
<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21325>, geraadpleegd op 07.05.2015.
11
F. De Potter en J. Broeckaert, “Wachtebeke”, in: Geschiedenis van de gemeenten der provincie OostVlaanderen. 1e reeks: arrondissement Gent. Gent, Annoot-Braeckman, 1864-1870, deel VII, 36 p.
12
P. Thuysbaert, Het Land van Waas. Bijdrage tot de geschiedenis der landelijke bevolking in de XIXe eeuw,
Kortrijk, Vermaut, 1913, pp. 129-132.
13
G. Tack, P. Van Den Bremt en M. Hermy, Bossen van Vlaanderen: een historische ecologie, Leuven,
Davidsfonds, 1993, pp. 21 en 121.
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In het geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek van Hasquin e.a. was de
bibliografische verwijzing naar een artikel van Jan Van Bocxstaele heel nuttig.14 In dat artikel wordt
omstandig ingegaan op de vroege geschiedenis van Wachtebeke, met ontginningen in de loop van de
12de tot de 16de eeuw en het aandeel daarin van grote en kleinere abdijen en religieuze instellingen.
Het leerde ons dat de algemene belangstelling voor deze streek vooral werd ingegeven door de
aanwezigheid van veengebieden en de behoefte aan ontginning van turf voor brandstof en zout. In
het deel van Wachtebeke dat wij onderzochten, troffen we op kaarten uit de 17de en 19de eeuw een
aantal toponiemen aan die terugkeren in het artikel en verwijzen naar o.a. de Gentse Bijloke (cf. ‘de
Bijlokke’), het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in Gent (cf. ‘Tgoet van Peenen’), de SintBaafsabdij (cf. de ‘Aelmossenij van Sinte-Baafs’) en de Tempeliers (cf. ‘Cheyns van Templier’).15 Het
spreekt vanzelf dat we hierop later in deze studie nog terugkomen.
In een artikel van zeer recente datum (2011) vraagt Iason Jongepier historische herwaardering voor
het belang van (verdwenen) middeleeuwse turfmeersen in Noord-Vlaanderen. Hij neemt daarbij
Moerbeke en Wachtebeke als te onderzoeken casus.16 Het verrassende van deze studie is dat blijkt
dat ook in de lager gelegen delen van de pleistocene stuifzandrug turfwinning voorkwam. Dit was
met name zo voor een ovaalvormige depressie op het grondgebied Moerbeke, waar in de
middeleeuwen de abdijen van Boudelo en Drongen een belangrijke rol speelden. Dit artikel, dat
voortbouwt op een bijdrage uit 1987 van Bea Augustyn en Erik Thoen over veenvorming en
turfmeersen in vooral het Meetjesland bracht ons er toe om in onze studie ook aandacht te hebben
voor percelering, afwateringssystemen, landschappelijke elementen en toponiemen die zouden
kunnen wijzen op turfwinning.17
In publicaties van de heemkundige kring van Wachtebeke vonden we enkele zeer bruikbare teksten
die ons op weg hebben gezet naar de detailstudie van het geselecteerde gebied. Om te beginnen was
er een bijdrage over de toponymie van Wachtebeke van Erik De Smet.18 Hij geeft hierin een
exhaustief overzicht van alle in deze gemeente voorkomende toponiemen, helaas met niet overal
een verklaring, zoals in het geval van de toponiemen ‘Peene’ en ‘Hetselaere’. We deden daarom ook
en vooral beroep op het Toponymisch Woordenboek van Maurits Gijsseling.19 De voor ons meest
bruikbare heemkundige publicatie was die van Werner De Coninck uit 1989. Hij transcribeerde
beloop per beloop een landboek van Wachtebeke uit 1663, aangevuld met een uit 1657-1659, met
een vermelding tot op perceelniveau van oppervlakte, eigenaar en grondgebruik. Dit werk bleek voor
ons een goudmijn en liet ons toe om in een kort tijdsbestek en zonder de landboeken zelf te moeten
uitvlooien (wat door de verhuizing van het Rijksarchief Gent trouwens onmogelijk was) het

14

J. Duvosquel, H. Hasquin en R. Van Uytven, “Wachtebeke”, in: Gemeenten van België: geschiedkundig en
administratief-geografisch woordenboek, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1980, deel II, pp. 1178-1180.
15
J. Van Bocxstaele, “Wachtebeke in de tijd der grote ontginningen.” In: Handelingen van de Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent, Gent, 32 (1978), pp. 79-100.
16
I. Jongepier e.a., “The brown gold: a reappraisal of medieval peat marshes in Northern Flanders (Belgium)”,
in: Water History, Official Journal of the International Water History Association, 3 (2011), 2, pp. 73-93.
17
B. Augustyn en E. Thoen, “Van veen tot bos. Krachtlijnen van de landschapsevolutie van het Noordvlaamse
e
e
Meetjesland van de 12 tot de 19 eeuw”, in: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 5 (1987) 3, pp. 97-111.
18
E. De Smet, “Bijdrage tot de toponymie van Wachtebeke”, in: Jaarboek van de Heemkundige Kring OudWachtebeke, 9 (1975), 135 p.
19
M. Gijsseling, Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en WestDuitsland (vóór 1226), Brussel, Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1960, 2 delen, 1407 p.
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bosbestand in de 17de eeuw te kunnen inventariseren en een vergelijking te kunnen maken met de
toestand in het midden van de 19de eeuw.20
Verder gebruikten we de aanzet tot vergelijking die Paul Hesters maakte tussen het grondgebruik in
het huidige Heidebos op basis van enerzijds het landboek van 1663 en anderzijds de kadastrale
gegevens bij de Poppkaart. Hesters wijst op een evolutie van landbouwgrond naar bebossing tussen
de 17de en de 19de eeuw, en geeft hiervoor de verschraling van de zandigere bodem als oorzaak.21
Eddy Van Acker tenslotte maakt zeer beknopt een balans op van 10 jaar Heidebos en gaat vooral in
op het actuele natuurbeheer en wat dan ‘herstel van natuurwaarden’ genoemd wordt.22

3.2. Landboeken, kaarten en kadastrale leggers
Het vertrekpunt van ons cartografisch onderzoek waren kadastrale kaarten van Wachtebeke uit
1858-1862, opgemaakt door P. C. Popp. We kozen er zoals eerder gezegd voor om ons te beperken
tot sectie C, om zo alleszins het zogenaamde Heidebos in ons onderzoek te kunnen meenemen, en
dienden daarvoor twee bladen van deze Poppkaart te combineren. De bijhorende kadastrale legger
liet ons toe om voor elk perceel grondgebruik en eigenaar terug te vinden en de kaarten in te kleuren
overeenkomstig het grondgebruik (de volledige legende kan worden aangetroffen bij het
zelfgekleurde kaartenmateriaal). Kaart 3 in bijlage is daarvan het resultaat.
Dezelfde oefening deden we voor de toestand in 1663, door de beschrijving in een landboek
‘genaempt evenynckbouck’, ingedeeld per beloop, te combineren met (een kopie van) het
bijhorende kaartenboek.23 In vroegmoderne tijden bleek de parochie Wachtebeke ingedeeld in 64
belopen. Sommige ervan telden maar enkele percelen, andere enkele honderden. We stelden echter
vast dat de bij het landboek horende kaarten ontbraken in het Rijksarchief Gent, en gingen daarom
zelf op onderzoek in het gemeentearchief van Wachtebeke. Daar troffen we een kaartenboek aan uit
1751 waarvan de legende aangaf dat het een kopie was van een exemplaar uit 1663. Het boek
bevatte losse kaarten, ingedeeld volgens beloop. Een aantal kaarten waren beschimmeld en
dringend aan conservatie toe, net zoals de rug en de kaft van het boekdeel. We brachten zowel de
gemeentesecretaris als de burgemeester op de hoogte van deze problematiek en vonden hen bereid
om hierover met het Rijksarchief Gent de nodige afspraken te maken voor deponering in het archief,
om zo werk te kunnen maken van conservering en digitalisering.
Het landboek van 1663 omvatte oorspronkelijk twee boekdelen, waarvan in het Rijksarchief Gent
alleen het eerste deel bewaard wordt (belopen 1-33). Deel twee ontbreekt. In zijn hierboven

20

W. De Coninck, “Langs de Wachtebeekse wegen: een heemkundige wandeling anno 1663”, in: Jaarboek
Heemkundige Kring “Oud Wachtebeke”, 23 (1989), 239 p.
21
P. Hesters, “Het heidebos”, in: Mededelingsblad van de Heemkundige Kring “Oud Wachtebeke, 23 (1996), 4,
pp. 45-48.
22
E. Van Acker, “Tien jaar heidebos”, in: Mededelingsblad van de Heemkundige Kring “Oud Wachtebeke, 33
(2006), 3, pp. 6-7.
23
RAG, Ambacht Assenede, Financiën en fiscaliteit, land- en quoteboeken, Wachtebeke, nr. 236: “Landboek
genaamd "Evenynckbouk" van de parochie Wachtebeke opgemaakt per beloop (nummer, ligging en hemelse
breedte, bedrag, eigenaar), 1663”.

7

genoemde studie reconstrueerde Werner De Coninck de ontbrekende kadastrale gegevens op basis
van een eerder landboek uit 1657-1659.24

Kaart in: W. De Coninck, “Langs de Wachtebeekse wegen: een heemkundige wandeling anno 1663”, in:
Jaarboek Heemkundige Kring “Oud Wachtebeke”, 23 (1989), p. 13.

24

RAG, Ambacht Assenede, Financiën en fiscaliteit, land- en quoteboeken, Wachtebeke, nr. 235: “Landboek van
de parochie Wachtebeke opgemaakt door Bartholomeus de Buck per beloop (nummer, eigenaar en pachter,
ligging en grootte, prijs werd niet ingevuld), 1657-1659.”
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We hebben de indeling in belopen zoals die in de landboeken werd gebruikt op de Poppkaart
overgebracht en konden er op die manier voor sectie C 17 weerhouden voor onderzoek, te weten
belopen nummers 14-27, 58 en 62-63. We kleurden deze kaart op dezelfde manier in naar de
toestand van 1663, om ook visueel een vergelijking te kunnen maken. Deze situatie rond 1663 kan als
kaart 1 worden aangetroffen in de bijlagen.
Het kaartdeel ‘Wachtebeke’ van de zogenaamde Kabinetskaart van graaf de Ferraris (1771-1778)
konden we downloaden van de website van de Koninklijke Bibliotheek.25 Dit liet ons toe om het
bosbestand op het einde van de 18de eeuw te reconstrueren. Het resultaat hiervan is als kaart 2
opgenomen in de bijlagen. Hierop is te zien dat in vergelijking met een eeuw eerder het bosbestand
in deze streek al op het einde van de 18de eeuw sterk was toegenomen, een tendens die zich verder
doorzet in de 19de eeuw. Toch zullen we bij de detailstudie van deze kaart enkele kritische
bedenkingen moeten formuleren.
Ook hebben we een vierde kaart ingekleurd die de situatie weergeeft zoals ze op het einde van de
20ste eeuw was. We maakten daarvoor gebruik van een topografische kaart van het Nationaal
Geografisch Instituut uit 1993.26 Deze vier zelf ingekleurde kaarten laten ons toe om de evolutie van
de 17de eeuw tot op heden visueel duidelijk voor te stellen.
Tenslotte consulteerden we daarnaast enkele lokale kaarten uit de collectie van het Rijksarchief
Gent. Vooral bruikbaar bleek, niet zozeer voor bosbestanden, maar voor toponiemen, de “Figurative
kaert der prochie van Wachtebeke” van Pieter De Vos.27
Via (en dankzij) de vakgroep Geschiedenis van de Gentse Universiteit konden we over scans
beschikken van de kaarten van het Primitief Kadaster voor Wachtebeke. De kadastrale leggers hierbij
(twee delen, secties A-B en C-D), gedateerd op 3 oktober 1834, troffen we eveneens aan in het
gemeentearchief van Wachtebeke. Zij lieten ons toe om wat bij Popp simpelweg als ‘bosch’ wordt
beschreven nog iets meer te specifiëren. Een kopie van de kaart van Wachtebeke die door het Dépôt
de la Guerre werd gemaakt op het einde van de 19de eeuw konden we zelf inscannen (zie noot 2).

3.3. Kritische reflectie bij het gebruik van kaarten en kadastrale leggers
Bij elke cartografische oefening is echter wel een kritische reflectie over het gebruikte
kaartenmateriaal op zijn plaats. Niettegenstaande het feit dat het landboek van 1663 ons zeer
accuraat lijkt in de weergave van het grondgebruik in het midden van de 17de eeuw, moeten we
opmerken dat er geen vermelding is van houtkanten of perceelrandbegroeiing. Het lijkt echter
onwaarschijnlijk dat deze niet zouden zijn voorgekomen. Hierover later nog iets meer.
Vooral bij de Ferrariskaart kunnen een aantal kanttekeningen worden gemaakt. Om te beginnen
geeft deze kaart voor ons studiegebied geen enkel toponiem. Het lijkt er bovendien op dat het
gebied dat we onderzochten niet overal even correct wordt weergegeven, zoals in het geval van het
25

Koninklijke Bibliotheek van België, Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik,
1:11 520, kaartblad 45 (Sas van Gent).
26
NGI, Topografische kaart van België, 1:10 000, kaartblad 14/7N (Wachtebeke).
27
RAG, kaarten en plannen, nr. 684.
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‘Peene goed’ en met name voor dat deel dat volgens de belopenverdeling van het landboek
overeenkomt met beloop 58. Daarnaast worden enkele wegen niet juist gesitueerd en wordt een
zone waar zowel in de 17de eeuw (cf. landboek) als in de 19de eeuw (Popp) ‘land’ lag hier als
homogeen bosgebied ingekleurd. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de percelen van
dit gebied sterke houtkanten en perceelrandbegroeiing hadden en de opmeters de indruk kregen dat
het om bosgebied ging, waarlangs troepenbewegingen onmogelijk waren. We moeten er ook
rekening mee houden dat de perceelverdeling fictief is. De meeste hagen lijken ons net om wille van
hun militaire belang wel correct weergegeven.28
Tenslotte moeten we ook bij de Poppkaart een kritische bemerking maken. Hoewel het Primitief
Kadaster uit 1834 en de Poppkaart uit 1858-1862 in grote lijnen dezelfde perceelnummering
hanteren, is er in de legger van het Primitief Kadaster soms sprake van ‘sparbosch’ waar Popp voor
dezelfde percelen alleen ‘bosch’ noteert. Het lijkt echter onmogelijk dat op een korte tijdspanne van
20 jaar tussen de opmaak van het Primitief Kadaster en de Poppkaart zovele percelen naaldbos zijn
vervangen door loofbos, terwijl de tendens om economische redenen eerder andersom lijkt, zoals we
later zullen aanvoeren. In één van beide gevallen zijn er dus foutjes gebeurd, maar waar? We hebben
er het raden naar.

4. De evolutie in het bosbestand
Aangezien we voor de periode die voorafgaat aan het landboek van 1663 niet over representatief
kaartenmateriaal beschikken, moesten we op zoek naar een alternatieve weg om het bodemgebruik
te achterhalen. We kozen voor een onderzoek van de toponiemen die we aantroffen op de
verschillende kaarten, omdat die vaak al langer in gebruik waren en ons zo dus kunnen leiden naar
het grondgebruik in de periode vóór 1663.

4.1. Bos- en watertoponiemen
Het onderzoek naar toponiemen die verwijzen naar bodemgebruik leverde enkele interessante hints
op, zij het niet in een richting die wijst op het voorkomen van bos of heide, maar wel van water en
veen. In de landboeken van 1657-1659 en 1663 (afgekort als LB) of op de figuratieve kaart van Pieter
De Vos uit 1663 (afgekort als PDV) vinden we voor de belopen die we onderzochten zelfs amper bosen heidetoponiemen terug. Idem voor de Ferraris- en Poppkaarten (die laatste afgekort als P). De
beloopkaarten van het kaartboek uit 1663 geven geen enkel toponiem.
In beloop 14 dat ‘De Watergangen’ (P) wordt genoemd en waaraan in het westen de Axelse Vaart
grenst, vinden we bijvoorbeeld een lang smal perceel met de naam ‘De Waeterganck’ (perceel 31)
(LB). Dit toponiem dat dus zowel in het landboek als op de Poppkaart voorkomt, doet denken aan
afwateringskanaaltjes. De nabijheid van de Axelse vaart kan deze hypothese versterken. Volgens De
Smet gaat ‘watergangen’ evenwel terug op de naam van een boerderij.29

28

E. Thoen, Geschiedenis van de lokale en regionale cartografie in Vlaanderen vanaf de middeleeuwen tot
vandaag: nota’s bij de cursus Historische Cartografie, Universiteit Gent, 2011, p. 14.
29
E. De Smet, op. cit., p. 128.
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Beloop 18 heeft een ‘Brandt Straete’ (PDV)/Brandstraat (P), een verwijzing naar de aanwezigheid van
bos dat bij ontginning gerooid is en daarna werd afgebrand. ‘Brand’ komt ook soms voor in verband
met moerassige plaatsen en draslanden en dan heeft het betrekking op het steken van turf als
brandstof.30 Maar misschien gaat deze duiding van het woord ‘brand’ voor Wachtebeke wat te ver. In
een document uit 1729 wordt in het verlengde van de Brandstraat, richting Papdijk, ook een
‘Vennestraetje’ vermeld.31 Een ‘ven’, afgeleid van het Germaanse ‘fanja’ is volgens Gijsseling een
‘moerassige waterplas’.32
Het oostelijk deel van beloop 21, ten noorden van de Oude Dijk, bestaat bijna volledig uit ‘hettynghe
meersen’ (LB), zijnde weidemeersen. Perceel 73 wordt aangeduid als ‘de Malleghemse moer’ (LB),
perceel 104 als ‘de Rommelmoeren’ (LB). De repelpercelering van dit gebied wijst op turfwinning.
Interessant is nog dat de Poppkaart in dit deel van Wachtebeke het toponiem ‘Wauterye’ vermeldt,
wat doet denken aan ‘water’. Dit toponiem vinden we niet terug op oudere kaarten.
Beloop 25 wordt ‘De Plaezen’ (P) genoemd, een verwijzing allicht naar ‘plassen’, d.w.z. natte grond.
De hier voorkomende (boogvormige) ‘recklede’ (LB) doet vermoeden dat deze gediend heeft voor
afwatering in het kader van veenontginning. ‘Lede’ komt van het Germaanse ‘laidu’ > ‘laido- “geleide
= ‘gegraven of vergraven waterloop”.33 Ook perceel 37 ‘De lange reep’ (LB) doet in denken aan
turfwinning.
In beloop 62 vinden we een toponiem Hetselaere (LB) terug. ‘Laar’ of ‘lare’ gaat terug tot het
Germaanse hlæri, wat ‘bosachtig moerassig terrein’ betekent.34 Het voorkomen van het toponiem
‘laar’ wijst dus op een vochtig en lager gelegen gedeelte van het landschap. Perceel 103, tegen de
grens van Moerbeke, krijgt de omschrijving ‘land en heyde’ (LB) mee, vanwaar ook de naam van de
op dit perceel uitlopende Heyde Straete (LB en PDV). Bij Popp is deze ‘Heyde Straete’ omgedoopt tot
‘Zandstraat’, wat wijst op verschraling van dit gebied.
Maar het interessantst is ons inziens beloop 26 dat in het zuiden begrensd wordt door ‘De Oude
Leede’ (PDV). Op kaarten en ook op Google Earth (cf. screenshot infra) keert deze onnatuurlijk rechte
gracht, weliswaar met een knik in het midden, overal terug als een zeer herkenbaar ‘landmark’.35 Bij
ons terreinbezoek op 18 april 2015 bleek het te gaan om een beek van nog altijd behoorlijke breedte,
die afwatert richting Moervaart, een vaart die zijn naam trouwens ontleent aan ‘moer’, d.i.
turfontginningsterrein.36 Op de belopenkaart uit 1663 hebben percelen 110-119, op het uiteinde van
deze ‘Oude Lede’, nog altijd de repelstructuur die typisch is voor turfwinningsgebieden. Deze
percelen worden volgens het landboek in 1663 gebruikt als ‘hooilanden’ en zijn dus nog niet bebost.
We mogen dus veronderstellen dat deze ‘Oude Lede’ ooit gegraven is en gediend heeft als turfgracht
bij de ontginning van het veen van ten minste percelen 110-119.

30

M. Gijsseling, op. cit., p. 182.
E. De Smet, op. cit., p. 122.
32
M. Gijsseling, op. cit., p. 1002.
33
Ibid., p. 600.
34
Ibid., p. 585.
35
<https://www.google.be/maps/@51.1802876,3.8981387,1132m/data=!3m1!1e3>, geraadpleegd op
2.05.2015.
36
M. Gijsseling, op. cit., p. 771.
31
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Heidebos daarentegen is een toponiem dat, zoals we eerder aangaven, voor het eerst voorkomt op
de kaart van het Dépot de la Guerre uit de tweede helft van de 19de eeuw. Wat logisch lijkt, vermits
in de 17de eeuw tot een eind in de 18de eeuw ons onderzoeksgebied vooral landbouwgrond was.

Beloop 26 in het kaartenboek van 1663 (eigen foto, genomen op 17.04.2015). Onderaan is duidelijk de rechte
loop van de ‘Oude Lede’ merkbaar. Let op de nog bestaande repelpercelering in het oosten van dit beloop.

Google Earth - Screenshot van het Heidebos anno 2013, met bovenaan duidelijk merkbaar de loop van de
‘Oude Lede’.
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De ‘monding’ van de ‘Oude Lede’ in noordoostelijke richting en de gracht ter hoogte van de knik bovenaan op
de kaarten (eigen foto’s, genomen op 17.04.2015).

Op basis van deze toponiemenanalyse, aangevuld met het bestuderen van de vorm van percelen in
het kaartenboek van 1663 en een terreinbezoek kunnen we de conclusies van Jongepier voor
Moerbeke ook doortrekken voor Wachtebeke: “Peat exploitation in the case study proved to be
concentrated in the northern part of the Late Glacial Moervaart depression, and, more surprisingly,
in the lower parts of a Pleistocene sandy ridge, more specifically in an oval-shaped depression
identifiable on the DEM.”37 Hij stelt dat schattingen van de dikte van de turflaag op de zandrug
hypothetisch blijven, maar dat de top van deze turflaag toch behoorlijk boven het huidige
grondwaterniveau moet zijn uitgerezen. Als we dan zien dat die ovaalvormige depressie in Moerbeke
in het westen grenst aan het grondgebied van Wachtebeke, mogen we misschien ook voor
Wachtebeke aanzienlijke turfwinning veronderstellen. Deze hypothese wordt onderbouwd door de
ruime interesse die abdijen en grote religieuze instellingen in de middeleeuwen hadden voor de
ontginning en uitbating van gronden in Wachtebeke, zoals blijkt uit het reeds vermelde artikel van
Van Bocxstaele.

4.2. Wachtebeke: een geval apart
Voor we ons onderzoek van de casus oostelijk Wachtebeke verder toelichten, willen we eerst de
grote algemene tendens in de evolutie van het bosbestand in Vlaanderen door de eeuwen heen
beknopt weergeven, zoals we die terugvinden in het standaardwerk van Tack e.a. Na de grote
middeleeuwse ontginningen was er een periode van vijf eeuwen waarin het bosareaal terug werd
uitgebreid.38 De periode 1760-1880 werd dan weer gekenmerkt door een moderne
37
38

I. Jongepier e.a., op. cit., p. 90.
G. Tack, P. Van Den Bremt en M. Hermy, op. cit., p. 29.
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ontginningsbeweging, die ontstond door een grote bevolkingsgroei en het gebruik van een nieuwe
brandstof in de vorm van steenkool.39 Vanaf 1880 tot op de dag van vandaag verdween stilaan de
economische waarde van het bos die ooit zo belangrijk was, maar er wordt toch geprobeerd om het
bosgebied te behouden omwille van de grote ecologische, wetenschappelijke en cultuurhistorische
waarde ervan.40
Wanneer we nu naar onze eigen casus kijken, zien we echter dat oostelijk Wachtebeke duidelijk
afwijkt van de algemene tendens in Vlaanderen. Voor de jaartallen 1663 en 1858-1862 konden we
respectievelijk aan de hand van het landboek en het kaartenboek, en van de Poppkaart en de
bijhorende kadastrale legger een zeer accurate berekening maken van de bosoppervlakte in elk
beloop van sectie C. We hebben ervoor gekozen om de oppervlaktes allemaal om te zetten naar de
hedendaagse oppervlaktematen. Voor de omzetting hebben we het standaardwerk van Paul
Vandewalle gebruikt.41 In het landboek wordt geen onderscheid gemaakt tussen naald- en loofbos,
maar in de legger van de Poppkaart wordt het bosareaal in 5 verschillende categorieën
onderverdeeld, namelijk ‘kapbosch’ klasse 1, 2 en 3 en ‘sperrebosch’ klasse 1 en 2. In de achteraan
bijgevoegde tabellen hebben we voor elk beloop de bosoppervlaktes zoals die voorkwamen in de 2
vooropgestelde periodes verrekend. Enkele kaarten zoals de Ferrariskaart en de kaart van het Dépôt
de la Guerre hebben we aanvullend gebruikt om de algemene evolutie nog beter te kunnen schetsen.
Sectie C heeft een oppervlakte van meer dan 7 km2. Tussen 1663 en 1858-1862 stijgt het bosareaal
van 56 hectare 33 are en 78 centiare tot 271 hectare 89 are en 18 centiare. Dat is een toename met
215 hectare 55 are en 40 centiare, of 382,61%. We moeten wel in het achterhoofd houden dat er
ongetwijfeld houtkanten waren in 1663, maar dat deze niet werden vermeld. De stijging van het
houtbestand zal dus iets minder groot zijn dan we zelf berekenden, als we deze niet vermelde
houtkanten konden meetellen. Desondanks kunnen we spreken van een enorme expansie van het
bosbestand in amper twee eeuwen tijd. Op onze zelf ingekleurde kaarten is deze evolutie zeer mooi
na te gaan. De groene kleur die we gebruikten voor bos komt op kaart 1 niet veel voor, maar op de
Ferrariskaart van ongeveer een eeuw later zien we een sterke uitbreiding. Deze tendens zet zich door
op kaart 3, waarop de situatie uit het midden van de 19de eeuw wordt weergegeven.
Om de algemene evolutie nog duidelijker te maken, willen we er een aantal belopen uitlichten. Deze
bevinden zich vooral op het grondgebied van het hedendaagse Heidebos. De belopen die hier niet
expliciet worden vermeld, zijn echter wel na te gaan in de tabellen die in de bijlagen te vinden zijn.
Vooral belopen 26 en 27 springen sterk in het oog. In deze belopen bestond in 1858-1862 meer dan
75% van de totale oppervlakte uit bos, terwijl dit twee eeuwen eerder veel minder was (resp. 26,48%
en 7,41%). Ook beloop 62 kent een grote aangroei van het houtbestand met 1514,88%. Maar zoals
reeds vermeld, is het bos in oostelijk Wachtebeke niet alleen beperkt tot het Heidebos, maar zijn er
ook nog andere houtrijke belopen te vinden. Zo wordt in beloop 22 tussen 1663 en 1858-1862 meer
dan 20 hectare akkerland omgezet in bos. Ook de belopen 20, 23 en 24 zijn tegen 1858-1862 voor

39

Ibid., p. 49.
Ibid., pp. 59-65.
41
P. Vandewalle, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Oostende,
Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 1984, p. 51.
40
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een groot deel bebost. Opmerkelijk is ook dat zonder uitzondering in elk beloop de bosoppervlakte
stijgt tussen 1663 en 1858-1862.
Bij wijze van voorbeeld beloop 62 op kaart en in tabelvorm:

Links: inkleuring van een kaart van beloop 62 (in W. De Coninck, “Langs Wachtebeekse wegen: een
heemkundige wandeling anno 1662”, in: Jaarboek Heemkundige Kring Oud-Wachtebeke, 23 (1989), p. 150), en
rechts het door ons ingekleurde overeenkomstige deel van de Poppkaart.

Beloop 62 (oppervlakte: 70ha 11a 17ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

9ha 29a
40ca

14ha 29a
50ca

3ha 2a
10ca

1ha 50a

Totale
oppervlakte
bos

Percentage
bos in het
beloop

1ha 89a 25ca

2,27%

1ha 70a

29ha 18a

41,62%

Verschil:

+ 27ha 28a
75ca

Procentuele
toename:

+ 1514, 88%

Sparrenbos
categorie 2

Er kan dus besloten worden dat het hout- en bosbestand in oostelijk Wachtebeke tussen het midden
van de 17de eeuw en het midden van de 19de eeuw een sterke toename kende. De oorzaken van deze
evolutie zullen in het hierna volgende socio-economische luik worden besproken. We kunnen
alleszins al opmerken dat onze onderzoekregio de moderne ontginningsbeweging, die als een
algemene tendens in Vlaanderen wordt gezien, niet kent.42 Het omgekeerde is zelfs waar. Tussen
1663 en 1858-1862 stijgt het houtbestand in de streek duidelijk.
42

G. Tack, P. Van Den Bremt en M. Hermy, op. cit., p. 49.
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5. Economische en sociale ontwikkelingen
5.1. Abdijen en religieuze instellingen
Om zicht te krijgen op de middeleeuwse en vroegmoderne economische betekenis van gebieden in
Wachtebeke kunnen we niet naast een aantal toponiemen die oude eigendomsstructuren verraden.
De grotere ‘spelers’ en hun aandeel in de ontginning van de Wachtebeekse gronden in de
middeleeuwen worden overzichtelijk behandeld in het eerder genoemde diepgravende artikel van
Jan Van Bocxstaele.
Een eerste voor ons belangrijk grootgrondbezitter is de Cisterciënzerabdij van Marquette bij Rijsel.
Vooral gravin Johanna van Constantinopel (1194-1244) bekrachtigde meerdere schenkingen aan deze
abdij, waar ze een zo grote voorliefde voor had dat ze er zich op het einde van haar leven terugtrok,
stierf en er zelfs begraven werd. Deze schenkingen betroffen vooral bunders ‘moer’ en ‘wastine’.43
‘Moer’ betekent zowel veengrond die nog moet ontgonnen worden, als de veenaarde die als
brandstof zal gebruikt worden of waaruit zout zal gestookt worden. ‘Wastine’ is woeste,
onbebouwde grond, ‘wildernis’, met dicht struikgewas begroeid land.44 Adriaan Verhulst verwijst ook
naar ‘wastine’ als “de weinig vruchtbare zandbodem die aan de oppervlakte komt, wanneer de
veengrond is weggehaald.”45 Van beloop 14 waren enkele percelen in volle eigendom van de
Marquetteabdij. De eigenaars van andere percelen betaalden een jaarlijkse cijns. Vandaar dat dit
gebied bekend stond als ‘Cheyns van Marquette’ (PDV). Kort hierna, in 1698, doen deze religieuzen al
hun Wachtebeekse bezittingen van de hand en verdween de abdij uit onze streken.46 Ook het
toponiem verdwijnt dan van de kaarten.
Beloop 16 was in 1663 integraal in het bezit van de abdij van ‘De Bijlokke’ en werd verpacht. In de
aanhef van de beschrijving van het beloop in het landboek van 1663 wordt dit gebied omschreven als
“ligghende noort oost van ’t voorgaende wesende pachtlant van de bijlocke, genaempt ’t land van
loos…”. Mogelijk ging het hier om gronden die waren overgegaan van de cisterciënzerinnenabdij van
Loos bij Rijsel naar die van de Bijloke in Gent.47 In 1797 werden de bezittingen van deze instelling
verbeurd verklaard en werd een inventaris aan de Gentse Commissie der Burgerlijke
Godshuizen overgemaakt.48 Vandaar dat in de leggers van zowel het Primitief Kadaster als van de
Poppkaart deze gronden eigendom zijn van ‘De Hospicen’ van Gent.
In beloop 23 en 24 vinden we op de figuratieve kaart van Pieter De Vos uit 1663 vermeldingen van
‘Ter Haeghen goet’ en ‘Cheyns van templier’. De eerste verwijst naar de cisterciënzerinnenabdij van
Ter Hagen, ca. 1230 gesticht in Zuiddorpe (Zeeland). De zusters werden er in de tweede helft van de
16de eeuw verjaagd door calvinisten en vestigden zich in Gent. In 1794 werd het klooster opgeheven.
De Tempeliers waren een geestelijke ridderorde die in 1307 door paus Clemens V opgeheven werd.
43

J. Van Bocxstaele, “Wachtebeke in de tijd der grote ontginningen”, in: Handelingen van de Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent, Gent, Academia Press, 32 (1978), pp. 90-96.
44
Ibid., p. 78.
45
A. Verhulst, Het landschap in Vlaanderen in historisch perspectief, Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,
1964, p. 43.
46
J. Van Bocxstaele, op. cit., p. 95.
47
W. De Coninck, op. cit., p. 53.
48
J. Van Bocxstaele, op. cit., p. 99.
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De goederen van de Tempeliers werden in Vlaanderen overgedragen aan de orde van de Joannieters.
Aan hen betaalden de bezitters van de percelen in beloop 23 en 24 een jaarlijkse cijns.49
Het 27ste beloop wordt ook nog ‘Aelmossenie van Ste Baafs’ genoemd (PDV). Het landboek uit 1663
heeft het over “saeylant geleghen binnen wachtebeke op d’heerlijchede van den wulfsdonck daer
men noemt d’allemoessenheyde van Ste Baefs”. Deze gronden sloten nauw aan bij de bezittingen
van de Sint-Baafsabdij in Wulfsdonk (Moerbeke), van waaruit het beheer over dit beloop verzekerd
werd. De eigenaars betaalden een jaarlijkse cijns, eerst aan de abdij, en na de opheffing ervan in het
midden van de 16de eeuw, aan het bisdom Gent. Op het einde van de 18de eeuw werd deze cijns
opgeheven.50

Afbeelding: RAG, Kaarten en plannen, nr. 685: “Figurative kaert der prochie van Wachtebeke, door P. De Vos,
gezworen landmeter, gemaekt ten verzoeke van de heer prelaet der abdye van St-Pieters, nevens Gent, om te
valideren in zyne zaek als heerscher jegens de grave van Watou; deze kaert gereguleert in conformiteyt van
den contracte in daete 24 meye 1515, aengegaen tusschen het klooster van de byloke, den pitancier van StPieters klooster en Jonc. Van Idegem, 14 november 1663.", met de besproken toponiemen van abdijen en
religieuze instellingen omkaderd.
49

W. De Coninck, op. cit., pp. 69-71. Een ‘aelmossenie’ is een verpleeginrichting voor behoeftigen en
hulpbehoevenden.
50
Ibid., p. 77.
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Belopen 58, 62 en 63 hebben het toponiem ‘TGoed Van Peenen’ (PDV) / Peenegoed (P). Dit is een
verwijzing naar het klooster van Onze-Lieve-Vrouw te Assenede. Aanvankelijk was dit sticht een
begijnhof met hospitaal. In 1457 gaan de zusters over tot de Orde van de Reguliere Kanunnikessen
van Sint-Augustinus en krijgt het sticht de titel van ‘Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth binnen
Assenede’. Rond 1578 werd het klooster ontbonden door de calvinisten. Pogingen om het achteraf
zijn vroegere luister terug te geven, mislukten.51 In Monasticon Belge wordt gesteld dat het klooster
kort na 1645 werd opgeheven, waarna de nog bestaande goederen werden verdeeld onder het
bisdom Gent en de abdij van Boudelo, maar in elk geval zijn in 1657-1659 de gronden volgens het
landboek nog in bezit van het klooster.52 De herkomst van de naam ‘Peene’ blijft evenwel
onduidelijk. Peene of Piennes was een heerlijkheid bij Kassel in Noord-Frankrijk, in het bezit van de
heren van Halewijn (cf. de gemeente Halluin in Frankrijk, net over de grens, voorbij Menen), tevens
Markiezen van Peene. Deze adellijke familie had ook eigendommen in Buggenhout en Baasrode (het
‘hof van Baasrode’ wordt in de 17de eeuw ‘hof van Peene’ ).53 Hadden zij oorspronkelijk iets met dit
Peenegoed te maken, bijvoorbeeld als schenkers aan het klooster van Assenede? Hoe dan ook, zowel
in het Primitief Kadaster van 1834 als in de kadastrale leggers bij Popp uit 1858-1862 blijken de
gronden van het Peenegoed in het bezit van één eigenaar, de adellijke familie Decourtebourne, net
als de heren van Halewijn afkomstig uit Noord-Frankrijk. De familie Decourtebourne was volgens de
kadastrale legger bij Popp gedomicilieerd in Gent. Prettig detail is dat het de markiezin
Decourtebourne was die in 1874 op haar kasteeldomein Slotendries in Oostakker in 1874 het
befaamde bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes liet aanleggen.54 Onduidelijk blijft hoe
de familie Decourtebourne het ‘Peenegoed’ heeft verworven.

5.2. Wachtebeke in 1663: cherchez les bois
Zoals hierboven beschreven, behoorde beloop 16 toe aan ‘De Bijlokke’ en waren de gronden in pacht
gegeven. Op gronden van beloop 23 en 24 rustte een cijns, door de eigenaars te betalen aan resp. de
cisterciënzerinnenabdij van Ter Hagen en de orde van de Joannieters. Idem voor de gronden van
beloop 27, waarop een cijns rustte aan de abdij van Sint-Baafs, later Boudelo. Belopen 58, 62 en 63
waren in 1663 eigendom van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw tot Nazareth.
Alle andere belopen tonen een sterke versnippering in eigendom. We kunnen op basis van het
landgebruik in oostelijk Wachtebeke in het midden van de 17de eeuw zeker spreken van een
landbouwgemeenschap, maar uit het landboek kunnen we moeilijk afleiden hoe deze werd
georganiseerd, omdat we niet met zekerheid kunnen zeggen of de percelen van elkaar werden
gescheiden of net gemeenschappelijk werden gebruikt. Inzake bewoning zien we, wanneer we
Wachtebeke op een topografische kaart bekijken, duidelijk dat we te maken hebben met een
lijndorp. De bewoning ligt hoofdzakelijk gesitueerd langs de baan die van Moerbeke via Wachtebeke
51

U. Berlière e.a., Monasticon Belge volume 7: Province de Flandre Orientale, Luik, Nationaal
onderzoekscentrum voor religieuze geschiedenis, 1984, deel IV, pp. 795-797.
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W. De Coninck, “Langs de Wachtebeekse wegen: een heemkundige wandeling anno 1663”, In: Jaarboek
Heemkundige Kring “Oud Wachtebeke”, 23 (1989), pp. 231-237.
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J. Moens, V. Ameels en K. De Groote, “Archeologisch noodonderzoek naar het voormalige Hof van Peene in
Baasrode (prov. Oost-Vl.)”, in: Relicta, 2011, 8, pp. 47-82.
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Onroerend Erfgoed Vlaanderen, “Onze Lieve Vrouwdreef (ID: 3469)”, in:
<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/3469>, geraadpleegd op 07.05.2015.
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naar Sint-Kruis-Winkel loopt, d.w.z. bovenop de in de inleiding beschreven zandrug. Dit is echter niet
de enige bewoning die we terugvinden. Zo zien we reeds op kaart 1 huizen langs de baan naar het
gehucht Overslag en is er een bewonerskern op de plaats waar belopen 17, 25 en 26 elkaar raken.
Naast deze concentratie van bewoning treffen we ook enkele ‘Einzelhöfe’ aan.
Land was doorgaans in gebruik door bewoners van hofsteden in de onmiddellijke omgeving, zoals in
beloop 14. Dit beloop telt 13 hofsteden en 50 percelen (waarvan nog vier in volle eigendom van de
abdij van Marquette). De eigenaars van de hofsteden bezitten ook het overgrote deel van de
landpercelen. Andere belopen kennen geen bewoning, zoals beloop 27. Hier zijn 25 percelenverdeeld
over 14 verschillende eigenaren. Dat het grondgebruik in de onderzochte belopen van 1663
hoofdzakelijk land is, is in het licht van de toestand van het bosareaal in 1858-1862 merkwaardig,
zoals hierboven al gezegd. Uit het landboek van 1663 blijkt dat dit gebied sterk ontgonnen was en
dat er intensief aan landbouw werd gedaan. De Wachtebeekse samenleving lijkt dus in de 17de eeuw
heel sterk op een ‘peasant economy’, waar op kleine, versnipperde percelen aan intensieve
bewerking werd gedaan om te voorzien in de levensbehoeften van de bewoners. We verwezen in
onze inleiding al naar de weinig vruchtbare grond die ofwel eigen was aan de zandrug die door
Wachtebeke loopt, ofwel het resultaat kon zijn van veenontginning in de middeleeuwen waarna
slechts ‘wastine’ overbleef, zoals Adriaan Verhulst stelt.55
Wat bos en hout betreft, stellen we vast dat het op kaart 1 lijkt alsof het houtbestand in 1663 enkel
bestond uit her en der verspreide percelen. Men kan de indruk krijgen dat we in 1663 met een open
landschap te maken hadden, omdat het landboek geen houtkanten en perceelrandbegroeiing
vermeldt, maar dit is zeer waarschijnlijk onjuist. Door het relatief beperkte bosbestand in oostelijk
Wachtebeke halverwege de 17de eeuw, moet de economische betekenis van deze houtige elementen
aanzienlijk geweest zijn. We mogen daarom veronderstellen dat dit deel van Wachtebeke zeker tot
het einde van de 18de eeuw een gesloten landschap vormde, gekenmerkt door kleine percelen
intensief bewerkt land, omgeven met houtkanten. Beloop 62 behield deze perceelvorm tot in de 19de
eeuw, zoals op de Poppkaart is te zien, en ook tot op de dag van vandaag zijn hier nog bomenrijen
tussen de percelen te bemerken.
Wanneer we de Ferrariskaart bekijken, zien we dat op het einde van de 18de eeuw de bebossing sterk
is toegenomen. Op deze kaart worden bovendien de meeste akkerpercelen en weilanden wel
duidelijk omgeven door een houtkant of bomenrij. Dat houtkanten ook op het einde van de 18de
eeuw nodig waren voor evident huishoudelijk gebruik en belangrijk voor het tegengaan van erosie
van landbouwgronden, is vanzelfsprekend.56 Zoals in Bossen van Vlaanderen wordt vermeld, waren
hagen en bomenrijen rond de percelen bijna alomtegenwoordig in Binnen-Vlaanderen, net omdat in
deze zandstreek in vroegere periodes enorm veel ontbossing had plaatsgevonden. Omdat er weinig
veeteelt was, waren dichte hagen wel niet echt nodig. Hierdoor bestonden de houtkanten eerder uit
opgaande bomen en knotbomen.57 Op kaart 2 zien we zeer goed de afbakening van de percelen door
de houtkanten en kunnen we ook de reeds vermelde sterke aangroei van het bosbestand zien. De
verklaring voor de evolutie naar bebossing kan vermoedelijk gevonden worden in de uitputting van
arme gronden op het einde van de 17de en in de eerste helft van de 18de eeuw, zodat ze niet langer
geschikt waren voor landbouw.
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5.3. De evolutie in het bosbestand in de 19de eeuw in relatie tot de
eigendomsverhoudingen
Op kaart 3 die de toestand in 1858-1862 weergeeft, kunnen we in algemene zin vaststellen dat er
meer bossen zijn dan in voorgaande eeuwen. Deze evolutie wordt bevestigd door het bestuderen tot
op perceelniveau van de kadasterkaart en bijhorende kadastrale leggers van zowel het Primitief
Kadaster van 1834 als de Poppkaarten van 1858-1862, en de vergelijking met de toestand uit 1663.
De toename voor de hele door ons onderzochte sectie C bedraagt bijna 400%, zoals uit de
samenvattende tabel hieronder blijkt:

Sectie C (oppervlakte: 718ha 37a 7ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

112ha
37a 60ca

82ha 74a
30ca

12ha 59a
19ca

58ha 74a
90ca

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte
bos in
bos
sectie C
56ha 33a
7,84%
78ca

5ha 43a
20ca

271ha 89a
18ca

Verschil:

+ 215ha
55a 40ca

Procentuele
toename:

+ 382,61%

37,85%

Welke houtsoorten treffen we nu aan in de bestudeerde sectie C? Deze oefening is moeilijk te
maken. In het landboek wordt enkel ‘bosch’ vermeld, zonder verdere toelichting. Wel werd er soms
in plaats van ‘bosch’ gesproken over ‘land beplant met populiere boomen’ of ‘land beplant met
eeckenboomen’. Hieruit kunnen we echter moeilijk conclusies trekken over welke boomsoorten in
ons gebied nu juist overheersten in het midden van de 17de eeuw. Op de Ferrariskaart wordt
gebruikelijk het onderscheid wel gemaakt tussen naald- en loofbos, maar in onze regio vinden we op
de kaart enkel loofbossen terug. Verdere specificatie is hier niet mogelijk. We kunnen er wel van
uitgaan dat de meest voorkomend boom- en houtsoorten waarschijnlijk els, eik, berk, wilg, es en
sporkehout waren.58
In de kadastrale leggers bij de kaarten van het Primitief Kadaster uit 1834 wordt onderscheid
gemaakt tussen ‘sparbosch’, ‘kapbosch’ en ‘eikbosch’. Wanneer we de legger en de kaart naast
elkaar leggen, zien we zeer goed dat alle houtkanten rond de landbouwpercelen als ‘kapbosch’
worden omschreven en dat de grotere bospercelen ofwel als ‘sparbosch’ ofwel als ‘eikbosch’ worden
benoemd. Dit is logisch. Houtkanten en perceelrandbegroeiing leveren hout van mindere kwaliteit op
dat de eigenaar van het land onmiddellijk ten goede kwam voor dagelijks gebruik. De grotere
homogene bospercelen hadden doorgaans een hogere financiële waarde, die kon verzilverd worden
op de houtmarkt.
58

Ibid., p. 89.
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Een interessant voorbeeld van de economisch betekenis van de bossen uit het Peenegoed vonden
we terug in de Gazette van Gent van donderdag 12 december 1816, op pagina 3. Graaf Amédie
Decourtebourne laat openbaar een ‘considerabele partye zeer schoone opgaende eyken Boomen’
verkopen uit het bosbestand van zijn grond:59

Het is dan ook geen toeval dat grotere en kwaliteitsvolle bospercelen doorgaans in het bezit waren
van (rijkere) families die niet in Wachtebeke zelf woonden, maar in Gent of zelfs Tielt. Ook ‘de
hospicen’ in Gent mogen we bij de grootgrondbezitters rekenen, met vooral bospercelen in het
gebied dat ‘De Bijlokke’ werd genoemd (cf. supra). De familie Decourtebourne spant de kroon met
meer dan 200 hectare grondbezit, overeenkomend met het Peenegoed. Het ging daarbij evenwel
vooral om gewone bospercelen (eikenbossen zoals uit het krantenartikel blijkt) en houtkanten. Hun
aandeel in het bestand van sparenbossen is zeer gering. Grote eigenaars van sparrenbossen zijn de
families Geuquier uit Gent (vooral in beloop 26) en in mindere mate de familie Plettinck-Straek uit
Tielt.
Voor het overige stellen we in de kadastrale leggers bij de Poppkaart bij de kleinere eigenaren van
bospercelen een grote versnippering vast. In de meeste gevallen gaat het om landbouwers uit
Wachtebeke zelf of in een enkel geval uit Zaffelare of Zuiddorpe in Nederland, die er naast land ook
enkele percelen bos bezitten. Een aantal eigenaren blijkt gedomicilieerd te zijn in Gent: een
rentenier, twee ‘doctoren’, een advocaat, een makelaar, een begijn (!), en enkele ‘négociants’ en
kleinere ‘eigenaars’. Ook bakkers (uit Wachtebeke en Zaffelare), olieslagers (uit Moerbeke en
Sleidinge) en de lokale smid en ‘potbakker’ bezaten er enkele bospercelen, allicht voor eigen gebruik,
zoals het aanmaken van vuur in hun ovens. Tenslotte treffen we ook de lokale gemeenteontvanger,
‘mulder’ en kleermaker aan. In het geval van deze kleinere eigenaars zijn de bospercelen doorgaans
gecatalogeerd als ‘bosch’.
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“Vendide van eene considerable partye zeer zwaere opgaende eyken Boomen, binnen de prochie van
Wachtebeke”, in: Gazette van Gend, 12.12.1816.
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We merkten op dat zowel in de leggers van het Primitief Kadaster als bij de Poppkaarten toch ook
frequent melding wordt gemaakt van naaldbos. Wanneer we echter de vergelijking maken met de
kadastrale gegevens van Popp, zien we dat een groot deel van de percelen die in het Primitief
Kadaster ‘sparbosch’ worden genoemd, enkele decennia later gewoon als loofbos worden
weergegeven. Het bosbestand bestaat bijgevolg op de Poppkaart vooral uit loofbos van categorie 1
en 2. Het naaldhout is vooral van categorie 1. Zowel het Primitief Kadaster uit 1834 als Popp in 18581862 maken een onderscheid tussen vijf categorieën bos, die elk op een andere manier belast
werden. Kapbos categorie 1 wordt het zwaarst belast. Kapbos categorie 2 en 3 worden op dezelfde
manier belast als sparrenbossen van resp. categorie 1 en 2. De belastingschalen waren m.a.w. in een
periode van ongeveer 20 jaar onveranderd gebleven.
Hoe dan ook blijkt uit de kadastrale gegevens bij Popp dat naaldbossen in 1858-1862 in de door ons
onderzochte sectie C slechts een beperkt deel uitmaken van de totale bosoppervlakte, te weten
23,6%, tegen 76,4% ‘gewone’ bossen, of dus minder dan een vierde.
Het vermoeden bestaat dat de evolutie van bos naar naaldbos zich na 1858-1862 nog sterker heeft
doorgezet, en dat om aanwijsbare economische redenen. Een bewijs daarvoor wordt geleverd door
de veelvuldige vermelding van ‘s’ voor ‘sapin’ op de kaart van het Dépot de la Guerre. Thuysbaert
haalt voor deze evolutie meerdere factoren aan. Om te beginnen verwijst hij naar het afnemend
belang van kapbossen door het aandeel van steenkool als brandstof: “De kolen maakten het hout
minderwaardig en zoo zien wij reeds in 1875 dat de kapbosschen verdwijnen”, en hij vervolgt: “Het
kaphout en de hoogstammige boomen werden dus weldra niet meer als voornaamste uitbating
aanzien. De sparrebosschen integendeel vermeerderden in de XIXe eeuw.” 60
Om deze evolutie te verklaren, citeert hij vervolgens uit het werk L’Agriculture Belge van E. De
Laveleye uit 1878, 20 jaar na Popp: “Quand le bois a de 28 à 30 ans, on le vend à raison de 5 à 8
francs la verge (14,85 m. c.) soit de 3.000 à 4.000 frs l’hectare. Le bois est abattu et débité par
l’acheteur, d’après la taille des arbres, soit en perches pour houblonnière, à raison de 35 à 40 francs
le cent, soit en bois de houillère à 21 francs le mètre cube, soit enfin en gîtages, solives ou bois de
boulanger. On donne au bois de houillère une longueur qui varie de 1,25 m. à 2,50 m. de longueur.”61
Conclusie is dat het vooral de uitbating van kolenmijnen is die in de tweede helft van de 19de eeuw
de kapbossen verder zal doen wijken voor sparrenbossen. Daarnaast diende het sparrenhout
blijkbaar ook voor hopstaken, de bouw van woningen en de constructie van gebinten.
Op te merken is volledigheidshalve ook dat elke hofstede in de kadastrale legger bij de Poppkaart
aanpalend een boomgaard blijkt te hebben. Ongetwijfeld stonden hier fruitbomen, waarvan de
vruchten konden worden gegeten of verwerkt.
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Detail uit de kaart van het Dépot de la Guerre, met vooral sparrenbossen op Wachtebeeks grondgebied (eigen
rode omcirkeling van ‘s’).

5.4. Terug naar de toekomst
Toen de vzw Natuurreservaten in 1996 het Heidebos aankocht, kwam een einde aan speculaties dat
hier al dan niet een golfterrein zou aangelegd worden. Meteen na de aankoop werd een lokale
afdeling van deze natuurvereniging opgericht om het beheer van dit gebied te verzekeren. Er werd
vastgesteld dat het Heidebos hoofdzakelijk bestond uit aangeplante naaldbossen, met vooral grove
dennen en in mindere mate de lork, Corsicaanse spar en de fijnspar. Natuurbeheerders gingen over
tot het uitdunnen van deze eenzijdige aanplantingen om het bos te laten evolueren naar een
natuurlijk loofbos. Om de voor vagen en schrale zandgronden typische heideplanten een nieuwe
kans te geven, werden bijkomend grote delen van het bos opnieuw opengemaakt. Daarbij werd
vooral de strijd aangebonden met de Amerikaanse vogelkers en de adelaarsvaren. Het resultaat nu is
een gebied met een grote diversiteit aan biotopen zoals loof- en naaldbos, verlaten akkers,
struwelen, heide en droge graslanden. De toegankelijkheid werd verbeterd en informatieborden
moeten de bezoeker wegwijs maken in het hedendaagse Heidebos.62
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Natuurpunt, “Heidebos”, in: <http://www.natuurpunt.be/natuurgebied/heidebos>, geraadpleegd op
08.05.2015.
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Open grasland in wat vroeger beloop 63 was (eigen foto, genomen op 17.04.2015).

6. Besluit
Bij ons onderzoek naar het bosbestand in het oostelijk deel van Wachtebeke (sectie C op de
Poppkaart) waren we uitgegaan van een aantal concrete vragen. Wat met de historiek van het
actuele Heidebos? Was er een evolutie in het bosbestand tussen de 17de en 19de eeuw? Konden
toponiemen en eigendomsstructuren ons meer informatie geven over bodemgesteldheid en –
gebruik vóór de 17de eeuw? Hoe evolueerde dit gebied in moderne tijden en onder invloed van welke
economische factoren? Niettegenstaande de contouren waarbinnen ons onderzoek geschiedde,
begrensd waren en onze tijd beperkt, kunnen we in deze paper toch enkele bescheiden en
voorzichtige conclusies formuleren.
Om te beginnen hebben zowel ontginningsgegevens van abdijen en religieuze instellingen, als oude
water- en veentoponiemen en landschappelijke elementen op kaarten en op het terrein ons de
stelling van Iason Jongepier doen bijtreden dat veenontginning en turfwinning lang een belangrijke
economische factor geweest zijn in dit deel van Binnen-Vlaanderen, zelfs in wat algemeen
beschouwd wordt als een strook met droge zandgronden. Zo hebben de aard en het traject van wat
al in de 17de eeuw als ‘Oude Lede’ bekend stond en de percelering rond deze gracht op kaarten bij
het landboek van 1663 (die we, prettige bijkomstigheid, van verdere beschimmeling in de kelders van
het gemeentehuis van Wachtebeke hebben kunnen redden) het vermoeden van middeleeuwse
turfwinning in ook dit gebied versterkt.
De vergelijking tussen bodemgebruik volgens landboeken van 1657-1659 en 1663 enerzijds, en de
kadastrale leggers bij de Poppkaarten uit 1858-1862 anderzijds leerde ons dat, in tegenstelling tot
wat men zou kunnen denken, er net een sterke toename van het bosareaal heeft plaats gevonden.
Vele percelen die in de 17de eeuw land waren, bleken twee eeuwen later bos te zijn geworden. Die
tendens is ook al merkbaar op de Ferrariskaart uit 1771-1778. Het bosaandeel in de totale
24

oppervlakte van het door ons onderzocht gebied gaat van bijna 8 naar bijna 38 percent. Als oorzaak
kan men denken aan de geleidelijke uitputting van de zanderige grond, waardoor
landbouwactiviteiten er mettertijd plaats maakten voor verruiging van het land en bebossing.
Inzake de aard van de bossen stelden we vast dat er in de tweede helft van de 19de eeuw een
evolutie waar te nemen is van loofbos naar sparrenbos. Steenkool nam de plaats in van hout als
brandstof, en de economische ontwikkeling van de mijnbouw vroeg om sparrenhout. Het waren dan
ook vooral de grote, niet in Wachtebeke en onmiddellijke omgeving wonende eigenaren die hun
bospercelen met sparrenaanplant op die manier konden laten renderen. Kleinere en lokale eigenaren
hielden het doorgaans bij traditioneel kaphout, allicht voor eigen gebruik.
Het toponiem ‘Heidebos’ tenslotte kwam tot onze verrassing pas voor de eerste keer voor op een
kaart uit de tweede helft van de 19de eeuw. Achteraf, en op basis van de hierboven geformuleerde
conclusies, werd dit begrijpelijk. In de loop van de 20ste eeuw bleven aangeplante naaldbossen met
vooral grove dennen het landschap domineren, tot in 1996 het gebied in handen kwam van
natuurbeheerders. Hun bedoeling was het om het bos te laten evolueren naar een natuurlijk loofbos
en de voor vagen en schrale zandgronden typische heideplanten een kans te geven. Of daarmee aan
een historisch correcte reconstructie wordt gedaan, is zeer te betwijfelen, maar het resultaat nu –
een gebied met een grote diversiteit aan biotopen zoals loof- en naaldbos, verlaten akkers,
struwelen, heide en droge graslanden – is alleszins recreatief en natuurkundig een verrijking in onze
bosarme streken.

Infobord dat de bezoeker wegwijs moet maken in het Heidebos (eigen foto, genomen op 17.04.2015).
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7. Tabellen met evolutie bos- en houtbestanden
Beloop 14 + 58 (oppervlakte: 76ha 46a 81ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

32a 20ca

4ha 95a
40ca

3ha 93a
60ca

-

Sparrenbos
categorie 2

-

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
2ha 54a 1ca
3,32%
9ha 21a
20ca

Verschil:

+ 6ha 67a
19ca

Procentuele
toename:

+ 262, 66%

12,05%

Beloop 15 (oppervlakte: 26ha 71a 78ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

5ha 29a
30ca

6ha 43a
50ca

41a 30ca

1ha 26a
10ca

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
1ha 6a 50ca

3,99%

94a 20ca

14ha 34a
40ca

53,69%

Verschil:

+ 13ha 27a
90ca

Procentuele
toename:

+ 1246,85%

Beloop 16 (oppervlakte: 28ha 55a 39ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

-

5ha 8a
10ca

-

-

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
-

0,0%

-

5ha 8a 10ca

17,79%

Verschil:

+ 5ha 8a
10ca

Procentuele
toename:
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Beloop 17 (oppervlakte: 37ha 50a 39ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

1ha 57a
20ca

-

-

-

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
31a 49ca

0,84%

-

1ha 57a
20ca

4,19%

Verschil:

+ 1ha 25a
71ca

Procentuele
toename:

+ 299,21%

Beloop 18 (oppervlakte: 65ha 98a 21ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

15ha 3a
90ca

6ha 19a
40ca

-

51a 70ca

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
1ha 66a
2,53%
96ca

-

21ha 75a

Verschil:

+ 20ha 8a
4ca

Procentuele
toename:

+ 1202,71%

32,96%

Beloop 19 (oppervlakte: 21ha 3a 44ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

-

23a 60ca

12a 80ca

-

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
-

0,0%

-

36a 40ca

1,73%

Verschil:
Procentuele
toename:

+ 36a 40ca
-
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Beloop 20 (oppervlakte: 22ha 70a 70ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

8ha 94a
10ca

6ha 99a
70ca

48a 80ca

85a 80ca

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
2ha 75a
12,14%
55ca

-

17ha 28a
40ca

Verschil:

+ 14ha 52a
59ca

Procentuele
toename:

+ 527,25%

76,12%

Beloop 21 (oppervlakte: 92ha 31a 52ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

-

75a 30ca

-

-

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
-

0,0%

-

75a 30ca

0,82%

Verschil:
Procentuele
toename:

+ 75a 30ca
-

Beloop 22 (oppervlakte: 36ha 98a 85ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

8ha 90a
40ca

12ha 22a
50ca

76a 30ca

67a 20ca

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
3ha 39a
9,18%
43ca

85a 90ca

23ha 42a
30ca

Verschil:

+ 20ha 2a
87ca

Procentuele
toename:

+ 590,07%

63,33%
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Beloop 23 (oppervlakte: 16ha 8a 18ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

5ha 5a
40ca

1ha 13a
70ca

15a 70ca

1ha 23a
30ca

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
1ha 31a
8,16%
31ca

-

7ha 58a
10ca

Verschil:

+ 6ha 26a
79ca

Procentuele
toename:

+ 477,34%

47,14%

Beloop 24 (oppervlakte: 11ha 58a 67ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

4ha 23a
50ca

1ha 37a
60ca

-

-

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
-

0,0%

-

5ha 61a
10ca

48,43%

Verschil:

+ 5ha 61a
10ca

Procentuele
toename:

-

Beloop 25 (oppervlakte: 88ha 45a 59ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp

20ha 14a
90ca

11ha 44a

1ha 10a
10ca

10ha 40a
30ca

Sparrenbos
categorie 2

16a 50ca

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
10ha 37a
11,72%
1ca
43ha 25a
18,90%
80ca

Verschil:

+ 32ha 88a
79ca

Procentuele
toename:

+ 317, 14%
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Beloop 26 (oppervlakte: 88ha 23a 75ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

22ha 5a
10ca

7ha 33a
50ca

15a 60ca

38ha 2a
90ca

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
23ha 36a
26,48%
51ca

1ha 67a
90ca

69ha 25a

Verschil:

+ 45ha 88a
49ca

Procentuele
toename:

+ 196,38%

78,48%

Beloop 27 (oppervlakte: 17ha 2a 6ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

6ha 74a
10ca

1ha 82a
70ca

-

4ha 27a
60ca

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
1ha 26a
7,41%
11ca

8a 70ca

12ha 93a
10ca

Verschil:

+ 11ha 66a
99ca

Procentuele
toename:

+ 925,37%

75,97%

Beloop 62 (oppervlakte: 70ha 11a 17ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

9ha 29a
40ca

14ha 29a
50ca

3ha 2a
10ca

1ha 50a

Totale
oppervlakte
bos

Percentage
bos in het
beloop

1ha 89a 25ca

2,27%

1ha 70a

29ha 18a

41,62%

Verschil:

+ 27ha 28a
75ca

Procentuele
toename:

+ 1514, 88%

Sparrenbos
categorie 2
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Beloop 63 (oppervlakte: 18ha 60a 56ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie
categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

4ha 78a
10ca

2ha 45a
80ca

2ha 42ca
89a

-

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte bos in het
bos
beloop
6ha 39a
34,38%
65ca

-

9ha 66a
79ca

Verschil:

+ 3ha 27a
14ca

Procentuele
toename:

+ 51, 14%

51,96%

Sectie C (oppervlakte: 718ha 37a 7ca)
Bos
Bos
Bos
Sparrenbos
categorie categorie categorie categorie 1
1
2
3
Landboek
1663
Popp
18581862

112ha
37a 60ca

82ha 74a
30ca

12ha 59a
19ca

58ha 74a
90ca

Sparrenbos
categorie 2

Totale
Percentage
oppervlakte
bos in
bos
sectie C
56ha 33a
7,84%
78ca

5ha 43a
20ca

271ha 89a
18ca

Verschil:

+ 215ha
55a 40ca

Procentuele
toename:

+ 382,61%

37,85%
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8. Opgave van bronnen en literatuur
8.1. Bronnen
Kaarten
Sint-Niklaas
Documentatiecentrum van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas
-Topografische kaart van België door het Etablissement Géographique de
Bruxelles, fondé par Ph. Vander Maelen met linksboven de stempel van het
Dépot de la Guerre, 1:20.000, kaartblad 2-16 (Zelzaete).

Gent
Universiteitsbibliotheek Gent
-Atlas cadastral parcellaire de la Belgique door P. C. Popp, 1:5.000,
kaartbladen 1492/1434-1437 (Wachtebeke) en bijhorende kadastrale legger.
Rijksarchief Gent
-kaarten en plannen, nr. 684: “Figurative kaert der prochie van Wachtebeke”,
door Pieter De Vos, gezworen landmeter, “gemaekt ten verzoeke van de heer
prelaet der abdye van St-Pieters, nevens Gent, om te valideren in zyne zaek
als heerscher jegens de grave van Watou; deze kaert gereguleert in
conformiteyt van den contracte in daete 24 meye 1515, aengegaen tusschen
het klooster van de byloke, den pitancier van St-Pieters klooster en Jonc.
Steven Van Idegem, 14 november 1663.”
-Kaarten en plannen, nr. 685: “Figurative kaert der prochie van Wachtebeke,
door P. De Vos, gezworen landmeter, gemaekt ten verzoeke van de heer
prelaet der abdye van St-Pieters, nevens Gent, om te valideren in zyne zaek
als heerscher jegens de grave van Watou; deze kaert gereguleert in
conformiteyt van den contracte in daete 24 meye 1515, aengegaen tusschen
het klooster van de byloke, den pitancier van St-Pieters klooster en Jonc. Van
Idegem, 14 november 1663."

Brussel
Koninklijke Bibliotheek van België
-Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik,
1:11 520, kaartblad 45 (Sas van Gent).
Nationaal Geografisch Instituut
- Topografische kaart van België, 1:10 000, kaartblad 14/7N (Wachtebeke).

Land- en kaartenboeken
Gent
Rijksarchief Gent
-Ambacht Assenede, Financiën en fiscaliteit, land-en quoteboeken,
Wachtebeke, nr. 236: “Landboek genaamd "Evenynckbouk" van de parochie
Wachtebeke opgemaakt per beloop (nummer, ligging en hemelse breedte,
bedrag, eigenaar), 1663”.
-Ambacht Assenende, Financiën en fiscaliteit, land- en quoteboeken,
Wachtebeke, nr. 235: “Landboek van de parochie Wachtebeke opgemaakt
door Bartholomeus de Buck per beloop (nummer, eigenaar en pachter,
ligging en grootte, prijs werd niet ingevuld), 1657-1659.”

Wachtebeke
Gemeentearchief Wachtebeke
-afdeling kadaster, kaartenboek uit 1751 horende bij het “Evenynckbouk”.
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