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Kaartbijlagen 

2 Inleiding 
 

Het meersengebied bij Assebroek is van oudsher een bijzonder aantrekkelijk gebied.  Van de eerste 
sedentaire bewoners 10.000 jaar terug tot de meerwaardezoeker van vandaag: allen voelen ze zich 
aangetrokken tot de meersen. 

Het gebied heeft voor de moderne mens heel wat troeven.  Zo is het een open gebied in de nabijheid 
van het historische Brugge.  Maar er is ook de hoge belevingswaarde gebaseerd op een fraai (en 
beschermd) landschap, met tal van bijzondere planten en dieren.  Zelfs onder de grond vallen er 
spannende zaken te beleven.  Er is enerzijds de welbekende circulaire structuur, een overblijfsel van 
een middeleeuws kasteel.  Anderzijds bestaat het hele gebied uit een aaneengeschakelde reeks 
zogenaamde “gavers”.  Dit zijn een soort “vennen maar buiten de hei” waarvan de zandige bodem 
bedekt is met een dikke witte laag moeraskalk (Slabbaert et al., 2008). 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen, dat de Vlaamse overheid de afgelopen jaren sterk investeerde 
in het meersengebied nabij Assebroek.  Zodat we de waarde ervan kunnen behouden en tezelfdertijd 
ontsluiten voor recreant, gebruiker en bewoner. 

Dit gebied fungeert als “laboratorium” voor de ontwikkeling van nieuwe-oude-kennis over hooiland in 
Vlaanderen.  Daarom is er veel over gekend.  Het gebied dient sinds jaar en dag ook als 
voorbeeldgebied in interne en externe opleidingen, waardoor het ook relatief bekend is in de rest van 
Vlaanderen. 
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3 Administratieve gegevens 

3.1.1  Situering 
 

De Assebroekse Meersen zijn deels gelegen op het grondgebied van de gemeentes Brugge 
(Assebroek), Oostkamp en Beernem (Oedelem).  Het ligt ten oosten van Brugge en ten zuiden van 
Ver- Assebroek. Het komt bijna “tot onder de torens van Brugge”.  Het is in dat opzicht de Brugse 
evenknie van het welbekende Bourgoyen- Ossemeersen te Gent. Langs het oosten sluit het aan op de 
Cuesta van Oedelem. Die heeft op zijn beurt aansluiting op de Meetjeslandse bossengordel (Burkel, 
Drongengoed, Leen, Lembeekse Bossen).  Het vormt zo het beginpunt van een grote groenstructuur 
die doorloopt tot in het Waasland. 

Het gebied is benoemd naar het meest bekende deel ervan: de Assebroekse Meersen sensu stricto.  
Maar het omvat in de betekenis die wij eraan geven ook de aanpalende meersengebieden, die eigen 
afwijkende namen dragen.  En het bevat evengoed een reeks kleine zandrugjes, bosjes enz.  Het 
vormt zo een fraai landschappelijk geheel. 

 
Figuur 1 zicht op de Assebroekse Meersen s.s. in zuidelijke richting (VLM, 2011) 
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Figuur 2 Zicht op de Assebroekse Meersen s.s. in noordelijke richting (VLM, 2011) 

 
 

 
Het gebied bestaat uit een aantal deel-entiteiten met een eigen toponiem. De Gemene Weiden (zie 
verder) situeren zich tussen het Sint- Trudoleke en het kasteeldomein Bergskens, deze gebieden 
omvatten een 50-tal ha. De Loweiden omvatten een 30-tal ha en worden vaak in één adem genoemd 
met de Gemene Weiden. Deze zijn gelegen ten noorden van de weg Assebroek – Oedelem en ten 
zuiden van Ryckevelde – ’t Wit zand op Oedelems grondgebied, deze vallen buiten het kader van dit 
dossier. Daarnaast hebben we nog de Chartreuze Meersen en de Steenbrugse Bosjes. 
 
De naam Assebroek betekent letterlijk ‘Orsebroek’ (= paardenmoeras) (Kimpe, 1984) terwijl anderen 
‘water- moeras’ (as-broek) (schr. Med. J.Burny, 2003), als verklaring naar voor schuiven. Broek 
betekent hier eerder moerasbos (mond. med. Paul Vandenbrempt).  
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3.1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

3.1.2.1 Algemene gegevens 
 
 
Eigendom en eigenaar 
 
Dit beheerplan van de Assebroekse Meersen behelst 99ha 75a 56ca.  Waarvan 47ha 07a 82 a reeds 
is aangewezen als Vlaams reservaat (MB van 22/07/2002). 
 
De eigenaar is het Vlaams Gewest. 
 
 
Beherende administratie: 
 
Vlaamse Overheid 
Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Graaf de Ferrarisgebouw, 4de verdieping, Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 
Tel 02/553.81.02 of 02/553.76.83 
Fax 02/553.76.85 
Website: http://www.natuurenbos.be/ 
Administrateur-generaal: Marleen Evenpoel 
 
 
Buitendienst West-Vlaanderen 
 
Jacob van Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 
8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 
Tel 050/24.77.64 
Fax 050/24.77.45 
E-mail wvl.anb@vlaanderen.be 
Provinciaal Directeur : Stefan Borry 
Celhoofd Beheer: Wim Pauwels 
Regiobeheerder voor regio Brugge-Leiestreek: Theo Vitse 
 
 
 
Boswachter 
 
Rik Delameillieure  
Poperbosstraat 13  
8820 Torhout 
Tel 050/67.83.06 
GSM 0479/99 82 12 
E-mail rik.delameillieure@lne.vlaanderen.be  
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3.1.3 Erfdienstbaarheden, voorwaarden uit aankoopakten, pacht, 
gebruiksovereenkomsten 

3.1.3.1 Verkeer koeiedreef 
Op 16 april 2012 werd door het Brugse College van Burgemeester en Schepenen de verandering van 
het aanvullend reglement op het wegverkeer in de Koeiendreef goedgekeurd (zie bijlage 2). De 
veranderingen zijn volgens het besluit: 

 Artikel1.- De bestaande aanvullende reglementen op het wegverkeer van de Koeiendreef worden 
opgeheven. 

 Artikel2.- In de Koeiendreef wordt, ter hoogte van de dreef naar de Assebroekse Meersen, de 
toegang in beide richtingen verboden voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee 
wielen en van motorfietsen met zijspan. Deze reglementering zal aangeduid worden door het 
aanbrengen van verkeersborden fig. C5. Tevens zal voorsignalisatie aangebracht worden ter 
hoogte van de kruispunten met Michel van Hammestraat en Kerkdreef. 

 Artikel3.- Onderhavig besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse 
Overheid. 

3.1.3.2 Protocol integraal waterbeheer 
Op 7 december 2009 werd er een overeenkomst getekend betreffende de uitvoering van het project 
integraal waterbeheer meersengebied rond Assebroek. Er werden afspraken gemaakt met betrekking 
tot de uitvoering van het integraal waterhuishoudingsproject rond de Meersen in de omgeving van 
Assebroek en het beheer van de kunstwerken in de toestand na de uitvoering. De overeenkomst werd 
ondertekend door de Polder Sint-Trudoledeken, de gemeente Beernem, de stad Brugge, het Vlaams 
Gewest (ANB), de provincie West-Vlaanderen, het bekkenbestuur van het Bekken van de Brugse 
Polders.  (zie bijlage 2) 

3.1.3.3 Jacht 
In het kader van aankooponderhandelingen met vorige eigenaars werd een uitdovend jachtrecht 
voorzien voor de toenmalige jachtrechthouder.  In het recreatief meess gevoelige deel komt dit 
jachtrecht eind 2012 te vervallen (zie fig).  In de overblijvende percelen werd het jachtrecht levenslang 
voorbehouden aan de jachtrechthouder meneer Lambert.  Dit zorgt in praktijk voor weinig hinder.  Er is 
geen vaste einddatum voorzien maar gezien de leeftijd van de jachtrechthouder zal ook dit jachtrecht 
binnen een redelijke termijn uitdoven. 

 

Figuur 3 Overzicht jachtsituatie 

3.1.4 Perceelsindeling 
(zie kaartbijlage 2a, 2b, 2c en 2d): 
 
Het gebied wordt volgens een hiërarchisch systeem ingedeeld.  De patriomoniumdatabank hanteert 
een analoog systeem dat in essentie uit 4 mogelijke niveau’s bestaat. Er wordt gewerkt met 
deelgebieden, blokken, percelen en deelpercelen.  Tussen haakjes en cursief geven we de 
gebruikte termen weer uit de nota van Waterinckx et al., 2009. 
 
Een perceel (beheereenheid) is de kleinste stabiele beheerseenheid.  In regel is een perceel 
begrensd door duurzaam zichtbare grenzen. Deze blijven ook na realisatie van het beheerplan 
herkenbaar bestaan.  Voorbeelden van dit soort grenzen: hagen, sloten, wegen, bosrand,… 
Het eerste beschikbare cijfer (“0”) wordt bij voorkeur voorbehouden voor een nogal afwijkend 
perceel binnen dit blok (bv. een voormalige zandwinnigsput, een eendekooi,…).  Dit vergemakkelijkt 
het memoriseren van de gebruikte codes. 
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Een deelperceel is per definitie tijdelijk.  Van zodra dit kan, worden de deelpercelen samengevoegd 
tot een perceel en kennen ze het zelfde beheer.  Het werken met deelpercelen is nuttig om te kunnen 
blijven verwijzen naar een kleiner geheel, terwijl men tegelijkertijd voor een ander doel reeds met het 
perceelsnummer kan werken.  Een afwijkende beheersgeschiedenis kan er de oorzaak van zijn dat 
een perceel zich niet gelijk ontwikkelt.  Deze verschillen zijn per definitie tijdelijk.  Voorbeeld: een als 
één akker bewerkt stuk land dat bestaat uit meerdere kadasterpercelen.  De verschillende eigenaars 
verkopen niet gelijktijdig.  Het zichtbare verschil in terreincondities dat hier het gevolg van is, vervaagt 
opnieuw na verweving van alle kadasterpercelen binnen dit perceel (na een voldoende lange periode 
met gelijk beheer).  Per definitie zijn alle actuele of historisch relevante grenzen in een gebied 
minstens op dit niveau gedefinieerd. 
Een dergelijke fijne indeling laat ook toe, om inventarisatiegegevens met een minimum aan verlies van 
nauwkeurigheid te vertalen naar bv. UTM-codes. 
Uitzonderlijk kan een deelperceel ook op termijn als een afzonderlijk duurzaam herkenbaar 
beheersperceel blijven bestaat.  Dit is enkel het geval, als de nummers die men binnen een bepaald 
blok kan toewijzen zijn uitgeput (= meer dan 10 percelen in een blok). 
Een bis-aanduiding slaat steeds op bebouwde percelen, ev. met tuin. 
 
Een blok (beheerperceel) is dan weer een groepering van een tiental percelen.  Bij voorkeur heeft een 
blok (grotendeels) het zelfde beheer.  Dit laat toe zo veel als mogelijk te werken met een grovere 
schaal, die in principe makkelijk memoriseerbaar moet zijn.  De grenzen van een blok zijn bij voorkeur 
iets ‘harder’ gekozen dan die tussen percelen en zeer eenvoudig herkenbaar in het terrein, ook op 
grofschaliger kaarten. 
 
Tenslotte wordt soms gewerkt met deelgebieden (beheerblok).  Ze ontlenen hun lettercode aan een 
plaatselijk toponiem.  Dit moet opnieuw het memoriseren vergemakkelijken. 
 
Een voorbeeld ter verduidelijking: 
  
Een voorbeeld ter verduidelijking: 
A30 
A slaat op het deelgebied bij Assebroekse Meersen sensu stricto 
0 geeft aan dat het een perceel betreft uit blok 3 
30 geeft aan dat dit een afwijkend perceel is.  In dit geval betreft dit bv. het driehoekig perceel, pal aan 
de ingang van het gebied. 
 
De deelgebieden zijn 
 

 A = Assebroekse Meersen 
 B = Bergskens 
 C = Chartreuze Meersen 
 G = Gemene Weiden 
 P = Vliegend Paard 
 S = Steenbrugse Bosjes  



 

22 
 

 
De percelering volgens het kadaster komen dus niet overeen met de perceelsindeling van ANB. Het 
kadaster is immers in de eerste plaats een fiscaal instrument. 
 

De conversietabel zit in bijlage 3a en 3b. 

 
Dit zijn de kadastrale percelen waarop dit beheerplan betrekking heeft: 
. 
Dom. 
nr 

Gem. Artnr. Afd. Sect. Perceelnr Aard Opp. Aan- 
koop  

V-058 Brugge 2952 23 B 156 G Weiland  1,3700 5/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 162/2 G Weg  0,0816 5/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 163 D Dreef  0,0090 3/11/97 
V-058 Brugge 2952 23 B 165 A Weiland  1,3830 9/02/96 
V-058 Brugge 2952 23 B 166 A Weg  0,1670 9/02/96 
V-058 Brugge 2952 23 B 173 A Weiland  1,2800 3/11/97 
V-058 Brugge 2952 23 B 174 A Dreef  0,0488 3/11/97 
V-058 Brugge 2952 23 B 175 B Hooiland 2,3500 5/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 175 F Hooiland 1,2500 5/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 175 L Weg  0,6600 5/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 175 M Hooiland 5,4983 5/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 176 B Weiland  0,0550 7/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 177 D Hooiland 4,0255 7/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 177 F Weiland  0,2435 7/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 177 G Weg  0,0570 7/06/00 
  Brugge 2952 23 B 208 H Weiland  0,3787 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 209 F Land- 

gebouw 
0,0073 27/09/06 

  Brugge 2952 23 B 210 A Hooiland 1,3280 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 212 C Hooiland 1,2480 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 214 F Hooiland 0,4300 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 215 E Weg  0,2704 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 216 B Hooiland 1,2275 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 217 B Hooilland 1,0500 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 218 A Hooiland 0,8820 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 219 A Hooiland 1,1500 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 220 A Hooiland 1,2095 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 221 A Hooiland 0,8190 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 222 B Hooiland 0,8075 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 223 A Hooiland 1,2265 27/09/06 
V-058 Brugge 2952 23 B 224 A Hooiland 0,9550 26/01/96 
  Brugge 2952 23 B 225 A Hooiland 0,8050 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 226 A Hooiland 0,8980 27/09/06 
V-058 Brugge 2952 23 B 227 A Hooiland 1,1690 26/01/96 
V-058 Brugge 2952 23 B 228 A Hooiland 0,9940 26/01/96 
  Brugge 2952 23 B 229 A Hooiland 0,9366 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 230 A Hooiland 0,8000 27/09/06 
V-058 Brugge 2952 23 B 231 A Hooiland 0,8560 26/01/96 



 

23 
 

  Brugge 2952 23 B 232/2 P Hooiland 0,6870 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 232/2 S Hooiland 0,1455 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 232/2 T Sloot  0,1185 27/09/06 
  Brugge 2952 23 B 234 C Weg  0,2130 27/09/06 
V-058 Brugge 2952 23 B 234 E Weg  0,1800 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 234 F Weg  0,1080 7/06/00 
  Brugge 2952 23 B 234 G Weg  0,1040 4/10/06 
  Brugge 2952 23 B 236 C Weiland  1,6205 4/10/06 
  Brugge 2952 23 B 237 A Weiland  0,7140 4/10/06 
V-058 Brugge 2952 23 B 237 B Weiland  0,7100 24/05/00 
  Brugge 2952 23 B 238 A Weiland  0,5667 29/09/06 
  Brugge 2952 23 B 238 B Weiland  0,5970 29/09/06 
  Brugge 2952 23 B 239 A Weiland  0,6060 29/09/06 
  Brugge 2952 23 B 240 A Weiland  0,6520 29/09/06 
  Brugge 2952 23 B 241 A Weiland  0,6240 29/09/06 
  Brugge 2952 23 B 242 A Weiland  0,9320 29/09/06 
  Brugge 2952 23 B 243 C Weiland  0,8580 29/09/06 
  Brugge 2952 23 B 243 D Weiland  0,1570 29/09/06 
V-058 Brugge 2952 23 B 243 E Weg  0,0980 7/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 244 C Weiland  0,5530 7/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 246 C Weiland  1,3400 7/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 247 C Weiland  0,7100 7/06/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 248 C Weiland  0,7540 7/06/00 
  Brugge 2952 23 B 249 C Weiland  0,7600 3/09/07 
  Brugge 2952 23 B 250 C Weiland  0,7180 3/09/07 
  Brugge 2952 23 B 251 C Weiland  0,6600 3/09/07 
  Brugge 2952 23 B 252 F Weiland  1,2160 3/09/07 
V-058 Brugge 2952 23 B 253 L Hooi-land 0,4390 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 253 M Hooi-land 0,4095 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 253 N Sloot  0,1150 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 253 P Weiland  0,4825 7/06/00 
  Brugge 2952 23 B 253 R Sloot  0,0640 4/10/06 
V-058 Brugge 2952 23 B 253 S Sloot  0,0620 7/06/00 
  Brugge 2952 23 B 253 T Weiland  0,4735 4/10/06 
V-058 Brugge 2952 23 B 254 B Hooiland 0,7185 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 255 B Hooiland 0,9200 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 256 B Hooiland 0,9140 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 257 B Hooiland 0,9090 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 258 B Hooiland 0,8925 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 259 B Hooiland 0,8870 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 260 B Hooiland 0,8770 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 261 B Hooiland 0,8930 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 262 B Hooiland 0,8295 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 262 D Weg  0,2380 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 262 E Weg  0,0210 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 263 A Hooiland 0,8315 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 264 A Hooiland 2,2150 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 264 B Weg  0,5200 11/07/00 
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V-058 Brugge 2952 23 B 265 A Hooiland 0,9400 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 266 A Hooiland 0,9165 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 267 A Hooiland 0,9255 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 268 A Hooiland 1,1605 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 269 B Weg  0,2910 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 269 C Weg  0,0500 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 270 Hooiland 0,9770 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 271 Hooiland 0,9660 11/07/00 
V-058 Brugge 2952 23 B 272 Hooiland  0,7720 11/07/00 
  Oost- 

kamp 
9520 1 A 192 A Bos  2,3340 28/04/00 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 193 A Bos  0,6460 28/04/00 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 194 Bos  1,2170 28/04/00 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 196 A Weiland  2,6317 31/08/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 12/2 A Weg  0,0473 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 69 D Bos  0,0594 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 69 E Bouw-
land 

0,2300 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 69 F Bouw-
land 

0,4256 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 69 G Bos  1,9190 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 69 H Bos  0,4460 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 70 B Bos  0,1000 21/06/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 70 C Bos  0,1009 8/01/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 70 H Bos  0,8640 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 70 L Bos  0,1001 24/06/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 70 N Bos  0,3799 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 71 A Bos  0,0851 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 72 A Bos  1,3150 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 74 A Bos  0,1375 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 75 A Bos  0,7800 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 75 B Bos  0,0560 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 76 A Bos  0,5045 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 76 B Weiland  0,8010 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 76 C Bos  0,8208 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 76 D Bos  0,2842 11/05/04 

  Oost- 9520 1 A 77 A Bouw- 0,6027 11/05/04 
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kamp land 
  Oost-

kamp 
9520 1 A 78 K Bouw-

land 
1,6390 7/07/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 78 L Weiland  0,4580 7/07/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 78/2 Bouw-
land 

0,7500 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 79 C Bos  0,3922 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 80/2 Bos  0,7728 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 82/2 Bos  0,1930 19/04/10 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 82/3 Bouw-
land 

0,1984 11/05/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 119 P Bos  0,5082 1/02/06 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 170 A Bouw-
land 

0,9414 7/12/10 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 185 B Weiland  0,4030 7/07/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 185 C Weiland  0,2330 7/07/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 186 A Bouwl-
and 

0,6850 7/07/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 188 A Weiland  0,3640 7/07/04 

  Oost-
kamp 

9520 1 A 190 B Bouw-
land 

0,2910 7/07/04 
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3.1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

3.1.5.1 Wegen 
De naar afmetingen en verkeersintensiteit belangrijkste verharde wegen die het gebied begrenzen of 
doorkruisen zijn: 

 N337 (Brugge-Knesselare) 
 N50 (Brugge-Kortrijk) 

Daarnaast situeren zich nog tal van smalle verharde en onverharde wegen en buurtwegen (zie 
kaartenbijlage 4), waarbij laatst genoemde zijn aangeduid in de Atlas der Buurtwegen (1841) (zie 
kaartenbijlage 41a, 41b, 41c en 41d). sommige ervan zijn uit recreatief oogpunt belangrijk en zijn 
opgenomen in een groter netwerk van fiets-, wandel- en ruiterpaden (zie verder).  

3.1.5.2 Waterlopen 
Het gebied is gelegen in de Oostkustpolder. De enige bevaarbare waterloop (buiten het visiegebied) is 
het Kanaal Gent-Oostende.  

Het gebied ligt binnen de omschrijving van de Oostkustpolder, maar tot voor 2 jaar behoorde dit tot de 
zelfstandige polder van het Sint-Trudoledeken.  Na de wet van ’57 werd het een polder.  Alhoewel het 
buiten de polders is gelegen en daarvoor een watering was.   

Waterlopen die door het visiegebied stromen en geklasseerd zijn in tweede categorie (zie 
kaartenbijlage 5): 
 Bergbeek (bij het binnenstromen van de Bergbeek verandert de naam in het Sint-Trudoledeken). 
 Waterloopbeek (mondt uit in het Sint-Trudoledeken) 
 Meersbeek 
 Sint-Trudoledeken 
 Hoofdsloot 

Waterlopen die door het visiegebied stromen en geklasseerd zijn in derde categorie: 

 Hellepoelbeek 
 Mazelbeek 
 Sloot 1 
 Sloot 4 

Elke waterloop krijgt een eigen unieke code. Deze code duidt onder meer aan welke waterloop 
uitmondt in een grotere waterloop. Hoe langer de code, hoe kleiner en minder belangrijk de waterloop 
is en hoe kleiner de code hoe belangrijker. Voorbeeld: 

O.8.3.2.1 stroomt in O.8.3.2., die stroomt dan in O.8.3., die dan tenslotte uitmondt in O.8. 
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Figuur 4. De Bergbeek stroomt de Assebroekse Meersen in en verandert van naam, namelijk in het 
Sint-Trudoledeken.  Dit Sint-Trudoledeken in het centrale gedeelte van de Assebroekse Meersen 
(Stijn Borny, 2012) 

 

3.1.5.3 Andere lijn-infrastructuur 
In het gebied bevinden zich nog twee belangrijke relicten van grote infrastructuren (zie verder): 

 Spoorlijn 58 (Gent-Eeklo-Brugge).  Aangelegd in 1981-1983, afgeschaft in 1958 en opgebroken in 
1962 (D’Hondt, 1985) 

 Buurtspoorweg (lijn 1) (Brugge – Knesselare) 
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3.1.6 Planologisch en juridisch kader 

3.1.6.1 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd op 23 september 1997 goedgekeurd. De bindende 
bepalingen ervan werden bekrachtigd door het Vlaamse Parlement op 19 november 1997. Op 12 
december 2003 heeft de Vlaamse regering de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
definitief vastgesteld. De bindende bepalingen werden door het Vlaamse Parlement bekrachtigd bij het 
decreet van 19 maart 2004. 

Het RSV geeft het ruime kader aan waarop het ruimtelijk beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau 
gebaseerd dient te worden. Het RSV wil het bestaande buitengebied behouden en waar mogelijk 
versterken. De belangrijkste doelstellingen voor het buitengebied zijn het ontwikkelen van landbouw, 
natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen, het afstemmen van ruimtelijk beleid en 
milieubeleid op basis van het fysisch systeem en tegengaan van versnippering van de open ruimte 
door landbouw-, bosbouw-, woon- en werkfuncties zoveel mogelijk te bundelen. In het RSV wordt 
Brugge aangeduid als regionaal stedelijk gebied. 

In tegenstelling tot een aantal andere randgemeenten van Brugge wordt de gemeente Beernem 
integraal gerekend tot het buitengebied. De structuurbepalende functies van het buitengebied zijn 
natuur en bos, landbouw, wonen en werken. Het te voeren ruimtelijk beleid is gericht op het behoud, 
de ontwikkeling en de verweving van de structuurbepalende elementen. Dit kan alleen vanuit een 
integrale, samenhangende ruimtelijke visie op de ruimte in het algemeen en op het buitengebied in het 
bijzonder. Hierbij wordt het fysisch systeem als uitgangspunt genomen en wordt de normale 
ontwikkeling van de woonfunctie en het behoud van de economisch dynamiek als essentieel 
beschouwd. 
 
Beernem werd niet geselecteerd als economisch knooppunt. Dit houdt in dat enkel lokale 
bedrijventerreinen kunnen ontwikkeld worden in (aansluiting tot) de hoofddorpen en voorzover voldaan 
wordt aan welbepaalde principes. 
 
Oostkamp behoort in principe tot het buitengebied.  

3.1.6.2 Regionaal Stedelijk Gebied Brugge 
Door een besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2011 werd het regionaal stedelijk gebied 
Brugge afgebakend.  Zie ook 
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00118_00002/index.html Dit had geen directe 
implicaties op het visiegebied.  Wel op het meer stroomopwaarts gelegen gedeelte van enkele 
belangrijke waterlopen in het gebied (omtrent Rijckevelde) 

3.1.6.3 Hervestigd Agrarisch Gebied (HAG) 
Het visiegebied ligt volledig buiten Hervestigd Agrarisch Gebied (HAG).  

3.1.6.4 Gewestplan 
De Assebroekse Meersen waren vroeger merendeels gelegen in ‘landschappelijke waardevol 
agrarische gebied’.  Met belangrijke delen natuurgebied. In het oorspronkelijk gewestplan waren 
enkele gebieden juist binnen het visiegebied van de Assebroekse Meersen aangeduid als 
woonuitbreidingsgebied (zie kaartenbijlage 6). 

3.1.6.5 Gewestelijk RUP afbakening gewenste open ruimte structuur 
Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet bijdragen tot een integrale benadering voor de 
afbakening van de gewenste natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuur op Vlaams niveau.  

Het kerngebied van de Assebroekse Meersen zelf werd op 20 februari 2004 (BS 16IV’04) aangeduid 
als natuurgebied met als overdruk grote eenheid natuur (zie kaartenbijlage 7). 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00118_00002/index.html
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3.1.6.6 Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West- Vlaanderen 
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan bouwt verder op het RSV. De uitgangspunten en de principes 
van het RSV gelden als basis en beleidskader voor het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

3.1.6.7 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge 
Het GRS voor de gemeente Brugge gaat in diverse hoofdstukken in op de open ruimte. De bestaande 
natuurlijke structuur, de bestaande landschappelijke structuur, toerisme en recreatie, beschermde 
monumenten, dorpsgezichten en landschappen, specifieke natuurbeschermingsmaatregelen, 
evaluatie natuur, BPA zonevreemde bedrijven zijn de belangrijkste passages met betrekking tot de 
natuur in de gemeente. de beschrijvende delen zijn herhalingen van bronnen, de visie is uiteraard 
belangrijker. Enkele belangrijke uitspraken voor en rond de Assebroekse Meersen in het 
‘richtinggevend gedeelte’ volgen hieronder: 

Opties en maatregelen inzake groen- en openruimtestructuur 
 Uitbouw van een groengebied ter hoogte van het Chartreusegebied zodat de bestaande groene 

gordel niet onderbroken wordt. 
 Assebroekse Meersen en Gemene Weidenbeek: herbestemmen woonuitbreidingsgebied naar 

open ruimte. 
 

Woonprogrammatie voor het stedelijk gebied 
 Het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar, als onderdeel van de Assebroekse 

Meersen 
(7,4 ha). Deze hoger gelegen rug tussen de Assebroekse Meersen en de Gemene Weiden heeft 
potenties i.f.v. een herontwikkeling als authentieke landschappelijk en ecologisch gedifferentieerde 
tussenzone. Een bestemming als natuurverwevingsgebied is aangewezen (IVON in het 
buitengebied 
Veldgebied Brugge – Meetjesland). 

 Het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Kerkedreef, als onderdeel van de Assebroekse 
Meersen (7,6 ha). Deze zone heeft potenties als openruimteverbinding tussen Ver-Assebroek en 
Oedelem, en als ecologische verbindingszone tussen het meersengebied en de hoger gelegen 
omgeving van Rijkevelde. 
 

Lokale fietsroutes 
Aanvullend op de verbindende lokale routes, zijn er een reeks aanvullende lokale routes aangeduid. 
Dit met het oog op een betere verbinding tussen de deelgemeenten onderling en de binnenstad. Zij 
geven aansluiting met bestaande landelijke wegen en gemeenten in het Brugse ommeland. Bovendien 
verbinden ze verschillende fietsaantrekkende polen zoals scholen, recreatieparken, bos- en 
parkgebieden. 
 Assebroekse Meersen – Katelijnepoort 
 
Beleidscategorieën 
Het VEN OF Vlaams Ecologisch Netwerk, met de grote eenheden natuur (GEN) en de grote eenheden 
natuur in ontwikkeling (GENO) zijn aaneengesloten gebieden waar de natuurfunctie bovengeschikt is 
aan de andere functies. Het beleid moet gericht zijn op het herstel en de ontwikkeling van 
gebiedsgebonden ecotopen. Een aantal gebieden zijn reeds opgenomen in de eerste fase van het 
VEN : 
 “Assebroekse Meersen tot Bergbeekvallei” (dit komt overeen met het gebied De Bergskens) 
 "Assebroekse Meersen”  (opgenomen in een gewestelijk RUP). 
 
De groene buitengordel 
De groene gordel bestaat enerzijds uit het grote meersengebied van Assebroek en de 
stadsrandbossen 
Beisbroek-Tudor-Tillegem en Ryckevelde-Maleveld, en anderzijds soms smalle corridors tussen deze 
grote groengebieden.  
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Gebiedsgericht beleidscategorieën 
De grondgebonden landbouwgebieden  met hoog ecologisch belang zijn gebieden waar het 
voortbestaan en de ontwikkeling van de landbouw in hoge mate rekening moet houden met 
landschappelijke en Ecologisch gerichte beperkingen. Daartoe behoren: 
 Doolhof Assebroek 
 Gemene weiden Assebroek 
De grondgebonden landbouwgebieden met hoog ecologisch belang of de zogenaamde E-gebieden 
komen overeen met de natuurverwevingsgebieden van de natuurlijke structuur. 
 
Gewenste open ruimte structuur 
De Assebroekse Meersen worden aangeduid als ‘lokaal natuurelement’ en de Gemene Weiden als 
‘grondgebonden landbouwgebied met hoog ecologisch belang of natuurverwevingsgebied’  

 
Figuur 5: GRS Brugge Gewenste Open Ruimte Structuur 

 
Stadsrand  
De grens tussen het stedelijk gebied en het buitengebied is aan de kant van de Assebroekse meersen 
en de Kerkebeekvallei duidelijk waarneembaar en scherp. Deze bestaande kwaliteit wordt verder 
behouden en waar mogelijk versterkt. In de praktijk betekent dit dat op bepaalde plaatsen gekozen 
wordt voor het aanleggen van een buffer, vb. tussen wonen en natuurgebied, als overgangszone 
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tussen de twee vrij sterk conflicterende zones. Op andere plaatsen, vb. tussen wonen en landbouw of 
waar een lijninfrastructuur de grens vormt, kan gekozen worden voor een harde overgang. 
 
Gewenste ruimtelijke structuur op microschaal 
In de oostelijke stadsvleugel liggen de doelstellingen van het ruimtelijk beleid vooral op het verbeteren 
van de woonkwaliteit en de verkeersleefbaarheid, het verhogen van de recreatiemogelijkheden en de 
afwerking van de bebouwingsranden met het buitengebied. 

 
Figuur 6: GRS Brugge Omgeving Assebroek & Sint-Kruis 

 
 De zuidzijde van Assebroek wordt ingenomen door een complex van meersengebieden 

(Assebroekse Meersen, Sint-Trudomeersen, Chartreusemeersen, Gemene weiden). Via een 
gewestelijk RUP werden de Assebroekse Meersen opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
De overige meersengebied zijn natuurverwevingsgebieden en worden beheerd door de landbouw. 
Verschillende woonuitbreidingsgebieden aan de rand van dit meersengebied worden onttrokken 
aan het woningaanbod en krijgen een herbestemming als openruimtegebied. 

 Het gebied van de Gemene Weidenbeek ligt zelfs volledig ingesloten in het woongebied. Het 
vormt een ideaal stedelijk natuurgebied met een recreatieve functie, aansluitend bij het Paalbos 
(voorzien als speelbos). Ook in het parkgebied aan de Olmendreef wordt een gedeelte als 
speelzone aangeduid. 

 Het domein Ryckevelde, grotendeels op het grondgebied van Sijsele, is een waardevol bosgebied. 
Er zijn uitbreidingsmogelijkheden richting Doolhof en omheen het Maleveld, zodat hier een 
omvangrijk oostelijk stadsrandbos kan gecreëerd worden. 
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Landschappelijke structuur 
De acties met betrekking tot de landschappelijke structuur zijn gericht op het maximale behoud van de 
open ruimte en van de landschappelijke diversiteit. 
 
De doelstelling is het behouden van waardevolle ruimtegebieden in, en aan de rand van het stedelijk 
weefsel. De initiatief  nemer en partner is Stad Brugge. Daarvoor is er een actie en instrument 
opgebouwd: 
 Opmaak van een GewRUP voor de herbestemmingruimte naar open ruimte van de 

woonuitbreidingsgebieden in omgeving Assebroekse Meersen (in kader van afbakening VEN). 
 Opmaak van een GRUP voor de herbestemming naar open ruimte van woonuibreidingsgebied van 

de Gemene Weidenbeek. 

3.1.6.8 Gemeentelijk Structuur Plan Beernem  
Visie op gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
Over de kwaliteitsvolle open ruimten als basis voor afstemming tussen natuur en landbouw staat 
geschreven:  
 
De open ruimte is één van de belangrijkste kenmerken in de gemeente, zowel voor bewoners, 
recreanten als beroepslandbouwers. De open ruimten worden vaak gekenmerkt door de aanwezigheid 
van het cultuurhistorisch landschappen (veldgebieden, bossen en dreven én cuesta’s). Deze entiteiten 
leggen vanuit landschappelijk oogpunt randvoorwaarden op omtrent mogelijke toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. Veel van deze gebieden bezitten tevens belangrijke natuurwaarden en moeten 
gevrijwaard worden van verdere aantasting door bebouwing en andere activiteiten. Natuur en 
landbouw vormen de belangrijkste spelers binnen de open ruimte. In bepaalde gebieden 
(veldgebieden, beekvalleien,…) kunnen conflicten ontstaan tussen beide sectoren. Een optimale 
gebiedsgerichte afstemming tussen beide actoren is dan ook absoluut noodzakelijk. De meeste 
veldgebieden vormen evenwel gemeentegrensoverschrijdende entiteiten. In het noordwesten van de 
gemeente ligt nog een grensoverschrijdend meersgebied (uitloper van Assebroekse Meersen). 
 
Gewenste ruimtelijke ontwikkeling per deelstructuur 
In het deel gewenste structuur, elementen op provinciaal niveau staat heeft men het over ‘gave 
landschappen’: 
 
De gave landschappen bestaan uit relictzones van traditionele landschappen, waarbij de term gaaf 
slaat op de uitgesproken relictwaarde en de samenhang tussen de landschapskenmerken. In deze 
gebieden hebben recente ruimtelijke ingrepen geen impact gehad op het traditionele karakter van het 
landschap. 
Het beleid is gericht op het behoud en het versterken van de traditionele kenmerken en de 
karakteristieke relicten. Dit impliceert niet dat nieuwe ingrepen worden uitgesloten, maar er dient wel 
bijzondere aandacht besteed aan de wijze waarop de ingreep rekening houdt met de landschappelijke 
draagkracht van het gebied en dit in samenhang met de structurerende elementen en componenten. 
Daarnaast wordt het maximaal behoud van de open ruimte en de structuurkenmerken van het gebied 
als doelstelling vooropgesteld. Volgende relicten vormen een samenhangend geheel op provinciaal 
niveau: 
 Loweiden, vallei van de Meersbeek (en Gemene Weidenbeek) 
 Assebroekse Meersen 
 
Ankerplaatsen zijn: 
 
De ankerplaatsen zijn complexen van landschapsrelicten die ideaal – typische kenmerken vertonen 
wegens hun gaafheid of representativiteit en deze vormen aldus de meest waardevolle 
landschappelijke plaatsen. Voor deze plaatsen is het aangewezen om alle vormen van versnippering 
en veranderingen of toevoegingen van storende elementen, die de samenhang zouden kunnen 
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verstoren, tegen te gaan. Voor ankerplaatsen moet een versterking van de landschappelijke omgeving 
bijdragen tot een kwaliteitsverhoging van de ankerplaats. Volgende ankerplaatsen werden aangeduid 
op het grondgebied van de gemeente: 
 Loweiden 
 Assebroekse Meersen 
 
In het deel gewenste deelstructuur, elementen op Vlaams niveau staat geschreven: 
 
De grote eenheden natuur (GEN), de grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) en de 
natuurverwevingsgebieden moeten (nog) door het Vlaams Gewest aangeduid worden. De eerste fase 
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is reeds afgebakend. Voor Beernem gaat het hierbij 
concrete over gebieden die nu reeds de bestemming natuurgebied hebben volgens het gewestplan. In 
afwachting van deze (verdere) aanduidingen en afbakeningen heeft de provincie hypothetisch gewerkt 
met natuuraandachtszones. Deze zones zijn ruimer aangeduid en er kunnen ook nog andere 
activiteiten voorkomen, zoals gespecialiseerde landbouw, toeristisch-recreatieve voorzieningen,… 
Afstemming blijft evenwel noodzakelijk. 
 
Volgende natuuraandachtszones werden (hypothetisch) door de provincie in de omgeving van 
Beernem aangeduid: omgeving Beverhoutsveld – Assebroekse Meersen – Ryckevelde tot en met 
Oedelemberg en omgeving. 

 
De onvolledige kring van waardevolle natuurgebieden omheen het grondgebied van gemeente kan 
volledig gemaakt worden door volgende lokale natuurverbindingsgebieden: tussen Beverhoutsveld – 
Assebroekse Meersen – Ryckevelde en Maldegemveld via Bergbeek en Witte Moere – Danegem. 

 
Figuur 7: uittreksel RSP Beernem 
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Over de knooppunten schrijft men het volgende: 
 
Toeristisch-recreatieve knooppunten zijn plaatsen met een uitgesproken toeristisch-recreatief karakter 
en die bovenlokaal structurerend zijn omwille van het aantal bezoekers die zij aantrekken. De 
knooppunten ondersteunen netwerken of voorzien in toeristisch-recreatieve mogelijkheden buiten de 
netwerken. Het ruimtelijk patroon is verspreid en zoveel mogelijk gebundeld aan lijnelementen. In 
toeristisch-recreatieve netwerken en in stedelijke gebieden kan bijkomende ruimte voorzien worden 
voor de uitbreiding van toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij de uitbreiding in het verlengde ligt 
van de bestaande activiteit of bijkomende activiteiten kan voorzien. Zo wordt het Bulskampveld – 
Lippensgoed, met aansluitend het Vagevuurbos, aangeduid als openluchtrecreatieve groene 
domeinen. Ook Ryckevelde, met aansluitend het domein van Male in Assebroek – Sijsele – Sint-Kruis, 
ligt deels op het grondgebied van de gemeente. Dergelijke gebieden brengen de bezoeker in nauw 
contact met de natuur. In deze domeinen is in principe enkel zachte recreatie toegelaten. In 
uitvoeringsplannen kunnen bijkomende vormen van recreatief medegebruik worden aangegeven voor 
zover aangetoond is dat de natuurwaarden geen hinder zullen ondervinden van de gewenste vormen 
van recreatief medegebruik. Openluchtrecreatieve groene domeinen kunnen uitbreiden. Deze 
domeinen zijn op diverse plaatsen ingeplant en bieden de mogelijkheid tot kwalitatieve 
vrijetijdsbesteding dicht bij huis. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de aansluiting op de 
hoofddorpen en woonconcentraties zijn essentieel. 
 

 
Figuur 8: Uittreksel RSP Beernem 
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Gewenste ruimtelijke ontwikkeling per hoofdruimte: Beverhoutsveld 
Het ‘Beverhoutsveld’ omvat het westelijke deel van de gemeente Beernem en wordt langs rechterzijde 
begrensd door de Beverhoutsveldstraat – Akkerstraat. Het gebied wordt gekenmerkt door een vrij gaaf 
cultuurhistorisch landschap, bestaande uit dreven en een blokvormige percelering. Het gedeelte van 
de Assebroekse Meersen, die op het grondgebied van Beernem gelegen is, wordt eveneens tot deze 
hoofdruimte gerekend. Nagenoeg het globale gebied is gevrijwaard gebleven van bebouwing. Dit 
gebied werd door de provincie bestempeld als zijnde van bovengemeentelijk niveau. 
 
Het beeld van deze hoofdruimte wordt bepaald door het vrij gaaf cultuurhistorisch landschap van het 
Beverhoutsveld en een uitloper van de Assebroekse Meersen (twee ankerplaatsen). Het rastervormig 
patroon van dreven met tussenin wei- en akkerlanden dient gevrijwaard te blijven. Het gebied vormt 
een zeer waardevol rustgebied met een beperkte draagkracht. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
dienen in overeenstemming te zijn met de gewenste ontwikkelingen van dit gebied. Ook de bestaande 
infrastructuur dient maximaal geïntegreerd binnen het landschapsbeeld. 
 
Over het overstromingsgebied schrijft men: 
De Assebroekse Meersen vormt een risicozone voor overstroming, waardoor toekomstige 
ontwikkelingen inzake wonen in dit gebied niet langer gewenst zijn. Daarnaast dienen bijzondere 
maatregelen te worden uitgewerkt om de waterafvoer, -behandeling, en –buffering op een ecologisch 
verantwoorde manier te laten plaats vinden. 
 
Over het toeristisch- recreatief medegebruik schrijft men: 
Deze deelruimte kan op een verantwoorde manier ingepast worden in het (lokaal) toeristisch recreatief 
netwerk. Het uitgebreid drevennetwerk met onverharde paden in een rustige omgeving en de oude 
trambedding bieden een unieke mogelijkheid voor recreatief medegebruik, meerbepaald voor zachte 
vormen van recreatie (ruiters, wandelaars en mountainbikers). Het merendeel van de dreven zijn goed 
toegankelijkheid en maken tevens de verbindingen mogelijk naar aanpalende gebieden. Enkel in 
noordelijke richting, meerbepaald ter hoogte van de Assebroekse Meersen, is er een probleem inzake 
de toegankelijkheid van (private) dreven. Deze toegankelijkheid vormt een belangrijk aandachtspunt in 
de verdere profilering van het ‘Beverhoutsveld’ als toeristisch-recreatief element, waarbij 
hoevetoerisme netwerkondersteunend kan werken. 

3.1.6.9 Gemeentelijk Structuur Plan Oostkamp 
Globale doelstelling 
Oostkamp is een gemeente met een zeer gedifferentieerde landschappelijke structuur met een groot 
aantal natuurlijk waardevolle entiteiten. Deze zijn in het informatief gedeelte besproken. Deze 
landschaps- en natuurwaarden moeten beschermd worden (de Assebroekse meersen, 
Nieuwenhovebos, het park- en bosgebied ten westen van Kasteel Schoonhove en de loop van de 
Rivier-, Hertsberge- en Waardammebeek zijn reeds beschermd als landschap) in een opbouwende 
relatie met de landbouw. Verder dient een eventuele versterking van het bosareaal te worden 
doorgevoerd op de Rug van Aalter (veldgordel), met nadruk op natuurlijke bosontwikkeling, in een 
mozaïek met tussenliggende graslanden. Binnen de beekvalleien moet naast de hoofdfunctie 
(veiligheid, waterafvoer en waterbeheersing) de nadruk liggen op de openheid van het landschap en 
het ondersteunen van de kleine landschapselementen en natuurgebieden. Belangrijk is tevens dat de 
verdere versnippering van het landschap en natuurgebieden vermeden wordt. 
 
 
Gewenste natuurlijke structuur, natuurlijk programma  
De Grote Eenheden Natuur, de Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling en de 
natuurverwevingsgebieden zullen door het Vlaamse Gewest aangeduid worden (afbakening 
agrarische, natuurlijke en bosstructuur). 
De eerste fase van het VEN (Vlaams Ecologisch netwerk) is reeds afgebakend. Concreet voor de 
gemeente Oostkamp gaat het grotendeels om gebieden die nu al de bestemming natuurgebied 
hebben volgens het gewestplan binnen de veldgebieden en de Assebroekse Meersen. 
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De GEN, GENO en natuurverwevingsgebieden moeten door de provincie verbonden worden met 
natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. 
 
De lokale ecologische infrastructuur moet aansluiten op de natuurverbindingsgebieden en op de 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Het afbakenen van de lokale ecologische 
infrastructuur is een taak voor de gemeente. 
 
Het verder uitwerken van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan veronderstelt het verder 
uitbouwen van de natuurontwikkeling zowel omwille van haar ecologische als educatieve functie. 
Belangrijk is dat beheersovereenkomsten worden opgesteld tussen landbouw en natuur voor de 
geselecteerde biologisch waardevolle gebieden binnen het agrarisch gebied. Andere instrumenten 
voor natuurontwikkeling zijn bestemmingswijzigingen en verwervingen. 

 

Figuur 9: uittreksel GRS Oostkamp 
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Natuurbeleid 
Het versterken van de ecologische functie van de biologisch waardevolle gebieden, de groene 
corridors en stapstenen – opbouw van het natuurlijk netwerk 
 
Biologisch waardevolle gebieden in Oostkamp , hebben vooral betrekking op bosgebieden (gekoppeld 
aan de veldgebieden en de beekvalleien), broeken en meersen, beekbegeleidende graslanden en 
kleine landschapselementen en zijn voor het grootste deel van bovenlokaal belang. Het is de 
bedoeling om tot een samenhangend natuurlijk netwerk te komen. Op lokaal niveau wordt dit netwerk 
verder verfijnd. 
 
Elementen van bovengemeentelijk niveau: 
Gezien de hoge natuurlijke en landschappelijke waarde van deze gebieden heeft de provincie de 
gebieden ‘Omgeving Beverhoutsveld – Assebroekse Meersen-Ryckevelde t.e.m. Oedelemberg en 
omgeving’ en de ‘Omgeving Bulskampveld tot Merkenveld’ geselecteerd als natuuraandachtszone. Dit 
is een suggestie naar de Vlaamse overheid toe om (delen van) deze gebieden te selecteren als GEN-, 
GENO-, en natuurverwevingsgebieden. Ook de habitatrichtlijngebieden behoren tot de 
natuurelementen op bovengemeentelijk niveau. 
 
Gewenste agrarische ruimte 
De zones met een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde zijn de diverse bos- en 
drevenrijke gebieden en ontginningslandschappen (veldgebieden), de zones met een belangrijke 
landschappelijke en (plaatselijk) natuurlijke waarde zijn de Assebroekse Meersen, de Wulgenbroeken-
kasteel Schoonhove, de habitatrichtlijngebieden en de beekvalleien die geselecteerd zijn als lokale of 
bovenlokale ecologische infrastructuur. 

 

Figuur 10: UIttreksel GRS Oostkamp 
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3.1.6.10 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
Het kerngebied van de Assebroekse Meersen worden aangeduid als Grote Eenheid Natuur.  (zie 
kaartbijlage 8). 

3.1.6.11 Landschapsatlas en andere landschappelijke designaties 
Bijna het gehele gebied binnen de perimeter worden aangeduid als ankerplaats en relictzone. Het 
Sint- Trudoldeken wordt aangeduid als lijnrelict binnen de Assebroekse Meersen. De puntrelicten 
bevinden zich net aan de rand van de perimeter, enkel Kasteel van Caeyedreef valt hier nog net 
binnen (zie kaartenbijlage 9). 

Het meersengebied zelf werd volgens M.B. van 19 november 2001 aangeduid als beschermd 
landschap.  Zie kaartenbijlage 10. 

De Assebroekse Meersen worden verder aangeduid als traditioneel landschap (zie kaartenbijlage 11). 

3.1.6.12 Onroerend Erfgoed 
Op 19 maart 2012 heeft het Ministerieel besluit de inschrijving van de circulaire structuur van Ver- 
Assebroek (zie verder) op de lijst van de beschermde archeologische zones goedgekeurd. De 
handtekening van de Vlaamse Minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme 
en Vlaamse rand Geert Bourgeois bekrachtigde deze goedkeuring. Nu is de archeologische site 
definitief beschermd volgens het ministrieel besluit van 19 maart 2012 op grond van het decreet van 
30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologische patrimonium. De site staat nu op de lijst 
van Onroerend Erfgoed. 

3.1.7 Landinrichting 
De meeste voorziene inrichtingswerken in het deelgebied ten zuiden van Ver-Assebroek worden 
uitgevoerd door de VLM i.k.v. landinrichting.  Idem de picknickplaats nabij de circulaire structuur en 
nabij de Sint-Lucaskliniek.  We bespreken dit hier niet in extenso, omdat dit al binnen landinrichting 
wordt behandeld. De werken starten in 2014. 

3.1.8 Adviescommissie  
De adviescommisie bestaat uit verschillende vertegenwoordigers en medewerkers van het 
Agentschap voor Natuur & Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, biologen, boswachter,… Het doel van 
deze adviescommisie is advies verlenen aan de hand van de te nemen maatregelen en 
inrichtingswerken. 
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4 Algemene beschrijving 

4.1 Algemene Cultuurhistorische beschrijving 

4.1.1 Steentijd 
De Assebroekse Meersen is uitzonderlijk rijk aan steentijdsites. Deze sites situeren zich 
landschappelijk op de rand van de komvormige meersen. Opmerkelijk is dat een groot aantal sites zich 
voornamelijk aan de noordrand bevinden, met uitzondering van twee vindplaatsen die zich op een 
kleine dwarse zandrug bevinden. Chronologisch dateren de oudste vondsten in het studiegebied 
mogelijk uit het midden-paleolithicum. 

Langs het Sint-Trudoledeken zijn daarnaast ook meldingen van vondsten die een laatpaleolithische 
datering zouden hebben (Crops R., 1959). Deze vondsten zijn jammer genoeg verloren geraakt, 
waardoor de datering niet meer geverifieerd kan worden. Maar indien deze beweringen blijken te 
kloppen, betreft het hier uitzonderlijke contexten.  Het laat-paleolithicum is in Vlaanderen zeer slecht 
gekend. De meeste vindplaatsen lijken zich echter te concentreren in het finaal-paleolithicum, met 
vooral Federmessermateriaal, maar mogelijk ook enkele Ahrensburgcomponenten. 

Ook elders werden neolitische sporen aangetroffen (zie overzicht Verwerft et al., 2012). 

De Vossebergh, die reeds vermeld werd in teksten van 1654 – 1701 noemt Aubert- Tilo Van Biervliet 
o.s.b., 1984 als een vermoedelijke heidense offerplaats en Keltische plaggenheuvel. Hij meende dit af 
te moeten leiden uit de houtskoolresten die werden aangetroffen bij het volledig afgraven van deze 
heuvel omtrent 1980. 

4.1.2 Metaaltijden en Romeinse tijd 
Er zijn weinig vondsten gekend die dateren uit de metaaltijden of Romeinse tijd (Soers 1986, 40-45). 
Geen enkele daarvan bevinden zich in de directe omgeving van het projectgebied. Van de 5de tot en 
met de 7e eeuw had de streek af te rekenen met grote overstromingen ten gevolge van 
zeetransgressies. Het meersengebied liep daardoor meerdere malen onder water. 

 
Figuur 11. Het landschap tijdens de Bronstijd, Brugge wordt aangeduid als een bos (donkergroene 
vlek, centraal in de foto) (Hillewaert e.a., 2011) 
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4.1.3 Middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500) 
De centrale grafelijke hofhouding  fungeerde als een motor van ontwikkeling. De Vlaamse graven 
slagen er zo in, om op korte tijd deze “uithoek van de wereld” tot één van de meest welvarende regio’s 
in Europa  te maken. 

Daartoe voeren ze een behoorljke administratie in.  Dit lijkt weinig spectaculair.  Maar laat toe het 
bestuur efficient aan te sturen.  En een gestage stroom inkomsten naar de grafelijke schatkist te 
dirigeren. 

Die sturing is ook belangrijk, in de zin dat voor het functioneren van de toen aangelegde 
hooilandcomplexen een eenduidige aansturing (“eenheid van bevel”) noodzakelijk is.  Waar die 
gecoördineerde aanpak wegvalt stuikt het landbouwsysteem meteen in elkaar.  Zoals we bv. konden 
zien in de Moervaartdepressie.  Na de Franse revolutie gingen de verschillende eigenaars hun eigen 
weg.  Op korte tijd evolueerde de Moervaartdepressie van een rijk graslandgebied naar het grootste 
aaneengesloten “blauwgraslandgebied”.  Dit is het meest marginale graslandtype van Vlaanderen. 

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de eerste graven via hun internationaal netwerk 
toegang hadden tot heel wat expertise, die meer naar het binnenland minder “toegankelijk” was.   Het 
gebied rond de noordzee was een panculturele ruimte waar kennis vlot circuleerde (twee dagen na de 
moord op Karel de Goede in 1127 was dit feit reeds in Londen gekend).  Door de input van de vikingen 
werden heel wat technlogische vernieuwingen doorgevoerd.  Ook op het vlak van landbouwtechniek 
en “grondbezit”.  Met name de (her)intoductie van bevloeid hooiland was een grote sprong vooruit.  Dit 
schiep de voorwaarden voor bemesting van akkers.  Een veel frequentere beakkerbaarheid van 
dezelfde percelen (en met hogere opbrengsten) was het gevolg.   De overschotten die hieruit 
voortvloeien, worden in Brugge verhandeld.  Dit legt de basis voor Brugge als stedelijk 
handelscentrum. Dus niet zozeer de handel overzee, die pas later tot volle bloei komt. 

In de volgende hoofdstukken komen heel wat vroege landbouwontwikkelingen vanuit de grafelijke 
administratie aan bod.  Deze zijn gekoppeld aan de dekzandrug Brugge-Eeklo en het gebied ten 
zuid(oosten) van Brugge.  Niet toevallig het kerngebied van de graaf. In de  mate dat het relevant 
bleek voor dit beheerplan, zijn de planmatige opzet van deze vroege hooilandontginningen uitgewerkt 
in de tekst.  Op basis van de beschreven ontginningspatronen (die als een sjabloon steeds werden 
herhaald), moet het mogelijk zijn om in de toekomst de ontginningsgeschiedenis van het zandgebied 
rond Brugge uit te klaren. 

Archeologische vondsten uit de vroege middeleeuwen ontbreken nagenoeg. Soers (1987) wijst 
evenwel op een mogelijke vroegmiddeleeuwse oorsprong van het toponiem Odeghem (het latere 
Steenbrugge). De auteur oppert de hypothese dat er zich te Odeghem mogelijk een motte bevond, 
maar vond tijdens haar onderzoek enkel materiaal vanaf de volle middeleeuwen (Soers 1987, 42-45). 
Op luchtfoto’s uit WOI II werd door ons een structuur herkend die als motte kan geïnterpreteerd 
worden (perceel S1). 

Vanaf 906 vinden we geschreven sporen terug van de heren van Praet in het huidige Oedelem (in 
Marbrancq).  De heren zijn een oud adellijk geslacht (zie ook Lauwens, 2010). 

Omtrent 1100 vestigt zich Gervaas van Praet op de huidige Praethoeve.  Hij is wellicht een 
afstammeling van de Burggraaf van Brugge en staat dicht bij de Graaf van vlaanderen.  Hij leidt zelfs 
de strafexpeditie toen zijn meester in 1127 werd vermoord.  Het geslacht zou zeer belangrijk blijken in 
de navolgende eeuwen.  De naam betekent zoveel als “grasland” (vergelijk met prado (Es.), prato (It.), 
pré Fr.), pratensis (Lat.), enz.). 

De eerste vermelding van de naam van de gemeente Assebroek dateert uit de volle middeleeuwen. 
De Flou (1914-1938) vermeldt Gillebertus de Ascebroc (1187), Gysseling (1960) meldt Arsabroch 
(1187).  De eerste gekende vermelding van het gelijknamige leen dateert uit 1201.  Hervé en Stalpaert 
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spreken van Ursebroec (1201), Arsebrouc (1202), Ersbroch (1231) en stabiel Arsebrouc tussen 1242 
en 1416.  In 1421 verschijnt voor het eerst Assebroucq. Men verklaart de naam als volgt:  “hrassa – 
paard + broka – moeras”, dus paardemeers of moeras (Soers 1989, 42-43).   

Opvallend genoeg betekent de naam van zowel de familie Praet als de famile van Assebroek  zoveel 
als “grasland”.  Beide familienamen duiken voor het eerst op in relatie tot twee aanpalende  
ontginningen naar hooiland, beide gekregen van de graaf.  Beide heren hoorden overduidelijk tot zijn 
meest intieme getrouwen. Zo dicht als iemand bij d egraaf staan kon.  En ze kregen deze gronden net 
op het moment dat in Vlaanderen de hele landbouweconomie begint te veranderen van een slash-and-
burn-systeem naar een stabiele landbouw; die aanhoudend de zelfde percelen in gebruik heeft dankzij 
de uitvinding van hooiland (= bemesting).  Dit is o.i. geen toeval. 

Tussen 1270 en 1280 werden in een eerste fase de bovenlopen van de Durme en de Reie 
gekanaliseerd en ontstond de Brugse Leie, de voorloper van het kanaal Gent-Brugge. 

Uit de volle middeleeuwen zijn een beperkt aantal vondstlocaties gekend, maar het gaat daarbij vooral 
om los schervenmateriaal dat tussen de 10de en 12de eeuw te dateren is. 

Wat de late middeleeuwen betreft zijn er heel wat meer schriftelijke bronnen voor handen. En dit 
dankzij de aanwezigheid van twee kloosters, de bouw van een nieuwe kerk en de stichting van een 
parochie. Tijdens de veldkartering werd door K. Soers (1986) een grote hoeveelheid laatmiddeleeuws 
schervenmateriaal aangetroffen. Een groot deel hiervan interpreteert zij als mestvondsten.  Dit is 
afvalmateriaal dat via bemesting op de akkers terechtkwam. Dergelijke vondsten hoeven dus niet te 
wijzen op bewoning. 

4.1.3.1 Heerlijkheid en leenhoven  
Onze eerste losse vermelding van Gilbertus van Ascebroc dateert uit 1187 .  De heren van Assebroek 
behoorden tot de hoogst geplaatste families van het graafschap.  Van 1224 tot 1265 is Boudewijn I 
(Balduinus) heer van Assebroek. Na Balduinus III van Arsebroec gaat het leen in 1299 over in andere 
handen.  We weten dat het vanaf 1375 in handen is van de familie Berlemont/Berlaimont.  Die houden 
het leen tot augustus 1399.  Jacob van Lichtervelde, here van Koolskamp, Assebroek Ardooie en 
Zwevezele volgt hem op.  In 1432 werd hij zelf opgevold door Jacob van Wingene tot 1453, waarna de 
familie Claerhout het eeuwenlang in haar bezit zou houden, tot het –nog steeds via erfenis- kort na 
1710 in bezit kwam van de Prins de Croy.  In 1795 kwam een einde aan de feodaliteit en werden 
adelijke eigendommen aangeslagen en verkocht. 
 
De Moor, 2003 beschrijft deze heerlijkheid (op aangeven van Barremaecker et al. 1980 en 1981) als 
meer dan 1000 gemet groot (ongeveer 400ha) .  Ze strekte zich uit vanaf de circulaire site  tot dichtbij 
Praet in het oosten, tot aan de grens met het Beverhoutsveld in het zuiden, tot aan de Reie  in het 
westen en de omgeving van Zevencote in het noorden .  Dit was geen aaneengesloten areaal.  Ter 
vergelijking: het huidige Assebroek is ongeveer 850ha groot.  Maar hierin zitten ook nog Engelendale, 
de Sint-Trudo-abdij, enz.  In februari 1265 diende men 33 gementen grond uit het leen opnieuw in 
handen te geven van de gravin van Vlaanderen.  Om zo opnieuw in de gratie te komen na het plegen 
van een misdrijf (Warlop, 1968). 
 
De heer van Assebroek was van rechtswege aanborger en zelfs hoofdman van de Looweiden en  
Beverhoutsveld.  Praet trad dan weer op als leenheer van het Beverhoutsveld. 
 
De heer van Assebroek  was verder de ontvanger van de brieven van de Reije.  Dit waren rechten 
die geheven werden op pacht en cijnsrechten op delen van het Brugse Vrije. 
Hij bezat het visrecht op de Reie in Brugge. Als tegenprestatie moest hij een snoek leveren voor de 
tafel van de graaf, telkens wanneer die in Brugge of Male kwam.  Dit voorrecht werd hem afgekocht 
door de stad Brugge in 1209.  
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Tenslotte moest hij op zijn kosten de Mariabrug over de Reie onderhouden.  Hervé en Stalpaert 1950 
noemen dit “één van de bijzonderste toegangen tot de oude stad voor 1297, waar het verkeer uit Gent 
én Kortijk de  stad binnekwam”. 
 
Waarom waren deze rechten/plichten verbonden aan de Reie voor de heer van Assebroek ?  Omdat 
de Reie oorspronkelijk aan/door zijn domein liep ?   Er tot aan de Mariabrug de grans van vormde ? 
Het zou interessant zijn te vergelijken wat precies de rechten van de “heer van de andere oever” 
(Brugge – Gruuthuyse)  waren.  We weten bv. dat het leen Ten Vagheviere ten noorden van het Sint-
Trudoledeken lag nabij de Cleene Steenen Brugghe (zie toponiemenkaart).  Dit hing af van het hof van 
Gruuthuuse.  In 1906 beslaat het domein van de graag d’Ursel (als rechtsopvolger van de heren van 
Brugge - Gruuthuyse) nog steeds 339ha. 
 
Assebroek zelf had vier leenhoven: 

 Het eerste en mogelijk ook het oudste leenhof van Assebroek (m.n. Ver-Assebroek zelf) werd voor 
het eerst vermeld in 1201 en ontleent zijn naam aan de meers die ernaast lag. Het werd 
gesitueerd in de omgeving van de Kardinaal Mercierplaats bij de Onze-Lieve-Vrouwkerk van 
Assebroek (De Smet & Stalpaert 1950). Ons inziens ging het om een leengoed en leenhof dat veel 
breder was dan één gebouw en ook de kerk, pastorij, kosterij én ook het circulaire monument 
omvatte. 

 Een tweede leenhof was het Hof ’s Heer Boudewijnsburg of Rabaudenburg.  Ook Daverlo of de 
Averlo (a-ver-lo) genaamd . 

 Het derde leenhof was het hof van Zevekote, het huidige kasteel Bossuyt in de Bossuytlaan. Dit 
leenhof, vermeld in 1258, was niet zo machtig als de twee voorgaande. Het verloor vrij vroeg zijn 
achterlenen. Het kasteel bezat een neerhof en 40 gemeten grond. Het lag langsheen de Gemene 
Weidebeek.  De naam verwijst schijnbaar naar een constructie op de Gemene Weidebeek om de 
waterhuishouding te regelen.  De heer van Zevekote was aanborger van de Gemeene en 
Looweiden en eiste in 1616 nog  zijn recht van aanborger van rechtswege op (De Moor, 2003). 

 Het vierde leenhof was het hof Ter Lake of Buggenhout. Gilles van Lake wordt al vermeld in 1274 
(Soers, 1995). Het hof voor het eerst  in 1509.  Het lag tussen de Peter Benoitstraat, de 
Vrijheidstraat en de Baron Ruzettelaan. Het grondgebied van dit hof besloeg ongeveer de huidige 
parochie Sint-Katarina.  Dit lijkt genomen uit het hof van de heer van Gruuthuyse (De Smet & 
Stalpaert 1950, p. 48-49).   Het verloor al snel zijn eigen achterlenen en uiteindelijk ook zijn 
onafhankelijkheid  (Soers 1995). 

 Groot Appelmoes (of Geervelde) vermelden we volledigheidshalve ook even.  Het wordt vermeld 
vanaf 1282.  Het was een “gewoon” leen van Brugge (en geen achterleen van Assebroek) 
(Verstraete in De Vriese et al., 1981).  Een gewoon leen mocht zijn onderhorigen niet zelf vonissen 
(Soers, 1995).   

Verder waren ook de hoeven Klein Appelmoes, Hongarije en Veltem deel van het leen (Verstraete in 
De Vriese et al., 1981). 

Volgens auteur D. Verstraete (1981, 202-203) bestond het leenhof van Assebroek uit een neerhof dat 
zich nu rond het kerkplein situeert en een opperhof of kasteel aan de zuidoostkant van het neerhof. Dit 
kasteel bevond zich volgens hem tussen de Kerkdreef en het Sint-Trudoleken. Op deze plek werd de 
cirkelvormige structuur aangetroffen die de plaats zou aanduiden van de vroegere wal-grachtstructuur. 
Het leenhof behoorde oorspronkelijk tot de familie van Assebroek. De heren van Assebroek 
behoorden tot de belangrijkere adel van het graafschap Vlaanderen. 
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Figuur 12. Leenof in Ver-Assebroek (Marcella, datum onbekend) 

4.1.3.2 Religieuze leven 
De heer van Assebroek stelde de kerk en pastorij ter beschikking van de pastoor.  Tot 1796 had hij 
nog steeds het recht er de pastor te benoemen.  De oudst bekende kerkrekenig dateert van 1539. 

In Assebroek bevonden er zich twee vrouwenkloosters: Engelendale en Sint-Trudo. Het klooster van 
de Jacobinessen van Engelendale werd gesticht in 1285 en was gelegen langs de Astridlaan rechtover 
het Pannenhuis. In 1579 werd het klooster afgebroken en gevestigd in de Jacobijnessenstraat, waar in 
1588 een nieuwe kapel en het kerkhof ingewijd werden. De Jacobinessen werden in 1783 afgeschaft 
en in 1867 werd een nieuw klooster Engelendale gesticht te Brugge op de Vlamingdam (De Smet & 
Stalpaert 1950, 28-30).  

Het klooster van Sint-Trudo was oorspronkelijk een prioraat  van Augustijner kanunniken. Het klooster 
werd  vernield in 1128. De ligging van het klooster is onbekend, maar werd herbouwd op het einde van 
de Benediktijnenstraat en langs de Sint-Trudostraat (zie figuur 1 nr. 52). We weten wel dat het dichter 
bij de weg naar Kortijk gelegen was dan de 2e site.  Daarom komt de dubbele circulaire site (“kasteel 
X”) in aanmerking als originele locatie.  Als dit klopt, dan biedt het een terminus ante quem voor de 
aanleg van deze structuur.  En die is van het zelfde soort als de elders behandelde grote circulaire 
sites. 

Het klooster gaf zijn naam aan het riviertje Sint-Trudoleken dat erlangs stroomt en was aanvankelijk 
een dubbel klooster voor paters en zusters Augustijnen. Later verdwenen de paters en werd het een 
vrouwenklooster dat afhankelijk was van de abdij van Eekhoute te Brugge tot in 1348. Rond 1300 
werd het een abdij waarbij de abdis het recht had de pastoor van Odegem voor te stellen ter 
benoeming door de bisschop. In 1578 werd Sint-Trudo vernield door de geuzen en kocht de abdij in 
1588 het klooster van de Staalijzerbroeders in de Nieuwe Gentweg, waar ze nu nog steeds gevestigd 
is (De Smet & Stalpaert 1950, 30). 

4.1.3.3 Circulaire structuren 

4.1.3.3.1 Situering 
De circulaire site van de Assebroekse Meersen heeft de laatste decennia vele mensen gefascineerd. 
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In de loop van 2009 werd een proefopgraving uitgevoerd in deze circulaire structuur.  De resultaten 
daarvan zijn weergegeven in Ryssaert et al., 2010.  We geven de belangrijkste elementen uit dit 
rapport hieronder weer, aangevuld met eigen inzichten.  Daarnaast passeren ook de andere circulaire 
structuren binnen het visiegebeid de revue.  De circulaire structuren op het Beverhoutsveld laten we 
buiten beschrouwing.  

De cirkels staan niet op zichzelf.  Hun inplanting hangt samen met de grote drijvende krachten in de 
aanpalende ontginningen. Omdat we de cirkels hier apart behandelen, komen sommige aspecten van 
de algemene ontginning hier al aan bod.  Waar dit voor de lezer moeilijk volgen is, verwijzen we graag 
naar de navolgende hoofdstukken. 

Tijdens de volle middeleeuwen komt een nieuw type versterking op in Vlaanderen, namelijk het 
mottekasteel. Uitgezonderd enkele vroege voorbeelden tijdens de 10de eeuw, zijn vooral vanaf de 
11de eeuw talrijke exemplaren gekend. Hun opkomst dient gezien te worden als een historisch proces 
binnen de groei van de middeleeuwse feodale maatschappij, waarbij de adel kleine privé-
versterkingen gaat bouwen (De Meulemeester 1983). Vanaf de 13de eeuw verliezen deze 
mottekasteel geleidelijk hun hoofdzakelijk militaire karakter en worden omgebouwd tot of verlaten voor 
nieuwe stenen burchten van een type, waarbij meer aandacht aan het residentiële aspect en het 
comfort wordt geschonken (De Meulemeester & Dewilde 1991, 203). Over het algemeen bestaan 
mottesites uit een opperhof met een specifiek militair doel en een neerhof waarop zich de meer 
economische aspecten van het dagelijks leven afspelen. Meestal omsluit het voorhof min of meer 
halfmaanvormig een deel van de motte. In enkele gevallen zoals te Mellier en Pessoux ligt het voorhof 
helemaal rond de motte (De Meulemeester 1983, Dewilde et al. 1995). Het opperhof vertoont een 
verhoogd eiland met scherpe helling en donjon. De grachten rond het eiland zijn steeds waterdragend. 
Naast zijn militaire functie vervult het opperhof eveneens een symbolische functie. 

Mottesites zijn over het algemeen aangelegd in natte gebieden aangezien de grachten steeds 
waterdragend dienden te zijn. Ook dit aspect vinden we terug voor de site te Ver-Assebroek. 
Bovendien is het feit dat het neerhof zich buiten de depressie bevindt – te Assebroek op de zandrug 
ten noordwesten van de cirkel – een element die we kunnen terugvinden bij enkele mottesites. 

 
Figuur 13. 16de  eeuws waterschilderij met de afbeelding van de kerk van Ver-Assebroek en 
mogelijk de circulaire structuur (Stadsarchief Brugge). 
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Wij delen niet de mening van Tys in Rijschaert et al., 2010 over de interpretatie van deze afbeelding.  
De beek lopende van linksonder naar rechtsboven is overtuigend de Meersbeek/Waterloop/Dorpsbeek 
i.p.v. het Sint-Trudoledeken.  Dit is dé waterloop die de kerk van Sysele verbindt met Ver-Assebroek.  
Het Sint-Trudoledeken is de horizontaal lopende beek.  Deze beek komt immers van een heel andere 
kant.   

In hiernavolgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe belangrijk de beken waren voor het “aandrijven” 
van het hele toenmalige landbouwsysteem en de voedselvoorziening.  Het is dan ook geen toeval dat 
naast de belangrijste feodale sites vooral de beken worden weergegeven.  Het lijkt ons 
onwaarschijnlijk dat men zich hierin zou hebben vergist. 

Dat impliceert dat de witte vlek boven de kerk “langs de foute kant” van het Sint-Trudoledeken ligt om 
te kunnen identificeren met de circulaire structuur van Ver-Assebroek.  Het is veel waarschijnlijker dat 
hiermee bv. de Vosseberg wordt bedoeld. Ouderlingen vertellen nu nog van hoe die werd afgegraven. 
Die was wellicht ten tijde van schildering veel zichtbaarder aanwezig in het landschap 

Het gebouw met het rode dak links ervan is in ons ogen waarschijnlijk de Praethoeve.  Als dit klopt, 
dan mag enkel besloten worden dat ten zuiden van “’t Leitje” tussen Praet en Steenbrugge “iets” lag.   

De circulaire structuur was trouwens “niet afbeeldbaar”: wegens het gekozen perspectief is de kerk 
van Ver-Assebroek er pal bovenop geschilderd. 

Conclusie: voorzichtig zijn met de interpretatie. 

 
Het circulaire monument van Ver-Assebroek heeft betrekking op een elitaire site, verbonden aan een 
adellijke familie uit de directe omgeving van de hofhouding van de graven van Vlaanderen.  
Historische onderzoek wees uit dat de Heren van Assebroek zich aan de top van de sociale ladder 
bevonden. 

Het bouwen van mottekastelen gebeurde tot in de 13de eeuw door de lage adel. Het kasteel van 
Assebroek werd volgens Tys opgericht in de 13de eeuw. O.i. lijkt dit nogal laat.  Ze is immers 
onlosmakelijk verbonden met de ontginnig naar hooiland. 

Volgens Tys kent het kasteel qua omvang en opbouw zijn gelijke niet in Vlaanderen. We delen ook die 
mening niet, gezien o.a. de vele andere voorbeelden in de onmiddellijke omgeving (zie elders in dit 
beheerplan). Wel is dit voorbeeld (wegens de ligging van de zuidelijke cirkels op veen) relatief veel 
beter bewaard ! 

Constructie op veen is onstabiel en weinig aangewezen, hoewel niet onmogelijk mits voldoende 
versteviging van de bodem.  Het centrale eiland en de wallen werden aangelegd op een basis van 
verspitte gyttja en moeraskalk, daarbovenop werd dan fijn zand aangevoerd van onbekende herkomst. 
De natuur van de wallen als verdedigingselement en de beschikbare gegevens tonen ons dat zowel 
het centrale eiland als de wallen sterk opgehoogd waren, waardoor we kunnen afleiden dat de 
aanvoer van fijn zand een grootschalige onderneming moet geweest zijn.  Karrevrachten zandig 
materiaal moeten tot Assebroek zijn gerold, om op het terrein uitgeladen te worden en een kasteelsite 
te construeren met een opgehoogde centrale zone en de vermelde wallen. 

De kasteelsite werd aangelegd nabij het leengoed en leenhof van Assebroek, waar ook de kerk, 
pastorij en kosterij stonden. In principe was Assebroek dan ook geen dorp maar een feodaal centrum 
met een eigen kerk. Het is mogelijk dat het gehele leenhof, inclusief kerk en circulaire structuur, samen 
en in één keer ingericht en aangelegd werden.  

4.1.3.3.2 Cirkels: gewoon concentrisch of zelfs meervoudig circulair ?  
Een duidelijke foto uit WOI zette ons op het spoor van twee cirkelvormige structuren ten noorden van 
de huidig gekende cirkels.  Jammer genoeg zijn deze verdwenen onder bebouwing. Het laatste is 
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hierover nog niet gezegd.  Op basis van een gedegen archiefonderzoek kan dit facet in de toekomst 
ongetwijfeld nog veel beter worden uitgewerkt.  Hieronder slechts een eerste aanzet. 

 

Figuur 14: Let op de drievoudige circulaire structuur zoals hij nog zichtbaar was op dit beeld uit 
1918. Bemerk ook hoe ten zuiden/westen van de onderste cirkel alles (als spaken in een wiel) 
geaxeerd lijkt op het centrum van die cirkel (waarin zich het kasteel bevond).  

 

Figuur 15:  Ingekleurde kaart van het primitief kadaster (1853) waaruit opnieuw de fixatie/oriëntatie 
van het landschap op de cirkels duidelijk wordt. Zelfs de centrale gracht in blok A1 wijst overduidelijk 
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naar met middelpunt . Dit werd mettertijd minder duidelijk Ondermeer door rechttrekking van de 
geknikte dreef ten Z van het Sint-Trudoledeken. 

 

Figuur 16:  Het toevoegen van de dreef aan de Brugse Meers (tussen blok A5 en A6) vervaagd 
verder de duidelijke focus op de zuidelijke cirkel.  Voorheen was er enkel de dreef geaxeerd op het 
middelpunt van de zuidelijke cirkel De nieuwe dreef staatnog  niet aangeduid op de kaart van het 
primitief kadaste (1853) maar, wel op de kaart van het Dépot de la Guèrre uit 1865.  Ze werd 
aangelegd halverwege de 19e eeuw (de data van de kaarten zijn slechts een terminus ante quem).  

Ryssaert et al.  2009 citeren een vermelding uit 1509 van “de priestrage van Arssebrouck” die 
gesitueerd is op een perceel met “ene mote ofte walleken”.  Er wordt gesuggereerd in de literatuur dat 
dit verwarrend is (vermeende verwarring met de gekende opvallende circulaire structuur).  Maar de 
meest simpele verklaring is doorgaans ook de juiste: de site nabij/rondom de kerk was eveneens 
cirkelvormig omwald. 

Er zijn ook andere argumenten: 

 De “Dreve van de heer van Assebroek” valt samen met de huidige Kerkedreef.  En kwam uit 
centraal op het neerhof (= middelste cirkel met de huidige kerk), niet op de concentrische circulaire 
structuur in de meersen. 

 Ten zuiden daarvan bevindt zich een tweede dreef (Deirinckdreef).  Ze volgt bij benadering de 
grens tussen zand en veen (=”deirinck”). Ze begint op de grens tussen beheersblokken A3 en A9.  
En ontspringt net daar waar het gebied van de heer van Assebroek begon (huidige 
gemeentegrens).  Westelijk van de cirkels loopt deze dreef verder in de N-rand van beheersblok 
G10 (de huidige Mispelaerstraat).  Ze stopt opnieuw op de grens van zijn eigendom (rand Gemene 
Weiden).  Een lijn bovenop beide dreven loopt opnieuw mooi doorheen het centrum van de cirkel 
met de kerk, waar een prestigieuze bewoningssite mag worden verwacht.  De naam van de eerste 
dreef verwijst daar ook naar toe. 

 De brug over het Sint-Trudoledeken heeft zich –voor zover we konden achterhalen- altijd op 
dezelfde plek bevonden.  Ook die weg kwam dus uit op de “neerhofcirkel”. En dit verklaart meteen 
waarom die brug daar uberhaupt lag (zie verder bij definities van de circulaire kastelen). 

 De kromming in de trambedding is niet bedoeld om “de bocht te kunnen nemen”.  Hij volgt gewoon 
een oude perceelsgrens. 

 De kerk van Ver-Assebroek is niet gebouwd bij een dorp.  Meer dan waarschijnlijk hoorde dit 
bedehuis samen met de woonsite van de heer van Assebroek.  Dat blijkt ook uit het voorrecht de 
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priester te mogen benoemen in zijn “eigenkerk”. Het is bovendien onwaarschijnlijk dat de kerk –als 
een element van prestige- buiten zijn site zou zijn gebouwd.  

 Daarnaast zijn er ook aanwijzigingen uit de waterhuishouding af te leiden. 

o Zo was er een smalle strook ten noorden van de huidige meersen die bevloeid werd vanuit 
de waterloop WO.8.4.A.1.  Het water van deze waterloop kon hetzij rechstreeks toegeleid 
worden aan de ringgracht op de noordelijke grens van het meersengebied (en zo nuttig 
aangewend voor de bevloeiing),  hetzij toegeleid worden naar de die naastliggende 
cirkels.  De “onderloop” vormde de noordelijke grensgracht van het grote meersengebied.  
Die liep doorheen de cirkels waar de zuidelijke en middelste cirkel elkaar raken.  Daarna 
loopt hij verder als noordelijke grensgracht van de Gemene Weiden.  De “bovenloop” is 
nog zeer duidelijk te zien onder de vorm van soil marks op de verschillende oude 
luchtfoto’s (bv. NGI 20IX’66).  Hij komt op de cirkels uit waar centrale en noordelijke cirkel 
elkaar raken.  Ook de altas der buurtwegen uit 1841 (die nog de oude percelering 
weergeeft) maakt zeer aanschouwelijk dat zich hier een kronkelende strook bevloeid 
hooiland bevond. 

o De monding van de Waterloop lag in 1841 blijkens de atlas der buurtwegen nog anders.  
Niet alleen lag de waterloop geheel ten oorden van “de dreve van de heer van 
Assebrouck”.  Ze mondde 75m verder stroomafwaarts uit dan heden het geval is.  Op die 
manier lag er een dubbele bariëre van water voor wie vanuit het zuiden kwam. 

o Bossu, 1997 schrijft letterlijk het volgende “Het oudste kerkhof was in oppervlakte beperkt 
tot een stuk grond, helemaal rond de kerk, twaalf tot zestien meter breed en met 
uitzondering van de westzijde begrensd door een beek die in de Waterloop uitmonde.” 

 

 

Figuur 17: In dikke zwarte lijn de twee waterlopen ten noorden van het huidige meersengebied, in 
stippellijn de voormalige voorgezette loop daarvan en de plaats waar ze aantakken op de grofweg 
gesitueerde centrale cirkel (luchtfoto NGI 20IX’66). De tussenliggende zone noemt Leene Meersen.  
In 1772 (plan Drubbele afgebeeld in Bossu, 1997) noemt men de eigenaar hiervan nog “den heere 
van Assebroeck”, zich baserend op de ommeloper.  Een plan uit 1762 door Lameire (idem) wijst de 
eigendom toe aan de Croy.  Waarvan geweten is, dat hij de opvolger was van de heer van 
Assebroek. 
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Figuur 18:  Ingezoomd onmidellijke omgeving cirkels.  Soil-marks en andere hierboven geschetste 
patronen zijn duidelijk afleesbaar. 

4.1.3.3.3 De concentrische zuidelijke cirkels van Assebroek 

 
Figuur 19:  Interpretatie van de resultaten van de weerstandsmeting (Archeopro, datum onbekend). 
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Wegens de opmerkelijke vorm van de kasteelsite, is het aanlokkelijk om meteen te redeneren in de 
term van een vorm van mottekasteel, zeker gezien de verhoging van het centrale eiland. Maar dit is 
foutief, in Nederland zijn er verschillende voorbeelden van soortgelijke structuren, die echter ook pas 
in de laatste decennia als een afzonderlijke kasteelgroep herkend werden. 

 

Figuur 20:  De zogenaamde waterburcht in Eelde (Nl., Groningen) 

Het gaat om de groep van de ronde kastelen. Deze werden systematisch doorheen de 13de eeuw 
opgericht, met een bredere periodisering tussen 1150 en 1350 (De Boer & Geurts 2002, 87; Janssen 
2004, p. 19). In sommige gevallen hebben dergelijke cirkelvormige kastelen zich geleidelijk aan 
ontwikkeld uit oudere mottekastelen, in vele gevallen gaat het om volstrekt nieuwe creaties (Janssen, 
2004). 

De gemeenschappelijke kenmerken van deze kastelen zijn dat ze bestaan uit cirkelvormige centrale 
kasteeleilanden omgeven door één of meerdere grachten en wallen. De meeste kastelen van deze 
groep liggen ook allemaal in natte gebieden, zodat de ophoging van het centrale deel zowel 
functioneel kan zijn (droog houden) als status gebonden, als militair. Assebroek onderscheidt zich door 
de aanwezigheid van niet minder dan vier grachten en drie wallen, waardoor het één van de meer 
uitzonderlijke sites van deze groep is. 

De materiële vondsten in Assebroek maken de vergelijkbaarheid van de site met de Hollandse 
voorbeelden verder compleet. Er werden in Assebroek ook sporen gevonden van een uitbraaksleuf 
van funderingen van een gebouw (zaalgebouw of toren) dat op het centrale eiland gestaan moet 
hebben. 

De laatste bakstenen resten van een hierin aanwezig gebouw werden in de jaren '60 
door buurtbewoners gerecupereerd voor hergebruik (mond. med. A. Zwaenepoel dd. 
30VI'03). 
 
Dit gebouw was vermoedelijk opgetrokken in baksteen en had wellicht een dak dat versierd was met 
figuratieve dakornamenten in hoogversierd aardewerk, kenmerkend voor 13de-eeuws Vlaanderen, wat 
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het gebouw een uitzicht moet hebben gegeven dat deed denken aan gelijktijdige patriciërshuizen in 
Brugge of landhuizen elders. 

Opmerkelijk genoeg stopte het gebruik van het kasteel vrij snel, om de hele site als een fossiel restant 
in het landschap achter te laten. 

Bemerk dat het huidige landgebruik geen rekening lijkt te houden met deze structuur.  Dit geldt 
evenzeer voor de zuidelijke bewaarde cirkel.  Ingeval deze laatste hield dit wellicht verband met het 
gebruik als bevloeid hooiland.  Het is opvallend, dat hoe recenter de beschikbare luchtbeelden worden 
hoe duideljker de cirkels zichtbaar worden. O.i. omdat toen bevloeiing werd vervangen door bemesting 
met niet meer d emoeite nam om het maaiveld geregeld te nivelleren.  Door differentiele bodemdaling 
van de cirkels t.o.v. de rest werden ze mettertijd steeds zichtbaarder. 

4.1.3.3.4 Meer dan één circulaire structuur aanwezig 
Noot: De naamgeving is verwarrend.  We noemen hieronder de Grote Helle, Vossenberg en “naamloze structuur”.  En 
localiseren deze.  Het kan evenwel best zijn, dat uit verder onderzoek zal bljiken dat sommige elementen slecht zijn benoemd. 
Zo is de Grote Helle wellicht de naam van de aanpalende meers en niet van de mote.  En kan het best zijn, dat wat wij 
consequent Vossenberg noemen, eigenlijk slaat op de mote (die wij hier Grote Helle noemen).  Waardoor twee van de drie 
structuren naamloos zullen blijken. 

In de onmiddellijke omgeving zijn tal van vergelijkbare fenomene present.  Naast meer kleinschalige 
sites (“Grote Helle” als mote met 8-vormige ringstructuur op perceel S12) waren binnen de perimeter 
nog  drie sites van aanzienlijke omvang aanwezig. 

Enerzijds de Vossenberg en zijn naamloze buur, anderzijds de Praethoeve.  Alle zijn gelegen op 
strategische plekken in het landschap.  Ten minste beschouwd vanuit de grootschalige winning van 
kostbaar hooi die hier heeft plaatsgevonden (en de beperkte mogelijkheden daartoe in het omliggende 
landschap). 

De circulaire structuur van Assebroek S.S. is gelegen naast de transversale dekzandrug 
gelegen tussen twee gaverkommen (zie verder voor verklaring van dit begrip). 

De Vossenberg gelegen rondom Oostkamp 1e afdeling Sectie A, nr. 189b heeft een analoge 
structuur (maar is veel westelijker gelegen).  Hij werd afgegraven na WO-I.  Dit is de eerste  
mogelijkheid  ten westen van Assebroek om het gebied “door te komen met droge voeten”.  De enige 
weg doorheen dit deelgebied liep  ook pal door de grote cirkel. Dwars door de cirkel werd (later ?) een 
waterloop gegraven.  Dit is goed afleesbaar op de kaart van het primitieve kadaster die hier een zeer 
smal strookje meers laat zien. 

De Vosseberg is bijzonder strategisch gelegen om  de toenmalige waterloop (wellicht de Rivierbeek) te 
controleren.  Dit was wellicht ook het doel van de dubbele mote (=“8”) de Grote Helle.  Verder 
historisch onderzoek zal dit moeten uitwijzen.  De Grote Helle en Vossenberg liggen trouwens 
opnieuw zo ingeplant, dat ze water voor hun circulaire grachten water kunnen betrekken vanuit meer 
dan één bron. Dus zowel vanuit de Mazelbeek (zowel van het zuiden als vanuit de Gemene Weide), 
vanuit het Sint-Trudoledeken en vanuit de Beek Aan Jonkershove (= oude Rivierbeek ?). 

We weten niet wie deze site heeft aangelegd.  Ze komt in ev. zelfs in aanmerking de eerste site van de 
abdij van Sint-Trudo.  Wat dit aspect betreft beschikken we over een slecht onderzochte kaart uit de 
17e eeuw (bewaard  in het archief van het bisdom van Brugge).  Een detail staat afgebeel in het artikel 
van Van Wonterghem, 1981.  O.i. staat de site ook afgebeeld op de kaart van Pourbus (copie van 
Pieter Claeyssens). Het is wachten tot iemand het beschikbare bronnenmateriaal eens grondig 
onderzoekt. 

Tenslotte menen we naast de Vossenberg en de Grote Helle nog een derde naamloze dubbele 
circulaire structuur te ontwaren ter hoogte van perceel S27.  Een groot deel daarvan is recent nog 
verdwenen onder stadsuitbreiding (Olmenstraat, Esdoornstraat, Abelenstraat).  Ook die komt in 
aanmerking als eerst vestiging van de Sint-Trudo-abdij. 
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Een acte uit 1667 van de verkoop van 54gemet 281 roe meldt nog steeds “het casteel rondt in sijn 
wallen met dreve voor de poorte lopend tot de Beerneemse Heerweg” (Vervenne, 2013).  Onbekend is 
op welk twee van de hiervoor laatst genoemde structuren dit slaat.  Ook in 1682 en 1698 wordt dit 
goed bij de volgende eigendomsoverdrachten nog steeds in gelijkaardige bewoordingen omschreven 
(Vervenne et al., 2013 p. 97, f. 117).  Bij de laatste beweging is het goed iets kleiner geworden (52 
gemet 252 r.).  Ook in een 1706 spreekt men nog steeds van een “casteelgoed” (Vervenne et al., p. 
110, f. 93).  In 1741 spreekt men bovendien van een eeuwige cijns op 4 lijnen van de abdij van Sint-
Trudo. 

 

Figuur 21: Primitief kadaster met de drie circulaire structuren naast Steenbrugge in beeld.  Linkonder 
van letter A en boven de spoorweg ligt de Grote Helle.  Onder de spoorweg ligt links de Naamloze 
Structuur .  Het “opperhof” ligt centraal in de langgerekte meers (donkergroen), het neerhof ligt er ten 
oosten van.  O.i. is dit de grootste kanshebber voor het kasteel van de § hierboven.  Bemerk 
ondermeer beide dreven naar het neerhof.  Nog verder ten oosten daarvan bevindt zich de 
Vossenberg (in onze naamgeving).  Het smalle streepje meers  toont mooi de asverschuiving van de 
weg doorheen het neerhof. De reden voor deze asverschuiving is o.i. te verklaren vanuit het militaire 
aspect: te paard met grote snelheid chargeren door het neerhof is zo onmogelijk. 

 

Figuur 22: Bemerk de opvallende asverschuivingen van de weg doorheen het Neerhof van de 
Vosseberg. 
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Het blijkt een kluwen om de ruimtelijke structuur van beide sites te te ontrafelen.  Overduidelijk zijn er 
herhaaldelijk veranderingen doorgevoerd die het puzzelwerk niet vergemakkelijken.  Ook rond de 
naamgeving is er verwarring.  Crops, 1959 noemt de Grote Helle “Vossenberg”. Nog volgens de zelfde 
bron zou “De Grote Helle” de meers zijn tussen de Olambeek (op de grens van de abdijsite), het 
hudige Sint-Trudoledeken en de hogere dekzandrug (kadastraal Assebroek, Sectie C, nrs. 450b en 
450d) 

Bovendien weten we nog niet wie de Grotte Helle en de Vossenberg aanlegde en bestierde. Maar de 
heer van Brugge himself (=Gruuthuyse) was eigenaar/feodaal heer van deze omgeving. 

Tenslotte nog dit.  Ook Ter Lieverstede wordt soms genoemd als casteelgoed.  Dat zou een vierde 
circulaire structuur zijn in de zelfde omgeving !  O.i. is dit zeer wel mogelijk, waarbij de Suytleye zelf  
optrad als watervoorziening van de circulaire grachten van minstens een deel van dit kasteel.  Dit zou 
verklaren waarom het in deze omgeving ook langs de overzijde van het kanaal zo’n kluwen is. Dat 
mag men letterlijk nemen.  Binnen een cirkel met straal van ongeveer een kilometer (rond het 
waterinnnamepunt op het kanaal tegenover Ter Lieverstede) liggen op Oostkamps grondgebied niet 
minder dan 11 circulaire kastelen.  Met minstens dubbel zoveel cirkels. 

Eén zaak frappeert alvast.  De Gruuthuyzes, zoals ze nu gemeenzaam gekend  zijn, hadden vanaf 
hun -later bijgekochte- kasteel in Oostkamp een dreef, die rechstreeks tot aan het kasteel van 
Gruuthuyse in Brugge leidde.  Een ongeëvenaard  teken van macht en prestige.  Zij speelden een 
centrale rol in dit kluwen van kastelen. En noemden zichzelf in de eerste plaats (en als enigen !) “van 
Brugge”. 

 

Figuur 23.  Historische waterlopen in Brugge 
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Laat nu de Heer van Brugge zich later ook op Oostkamps grondgebied gevestigd hebben.  Van waar 
hij opnieuw de Rivierbeek kon controleren.  Met één voet in de stad.  Het Brugse Gruuthysekasteel 
stond als eerste residentie natuurlijk al pal naast de oudste kerk (karolingische kapel, de voorloper van 
de OL-Vrouwkathedraal) en langs de Reie (= Rivierbeek). 

Ons inziens verklaart dit het grote belang  dat de heer van Brugge had  in de meersen op Oostkamps 
grondgebied.  Het verklaart wellicht ook de huidige gemeentegrens.  Die opvallend rekening houdt met 
de Grote Helle. 

In 1572 sterf de laatste naamdrager.  Ondanks het belang van deze familie “van Brugge” voor Brugge, 
is er geen genealogie beschikbaar uit de vroege periode van dit geslacht.  Blijkbaar niet ongewoon 
voor families die vroeg uitstierven, dat weinig familiearchief is bewaard. 

Het historische Brugge eist tot op vandaag zowat alle onderzoeksaandacht op.  De omgeving is 
daardoor maar stiefmoederlijk behandeld.  Bovenstaande indachtig , zou de sleutel naar het ontstaan 
van Brugge best wel eens buiten Brugge te vinden kunnen zijn. O.i. ligt hier in Oostkamp een vette 
kluif te wachten, voor een historicus die de ontstaansgeschiedenis van Brugge wil ontrafelen.  Zo 
weten we dat een De Croy dijkgraaf is geweest van de watering van het Sint-Trudoledeken (en dit 
familie-archief is beter bewaard).  Ook een zekere Willeman of Wylleman was ooit dijkgraaf. 

De Praethoeve ligt dan weer in de oostrand van dit gavercomplex, net waar een transversale 
dekzandrug een insnoering voorziet in de zuidelijke uitloper ervan.  Er zijn aanwijzingen dat de huidige 
grote circulaire structuur van de Praethoeve relatief recent is van oorsprong.  Toch als men het 
cartografisch materiaal bekijkt.  Er heeft wel lang een 8-vormige mote gelegen.  Die komt typografisch 
overeen met de klassieke mote elders (zie bv. Dedecker, 2002). 

Uit een vergelijking van de Ferraris en Popp  (of latere topgrafische kaarten) lijkt de 8-vormige 
omwalling opgeslokt in een grotere (en nu cirkelvormige) structuur.  Dat is misschien een aanwijzing 
voor de hoge ouderdom van Praet als allereerste ontginingskern.  De grotere circulaire structuren als 
in Ver-Assebroek zouden dan van latere datum zijn.  

Eventueel ligt ook een verschil in functie aan de basis van dit verschil in grootte: 

 Een strikt militaire mote beschermt de heer plus een handvol soldaten.  Dit kan klein.  In het 
neerhof zit dan een beperkte landbouwexploitatie. Die vooral produceert voor de 
levensbehoeften van het opperhof (de heer en zijn huishouding).   Het neerhof  wordt mee 
beveiligd, omwille van de aanwezige voedsevoorraden.  Bij beleg van het opperhof (= de 
heer) zijn deze immers belangrijk. 

 Een circulaire structuur die opgericht is om een grote landbouwuitbating met zijn horigen 
te beschermen (produktie voor de omgeving en zelfs voor verkoop) is verhoudingsgewijs 
groter. 

Met occupatie van Praet, Assebroek en Vossenberg kan men het gebied afdoende controleren en de 
kostbare schat “hooi” afdoende beveiligen tegen diefstal.  Ook elders rond de dekzandruggen en 
gavers zien we dit patroon (grote circulaire sites gefocust op plaatsen met belangrijke hooiproductie) 
telkenmale terugkomen.  

Dit concept ging uit van een ruimtelijk gespreide verdediging.  Pas na de dood op Karel de Goede in 
1128 nam men in Brugge de aanleg van een stadsomwalling te hand.  Daarvoor was het Brugse 
verdedigd door een netwerk van trouwe vazallen. Elk in hun kasteel.  Zo verzekerde de graaf zich van 
een goed gecontroleerde en slecht met troepen doorkruisbare bufferstrook. 

In het Brugse waren  de meeste vrije grondbezitters verdwenen (na bezoekjes van de Noormannen) 
(Warlop, 1975) .  Hun land was toegevallen aan de graaf. Elders in Vlaanderen waren wel nog rijke 
nobelen aanwezig.  Die stamden af van Frankische of Romeinse voorgangers.  Ze waren geen 
lijfeigenen, maar vrije mensen.  De rijksten onder hen beschikten over bijzonder veel macht, ook 
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militair.  Hun verhouding met de graaf was er niet uitsluitend één van “ondergeschikte en meester”.  
De “pairs” of “peers” waren zelfs zondermeer zijn gelijken, waarbij de graaf optrad als een soort  
“primus inter pares”. Bovendien kon de graaf hen moeilijk passeren bij “topbenoemingen”.  De pairs 
speelden bovendien een cruciale rol in het verdedigen van de grenzen van het graafschap (zoals 
overtuigend aangetoond door warlop, 1975). 

In het Brugse had de graaf de handen vrij: het land was grotendeels van hem en de edelen waren 
(nagenoeg) verdwenen.  Hij kon zich (letterlijk en figuurlijk) met “eigen” getrouwen omringen.  Dit 
vertaalt zich in de talrijke kastelen op en naast de dekzandrug Brugge-Eeklo.  Hier komt een 
kasteeltype tot stand, dat in de eerste plaats een regionaal fenomeen lijkt te zijn. 

De domeinen waarop deze kastelen worden opgericht zijn relatief klein in vergelijking met de rest van 
Vlaanderen, waar het “echte grootgrondbezit” was overeind gebleven. Ze hadden een beperkt 
allodium (grond in volle eigendom van de vazal).  Het overgrote deel was in leen van de graaf.  Maar 
prestige was er genoeg.  Dat deze edelen veelal mee de “dagdagelijkse” hofhouding van de graaf 
uitmaken was daar niet vreemd aan. 

Bovendien was de omgeving van de dekzandrug bijzonder geschikt voor de aanleg van goed hooiland.  
Zondermeer een revolutie in de toenmalige landbouw.  Met een competitief voordeel vergelijkbaar met 
de uitvinding van ijzer in de bronstijd. Want goed hooi dreef de landbouwproductie spectaculair op (zie 
elders).  In die mate zelfs, dat men stabiele overschotten genereert.  Die in Brugge vermarkt werden. 

De ligging van (potentieel) hooiland is volgens ons dé determinerende factor gebleken bij de 
grensafbakening tussen de feodale domeinen van die tijd zuidelijk van de dekzandrug.  Zie bv. de 
grenzen tussen Praet, Assebroek, het allodium van de graaf van Maele en Sijsele. 

De andere belangrijke factor in de grote landschappelijke patronen (en die minder als hooiland 
gebonden zijn aan een welbepaalde abiotiek en terreingesteldheid) is de axering op het grafelijke hof.  
We weten dat dit zeer vroeg in bezit kwam van de allereerste Vlaamse graaf (Desmet et al., 2009).  
Dus al in de periode 864-879. 

Het is interessant om daarbij ook de perceelsgrenzen ten noorden van de dekzandrug te bekijken.  Dit 
gaat best door de ogen van het DTM.  Het kadaster diende immers slechts om belastingen te kunnen 
heffen.  Perceelsgrenzen zijn op het kadaster niet altijd even systematisch ingetekend, waardoor het 
algemene beeld niet altijd goed naar voren komt.  Maar het DTM liegt niet.  Zeer duidelijk is te zien dat 
één gestructureerde ontginnigsgolf dit gebied heeft “overspoeld” vanaf Male tot in Oostkerke.  En 
vanuit de dekzandrug van ten Berghe tot in Damme.  Doelbewust gebruiken we het woord 
“overspoeld”.  De zee-invloed lijkt op die manier beschouwd slechts een oppervlakkig laagje vernis.  
Die ligt boven een zeer weldoordacht systematisch ontginningspatroon, dat de vergelijking met het 
dambordpatron van de Veldgebieden in sommige opzichten moeiteloos kan doorstaan.  Hoewel hier 
de ruit als basisfiguur werd genomen, wegens de scherpe hoek waaronder beide hoofdassen elkaar 
snijden.  Nog steeds is er in dit gebied een zeer aanzienlijk aandeel grootgrondbezit van adelijke 
families, die teruggaan tot op de oorspronkelijke entourage van de Vlaamse graaf. 

Op die manier boert de entourage van de graaf zich op korte tijd rijk.  Het begin van Brugge als  
handelscentrum.   En motor van allerlei verschuivende machtsverhoudingen binnen de adel.  Het is 
interessant om vanuit dit perspectief Warlop, 1975 (die het ontstaan van de Vlaamse adel beschrijft) te 
herlezen.  Heel wat van de politieke ontwikkelingen die hij beschrijft vinden hun basis in dé 
landbouwrevolutie van omtrent het jaar 1000: bemesting van akkers door aanleg van hooiland. 

In de mate dat er zich een stabiel centraal gezag vestigt (= veiligheid en rechtszekerheid) en het 
economische leven zich verplaatst van “landbouw” naar “handel”, verliest dit type site aan belang.  Tot 
de adelijke heren zich uiteindelijk in de stad vestigen, waar hun belangrijkste belangen 
(=handelsbelangen) te behartigen vielen.  De circulaire sites worden verlaten. De herinnering aan  
kastelen blijft bij de bevolking nazinderen, maar uiteindelijk worden ze bijna allemaal ingeploegd. 
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Er is mogelijks nog een andere factor die een rol speelt.  Zoals verder aan bod komt bij de bespreking 
van de hooilanden zelf, treedt een belangrijke verschuiving op van “neerslag die vnl. zijn weg vind naar 
het grondwater” naar “neerslag die vooral zijn weg vindt naar het oppervlaktewater”.  In de mate dat 
ook de marginale gronden tussenin steeds verder worden ontgonnen, drogen de kwelstromen 
geleidelijk op.  Waar deze kastelen gelegen zijn op de dekzandrug en zijn uitlopers, gebruikt men 
rechstreeks en uitsluitend uittredend kwelwater.  Er is geen bovenstrooms gebied in de 
waterlopenstelsels, maar ze zijn meteen ingegraven in de flank van de dezandrug.  En vertonen in dat 
opzicht verwantschap met de sprengbeken op de Veluwe of de duinbeken aan de kust. Ontbrak het 
mettertijd misschien aan voldoende water om de grachtenstelsels functioneel (watergevuld) te kunnen 
houden ? 
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4.1.3.3.5 Kenmerken en voorbeelden van deze meervoudig circulaire structuren 
Noot: Meer nog dan enige tekst raden we aan de grote toponiemenkaart te bekijken.  Wie beschikt over GIS wordt 
aangeraden deze te combineren met het DTM (zo ingesteld dat de volledige range van de kleurenschaal wordt benut voor het 
deel dat op het beelscherm staat), KADVEC, de VHA en het primitief kadaster.  Dit toont oneindig veel meer dan op een 
papieren kaart kan worden weergegeven. 

 (minstens) twee aanliggende cirkels 
 waterhoudende grachten 
 tegen de waterloop aan (die de grachten voedt) 
 vaak (doorgaans) bij een samenvloeiing van waterlopen: “in 

de oksel” 
 daterend uit de juiste periode: grofweg (900) 1000-1200 (1300) 
 weg loopt doorheen het neerhof (nooit door het opperhof) 
 weg door neerhof met asverschuiving 
 groot ! 
 gekoppeld aan hooiland 
 vroeg verlaten  
 strategisch geplaats t.b.v. controle over : 

o waterloop die het hooiland bevloeit (bijhorende meers 
ligt stroomaf circulaire structuur) 

o doorlopende weg 

 

Daar kan nog worden aan toegevoegd, dat blijkens het kadasterplan opvallend vaak een centrale 
vierkante structuur opduikt in het neerhof.  Omdat niet duidelijk is, in welke mate dit echt een 
karakteristiek element is van het “kasteel” dan wel van het “kadasterplan” hebben we dit element 
hierboven niet vermeld. 

Zonder hier al te stellige uitspraken over te willen doen, toch nog kort iets over de “status” van 
circulaire sites.  We kunnen ons immers niet van de indruk ontdoen, dat ronde wallen zonder 
uitzondering teruggaan op feodale (en voor zover traceerbaar) adelijke woonsites.  Kloosters en 
anderen die niet behoorden tot de nobilitas, dienden zich te beperken tot rechthoekige of vierkante 
wallen.  We vinden dit gegeven ook terug in de aktes m.b.t. deze sites.  Men maakt o.i. met kleine 
nuances in de beschrijving van site/omwalling vaak fijntjes duidelijk dat het gaat om ronde wallen (en 
niet wallen zondermeer).  Of men gebruikt het woord “casteel” met de zelfde betekenis. 

Enkele voorbeelden uit de omgeving om de verschillende facetten van deze “kastelen” te belichten.  
Alle deze voorbeelden dateren uit de zelfde periode en gaan gepaard met grote (vaak meervoudige) 
circulaire structuren.  

 Bollewallekeshoeve: what’s in an name !  Deze is ingeplant bovenop de dekzandrug Brugge-
Maldegem-Stekene, waarop ook de Antwerpse Heirweg loopt.  Niet tegen de weg aan, maar wel 
pal bij een voormalig hooilandcomplex.  Een baantje loopt (met een asverschuiving) door het 
neerhofgedeelte. Het hooiland is nu merendeels bos, maar laat zich als landschap nog goed 
lezen.  De grachten rondom de hoeve zijn in de jaren ’90 nog serieus geruimd. Vanuit 
Bollewallekes liet men het water twee kanten op gaan.  Het kon naar het westen, om over de 
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dekzandrug samen te vloeien met de Dorpsbeek.  Maar evengoed kon men het gebied ten oosten 
van de site bevloeien.  En nog verder stroomaf een gaver ten NW van het Elisabethziekenhuis.  . 
Deze locatie is een mooi voorbeeld van hoe het hooiland zich op de hoogste plek in het landschap 
bevindt.  Dit merkwaardige fenomeen laat zich eenvoudig verklaren.  Op vele plaatsen ontstonden 
de  stuifzandruggen o.i. niet door “stuifzand dat opwaaide tot een duin”.  Maar door “zand dat 
uitstoof tot aan de grondwatertafel”.  Het dekzand wordt ondermeer gevoed door water dat met de 
helling mee afstroomt over de bartoonklei van Oedelemberg.  Door de latere ontginning van de 
inzijgingsgebieden is de kweldruk hier ondertussen fel afgenomen.   

 Net te zuiden van de dekzandrug vloeit de beek van Bollewallekes samen met de Dorpsbeek.  Dit 
gebeurt stroomaf hoeve Rostuine, die de zuidelijke tak “beheerst”.  Ook deze site gaat ook terug 
op een circulaire structuur.  Stroomopwaarts treft men langs de beek een kralensnoer van 
circulaire sites (waaronder Lampernisse).  Enkele staan aangegeven op de toponiemenkaart (zie 
bijlage); 

 

Figuur 24: Bemerk hoe de beek met begeleidende meersen over de kam van de dekzandrug 
loopt.  Iets wat nog steeds goed kan waargenomen worden bij het binnenrijden van Sijsele langs 
de oostzijde (via de N-9). Bemerk ook de prototypische “weg-met-asverschuiving-doorheen-het-
neerhof”. Met ten oosten van Rotuine nog twee vergelijkbare sites. Plaatselijk kan men dit 
patroon zelfs van het kadasterplan aflezen (paarse lijntjes). 

 Spermalie. Egidius van Bredene, die naast grafelijk domein van Male een landboed bezat kocht in 
1128 een domein nabij Sijsele. Hij kocht het van Willem van Oostkerke, die het van de graaf van 
Vlaanderen in leen hield.  Op de site van Onroerend Erfgoed wordt vermeld dat Willem van 
Oostkerke een gesloten domein bezat van Oostkerke tot Sijsele.  Het wordt Sparemailge genoemd 
(spaeremaelghen) of drooggelegd moeras.  Het werd al in 1231 vrijgemaakt van fiscale 
verplichtingen en in 1239 geschonken aan de cisterciënzers, die hun klooster van Slijpe naar hier 
overbrachten.  We ontmoeten hier het toponiem Zwin, Zwijnsgat en Zwaan.  De waterloop loopt 
langs de wijk Zwaan, doorheen een circulaire structuur zonder naam ten zuiden van Spermalie.  
Deze waterloop noemt verder nog de Duinebeek of Waterloop.  In de omgeving van Brugge zijn 
waterlopen met “zwin” in de naam steeds te koppelen aan zoet water dat verswindt in de 
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kustvlakte.  Interessant is het contract tussen beiden: “vierkant” voor een niet adelijke site, circulair 
voor adelijke woonsteden.  Dit is maar één voorbeeld.  We kunnen ons niet van de indruk ontdoen 
dat het bouwen van circulaire structuren systematisch was voorbehouden aan de nobilitas.  Een 
kluif voor historici om dit uit te zoeken.  Maar als deze aanname correct is, dan moeten we de 
bewoners van de Vossenberg onder de nobilitas van die tijd zoeken. 

 

Figuur 25: Spermalie en omgeving.  Bemerk het contrast tussen de circulaire structuur van het 
onbenoemde "kasteel" en de vierkante vorm van het klooster.  Hoewel de indruk ontstaat dat 
Spermalie is ingeplant in een voormalige circulaire site. Links in beeld een hoek van het domein van 
de graaf (Male). 

 En ander gaaf voorbeeld is Malecote (Adegem/Balgerhoeke).  De bijhorende gaver is nu 
doorsneden door het Schipdonkkanaal.  Zie ook verder. Zevecote (eerste vermelding 1258) heeft 
een sterk gelijkende naam.  Die zou zijn afgeleid van een constructie op de Gemene Weidebeek 
die egregeld kon worden vanuit deze site. 

 In datzelfde verband mag ook het Maandagse worden genoemd.  In ons ogen wellicht opnieuw 
een zeer oude “8-vormige” omwalling a la Assebroek.  We weten uit tal van historische bronnen 
dat dit naast Praet een belangrijke site was.  Ze bestaat grosso modo uit volgende actuele 
kadasterpercelen : Beernem, 2e afdeling Oedelem, Sectie A, de nrs. 514-158, 526c, 527-31, 547e.   
De weg doorheen het neerhof is mooi bewaard.   
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 Er is de circulaire structuur van Sijseledorp, ook weer netjes op de rand van een eivormige gaver 
(zie verder voor dit laatste aspect).  We weten dat Sijsele de moederparochie is waaruit de rest 
zijn ontstaan.  Zonder hierover  te willen speculeren, toch een paar bemerkingen. Sijsele ligt pal op 
de dekzandrug (kernareaal van de graaf).  Het ligt op de enige plek waar er een strook meers 
dwars over de dekzandrug loopt.  Niet alleen was Sijsele dus gelegen op een zeer strategische 
plek.  Die was ook het makkelijkst (eerst ?) te ontginnen tot hooiland.  Bovendien nog behapbaar 
qua afmetingen. Ideaal om proef te draaien.  Niet toevallig is de grootste gaver (Assebroekse 
Meersen) ook ongeveer als laatste ontgonnen.  Sysele als moederparochie voor de kerken uit de 
omgeving (en pal naast de residentie van de graaf in Male) is vanuit dit pespectief beschouwd niet 
meer zo vreemd.

 

Figuur 26: Bemerk dat de Dorpsbeek hier (net als het Sint-Trudoledeken in Assebroek ) tot op 
vandaag de circulaire structuur volgt 

 Maele zelf ligt dan weer aan de grootste “inham” in de dekzandrug (Doolhof).  Daar zat de Graaf 
zelf.  Er kan niet meer aangetoond worden of zich ook hier een grote circulaire structuur heeft 
bevonden.  Maar het zou –vanzelfsprekend is dit puur speculatief- best kunnen.  De grote bron op 
de meest voor de hand liggend plek voorzag lag ten westen van het huidige kasteel.  Via de 
buizen in de Pïjpeweg voorzag men later heel Damme van drinkwaterwater.  Bemerk ook het 
kasteel Puidebroeken links op onderstaande figuur.  Dit ligt nog net iets meer stroomopwaarts.  
Net ten oosten van het kasteel (en stroomaf) ligt opnieuw een groot langgerecht blok hooiland (nu 
bos).  Tenslotte is ook de naam “Dolehof” betekenisvol.  In oud-engels betekent dit zoveel als 
“kleine stukje” hetzij “aalmoes”.  De eerste betekenis verwijst dan naar de kleine 
hooilandperceeltjes, mocht de naam van de tweede betekenis zijn afgeleid, dan is dit misschien 
een vingerwijzing naar een voormalig gemeen gebruik.  Dat laatste lijkt minder waarschijnlijk, 
gezien het belang van dit gebied voor de graaf. 
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Figuur 27.  Maele en omgeving. 

 Iets analoog geldt voor de Wilgebroeken.  De site is op heden doorsneden door de spoorweg en 
deels vergraven voor de aanleg van een langwerpige vijver (Oostkamp, 3e afd. sectie H, 220a) 

 Idem de Leiemeersen.  Dit is de zuidelijke helft van een gaver, die omtrent 1330 in de 
lengterichting werd doorsneden te door de vaart.  Als dit klopt een belangrijke aanwijzing van de 
ouderdom van dit soort  hooilandontginningen. Vandermaesen et al., 1979, p. 40 verwijzen naar 
de hiltstede hierin (maar situeren dit o.i. fout). Daarnaast zit een dubbele circulaire structuur 
rondom perceel 463a (Bevere ?).  Bemerk dat ook hier de huidige weg doorheen de “cirkel met 
daarin een gemengde functie” (= niet zuiver militair, maar bv. ook landbouw) loopt.  Hoog gelegen 
akkerland, sporen nagenoeg uitgevaagd.  En de wegen in het omliggende zijn opnieuw geaxeerd 
op het centrum van één van de cirkels (“neerhof”).  In “oksel” van Bornebeek en de voorloper van 
de Brugse Vaart.  We noemden dit het “Daenekinkasteel”, naar de naam van de weg die er naar 
toe leidt (de juiste naam is ons onbekend). 

 Verder stroomopwaarts de voorloper van de Brugse vaart ligt op de samenvloeiing met de 
Merlebeek de site Gevaerts (na klankomwisseling ontstaan uit “gaevers” ?).  De cirkels zijn van de 
zelfde grootte-orde als die in Assebroek.  Dit was duidelijk de belangrijkste structuur (beschouwd 
t.o.v. vorige en volgende).  Dit blijkt ook uit de vele bewaarde Gevaerts-toponiemen in deze 
omgeving.  Ondermeer de belangrijke historische wegen die naar dit punt leiden (nu landwegen) 
verwijzen in hun naam overtuigend naar Gevaerts . 

 De Larekesteelhoeve ligt in de meest noordelijke cirkel.  Het kasteel zelf is verdwenen.  Ligt op 
de samenvloeiing van de Lijsterbeek en een kleiner beekje ten noorden er van.  Ook hier loopt de 
weg door de “neerhofcirkel”.  In dit geval de belangrijke weg naar Brugge. 

 In dit patroon passend heeft er wellicht ook “iets” gelegen in de samenvloeing “Brugse vaart” met 
de Zoetendale-Biezemoerbeek.  Bloemendale is dan de meest waarschijnlijke naam (zie ook de 
kadastrale toponiemen en localisatie dezer plus de aanwezigheid van een recent kasteel met de 
zelfde naam in deze omgeving).  De oorspronkelijke kasteelsite konden we niet localiseren.  De 
omgeving is hier dan ook erg veranderd.  Een “titelkandidaat” is het gehucht op de kruising van de 
Legeweg en Lijstehoek. 

 Het Blauw Kasteel is een andere mogelijke kandidaat.  Het is strategisch geplaatst bij “de Groote 
Kuype” (hooiland), op de rand van het ontgonnen gebied en het Beverhoutsveld.  Initieel gelegen 
langsheen de beek die de grens volgt tussen het Beverhoutsveld en het huidige grondgebied van 
deelgemeente Beernem.  Op de ongepubliceerde NGI-versie van de de Ferrariskaart is duidelijk 
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dat ook het water van op het zuidelijke Beverhoutsveld naar hier wordt afgeleid.  Dit betreft het 
gebied ten zuiden van de Oranjemolen en de Lekkerstraete (= huidige Beekstraat).  En zou later 
worden geformaliseerd in de Zuiddambeek/Geuzebeek.  Op basis van de huidige percelering valt 
hierover relatief weinig te zeggen.  Maar hoewel het duidelijk is dat de configuratie van kasteelsite 
ferm veranderd  is na aanleg, kan niet worden afgelezen hoe het oorspronklijke concept was 
opgebouwd.  Het Beverhoutshof wordt hier doorgaans mee vereenzelvigd, maar zijn er ook andere 
kandidaten (zie bv. Vervenne et al., 2013, p. 86, f. 147).  Zo bv. Lettenburg. 

 Wie goed kijkt naar de omgeving van Letteburg (Letteburgstraat/Pumphoekstraat) ziet ook hier 
twee cirkels.  Ze voldoen opnieuw aan het globale patroon (weg door neerhof, beek, structuur van 
voormalige bewoning centraal in cirkel opperhof, percelering,…).  Maar dit complex is nog een 
slagje groter.  In de lengte gemeten (doorheen beide aanliggende cirkels) meer dan 600m.  De 
sporen zijn ook niet al te duidelijk meer.  Voorzichtigheid is aangewezen, we durven hier niet 
zomaar concluderen dat dit een vergelijkbare structuur was.  Maar er zijn wel voldoende 
aanwijzingen, om de aandacht van historici op deze locatie te trekken.  Het Sweenegracht-
toponiem is nog indicatie van een adelijke site. 

 Loppem ten tijde van het primitief kadaster bevat minstens 3 vergelijkbare sites.  Idem Wingene, 
enz. 

 Net ten zuiden van de taalgrens (stroomop Geraardsbergen) ligt een vergelijkbaare structuur met 
een doormeter van 180-190m.  Stroomaf noemt de betrokken waterlop Gavergracht (oude loop 
Dender ?).  Het is misschien niet toevallig, dat dit in het gebied ligt van één van de “peers” of 
“pairs” van de graaf van Vlaanderen (de graaf was toendertijd een soort primus inter pares).  Een 
hint, dat het de moeite kan lonen ook buiten het kerngebied van de graaf een open oog te houden. 

 

Figuur 28: Circulaire structuur aan de kop van een meers in de vallei van de Dender.  Bron: 
proefversie DTM-II AGIV 2013 

 Ons is het ondertussen duidelijk dat de Damse polders in sé een dekzandpercelring bevatten met 
slechts een marien laagje vernis er boven.   Hiermee bedoelen we het hele gebied oostelijk van 
het Boudewijnkanaal tot aan de N-49 en zuidelijk van de N376.  Enkel in een smalle strook tussen 
Damm en Hoeke neemt het mariene aspect de bovenhand.  Ook in dit gebied kan men 
vergelijkbare circulaire patronen (“kastelen”) detecteren.  Die liggen op strategische plaatsen.  
Zoals bovenop smalle dekzandruggen die de polder doorkruisen, aangeschurkt tegen de grote 
dekzandrug van “Ten Berghe”, enz.  Uit ons eigen onderzoek blijkt een zeer rigoureus gevolgde 
NNW-orientatie van de percelering in het Brugse.  In de zone tussen tweelingkanalen en 
Boudewijnkanaal wordt deze gesneden door assen die uitgaan van de dekzandrug waarop de ten 
Berghe gelegen is.  Die koppeling kan eventueel te amken hebben met zoet water dat aanwezig 
was/is in de onder het poldersediment gelegen dekzandruggen.  Oude boeren in het gebied weten 
nu nog te vertellen over “ondergrondse wateraderen die je als een lange lijn kan volgen door de 
polder en wat de enige plaats is om aan zoet water te geraken”. Men vertelt ook over de 
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veranderingen in dit systeem als gevolg van de aanleg van het Boudewijnkannaal.  Hierdoor 
werden die aders plotseling met zilt water gevoed en werden ze een motor tot verzilting.  Heel wat 
van de zilte poldergarslanden in het gebied zijn nu gekoppeld aan deze onderliggende 
dekzandruggen.  Het kan verkeren… 

  

Figuur 29: Het poldergebied ten Ooosten van het Boudewijnkanaal.  Door de DTM als 
“preceelskaart” te gebruiken komen de grote ontginningspatronen veel duidelijker naar voor dan bij 
de kadasterkaart (die inconsistent is waradoor het globale patroon erg wazig wordt) 

 

 

 Voor het grondgebied van Assebroek (ongeveer 800 ha) zijn we goed geïnformeerd over de 
ligging van de grote domeinen (= ontginningskernen).  Op kaart en DTM uitgezet wordt een 
patroon duidelijk: 

o De heer van Assebroek gebruikte zelf (met zijn achterlenen) de helft van het areaal (400 
ha).  Dit areaal omvat alle geschikte plekken in het landshap om meers (hooiland) te 
maken. 

o Er lag voor 100-150ha gemene gronden (bevat soms ook meers, maar steeds in de 
periferie of stroomaf t.o.v. voorgaande). 

o De kloosters kregen 250 ha “rommel”: drogere zandgronden met weinig mogelijkheid voor 
de  landbouw.  De kloostergronden vullen immers de gaten op tussen de strategische 
gelegen feodale gronden.  Sint-Trudo (een bijzonder vroege stichting) vormt hierop een 
uitzondering.  De graaf “kon niet verliezen”: deze grond bracht voor ontginning niks op.  Hij 
gaf dus iets weg wat niks waard was.  Maar als de kloosters er wonderwel toch in 
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slaagden hem tot bloei te brengen, dan zorgde dit voor een flinke opbrengst voor de graaf 
onder de vorm van belastingen. 

Het lijkt er dus op, dat wat overblijft van de meervoudige circulaire structuur ten zuiden van de kerk 
van Ver-Assebroek maar het topje van de ijsberg  is in het gebied ten zuiden en oosten van Brugge.  
Op het eerste zicht lijken ze zelfs algemeen voor te komen (in elk groot hooilandencomplex dat vroeg 
genoeg ontgonnen is).  Doordat ze al zeer snel overbodig werden (de adel trok naar de opkomende 
stad), zijn de sporen ervan fel vervaagd (en beploegd).  Dit geldt in de eerste plaats voor de  woning 
van de heer (“opperhof”). Het neerhofgedeelte bleef vaak langer functioneel. En zo worden deze 
structuren 700 jaar later niet meer herkend. 

Over de oorsprong kan enkel worden gespeculeerd: 

 De belangrijkste weg in de omgeving loopt er door i.p.v. er langs. Net zoals bij romeinse 
forten. De meest recente forten en kastelen liggen allen eerder “aan” dan “op” de weg. In een 
grotendeels niet in cultuur geracht landschap zijn er nauwelijks wegen (en dus nauwelijks 
alternatieven buiten de “officiële weg”).  Controle over de weinige wegen = controle over het 
gebied.  Dit wijst er op dat men nog in een “oude” logica bouwde. 

 Ze zijn gekoppeld aan de allereerste grootschalige hooilandontginningen. Die ontginningen 
werden steeds geïnitieerd door de graaf. 

 Elders zijn nog voorbeelden te vinden van opvallend grote circulaire structuren gekoppeld aan 
de eerste bevloeide hooilanden (op Oland bv.). We zien vooral gelijkenissen met oude 
scandinavische tradities.  Verwonderlijk is dit niet.  De Vlaamse graaf onderhield in de 
beginperiode van het Graafschap Vlaanderen intense relaties met de “vikingen”.  Graaf Karel 
de Goede (1128-1191) was zelfs de zoon van de Deense koning . 

 Ook met andere landen rondom de noordzee blijven de contacten intiem en veelvuldig.  Zuid-
Engeland staat vol met loodzware doopfonten uit deze periode, die afkomstig zijn uit 
Vlaanderen.  De oppervlakte van een “acre” lijkt verdacht veel op ons “gemet”, enz. 

 Ze dragen met hun opper- en neerhof een zeker “mote-karakter” in zich.  Het lijkt wel een 
culturele kruisbestuiving tussen “Vlaamse motes” en “grote ringwalburchten” 

De adel houdt aan traditie.  Sommige elementen blijven nog lang na verlies van hun functioneel 
karakter toegepast worden. In het Brugs ommeland valt het op, dat  –tot relatief recent- heel wat  
kastelen aan de samenvloeiing van 2 beken werden gebouwd.  Dit wijst op een zekere continuiteit in 
het denken. 
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Ismantorp (Oland).  Bemerk hoe ook binnen de “muur” de bebouwing in concentrische cirkels is 
georganiseerd. 

E

 

Eketorp (Oland, gerestaureerd). 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WpU6Mky_1JD5iM&tbnid=CHS3noKtkW-tKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kristeribeijing.blogspot.com/2011/09/88-hus-och-9-portar.html&ei=R_KJUrSFNcqi0QXht4DQBw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNHNMFr9HrH_uTiFcHRmTJojwyAhQg&ust=1384858523845311
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JU_NeP_-yVvfkM&tbnid=TCDXklG1uXZycM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/10/2013/1500-year-old-swedish-fortress-massacre-revealed&ei=Z_KJUv7wCart0gXlx4DACg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNHNMFr9HrH_uTiFcHRmTJojwyAhQg&ust=1384858523845311
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4.1.3.4 De Gemene Weiden, Looweide en Beverhoutsveld 

4.1.3.4.1 Oorsprong en ontstaan 
Ten zuid(oosten) van Brugge lagen tal van gemene gronden:  

 Het Beverhoutsveld 
 Reymeersch of Ryemeersch naast kasteel de Pensée (zoals vermeld in 1620 Vervenne et al., 

2013 met “recht van vrij bejagh” (= recht om dieren op te laten grazen).   
 Zuidelijk van het Blauw Kasteel 
 We weten van een gemene weide in de ruime buurt van het Blauw Kasteel dat ze genaamd 

was “de Laere”.  Maar evengoed slaat dit niet op de gemene weide ten zuiden van het Blauw 
Kasteel (zie kaart toponiemen).  En was er in de buurt nog een gemene weide (gekoppeld aan 
kasteel Ter Laere). 

 Gemene weide te Sysele (tussen grafelijk domein (= gemeentegrens) en Spermalie) 
 … 

Binnen dit visiegebied zijn naast de voormalige gemene gronden te Assebroek vooral de Gemene en 
de Looweiden van belang. De Gemeene Weiden liggen te Assebroek, langs de spoorweg Brugge-
Eeklo. De Looweiden liggen in Oedelem, langs de steenweg van Brugge naar Oedelem. Samen 
hebben ze een oppervlakte van 82 ha (De Smet & Stalpaert 1950, p. 58-59) of 90 ha (Decraemer, 
ongedateerd).  

Ook ten zuiden van het Sint-Trudoledeken was een gedeelte in gebruik als gemene weide (m.n. op de 
dekzandrug van de Koedreef, zie kaart toponiemen).  Deze gronden zijn in erfpacht uitgegeven tot 
2048. Daar lag –in de vorm van de M. Vanhammestraat- zelfs eigendom van de aanborgers van het 
Beverhoutsveld (mond. med. Willy Decraemer).  Deze laatste waren ook eigenaar van de 
Haesbrouckdreef.  Daarnaast vermeldt de keure uit 1475 “ende merschen van de ommelbrouck, 
liggende in de prochie van Assebrouck”.  Het is onduidelijk of dit wel degelijk slaat op de Goessegaver.  
We vonden in geen enkele andere tekst een verwijzing hiernaar.  Bovendien strikt genomen niet 
gelegen in de parochie Assebrouck ? 

De klassieke literatuur benadert gemene gronden vaak vanuit een juridisch-administratieve invalshoek 
(zie bv. De Moor & de Moor et al., 2002, 203, 2005).  Terwijl er o.i. een alternatieve defenitie mogelijk 
is.  Gemene Gronden zijn bij ons weten steeds delen van het areaal die kakteristieke vertonen die én 
relatief uniek zijn voor het areaal én cruciaal zijn voor een landbouwkundige benutting van de rest 
ervan.  Anders geformuleerd: indien één actor zich hiervan (volledig) meester kan maken, dan sluit hij 
alle anderen uit van een normale landbouwbedrijfsvoering.  Of maakt hij ze hiervoor totaal van hem 
afhankelijk. 

Over de instelling/oorsprong van deze gemene gronden tasten we in het duister.  We weten wel dat er 
voor de Gemene Weide uit Sijsele een schenkingsakte uit 1356 bestaat. De eerste vermelding van de 
Gemeene en Loweiden dateert van 1327 (Stalpaert in Devriese et al., 1981).  De oudst bewaarde 
oorkonde van Karel De Stoute uit 1475. Opvallend is dat de baljuw van Sijsele optrad als 
politiecomissaris.  En we weten dat Sijsele de “moederparochie” was waaruit later ondermeer 
Assebroek is afgesplitst. 
 
De heer van Assebroek was van rechtswege aanborger en zelfs hoofdman van de Looweiden en  
Beverhoutsveld.   
 
Er is een oorkonde van 20 april 1567 over het Beverhoutsveld, waarin staat dat de eerste oorkonde uit 
de 13e eeuw onleesbaar was geworden. Volgens deze oorkonde betrof het een schenking van de 
Vrouwe van Beveren aan de aangrenzende bewoners.  Er is uitvoerig gespeculeerd over wie die 
vrouwe dan wel kan geweest zijn. 
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Dendooven in Demulder et al. 2009 verwijzen naar “Beverhoud” als oudst gekende naam voor het 
Blauwkasteel uit 1368.  Ook in 1358 is er sprake van “thof van Beverhout” in leen gehouden door de 
gelijknamige familie. Reeds in 1185 duikt een Walter van Beverhout op, waarover we verder weinig 
weten (voorouder ?). 

De zelfde Dendooven meldt verder nog iets heel interessants: “Beverhoutsveld was een achterleen 
van de heerlijkheid Praet en had op zich niks met het Blauw Kasteel te maken.”  Als dat klopt en 
doorheen de tijd stabiel is gebleven (de bron is niet vermeld), dan moet de mysterieuze “vrouwe van 
Beveren” gezocht worden in de lijn van de Praets.  De Craemer wijst (op aangeven van een ons 
onbekende Van Walleghem) op het bestaan van een “chronique” uit 1789 die spreekt over een 
“Beverskapelle van de heren van Praet”. 

Daarnaast beschrijft Decraemer een oude legende over de Gemene  en Loweiden.  Diederick van de 
Elzas en zijn gevolg berachten ten jare 1150 het heilig bloed mee uit het Heilig land (Decraemer, 
ongedateerd).  Ontroerd door de grote eerbied hen betoond door enkele paupers, besluiten hij als 
voorlopig landvoogd van het graafschap Vlaanderen hen en hun nakomelingen een 
gemeenschappelijke en onverdeelde eigendom te schenken (“moeringhe”).  Hierop dienen zelfs geen 
successierechten te worden betaald bij afsterven van één van de zogenaamde aanborgers.   Die giften 
werden in 1525 herbevestigd door Keizer Karel en “uit de waalse taal herschreven”. 

Dit verhaal, waarbij de instelling van gemene gronden uitging van de graaf zelf, zou o.i. een grond van 
waarheid kunnen bevatten: 

 De eerste vermelding van Assebroek en Praet situeren zich in diezelfde periode 
 Beide stonden zeer dicht bij het grafelijk huis. 
 Beide kregen een aanpalend leen 
 De rijkdom van beide lenen was ondermeer gebaseerd op ontginning van veengebied naar 

goed bevloeid hooiland 
 Beide kregen beide een deel van hun leen “niet zelf in beheer” maar met een gemeen deel op 

gevestigd. 
 Opvallend genoeg werden ook de achterlenen van Assebroek Zevekote (Matmeers) en 

wellicht ook ‘s Heer Boudewijnsburg (Daverlodries ) bezwaard met gemene gronden in hun  
periferie.  Van de laatste (groot ongeveer 4 gemet = 59a 99ca) weten we zeker dat ze één 
geheel vormden met de Gemene en Looweiden (worden expliciet vermeld in de keure van 
1475). Van de eerste (groot ongeveer 10 gemeten en 4 lijnen = 5ha 89a 83ca ) weten we dat 
het aan de hoofdman van de Gemene en Looweiden toekwam deze te verpachten. Beiden zijn 
vandaag verdwenen uit het areaal gemene gronden. 

 Gezien het bovenstaande verdient ook de term “aan-borg-ers” enige aandacht.  Hoewel die 
evengoed kan slaan op de verkrijging via geboorte (vgl. bv. “ aenbortighen” uit 1638). 

 De stukken die ze aan de aanborgers moesten laten bevonden zich (t.o.v. hun woonstede) in 
de periferie van hun grondgebied (zie ook verderop bij bespreking gemeen Weide ten O van 
Male).  Dit gold ook voor de achterlenen. We wijzen in dat verband  op de huidige 
gemeentegrenzen.  Ze zijn de opvolgers van de feodale gebiedsindeling en volgen daarom 
vaak de oude lenen.  Die waren zoals gezegd sterk op hooiland geaxeerd.  Dat is ook rond de 
Assebroekse Meersen het geval (sociale correctie in de Looweiden t.o.v. de heer van Praet).  
Maar ook in de Gemene Weiden en het kleine gavertje van de Gemene Weidebeek (in beheer 
bij stad Brugge) ten noorden hiervan. 

 De beide heren leden weing schade op hun kernareaal hooiland door het instellen van 
Gemeene Weides: 

o het “achterwater” van de Loweiden kwam sowieso al ten goede aan de heer van 
Assebroek en niet aan de heer van Praet in wiens gebied de Lo-weiden gelegen zijn 
(omwille van de terreingesteldheid).  Vreemd is wel dat het kasteel van Rijckevelde 
klassiek net stroomop de meers en “aan de kraan zit”. Vanuit dat perspectief zou het 
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logischer zijn, mochten de Loo-Weiden één geheel/”leen” vormen met 
Rijckeveldekasteel i.p.v. met Praet. 

o Idem de Matmeers en Daverlodries t.o.v. het kernareaal hooiland van Zevekote en ‘s 
Heer Boudewijnsburg. 

o De Gemene Weiden zijn i.t.t. de rest van de meersen in belangrijke mate kwelgevoed.  
Het bevloeiingswater dat er (via de noordelijke randgracht van de meersen) 
aanvullend in komt is “achterwater” van de gronden geexploiteerd voor rekening van 
de heer van Assebroek.  Beide waterstromen gaan niet “verloren”, maar worden na 
gebruik hetzij gesifoneerd naar de meersen ten zuiden van het Sint-Trudoledeken (in 
de rondgaande gracht van de Vosseberg), hetzij gesiffoneerd naar de 
Chartreuzemeersen.   Beide in de invloessfeer van “de heer van de Vossenberg” 

o Iets analoog zien we met de langgerechte gemene weide ten zuiden van het Blauw 
kasteel (tussen Veltstraetken en Bruggewegh).  Ook daar betreft het gronden in de  
periferie die duidelijk ook minder geschikt zijn als hooiland maar er wel nog voor in 
aanmerking komen. 

o Maar misschien nog illustratiever is de Gemene Weide ten oosten van en net buiten 
het grafelijk domein.  Opnieuw net stroomaf de buitengrens (langsheen de 
Heunebeek).   

 Een ander element is de vergelijking met de (doorgaans beter geducumenteerde) invoering 
van vergelijkbare stelsels van gemeen gebruik in Engeland: 

o Door Scandinavische invloed  (Willem de veroveraar, zie ook Montague-Smith et 
al.,2012) werden daar –vooral na 1066- andere rechtstelsels ingevoerd.  Binnen deze 
“nieuwe” stelsels was de instelling van  “commons” een gebruikelijke praktijk.  Onze 
Vlaamse graven waren in de betrokken periode sterk gelieerd met de Engelse top-
adel.  Ze hadden ook zelf rechstreekse bloedbanden met regerende Scandinavische  
huizen (zie o.m. de genealogie van de graven van Vlaanderen in de 12e eeuw of 
Lauwens, 2010).  Zo was de Vlaamse graaf Karel de Goede de later verworven naam 
van Karel van Denemarken.  Bij zijn intrede in 1119 reden niet alleen Praet, maar ook 
Willem van Normandië aan zijn zijde.   

o Commons of “gemene gronden” werden vaak ingesteld waar de feodale heerser (in 
ons geval de graaf) een sterk beslag ging leggen op het gebruik van bepaalde stukken 
land.  Dit land was voorheen natuurlijk niet “leeg”.  Ter compensatie  kon dan bv. een 
common worden ingesteld op een deel van dit areaal.  Dat kan ook hier gebeurd zijn.  
De Vlaamse graaf sloeg over een relatief korte periode heel sterk aan het (laten) 
ontginnen rondom Brugge. 

o Een andere mogelijkheid (o.m. in Engeland) was het in leen geven van een stuk land 
(“mannor”).  De opbrengts van het centrale stuk hiervan kwam volledig toe aan de 
plaatselijke leenman.  Daar rond lag een areaal waarop de dieren van de 
omwonenden de naoogst mochten afgrazen.  Nog verder perifeer was dan voorzien in 
een stuk gemene grond met de zelfde begunstigden.  Waar dit oorspronkelijk bij 
gewoonte en ad hoc werd geregeld, voorziet een eerste codificatie uit 1235 (“statute 
of Merton”) al ronduit de verplichting van de plaatselijke heer om te voorzien in 
gemene gronden.  Dit patroon vinden we terug in de gemene en Loweiden: het 
perifere deel van het domein van de leenmannen van Assebroek en Praet. In de 
oostelijke rand van het grafelijk domein vinden we dit patroon ook terug. Van N naar Z 
(van ver naar dichter bij het grafelijk kasteel): “Gemene Weide veld”,  “Syseleveld” en 
“Warande van Sijsele” 

o In Engeland zijn soms de oorspronkelijke reglementen bewaard. Die bevatten vaak 
veel gemeenschappelijks.  Ook uit het doctoraat van De Moor (De Moor, 2003) blijkt 
dat er bij ons flink werd “gecopy-pasted”.   Bij een eerste oppervlakkige  vergelijking 
van reglementen en gebruiken langs beide zijden van “de plas”, valt meteen op dat 
ook hiertussen grote gelijkenissen zijn. 

o Wegens de hoge ouderdom van het Engelse systeem, en de hoge mate van 
overeenkomst met de Vlaamse situatie, is het niet onwaarschijnlijk dat ook onze 
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gemene gronden terruggaan tot 1000-1200.  In alle geval was het “concept” in de 
periode waarop o.i. de gemene gronden omtrent Brugge zijn ontstaan hier 
waarschijnlijk goed bekend. 

o Tenslotte nog dit. In de oorspronkelijke voorrechten waarover men in Engeland kon 
beschikken, zat geregeld een recht op het delven van moeraskalk (“common of marl”).  
Zelfs al werd dit recht (bv. New Forest) ook “overgezet” en benut voor andere 
bodemdelfstoffen (maar wel nog met de klassieke “marl” naam benoemd).  We weten 
uit intervieuws dat dit “mergelrecht” ook op onze gemene gronden expliciet werd 
beoefend en goed geregeld. 

 De plek waar de traditionele samenkomst van de aanborgers plaatsgreep in de Gemene 
Weide lag tussen kasteel Bergskens en de Gemeene Weide en noemde “Vernanenkonte” 
(Verstraete in Devriese et al., 1981).  Het is niet moeilijk hierin het woord comte te herkennen. 
In de vertaling van de keure van 1475 is zelfs sprake van Fernande Conte.  In andere teksten 
vind men dan weer Fernane Couterberghe (Dombrecht). 

 De voorwaarde om aanborger te worden kadert in een bepaalde tijdsgeest.  Aanborger wordt 
je enkel door geboorte (“want ’t zelve recht alleenlic bij gheboorte toecommende es”).  Dit is 
o.i. geënt op zeer oude gebruiken binnen de adel.  De moord op Karel de Goede is een 
rechtstreeks gevolg van de strijd tot zuiverheid in in de “bloedlijnen” van zij die Vlaanderen 
besturen. De rechtstreekse aanleiding van die strijd was immers het indringen van één iemand 
van lage geboorte in de hofhouding van de graaf. Daar staat tegenover, dat die zuiverheid in 
de afstamming tegen 1300 al fel verwaterd is.  Vanuit dit perspectief beschouwd zou het niet 
onlogisch zijn mocht dit aanborgerschap al relatief vroeg zijn ingesteld. 

 De gemeene Weide van Sijsele werd bevestigd in een akte uit 1356.  Tot zo ver klimt het 
zeker op. 

 De wegen die behoren bij de Gemeene en Looweiden zijn vrij van enig tolrecht.  Een 
aanwijzing dat ze indertijd rechstreeks uit het domein van de graaf werden gelicht.  

Hier ligt een interessant onderzoeksterrein voor historici te wachten op ontginning.  Het kan bijkomend 
licht laten schijnen op de opkomst en bloei van Brugge. 

Men noemt de arbeiders die instaan voor onderhoud van de infrastructuur van het Berevoutsveld “de 
veldpadden”.  De gebruikers van de gemeene en loweiden noemt men dan weer “weeratten”. 

4.1.3.4.2 Landschappelijke evolutie 
De ontwikkeling van het Gemene Weidenlandschap wordt door P. Geldhof (1981) in drie periodes 
gedeeld, die elk een determinerende stempel op het landschapsbeeld hebben gedrukt.  

In het eerste stadium vormde de Gemene Weiden, samen met de Meersen en Chartreusen (waarbij 
wellicht ook de Looweide te Oedelem aansloot) een eerder open landschap dan een aaneengesloten 
weidecomplex. Sinds de vroege middeleeuwen werd de Gemene Weiden immers als vrij-eigen en 
onverdeeld bezit van een aantal autochtone families erkend. Het open landschapsprofiel van deze 
gemeenschappelijke weide werd behouden gedurende de hele Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De 
Gemene Weiden vormt de noordelijke uitloper van een gigantisch weidecomplex dat de meer 
akkerrijke zandrug van Assebroek scheidt van het nog niet ontgonnen Beverhoutsveld. Slechts enkele 
hoefvormige dijken en het riviertje Sint-Trudoledeken breken enigszins de monotonie (Geldhof 1981, 
p. 33).  

Met de Franse revolutie en de daaropvolgende industrieel geïnspireerd samenlevingspatroon, 
geraakten de gemeenschappelijk gebruikte gronden in verval waarvan ook de Gemene Weiden. Het 
grondgebruik werd licht gewijzigd. Er werd een vrij symmetrische kavelstructuur ingevoerd met daarop 
aansluitende dreven en wegen. Voor het eerst werden grote percelen weiland in akkerland omgezet. 
Dit nieuwe bodemgebruik zorgde voor een verandering van het landschapsbeeld. Het landschap 
bestond nu uit een mozaïek van akker-, wei- en hooilandpercelen in plaats van monotone weiden. Het 
landschap kreeg een meer gesloten profiel, mede door aanplantingen van bomen langs dreven en 
grachten en omheiningen rond de percelen (Geldhof 1981, p. 34). 
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Halverwege de jaren ’50 van de 20ste eeuw was  de landschappelijke verrijking zijn een hoogtepunt 
gepasseerd. Op het einde van de 20ste eeuw werd het groen in het landschap in een versnelde 
beweging opgeruimd. Hagen en houten omheiningen bleken niet langer functioneel in het moderne 
boerenbedrijf. Net als houtopslag langs beken en grachten, en de karakteristieke knotwilgen 
verdwenen in het landschap. De moderne agrarische bedrijfsvoering ging gepaard met ingrijpende 
cultuurtechnische maatregelen voor een betere waterhuishouding in de Gemene Weiden. Hiervoor 
werden vele grachtjes geherprofileerd en was er geen plaats meer voor punt- en lijngroen. Door dit 
alles onderging het Gemene Weidenlandschap in de laatste jaren van de 20ste eeuw een sterk visuele 
vermindering aan natuurwaarden (Geldhof 1981, p. 34). 

Het gemeengoed in Assebroek wordt in het noorden begrensd door de landweg die van de 
Weidestraat naar de Michel Van Hammestraat loopt en rechtover de Vredestraat uitkomt. In het oosten 
wordt de weide begrensd door een gedeelte van de Meerschenstraat en in het zuiden door het Sint-
Trudoledeken. De spoorweg van Brugge naar Eeklo loopt erdoor. Deze Gemeene Weide bezat drie 
wegen, de Gemeene Weidestraten. De eerste, die vermeld werd in 1390, loopt van het kasteel de 
Bergskens naar de Katelijnepoort en heet nu nog steeds de Weidestraat. De tweede loopt van de 
Oude Gentsche Heerweg naar het Beverhoutsveld, wat nu de Michel Van Hammestraat tot de 
Molenstraat is. De laatste weg liep vanuit de Gemeene Weide langs de hofstede van André Lamote, 
de Vossesteert en de Doornhut naar de kerk van Koolkerke. Deze weg is tegenwoordig de 
Meerschenstraat en de Gemeene Weideweg (De Smet & Stalpaert 1950, p. 56-57). 

Op 12 december 1637 kochten de aanborgers van de “groote en cleene ghemeene weeden” een 
behuisde hofstede met 20 gemet land (Vervenne et al., 2013).  Op 15 juli 1662 werd die opnieuw 
verkocht, na de verwoestingen aangericht in 1658 door de Franse legers.   Terwijl nu ook sprake is 
van  Deze “De Poele” of “Cleen Hommelbroucxsken” met de Goessegaver “hebbende vrijdom in het 
Beverhoutsveld met soveele beesten als de pachter heeft mits betaling van 1 grooten per jaar”.  Op 
die manier hadden de aanborgers van de Gemeene en Loweiden zich een tijd ingekocht in het 
Beverhoutsveld ! Schijnbaar wordt diezelfde 20 gemet op 19 maart 1666 nogmaals verkocht door de 
aanborgers  en aan een andere koper (rouwkoop ?) .  Ditmaal m.i.v. het Callaigne stuck (400 roen 
groot) (op basis van Vervenne, 2013). 

Opvallen hierbij is dat de interesse van de aanborgers ook hier uitging naar lagergelegen 
hooilandpercelen (Goessegaver). En tenslotte: Te Poele lang in de buurt van (indentiek met ?) hun 
voormalige eigendom waarvan sprake in de keure uit 1475. 
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4.1.4 16de – 17de eeuw 
In 1613 werd het kanaal Gent-Brugge uitgegraven en uitgediept. Deze waterweg bleef tot de aanleg 
van de snelwegen in de tweede helft van de 20e eeuw een belangrijke verkeersader tussen Gent en 
Brugge. 

De Chatreuzemeersen werden onderbemalen sinds 1661 (Rotsaert, 1989) door een windmolen 
gelegen op kadastraal perceel sectie A nr. 221 (auteur onbekend, 1984, op cit. In Rotsaert, 1989). 
Alles wat overbleef in 1989 was een veedrinkpoel. 

 

Figuur 30: Bemerk de locatie van de molen op de kaart van de Ferraris (net onder het woord Trudo). 

4.1.5 18de eeuw 
Een vermelding van 1702 (De Moor, 2003) vermeld dat er ooit (op kleinschalige wijze) leem ontgonnen 
is in de Gemene Weiden. Dat gebruik is ook bekend uit intervieuws uitgevoerd t.b.v. van een 
historisch-ecologische studie van het gebied.  Deze leem (in feite ging het hier om moeraskalk) werd 
gebruikt om periodiek kieren te dichten in de kachels.  Hij werd afgewogen in het café van de ouders 
van oud-dijkgraaf Willy De Craemer.  Ook in hoeve Lieverstede gebeurde dit. Ook werd er turf 
gestoken. 

In 1702 werd op de Mattemeers legerpaarden geweid (De Moor, 2003). Het geheel werd in 1724 
omgeven met een gracht om dieren die besmet waren met een besmettelijke veeziekte te beletten uit 
te breken. 

In 1707 is er een kerkgebod gepubliceerd dat beweiding verbied tot een maand voor mei. 

In 1730 werd door de aanborgers een proces gevoerd tegen het Sint- Trudoledeke omdat het gebied 
te zeer werd verdroogd: “… door het aftrecken van het selve leideken dorre en droeghe maeckt, als 
dat het gars vande selve weede soo niet can wassen, gelick de weede soude vochtigh syn, ende meer 
waeter soude hebben” (op cit. In De Moor, 2003). 

In 1734-1735 werd, ter vervanging van de kronkelende weg naar Kortrijk, van de Katelijnepoort tot aan 
Steenbrugge een rechte kasseiweg aangelegd door de Stad Brugge, vandaag gekend als de Baron 
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Ruzettelaan. De verbindingsweg naar Gent (vandaag in Assebroek gekend als Generaal Leman- en 
Astridlaan) verloor aan belang door de heraanleg van de Maalse Steenweg op Sint-Kruis. Deze 
nieuwe weg maakte vanaf 1778 deel uit van de rijksweg over Sijsele, Maldegem en Eeklo naar Gent. 

Op de Ferrariskaart (1770-1778) (zie kaartenbijlage 12a en 12b) is te zien dat Assebroek toen 
hoofdzakelijk nog uit landbouwgrond bestond als gevolg van de systematische ontginning sinds de 
13e eeuw. Rond de kerk van (Ver-) Assebroek was er een kleine bewonerskern, en verder bevonden 
zich nog enkele huizen langs de belangrijkste wegen. Doordat de Ferrariskaart puur een militaire 
kaart, dient deze kaart slechts als een ‘prentje’ te worden geïntrepeteerd. Het enige wat juist is 
hetgene wat interressant is voor militaire doeleinden zoals: boerderijen, wegen, hagen, waterlopen, …. 
Al de rest van de kaart zijn praktisch wit, doch hebben ze die ‘witte’ vlekken ingekleurd als akker, veen, 
heide, … omdat dit niet interessant was voor militaire doeleinden. Daardoor ziet de Ferrariskaart er uit 
als een ‘schilderij’. Uit ervaring weten we dat dit in het bijzonder geldt voor hooilandgebieden. 

4.1.6 19de eeuw 
In de periode 1722 – 1827 werden elk jaar (op 3 na) uitgaven opgetekend voor planten, snoeien en/of 
kappen van bomen. In de periode van het sekwester gebeurde dit slechts sporadisch (De Moor, 2003) 

In het begin van de 19de eeuw werd de Loweide omgezet in zaailand. Op hetzelfde moment werd 
besloten het geheel op te delen in percelen, dit gebeurde in twee fazen. Het beste land kwam in de 
jaren 1820 aan de beurt, de rest een twintigtal jaren later ( De Moor, 2003). Deze percelering werd 
door de externe bestuurscommisie in 1870 overgedaan, de 42.44 ha van de Gemene Weiden werd 
toen opgedeeld in 140 percelen. 

Vanaf 1840 werden de graslanden gedraineerd (De Moor, 2003). Twee derden van de daartoe 
benodigde uitgaven gebeurden op het eind van de 19de eeuw. Zo werden tussen 1886 en 1893 maar 
liefst 245 drainagebuizen aangekocht. Voor deze periode werd de waterhuishouding geregeld door het 
delven van grachten en slechts zelden door gebruik te maken van ‘Pottebuizen’ (De Moor, 2003). 

Op de kaart van Vandermaelen is het heel duidelijk te zien dat de Assebroekse Meersen als 
weidegebied wordt aangeduid (zie kaartenbijlage 13).  

In het gereduceerd kadaster van in 1853 is te zien dat het gebied is ingekleurd als weide (zie 
kaartenbijlage 14a en 14b). 

In de kaarten van Dépôt de la guerre van 1865, 1890 en 1920 werden zelfs de grachten en de 
waterlopen in het gebied goed leesbaar (zie kaartenbijlage 15, 16 en 17).  

Het Beverhoutsveld onderging de druk naar percelering, in 1861 werd het geheel per perceel verpacht. 

In 1863 werd de spoorlijn Brugge-Eeklo aangelegd. Ook twee buurtspoorwegen liepen door 
Assebroek: Brugge-Zwevezele (lijn 1) langs de Generaal Lemanlaan, richting Ver- Assebroek, 
aangelegd in 1895, en Brugge-Knesselare (lijn 2) langs de Baron Ruzettelaan richting Oostkamp, 
aangelegd in 1904.  

4.1.7 20ste eeuw 
Ere-dijkgraaf Willy De Craemer wist te vertellen dat in WO-I een vliegveld aanwezig was ergens in blok 
S7 (wellicht op de percelen S71 t.e.m. S76).  Mogelijk verklaart dit de twee uitstekende luchtfoto’s van 
het gebied.  Er zijn ook nogal overdreven veel poelen aanwezig.  Bomkraters ? 

De Hoofdsloot werd aangelegd in 1933 (De Craemer Willy mond. med.) of 1939 (Dufoort, 2003).  Bij 
die gelegenheid werden niet minder dan 42 km waterlopen opnieuw gedolven en 20 km nieuw 
aangelegd (Dufoort, 1997). 

Een bemalingstation werd in 1937 geïnstalleerd, gezien het waterpeil in het kanaal Gent- Brugge zo’n 
1 à 1.5 meter hoger ligt. Dit gemaal werd in 1977 verbeterd. 
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Tijdens de 2de Wereldoorlog werd in het gebied door de Duitsers een schijnvliegveld aangelegd op het 
stuk meers ten oosten van de Koeiendreef en ten zuiden en ten westen van het Sint- Trudoledeken 
(Van Parys, 1994). In het gebied waren er voorheen eiken aanwezig.  Bij de aanleg van het 
schijnvliegveld werden die door de bezetter gekapt. Alle grachten waren overspannen met matten en 
er waren enkele namaakvliegtuigen en dito loodsen aangebracht. Ook werden door de geallieerde 
troepen twee militaire topografische kaarten gemaakt. 

Niet ver van het schijnvliegveld was er in één van de bosjes (wschl. Schotelarebos) een gat in de 
grond waar piloten werden verborgen.  Mevrouw Van Caillie verbrog hen daar en leerde ze Frans 
(mond. med. W. Decraemer). 

  
Figuur 31: Het enige wat overblijft van het schijnvliegveld is de gecamoufleerde bunker (Stijn Borny, 
2012) 
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Figuur 32: Militaire kaart uit de periode 1937-1942, schaal 1/250.000. Op deze kaart werden vooral 
de graslanden goed aangeduid (onbekend). 

 
Figuur 33: Militaire kaart uit de periode 1943-1944, schaal 1/50.000. Op deze kaart werden zowel de 
bossen als de waterlopen zeer goed aangeduid (onbekend).  Bemerk de bovenkant van het “ei” 
tussen Praat en de circulaire structuur (zie verder voor duiding). 
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De afwateringsgrachten werden niet onderhouden en bij de bevrijding in 1944 werd de pomp 
beschadigd.   Bij die bevrijding werd er hevig gevochten.  In de omgeving sneuvelden zo’n 100-tal 
Duitse en een 40-tal canadese soldaten (mond. med. W. Decraemer). 

Op de kaart van het Militair Geografisch Instituut (MGI) van 1960 werden vooral de toenmalige 
hoofdwegen en de bossen goed leesbaar gemaakt (zie kaartenbijlage 18). 

In 1967 werd de spoorlijn Brugge-Eei thyyeaklo volledig buiten dienst gesteld en in 1968 werden de 
sporen doorheen Assebroek opgebroken. Later werd de oude spoorwegbedding ingericht als fietspad. 

In de jaren 1970 waren de gronden in de Gemene Weiden reeds vooral in handen van kleine (hobby) 
boertjes. De percelering was nagenoeg identiek als nu. 

Vanaf 1989 werd een 50-tal ha van de Chartreusemeersen extra ontwaterd, door het installeren van 
een illegale pompinstallatie. Dit gebeurde in het kader van eveneens illegale schaal vergrotende 
ingrepen die het gebied aldaar merkelijk hertekenden. Ondanks talrijke veroordelingen functioneert dit 
gemaal tot op heden nog als vanouds. Minister van Ruimtelijke Ordening Stevaert weigerde in 1999 
nog een regularisatie- aanvraag voor dit gemaal (Anonymus, 1999). 

Op de topografische kaart van 1990 zijn vooral de wegen en de bebouwing goed te zien (zie 
kaartenbijlage 19). 

Op de topografische kaart van 1993 zijn vooral de hoogtelijnen en de gerarceerde weiden goed te zien 
(zie kaartenbijlage 20). 

4.1.8 21ste eeuw 
Omtrent 2000 werd een schot geplaatst op de samenvloeing van het Sint- Trudoledeke en de 
Marelbeek, met de bedoeling het water in de zomer hoger op te houden. Het peil verhoogde inderdaad 
15- 20 cm (mond. med. E. Hermy dd. 16V’03). 

Sinds september 2003 is er een verbinding tussen het Sint- Trudoledeke en een gracht van de 
Gemene Weiden (ergens ter hoogte van percelen G13 – G23). Dit verlaagt het gemiddelde waterpeil 
in de Gemene Weiden (mond. med. P. De Grande dd. 2003). 

Op de topografische kaart van 2003 zijn de weiden en de bossen heel goed aangeduid alsook 
belangrijkste waterlopen (zie kaartenbijlage 22). 

Op de topografische kaart van 2007 zijn enkel de bossen, hoogtelijnen en enkele waterlopen 
aangeduid (zie kaartenbijlage 23). 

4.1.9 Toponiemen van straten, waterwegen, bruggen, molens, leenhoven en percelen 
Er is in het kader van dit beheerplan gepoogd alle relevante toponiemen samen op kaart te brengen.  
Ook uit de nabije omgeving.  Die gegevens zijn deels afgetoetst of afkomstig van ere-dijkgraaf Willy 
Decraemer.  Hij is een onuitputtelijke bron van gebiedskennis.  Verder werd vooral gebruik gemaakt 
van de data van Claeys, 1953 en van Hervé en Stalpaert ,1950.  

We hebben bovendien gepoogd de toponiemen zeer goed  te localiseren.  Daarvoor gebruikten we 
ondermeer het DTM-Vlaanderen. Aangevuld met andere bronnen levert dit een uniek basisdocument 
op.  Dezee kaart bleek ook een essentieel werkdocument om de grote structuren in het landschap te 
ontcijferen.  Dat was zondermeer onmogelijk geweest om zonder dit overzicht. 

Toponymische verklaringen worden enkel gegeven voor zover relevant voor dit beheerplan (ontrafelen 
ontginningspatronen .  Dat “Scheppers meers” bv. genoemd  is naar een plaatselijke familie (die in de 
persoon van Joseph tussen 1848 en 1852 de burgemeester van Assebroek leverde), is in de context 
van dit beheerplan immers niet relevant. 
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In vergelijking met de omliggende gemeenten heeft Assebroek op het eerste gezicht weinig oude 
plaatsnamen. De middeleeuwse wegen in de gemeente zijn de Gentsche Heerweg (1275).  Die loopt 
van de Gentpoort naar Oedelem en nu is overgegaan in de Generaal Leman- en Astridlaan.  Er is ook  
de Kortrijksche Heerweg (1283), die van de Katelijnepoort naar Oostkamp loopt en nu de Baron 
Ruzettelaan wordt genoemd. Deze wegen worden in de 13de eeuw geplaatst en behoorden tot het 
domein van de graaf van Vlaanderen (De Smet & Stalpaert 1950, p. 30). 

Daarnaast zijn er enkele kleinere wegen. We zullen enkel zullen ingaan op die aan de circulaire 
structuur. De Beverhoutsveltwech  (1476) loopt naar het Beverhoutsvelt en maakt nu deel uit van de 
Kerkdreef, vanaf de buurtspoorweg tot aan de Michel Van Hammestraat. Het deel van de Kerkdreef 
langs de waterloop, die de oude uitweg was van het leenhof Assebroek, was de Dreve van den heer 
van Assebroek (1669) (De Smet & Stalpaert 1950, p. 58-59). Van de oude waterwegen in Assebroek 
droeg de Gentse vaart de namen Reye (1292), Gentsche Leye, Suutleye of Gentsche reviere (1654). 
Het Sint-Trudoledeken wordt gevormd uit de Waterloop en de Bergbeek en heette vroeger de LeyeI, ’t 
Leiken of ’t Leyken dat van Assebrouck compt en Sint-Trudoleyken (15de eeuw) die langs de 
verdwenen Sint-Trudoabdij loopt (De Smet & Stalpaert 1950, p. 58-59). 
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4.2 Bevloeid of bemest: Hooiland als middeleeuwse hoogtechnologische oplossing 
voor  een permanente bodemvruchtbaarheid op de akkers 

 

De Assebroekse Meersen fungeerde als modelgebied in een langopend onderzoek naar 
hooilandontginning in Vlaanderen.  Daarom is relatief veel kennis over dit gebied beschikbaar. Het 
loont de moeie iets dieper op enkele fundamentele aspecten van dit landbouwsysteem in te gaan.  
Opvallend:  Dit type hooiland is eerder een cultureel product dan “natuur”.   

4.2.1 Van “slash and burn” naar echt sedentaire landbouw 
 

De eerste vormen van sedentaire landbouw maakten slechts kortstondig gebruik van een zelfde 
perceel.  De grond was immers al snel uitgeput.  Pas een lange periode van braak kon –veelal na 
afbranden van de vegetatie- een zelfde perceel opnieuw een oogst dragen.  Gangbare schattingen 
gaan er van uit dat een zelfde stuk land ongeveer om de15 jaar werd bewerkt. 

Dit was een landbouwmethode die beslag legt op bijzonder veel ruimte.  En het is vooral 
“overlevingslandbouw”.  Daarmee bedoelen we dat de boer en zijn familie ook de voornaamste 
consumenten  zijn van hun eigen productie. Een toenemende bevolking en stijgende behoefte aan 
productieoverschotten (met de opkomst van de –vanzelfsprekend minder productieve- steden) 
vroegen om een andere landbouwmethodiek. 

Hier komt onvermijdellijk tot het punt waarbij de periodiciteit van de braaklegging diende aangepakt.  
Dit kon uitsluitend gebeuren doordat men actief de bodemvruchtbaarheid (langer) op peil hield.  De 
beschikking over mest bleek daarbij van doorslaggevend belang.  En wie mest denkt, komt 
automatisch uit bij dieren. Hoewel ook stadsmest gretig aftrek vond.  Een stijgende hoeveelheid mest 
betekent automatisch een kortere braaklegging. 

Maar ook de veestapel kon niet zomaar worden verhoogd.  Waar de dieren in de zomer voldoende 
eten vinden op de woeste gronden en in het bos, stelt zich in de winter een probleem.  Waar de 
schaarse veestapel voorheen de winter doorkwam met loofvoedering en afval, werd overgeschakeld 
op hooi.  Dieren waarvoor in de voorafgaandelijke zomer onvoldoende hooi kon worden verzameld, 
werden in november geslacht.  Hoeveelheid en kwaliteit van het beschikbare hooi ging zo 
onrechtstreeks de opbrengst op de akkers bepalen. 

We vinden dit thema tot in der treure terug in de klassieke landbouwliteratuur.  Ook in de Belgische.  
Zie bv. Van Aelbrouck, 1830.  Ook Blanchart verwijst in zijn monumentale “la Flandre” uit 1906 nog 
steeds naar dit klassieke principe.   

Al snel ging men omwille van de hooiproductie bepaalde percelen zeer gericht tot hooiland ontginnen.  
Men zocht en vond manieren om dit hooiland “eeuwig” vruchtbaar te houden.  Zonder  bemesten.  
Daarvoor gebruikt men wezenlijk de zelfde techniek, zoals die elders ter wereld ook wordt ingezet voor 
“akkerteelten”: bevloeiing.  Bijna alle akkergewassen in Vlaanderen hebben behoefte aan permanent 
droge omstandigheden.  Bevloeiien als “vruchtbaarheidsbehandeling” is daarvoor geen optie, 
bemesting het aangewezen alternatief.  Hoewel er ook uitzonderingen bestaan.  
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Figuur 34: Klaarmares/Klommeres (Frans-Vlaanderen, bij Sint-Omaars), waar men nog steeds een 
beeld kan zien van de klassieke teeltwijze zonder bemesting maar met bevloeiing.  Niet toevallig 
noemt men in het frans groententeelt “la culture marachaire”. 

Deze hooilandontginnig zorgde voor een radicale omslag in ons landschap.  De eerste ontginningen in 
onze contreien focusten nog op  gronden die vanzelf relatief vruchtbaar waren (en het ook goed 
bleven).  Eenmaal die gronden benomen waren en de behoefte aan meer landbouwgrond zich liet 
gevoelen, werden ook andere grond in cultuur gebracht.  Vaak is dan de mogelijkheid om voldoende 
goed hooiland aan te leggen een sturende factor in de plaatsen die in overweging werden genomen 
om ontgonnen te worden.  We zien dan ook een heel ander type ontginning ontstaan en op 
andersoortige typelocaties in het landschap.   

In het historische Graafschap Vlaanderen situeren heel wat grote ontginingen naar hooiland zich 
omtrent de milleniumwissel en de eerste twee eeuwen daarna.  Hooiland treedt daarbij vaak op als 
een soort van “nabestemming” na veenontginning.  Het veen in deze regio was doorgaans relatief 
voedselrijk en niet zo heel zuur.  Heel anders dan de meer ombrotrofe venen van de kempen.    De 
veenbodem zelf bevatte m.a.w. relatief veel voedinstoffen.  Die gronden laten zich -mits een gericht 
beïnvloeden van de waterhuishouding- dus goed vruchtbaar houden.  Bovendien is er in de 
onmiddellijke omgeving van Brugge een enorm areaal van gronden beschikbaar dat zich tot goed 
hooiland laat omvormen. 

Dit is o.i. van cruciaal belang geweest voor het ontstaan van Brugge en bij de expansie van het 
graafschap Vlaanderen.  Iets meer algemeen geformuleerd vinden we deze mening ook terug bij 
Declercq (In: Hillewaert et al, 2011, pp. 136). “In tegenstelling tot wat men in navolging van H. Pirenne 
lange tijd gedacht heeft, hebben de steden in Vlaanderen hun ontstaan immers niet te danken aan de 
langeafstandshandel.  …  In plaats daarvan valt hun opkomst te verklaren door een interne dynamiek 
in gang gezet door de landbouwoverschotten van de grote domeinen die geleid heeft tot een bloeiende 
regionale en interregionale handel.” 

Interessant daarbij is dat dezelfde Pirenne wel begrepen had welke landbouwrevolutie plaats had 
gevonden: “… mais il est certain que jusque vers la fin du XIX la Flandre a montré l’exemple à 
l’Europe.  Dès le XII siècle, elle commence à employer comme engrais le fumier animal au lieu du jonc 
séché, et malgré la disparition des bois et des bruyères, développe largement l’élevage du betail”.    
Voor een goede verstaander: Pirenne merkt op dat heide en bos oorspronkelijk het voer leveren voor 
de dieren.  En zelfs al kromp het areaal daarvan in, toch nam de veeteelt een hoge vlucht.  Dit kan 
enkel betekenen dat het hooiland opkomt en in de plaats treedt. 

Als de dieren zowel zomer als winter op het zelfde terrein hun kostje bij elkaar moeten scharrelen, dan 
is hiervoor 4x meer oppervlakte nodig.  Er moet een heel stuk van het zomerse gras blijven staan.  De 
voederwaarde van dit plantenmateriaal valt terug op minder dan een kwart van wat diezelfde 
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grasspriet waard was in de zomer.  Haal het wintervoer ergens anders vandaan (uit hooiland bv.) en je 
kan in het graasseizoen 5X meer gras opeten.  Of ¾ van de heide een andere bestemming geven. 

Maar ook dit is waar: je maait gras, droogt het bewaart dit ook droog  als hooi.  Met een beperkte 
oppervlakte hooiland kan je heel wat dieren de winter door krijgen. En dus komt er opnieuw heel wat 
oppervlakte vrij voor andere meer intensieve vormen van landbouw. 

Ook andere elementen spelen een rol in het opdrijven van de produktie (zoals de gewoonte de dieren 
permanent op stal te houden). 

Nog de tip aan de historici om het scandinavische element in dit verhaal uit te vlooien.  De steile 
opgang van Brugge (en de graaf) is misschien niet enkel gekoppeld aan de grote 
hooilandontginningen onder regie van de graaf.  De vraag kan worden gesteld waarom dergelijke 
hooilandcomplexen niet eerder/elders ontstonden.  Misschien was het de afwezigheid van centraal 
gezag.  Ontbrak de georganiseerde samenwerking, noodzakelijk om dergelijke systemen te doen 
functioneren.  Maar misschien was er via de scandinavische landen (en de familiale banden van de 
graaf) in onze regio ook eerder dan elders de nodige kennisoverdacht.  In de scandinavische landen 
was bevloeid hooiland immers al zeer vroeg en veelvuldig aanwezig.  Het is zelfs niet onmogelijk, dat 
bepaalde technieken daar in de “dark ages” opnieuw zijn uitgevonden. 

 

4.2.2 Hooiland: basisbegrippen en een overmijdellijk stukje (chemische) 
achtergrondinformatie en ontginningspatronen.   

 

Waar bemesten gebaseerd is op het inbrengen van nutrienten (vnl. NPK), is bevloeiing in essentie 
gebaseerd op het mobiliseren van de beschikbare bodemvoorraad.  Bij bemesting worden de 
opgebrachte nutriënten snel opnieuw vastgelegd in de bodem.  Dit verklaart bijvoorbeeld waarom bij 
verschralend natuurbeheer de productie van een voormalige akker al snel ineenstort tot een fractie 
van  normaal.  Dit gegeven verklaar de noodzaak tot periodiek herhaalde bemesting (eerder dan een 
eenmalige extreem hoge mestgift die dan jarenlang meegaat). 

Er ontstaat op akkers op den duur een met nutriënten aangerijkte bovenlaag van de bodem. Die op 
den duur zelfs verzadigd raakt.  En dus geen bijkomende nutrienten (in de eerste plaats fosfor) meer 
kan opnemen.  Nieuw opgebrachte nutrienten spoelen als het ware ongehinderd doorheen deze laag, 
vooraleer op onverzadigde grond te stuiten en zich daar vast te zetten.  De verzadigde laag groeit zo 
onderaan aan.  Tot de ondergrens ervan de permanente grondwatertafel bereikt.  In die 
omstandigheden wordt de fosfor opnieuw mobiel en stroomt hij mee met het grondwater.  Dit is de 
befaamde fosfaatdoorslag, die we kennen van op de zogenaamde fosfaatverzadigde gronden uit het 
mestactieplan. 

Een volkomen analoog proces voltrekt zich bij bevloeiing.  Vooral de fosforbeschikbaarheid is hiermee 
positief te beïnvloeden.    Onze Vlaamse gronden zijn in se niet zo arm aan fosfor.  Waardoor de 
productie op onze historische hooilanden relatief hoog kon zijn. 

Bij bevloeiing spelen nog een aantal andere complicerende factoren, die de landbouwkundige 
productie nagatief kunnen beïnvloeden.  “Veel” is niet genoeg.  Het doel is immers om een “goed” 
gewas te bekomen.  Dit gewas moet aan enkele bijkomende karakteristieken te voldoen om geschikt 
te zijn als hooi: 

 Goed verteerbaar 
 Lekker voor het vee 
 Niet giftig 
 Goed eetbaar (geen scherpe bladeren, doorns,…) 
 Hoog eiwitgehalte 
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Het hoeft in dat verband niet te verwonderen dat veel van onze hooilandsoorten zijn ingevoerd.  
Hoewel schijnbaar zeer natuurlijk hebben onze oude hooilanden een sterke cultuurhistorische 
component.  Dotterhooiland kan daarbij als ilustratie dienen.  Dit is het belangrijkste doeltype in 
Vlaanderen.  Zeer kort door de bocht geformuleerd: de helft van de plantensoorten uit 
dotterhooilanden zijn afkomstig uit elzenbroekbossen, de ander helft is puur import vanuit heel Europa 
sinds de romeinen. 

Het hooiland zelf dient aan volgende bijkomende criteria te voldoen: 

 Nooit overstroomd in de zomer (hooi rot) 
 Niet te lang overstroomd in de winter (goede hooilandsoorten sterven dan af en worden 

vervangen door minder geschikte planten) 

Elke ontginningpatroon van hooiland dat we waar dan ook in Vlaanderen kunnen aantreffen is het 
plaatselijke antwoord op volgende vraag: “wat moet ik hier doen om goed hooiland te krijgen zonder 
te beemsten”.  

Daarom hieronder ook een klein woordje chemische achtergrond, doorvertaalbaar naar eenvoudig 
zintuiglijk waarneembare terreinomstandigheden: 

 

Figuur 35: Fosforbeschikbaarheid in relatie tot pH 
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Deze figuur laat zich eenvoudig interpreteren: 

 Overdreven zure of basiche omstandigheden zijn te mijden.  Dat betekent dat als in de 
bewortelde bovenste decimeters van de bodem zuur regenwater wordt opgehouden (of daar 
zuur mineralenarm kwelwater terecht komt) de fosforbeschikbaarheid laag is. 

Vertaling naar hooilandontginningen: 

 Richt het terrein zo in dat je geen zuur regenwater vasthoudt in de bovenste decimeters (de 
zogenaamde regenwaterlens) 

 Terreinen met hoge kweldruk zijn ongeschikt voor hooiland indien het kwelwater zuur (en in 
mindere mate) mineralenarm is.  Het laatste gaat vaak samen met het eerste. 

 

Figuur 36: Elementaire chemische veranderingen in relatie tot redoxpotentiaal 
(zuurstofbeschikbaarheid/overstromingsduur) 

Deze figuur laat zich schijnbaar iets minder vlot lezen, maar levert evengoed een paar begrijpelijke 
conclusies op.  Daarbij helpt het om de tijdsas te lezen als “overstromingsduur”.  Aan andere manier 
om d etijdsas te lezen is als “afnemende hoeveelheid zuurstof”.  Of echt chemisch uitgedrukt als 
“redoxpotentiaal” : 

 Als het zaakje te lang onderstaat  krijg je vorming van H2S .  Dit is giftig voor hooilandplanten. 
 Als het niet nat genoeg is heb je te veel zuurstof in de bodem om vlot fosfor vrij te stellen 
 Beter jojo-ende vochthuishouding dan langdurig stabiel op één punt: zo krijg je afwisselend 

goed opneembare stikstofverbindingen en opneembare fosfor.  Illustratief in dat verband zijn 
de reuzevormen van vele plantesoorten in het zoetwatergetijdegebied. 

Vertaalt naar hooilandontginningen: 

 Vermijdt stagnant (= zuurstofarm) water anders krijg je vorming van methaan.  In een eerste 
stadium vorming van zeer giftig H2S.  Produktieve hooilandsoorten sterven daaraan. 
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 Zorg periodiek voor voldoende water in de bodem, zodat hij zuurstofarm genoeg wordt om 
voldoende fosfor beschikbaar te stellen 

 Aanhoudende droogte legt fosfor vast volgens het princiep beschreven bij de akkers 
hierboven.  Dus te mijden. 

Komt nog bij dat te veel ijzer in bodem of (grond)water nefast is.  IJzer bindt immers zelf heel erg goed 
met fosfor tot onoplosbare complexen. 

 Doorvertaald naar hooiland: voer te ijzerrijk (grond)water af en vervang dit door ijzerarm water. 

Veel sulfaat tenslotte is doorgaans gunstig: dit bevordert dan weer de vrijstelling van fosfor. 

 Doorvertaald naar hooiland: polderwater of een lichte bijmenging van zeewater heeft niet 
aleen ongunstige effecten.  En waar vroeger rioolwater beschikbaar was werd dit bij voorkeur 
benut voor bevloeiing. 

 

Figuur 37: Biomassaproductie in relatie tot de grondwaterstandsschommeling. 

We kiezen bewust een Duitstalige figuur uit Centraal Europa.  Om aan te geven dat er een rechtlijnig 
verband is tussen bodemvocht en biomassaproductie.  En dat dit binnen een vergelijkbaar klimaat 
onafhankelijk is van de plantensoorten die deel uitmaken van deze hooilanden. 

Je kan de parallel zelfs doortrekken naar natuurlijke bossen: op de zelfde bodem fluctueert de 
biomassaproductie analoog als in hooiland (in verhouding tot de variatie in grondwaterstand).  Zie in 
dat verband ondermeer De Waal en Hommel, 2005 die als eerste een overzicht proberen te geven van 
de abiotische condites die horen bij onze vlaamse bostypen.  Ook Stortelder et al., 1998 beschrijven 
kort de boomgroei in elzenbroekbossen en geven enkele zeer interessant gegevens.  Zo blijkt er een 
groot verschil tussen zure laagveengebieden en de beter gebufferde beekdalen.  Ze leveren een 
gemiddelde aanwas van respectievelijk 2.4-7.0 m³/ha/jr. en 5.3 tot 14.9m³/ha/jr.  In de beekdalen zijn 
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waarden onder 7m³ echter zeldzaam.  In globaal even natte, maar nog zuurdere omstandigheden van 
de berkenbroeken (en bovendien op fosfor-armere bodems) wordt maar een productie van 1-6 
m³/ha/jr. bereikt 

Als we het vruchtbaarste elzenbroek even vergelijken met de cijfers uit de bovenstaande 
graslandfiguur ? Els heeft gemiddeld 370 kg DS/m².  Dit komt op 2.6 tot 5.6 ton DS /ha/j.  We weten 
dat een aanzienlijk deel van de biomassaproductie in deze relatief lichtrijke broekbossen gebeurt door 
de kruidige vegetatie.  Als we de bijdrage hiervan schatten op 1/4, dan komen we tot een zeer 
vergelijkbare productie van 3.5-7.5 ton ds/ha/jr. 

 

Uit bovenstaande figuur valt bij de graslanden verder af te leiden dat de hoogste productie aan te 
treffen is in permanent ondiep overstroomde omstandigheden.  Helaas groeien daar in dit voorbeeld 
enkel grote-zegge-vegetaties.  Die zijn dan wel goed bestand tegen het giftige waterstofsulfide, maar 
niet smakelijk.  Ze hebben ook scherpe bladeren en zijn slecht verteerbaar.  De tweede-beste optie 
qua produktiehoeveelheid (maar superieur wat betreft de kwaliteit) is wat wij Dotterhooiland zouden 
noemen: plasdras tot kortstondig overstroomd in de winter, een grondwatertafel die een centimeter of 
40(60) wegzakt in de zomer en mineralenrijk neutraal grondwater in de wortelzone. 

Bevloeiing sensu stricto is daarbij niet steeds noodzakelijk om deze toestand te bekomen.  In zones 
met voldoende kwel van geschikte kwaliteit kan de ingreep evengoed bestaan uit een lichte maar 
gecontroleerde ontwatering aangevuld met maatregelen die voorkomen dat zuur regenwater 
stagneert. 

Deze figuur gaat uit van natuurlijke grondwaterschommelingen.  Waar men werkt met gecontroleerd  
horizontaal doorstromen van het bodempakket met bevloeiingswater (zoals in de beddenbouwtechniek 
in de kempen vaak werd toegepast) bekomt men doorgaans zeer productieve galnshaverhooilanden.  
Dit type van bevloeiing werd doorgaans in de koude maanden toegepast, omdat het beekwater dan 
meer zuurstof bevat.  Zo kon men langer aan één stuk bevloeien vooraleer te belanden in de “zone 
des doods” van de H2S vorming.  De boeren konden die omslag in de redoxpotentiaal goed 
onderscheiden:  H2S stinkt immers naar rotte eieren.  Eenmaal deze geur waargenomen mocht men 
nog snel de bevloeïng stopzetten, het kalf was verdonken. Dergelijk hooiland bracht de eerstkomende 
jaren nauwelijk goed hooi op.  De plaatselijke boeren wisten uit ervaring hoe lang men kon doorgaan 
met bevloeien vooraleer in dit bereik te komen. 

Of samengevat: 

• Men streeft bij inrichting van een hooilandgebied naar een 
maximale oppervlakte van het vegetatietype dat overeenkomt met 
de meest produktieve groeiomstandigheden.  De eventuele 
aanwezigheid en plaats in het landschap van de andere 
vegetatietypes volgt hieruit. 

• In Vlaanderen is Dotterhooiland (Calthion) doorgaans het doeltype. 
• In mindere mate Glanshaverhooiland en Grote-Vossestaart-grasland 

 

In Vlaanderen leverde dit 7 stypes ontginningspatronen op (zie ook Slabbaert et al., 2008): 

 Poldergrasland.  De bodem zuigt zich in de wonter vol met vocht.  Er zit van nature veel 
sulfaat in het grondwater. Omwille van de heterogeniteit van de bodem (intieme menging van 
vlekjes die minder lucht bevatten en grovere korrels) zijn ideale omstandigheden altijd wel 
ergens op korte afstand van een worteltje aanwezig. Zolang het niet zaakje niet overstroomt 
zitten we goed.  In de zomer droogt d ebodem fel uit en wordt hij enkel nog geschikt voor 
nabegrazing.  Gezien de grondwaterstand in het perceel toch nauwelijks afhangt van het 
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slootpeil, hoeven deze percelen niet per se over een regelmatige vorm te beschikkenen.  Alles 
lijkt hier vanzelf te gaan.  Dit zijn de zogenaamde vetweiden.  De aanwezigheid van een filiaal 
van de nationale bank in Veurne is niet toevallig.  Net zomin als het verbazing hoeft te wekken 
dat het hoogste spaartegoed per kop van de bevolking in heel België zich omtrent 1900 niet in 
wereldhaven Antwerpen, maar wel in Veurne bevondt. 

 Hellinghooilandjes zoals aan te treffen in het West-Vlaams Heuvelland.  Zeldzaam. 
 Hooiland in beekvalleien.  Deze zijn op te splitsen in 4 types ontginningspatronen. We 

verwijzen hiervoor naar Slabbaert et al., 2008, gezien deze niet zo relevant zijn voor dit 
beheerplan. Het zijn onze klassieke hooilanden. 

 Gavers.  Assebroekse Meersen behoren integraal tot dit type. Wat meer is, dankzij het 
vooronderzoek n.a.v. dit beheerplan kwam dit als “nieuw”landschapstype voor het voetlicht. In 
het Graafschap Vlaanderen is het evenwel niet zo heel zeldzaam.  Gave gavers zijn dat wel. 

4.2.3 Apres nous le déluge: van nat naar droog 
Met invoering van kustmest en goedkoop transport komend e klassieke hooilandsystemen onder druk.  
Waar hooiland een cruciaal element was in het landbouwsysteem en de graaslanden de 
“restcategorie” zie je heel wat hooiland omgevormd worden tot graasweide.  De detailinfrastructuur 
van het watersysteem wordt niet meer onderhouden.  Er wordt niet meer actief bevloeid.  In gebieden 
zonder noemenswaardige kwel worden deze (voormalige) hooilanden in de winter steeds natter en in 
de zomer steeds droger. 

Waterlopen die oorspronkelijk dienden voor water toevoer, moeten (nu ook de hooilanden bemest 
worden) primordiaal gaan afwateren. Daartoe liggen ze vaak op de foute plek in het landschap.  Waar 
sprake is van aparte toevoer-en afvoersystemen ziet men dat de focus verlegd wordt van het eerste 
naar het tweede. 

 

Figuur 38: “Verlegde” waterlopen in het stelsel van de Geuzebeek 

Matthias Van Den Bulcke bestudeerde het watersysteem omtrent de Geuzebeek Van Den Bulcke, 
2010).  Hij merkt  terecht op dat de hoofdwaterlopen zijdelings verlegd lijken.  Maar wat hij eigenlijk 
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heeft waargenomen, is dat men consequent de belangrijkste waterlopen op kaart heeft ingetekend.  
Beide lopen hebben er steeds gelegen.  Dit wordt mooi zichtbaar op bovenstaande kaart uit 1884, 
waarop Mathias de recente lopen heeft gesuperponeerd. 

Tenslotte verdwijnen de hooilanden helemaal uit hun oorspronkelijke context.  De huidige bemeste 
hooiakkers liggen gewoon tussen de andere (bemeste) akkerteelten. 
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4.2.4 Gavers in Vlaanderen : definitie en beschrijving van “het systeem” 
 

Gavers zijn in meerdere opzichten een interessant gegeven.   Het zijn mineraalrijke plaatsen in een 
mineraalarm landschap.  Gavers waren na de laatste ijstijd in de Vlaamse vallei lange tijd nagenoeg 
de enige plekken met stagnant en drinkbaar water.  Ze kennen dan ook een lange 
occupatiegeschiedenis.  Bovendien bevatten ze veelal moeraskalk.  En doorgaans vroeger ook veen.  
Tenslotte kregen ze na de gebruikelijke veenontginning een nieuwe functie als (bevloeid) hooiland.  En 
vervulden zo een cruciale rol in het landbouwsysteem. 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis van gavers. We doen dit iets uitgebreider, omdat 
gavers een relatief recent herkend type landschap zijn (Slabbaert 2005a, 2005b).  De opgebouwde 
kennis over dit “systeem” voorlopig blijven steken is in een reeks presentaties en losse communicaties.  
Daarom en omdat de Assebroekse Meersen hét voorbeeld zijn van een gaversysteem par excellence 
in Vlaanderen, leek een iets bredere beschrijving ons aangewezen. 

4.2.4.1 Wat is een gaver ? 
Gavers (in onze taal wordt systematisch de meervoudsvorm gebruikt) zijn een komvormige laagte 
gelegen in de Vlaamse Vallei.  Dit is de dichtgesedimenteerde “verdwenen” vallei, waarin nu Schelde 
en Leie stromen.  Ook elders in zandig Vlaanderen zijn komvormige laagten gelegen.  Maar deze 
krijgen een andere naam  (veelal “ven”). De vroegere bewoners van ons land wisten blijkbaar goed het 
verschil tussen kommen met kalk- en mineralenrijk water en zure vennen. 

De –veelal zandige- opvulling van de Vlaamse Vallei gebeurde met jong kalkrijk materiaal.  Dit staat in 
contrast met de oude zandgronden in de Kempen.  Vandaar dat de verspreiding van gavers relatief 
nauw sluit met de Vlaamse Vallei.  Met inbegrip van de Demervallei en een kleine zone naast de 
Kalmthoutse Heide (Maatjes, H(g)orendonk,…) 

Ook in de kempen komen vergelijkbare systemen voor.  Daar noemt men ze in het Brabantse dialect 
systematisch “goren” (merk op dat men ook hier veelal de meervoudsvorm hanteert). Zie ook bijlage X 
waarin de ons gekende sites staan opgelijst. 

 

Figuur 39: De Vlaamse vallei 
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Figuur 40: Ligging van de voornaamste gavers in Vlaanderen 

4.2.4.2 Ontstaan van de kommen met moeraskalk 
Zie hoofdstukken geologie en bodemkunde 

4.2.4.3 Terzijde: herkomst van het woord “gavers” 
Zowel de herkomst van het woord als de betekenis zijn problematisch (mond. med. Prof. Magda 
Devos, Prof. J. Van Keymeulen en Dr. Tinneke De Pauw).  Het is één van de “klassieke raadsels” in 
het Nederlandse taalgebied. 

De eerste geschreven vermelding van gavers in Vlaanderen betreft twee schenkingsaktes van 1198 
en 1201 vanwege Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen aan de priorij van Kluizen (behorende tot de Sint-
Pietersabij).  De gemeentenaam Gavere duikt op vanaf de 10e eeuw en uit 1213 kennen we een zeer duidelijke 
attestatie uit Onkerzele “”in prato quod gavere nucipatus” (in het hooiland dat gavere wordt genoemd) . 

De Flou 1924 vermeldt het als ruim verspreid toponiem  in het aloude graafschap Vlaanderen. 

Ook blijkens onze eigen gegevens is het niet woord in deze regio niet zeldzaam.  We zochten naar vergelijkbare 
sites met moeraskalk in Vlaanderen.  Daarbij botsten we stelselmatig op gavers (zie ook bijlage 5).  
Waar taalkundigen uitgaan van teksten, vertrokken wij van de realiteit op het terrein.  Alle 
localiseerbare gavertoponiemen en samenstellingen met gaver(s) bleken zonder uitzondering terug te 
leiden naar komvormige laagtes in het landschap (“gesloten depressies”).   

Ook Guido Tack kwam tot een gelijkaard conclusie voor wat betreft de alluviale valleigedeeltes van 
Dender en Leie (mond. med.).  Blijkens zijn ervaring waren het lagere (vaak langgerekte) komvormige 
delen van deze valleien. Op het pleistocene deel van deze streek benoemt men –nog steeds volgens 
dezelfde bron-  lagere plaatsen met het woord “meere”, dat duidelijk van latere (= germaanse) 
oorsprong is. 

Erg verbazingwekkend is dit niet. In het Vlaamse dialect is de mooie uitdrukking “een gabbe in de kop 
vallen” bewaard gebleven.  Dit betekent zoveel als “een diep gat in je hoofd vallen”.  Of het franse 
“gave” (= keel of “gaver” (= dwangvoederen van ganzen met trechter), waar het woord tot werkwoord 
is verworden. 
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Sommige auteurs zien een verwantschap met het gecanoniseerde “gebinte” (de Geus, 1994).  Tussen 
de kruislings over elkaar liggende gebinte balken ziet men op de keper beschouwd in een plaffond een 
reeks regelmatig naast elkaar liggende putten. 

Blijkens onze ervaring heeft “goren” in het brabantse dialect dezelfde betekenis als gavers in het 
Vlaamse.  Het woord bestaat overwegend in de meervoudsvorm en ook hier gaat het om “een 
gesloten depressie” (komvormige laagte).  Sinds 2000 hebben we deze stelling op meerdere 
gelegenheden naar “terreinmensen” toe geponeerd .  Met de vraag voorbeelden pro of contra aan te 
dragen.  Allen bevestigden hetzelfde beeld:  de hen gekende goren zijn zonder uitzondering 
mineraalrijke(re) gesloten laagtes zijn. 

Een ander synoniem is “De Putten” (doorgaans ook aleen in de meervoudsvorm).  Waar we dit woord 
als toponiem terugvinden, levert een verdere zoektocht in oudere bronnen doorgaans tot “gavers” of 
“goren” voor dezelfde locatie. Het lijkt ons een geciviliseerde/geactualiseerde vorm van gavers/goren 
uit een periode toen men duidelijk nog voeling had met de betekenis van deze beide woorden. 

Voor ons zijn “gavers”/”goren” plaatselijke varianten.  “De Putten” is een vertaling vanuit dit woord naar 
meer recent en gecanoniseerder Nederlands. 

Het is als toponiem plaatselijk erg talrijk (zoals op de klei bij Turnhout) maar onbreekt geheel op de 
puinkegel van de Maas (mond. med. J. Burny). Slechts uiterst zelden is er in goren echt sprake van 
moeraskalkvorming.  Dit werd door M.H. Jalink vastgesteld in Moorselaar (Laarbeek bij Eindhoven, ca. 
1 km ten NW van Lieshout).  Als moerasklak aanwezig is, wordt dit steeds veroorzaakt door 
kalkhoudende leemlagen. Dus niet door uitlogen van kalkrijk zand (zoals in de Vlaamse Vallei). 

Onze voornaamste toponymist Gysseling heeft zijn mening over betekenis en herkomst van gavers 
herhaaldelijk herzien.  In zijn laatste –ongepubliceerde- visie ziet hij een oorsprong in het indo-
europese gbabh: “hol zijn” (nalatenschap Gysseling schr. med. Luc Van Durme).   

In de meeste ons omliggende talen konden we het woord terugvinden (veelal archaisch). Waardoor 
het woord terug te voeren is op een gemeenschappelijke indo-europese voorloper.  Dit lijkt de thesis 
van Gysseling te bevestigen. 

Het bestaat zelfs in het hebreeuws.  Welliswaar in het oude testament enkel in de meervoudsvorm.  
Het komt 4 x voor (de Geus, 1994).  Opmerken dat in het hebreeuws “b” en “v” geschreven met de 
zelfde letter ” ב “ terwijl deze klanken ook in europese talen vaak inwisselbaar blijken. 

In het hebreeuws was zowel betekenis als herkomst tot voor kort onduidelijk.  De Geus, 1994 poneert 
een heldere betekenis van het woord (een soort open watertanks, “putten” in het landschap).  Hij 
postuleerd daarnaast in een eerdere engelstalige versie van het artikel uit 1994 (de Geus, 1975) dat 
het woord afgeleid moest zijn van de enkelvoudsvorm *gebi.  Een stelling die later werd bevestigd door 
I. Gottlieb, 1977 (op cit. in de Geus, 1994).  Die wees er bovendien op dat het voorkomt in een 
samenstelling (“haggebi”) in de misjna (m.n. Taharot masechot Parah 6 mishna 5) (zie bv. 
http://halakhah.com/pdf/taharoth/Parah.pdf ). De Mishna is de schriftelijke neerslag van de 
eeuwenlang mondeling overgeleverde aanvulling op de Torah (= eerste vijf boeken van het christelijke 
oude testament).  Ook elders levert het oud testament aanwijzingen tot de hoge ouderdom van dit 
woord in het hebreeuws.  De Geus, 1994, maakt aannemelijk dat het een leenwoord is van de 
Babyloniers.   De oudste vermelding van het woord in de hele bijbel is gekoppeld aan een 
landhervorming die Nebuzaradan in 587 vC doorvoert.  Yogebim staat in deze verzen als een pars pro 
toto voor alle geïrigeerd land (= akkers). 

Generaties van talmoedgeleerde buigen zich al eeuwenlang bijzonder intensief over de relatie van de 
kleinste letter in de Talmoed tot elke andere letter in de tekst.  Zelfs over in deze relatief obscure 
Mishna-passage (betreffende een zoenoffer dat al twee millenia niet meer kan worden uitgevoerd) is 
de nodige literatuur aanwezig.  Ook de schriftgeleerden van enige millenia terug braken zich het hoofd 
braken over dit “vreemde woord”.  Een troost in de hedendaagse discussie. 

http://halakhah.com/pdf/taharoth/Parah.pdf
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Ons lijkt het alvast niet onwaarschijnlijk, dat het hebreeuws met dit woord werd verrijkt, toen het 
semitische herdersvolk dat Israel koloniseerde sedentair werd en akkerbouw ging bedrijven. 

Dit past zeer wel in één van beide hypotheses over hoe sendentaire landbouw tot onze gewesten is 
gekomen.  Ofwel is het een techniek: “ik leer van iemand smeden en leer op mijn beurt een ander 
smeden”.  Ofwel is het een cultuur: “ik ben een Afrikaanse Batwa en dus pottenbakker.  Mijn volk 
mengt zich niet met Tutsi of Huttu (die geen potten bakken).  Waar geen Batwa zijnn worden geen 
potten gebakken”. 

Als landbouw “een cultuur is”, zou dit niet alleen de aloude indo-europese oorsprong en de brede pan-
europese verspreiding kunnen verklaren van (een aan landbouw verbonden woord als) gavers.  Het 
biedt ook een interessante kijk op hoe woorden tot ons komen.  Voor zover wij konden nagaan, 
worstelen alle culturen/talen waar we het woord vonden, met het “vreemde” van het woord.  
Ondermeer met het gebruik van de meervoudsvorm.  En gaat het overal door als archaisch. 

4.2.4.4 Gavers als landschapstype 
Gavers vormen een op zichzelf staan landschapstype met gemeenschappelijke kenmerken.  Omdat 
gavers relatief kleine afwijkende kalkrijke “vlekjes” zijn in een overigens geheel zuur landschap, waren 
ze tot heden niet als apart landschapstype herkend.  Wel waren botanici bekend met de bijzondere 
floristishce waarde ervan. 

We hebben er 10-tallen onderzocht (zie ook bijlage 5).  Allen voldeden ze aan dezelfde 
karakteristieken: 

 Zijn komvormig (uitgestoven tot op grondwatertafel).  Kleintjes springen er vaak uit als “eieren” 
in een landschap. 

 Ingeval van grotere systemen (Assebroek, Moervaartdepressie) zijn ze vaak gesepteerd door 
kleine dekzandrugjes.  Dit is niet altijd even goed waarneembaar (afgedekt door veen). 

 Liggen in een zandige bodem. 
 Bevatten daarboven veelal (rest)veen bovenop moeraskalk. 
 Zijn doorgaans ontgonnen tot hooiland. 
 In dat geval is 

o De bodem nagenoeg vlak gemaakt. 
o Een regelmatige rechthoekige percelering  aangebracht.  De korte zijde ligt langs de 

belangrijkste waterloop, de lange zijde staat er haaks op.  Dit is een constante bij alle 
hooilandontginning in deze periode (ook buiten gavers).  Dit principe indachtig, kan 
je louter uit de percelering heel wat afleiden over de hydrologische hoofdstructuur van 
een gebied. 

o Werd een  boogvormige (maar doorgaans niet cirkelvormige) “kop” voorzien.  Dit is de 
verdeelsloot van waaruit het water de gaver door werd gebracht (vanop de iets hogere 
flanken kon heel het ei worden bevloeid.  Waarna een “lijf” kwam dat naargelang het 
geval nagenoeg rond tot relatief langwerpig kon zijn.  Soms zelfs geknikt, naargelang 
de terreinomstandigheden.  De “kop” is steevast gelegen langs waar het water de 
gaver werd in geleid.  In bepaalde gevallen voorzag men in matrousjkas: meerdere 
eieren in elkaar, waarbij de afvoergracht van het buitenste fungeert als toevoergracht 
voor het binnenste. 

o Bleken ze bepalend voor het nederzettingspatroon. Courant treft men de belangrijktste 
bewoningssite uit de omgeving naast de gaver aan.  Veelal aan de “kop”. Dit is vooral 
het geval bij de grotere exemplaren.  Dat de omwalling op die plek makkelijk 
waterhoudend kon worden gemaakt speelt daarin zeker een rol.  Omgekeerd staat de 
bewoningssite zo ook ingeplant op de belangrijkste plek om de bevloeiing te kunnen 
regelen.  Dit is niet alleen praktisch, het zorgt ook voor een goede bewaking.  Er 
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waren eindeloos veel conflicten over de benutting van het (schaarse) 
bevloeiingswater. 

o Werden ze bevloeid.  Daartoe voerde men niet alleen het overtollige water af in 
periodes met neerslagoverschot (vermijden van langdurige overstromingen), maar 
men vulde ook de zomerse tekorten aan.  Desnoods door water van elders naar de 
gavers toe te leiden.   

o Werden ze zeer fijnmazig en regelmatig voorzien van fijne greppeltjes (“laantjes” in 
West-Vlaanderen, “dulfkes”in Oost-Vlaanderen). 

o Bleken ze vaak zeer bepalend bij het vastleggen van grenzen.  Ofwel is dit een plaats  
waar grenzen samenkomen (zodat alle aanpalende gemeenschappen toegang 
hadden tot een deel van het levensnoodzakelijke hooi).  Ofwel was één partij zo sterk 
dat hij zich de volledige gaver kon toe-eigenen.  In dat geval zien we soms een 
correctie in het systeem van de gemene gronden.   

o Soms waren ze te klein om moeraskalkvorming toe te laten. 
o In grotere bevloeide gavers werd –na de ontginning tot hooiland- bovenop het veen 

vaak een laag alluvium afgezet. 

 

Heel vaak bleken ze (1000 a 1200) het sturende effect in de ontginning en vestiging bewoning. 

Onderstaande figuren illustreren bovenstaande karakteristieken: 

 

Figuur 41: DTM van de Assebroekse Meersen. 

Bemerk de komvorm in bovenstaande figuur.  Bemerk ook hoe vlak de bodem van de gavers zelf is 
om goed hooiland mogelijk te maken.  Rechtsboven in beeld bevinden zich de Loo-Weiden, eveneens 
een gaversysteem. 
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Figuur 42: Cummulatieve hoogteverdeling maaiveldshooghte Assebroekse meersen.  Zone twee 
bevat een deel waar het veen reeds volledig veraard is.  Vandaar dat het maaiveld de bodem van de 
schotel volgt en minder vlak is (fig. overgenomen uit IMDC, 2012) 

 

Figuur 43: Bemerk de 2 eieren op het kadasterplan van Adegem/Balgerhoeke onder het woord 
“Capellemeerschen” en ook links van “Balgerhoek” in een voor de rest overwegend regelmatig 
geperceleerd landschap. 
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Figuur 44: Dit wordt nog duidelijker op een luchtfoto van het ministerie van openbare werken dd. 4 
oogst 1953.  Vooral de Capellemeerschen springen er uit. 

 

Figuur 45: Kaart uit 1756 uit het archief van het OCMW Brugge, getekend door Lameire 
(overgenomen uit Andries et al., 2008).  Bemerk beide eivormen en onderaan ook Malecote met 
daarnaast de aanzet van een vergelijkbare structuur ten oosten van Spanjaardshoek.  De inkleuring 
van de percelen is niet consistent met een bepaalde vorm van grondgebruik, maar eerder artistiek. 
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Figuur 46: Het Moer in Puurs.  Bemerk de eivorm, hier nog geaccentueerd door bebossing van deze 
(actueel minderwaardige) landbouwgronden.  Zie ook hoe de percelering in het omliggende 
landschap hier volkomen los van staat. 

 

Figuur 47: Voorbeeld van een cluster in de Varenstraat (straatnaam wijst op de balie die het hooiland 
afsloot tegen diefstal en oneigenlijk gebruik).  Bemerk de eivorm “kop” en let op de variatie in vormen 
met  het gekromde “lijf” rechtsonder.  Bemerk ook de twee tegenover elkaar geplaatste koppen, 
bevloeibaar vanuit de afloop van de bovenste gaver. 
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Figuur 48: “Matroejska”: Luytwatermeerschen bovenstrooms (rechts), daarachter Katten Meersch 
(links) en (onder waterloop)  Ronden Meersch. 

 

Figuur 49: Bemerk het karakteristieke “ei” van de Catte Gaevers in Stoepe (Ertvelde).  Bemerk ook 
hoe men er alles aan doet dit gavertje van voldoende bevloeiingswater te voorzien.  Daarvoor voert 
men water vanuit het oosten aan. 
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Figuur 50:  Het DTM leert ons de logica achter de merkwaardige U-vormige lus in de zuidelijke helft 
van de Catte Gaevers.  Van linksonder in beeld komt de Zwarte-Sluisbeek.  Een belangrijke beek die 
water uit hoger gelegen gebieden aanvoert.  Door die iets bovenstrooms af te tappen (ev. via een 
tijdelijk schot in de beek) is er net voldoende verhang, om vanuit de zelfde beek water te nemen als 
wel na bevloeiing opnieuw op te lozen (rood -> blauw = van hoog naar laag).  Een gangbare techniek 
die ook in de kempische beekvalleien veelvuldig werd toegepast (Burny, 1999). 

 

 

Figuur 51: Bodemprofiel in de Assebroekse meersen met veen bovenop (lichtgekleurde) moeraskalk. 
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Figuur 52: Klassieke bodemopbouw van een gaver (schematisch) 

 

Figuur 53: Schematische voorstelling van een gaver: Komvormig (1), verwachte waterhuishouding 
volgens de klassieke landbouwliteratuur (zogenaamde waterzieke gronden) (2), de meest 
voorkomende situatie waarbij ook kan bevloeid worden (3) 
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Figuur 54: Fijnmazig laantjespatroon in de Lege Moere van Meetkerke.  De buitengrens van de 
percelen is hier vaak wel grillig. Meetkerke is niet in één beweging uitgeveend en tot hooiland 
ontgonnen.  Bij de latere ontginning tot hooiland heeft men de –grillige- eigendomsgrenzen 
voortvloeiende uit de primitieve veenontginning noodgedwongen moeten respecteren.  Of “de 
uitzondering bevestigt de regel”. 

 

Figuur 55: Zeer regelmatige percelering in de Assebroekse Meersen met tal van laantjes.  Merk ook 
op hoe men na verlaten van de circulaire structuur deze heeft voorzien van een gelijkaardig patroon 
van sloten en greppels om een gelijkaardige benutting als hooiland mogelijk te maken.  In dat 
verband kan ook worden opgemerkt, dat de cirkels in de loop van de laatste eeuw steeds 
“zichtbaarder” zijn geworden volgens de beschikbare luchtfoto’s.  Dit vloeit voor uit het achterwege 
laten van een geregeld onderhoud van de basisinfrastructuur (uitdiepen sloten en greppels, 
nivellering (bv. op plaatsen met differentiële veen veraarding)). 
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Figuur 56: schematische voorstelling werking laantjes 

Het functioneren van het laantjessysteem is nog enigszins enigmatisch.  Ofwel dienden ze voor een 
selectieve afvoer van de regenwaterlens, terwijl gebufferd water zijdelings vanuit de grachten wordt 
geïnfiltreerd (zoals bovenstaande figuur illustreert).  Het regenwater blijft drijven op grondwater zonder 
zich hiermee te mengen.  Kleine greppeltjes tot aan de gewenste grondwaterstand (bepaald door het 
peil in de grachten) voeren dan enkel selectief regenwater af. Verzuring is schadelijk omdat ze de 
productie doet dalen.  Omdat dit regenwater wel zuur is, maar weinig reactief vermogen bevat, wordt 
het volgens deze hypothese in de grachten gemengd en geneutraliseerd door het aangevoerde 
beekwater.  Zo hoeft het niet apart te worden afgevoerd en komt men met minder water toe. 

 

 

Figuur 57: Beeld van 2 september 2004, kort nadat een oudere landbouwer manueel de laantjes had 
hersteld.  Foto kijkend vanaf de M. Vanhammedreef naar het zuidoosten.  Foto Wim Slabbaert. 
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Figuur 58: Beeld van een functionerende bevloeiing in beddenbouw.  Bron foto: Web-stek 
Vloeiweiden Lommel 

De “bedden” zijn niet steeds imposante ruggen. Een klein reliëfverschil volstaat.  Of deze techniek ook 
in de Assebroekse Meersen werd aangewend is onduidelijk.  De jarenlange begrazing op de slappe 
veenbodem heeft deze kleine reliëfverschillen mogelijks genivelleerd. Maar in gavers op zandige 
bodem blijken evenmin sporen aan te treffen van beddenbouw (zoals in Meetkerke).  In de klassieke 
Franse en Duitse landbouwliteratuur uit de 19e en de 20e eeuw wordt regelmatig gewag gemaakt van 
bevloeiingssystemen in het platte vlak.  Maar men haalt dit aan als een uitzondering, die men –in de 
door ons teruggevonden bronnen- nooit in detail toelicht. 

Het onderzoek van Burny in de Limburgse Kempen had het voordeel van levende zegsmannen.  In de 
Vlaamse Vallei was landbouw al veel eerder aan intensivering toe.  Zo bleek men al veel vroeger over 
voldoende meststoffen te kunnen beschikken (goede wegen, nabijheid van havens, intensieve 
veeteelt), waardoor bevloeiingssystemen vroeger werden verlaten.  Zelfs al weten we dat de aanleg 
van de Hoofdsloot uit de jaren ’30 van vorige eeuw nog als doel had bevloeiing opnieuw mogelijk te 
maken, het was een laatste stuiptrekking.  Ondanks een 30-tal intervieuws konden we weinig meer 
achterhalen dan dat er effectief werd bevloeid in de Assebroekse Meersen. Ook in de IJzervallei 
botsten we op dit fenomeen.  Daar bleken de alle hooilanden al voor WO-I bemest.  Velen werden al 
bemest vanaf ongeveer 1880.  Bemesting gebeurde zelfs veelal met calciumcyanamide.  Dit product 
heeft een dicotylendodend en dus flora-verarmend effect.  Het bleek onmogelijk om aan de hand van 
zegsmannen de eventuele bevloeiingsgeschiedenis of de floristische samenstelling van het hooiland in 
de referentiesituatie te achterhalen (Zwaenepoel et al., 2011). 
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Figuur 59: Beeld van een vloeiweide in beddenbouw in werking in Lommel.  Dit beeld had schijnbaar 
ook in Assebroek kunnen geschoten zijn. 

 

Figuur 60: idem 
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Figuur 61: Schematische voorstelling van beddenbouwbevloeiing uit de Pelterheggen (Plateaux-
Hageven).  Bron: Natuurmonumenten. 

In Lommel werkt men ook met een tweede techniek, waarbij het bevloeiingswater vanuit de ene gracht 
horizontaal doorheen de bodem wordt geperst naar de belendende gracht op korte afstand.  Van 
hieruit het wordt afgevoerd.  Delen van deze percelen zijn met populieren beplant. Men haalt hier 
fenomenale opbrengsten. 

Deze techniek werd welhaast zeker niet toegepast in de Assebroekse Meersen, noch in enige andere 
door ons onderzochte gavers.  Dit vereist een systeem van grote diepe grachten die evenwijdig en op 
korte afstand van elkaar gelegen zijn (i.p.v. greppeltjes).  Daar zouden zelfs na opvullen van die 
grachten voldoende sporen van overgebleven zijn.  Deze techniek is ook een relatief recente 
innovatie. 
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Figuur 62: Zeer strak geregisseerd ontginningspatroon in de Assebroeks Meersen t.b.v. van de 
hooiproductie.  Het ziet er modern uit, hoewel dit landschap al ongeveer 800 jaar oud is. 

 

Figuur 63: Strakke percelering in de gavers met daaronder voormalige “schorgeulen” die op het DTM 
tekenen. 
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Figuur 64: Vergelijkbare “universele” percelering van bevloeid hooiland in de Elzas (Oberhoffen) 

 

 

 

Figuur 65: DTM van Eeklo en omgeving. 
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Malecote (Adegem) links in beeld kan als illustratie dienen voor de sterke link vanaf 1000 a 1200 
tussen ontginningskern en hooiland in gavers.  De hofstede met functionele (!) walgracht bevindt zich 
linksboven de gaver (aan de “kop”).  Bemerk de strategische ligging op de dekzandrug Maldegem-
Stekene.  Wie de zeer oude hoofdweg Brugge—Eeklo-Gent wil volgen, komt hier op een flessenhals.  
Men kan boven- of onderdoor de gaver van Malecote. 

Indien men bovenlangs gaat komt men langs de hoeve Malecote zelf.  Een belangrijke plaats met zeer 
machtige bewoners. Het erf Malecote bestaat reeds al van voor het jaar 1127.  Toen was het 
eigendom van Robert De Jonge. Robert was medeplichtig aan de moord op graaf Karel de Goede die 
op het kasteel van Raverschoot woonde. Daarna kwam het erf in handen van de familie van Praat en 
nog tal van andere eigenaren.  

Naar het zuiden strekt zich een blok Bartoonklei uit.  Die zogenaamde questa van het Meetjesland 
komt met een uitloper nog net tot aan de grote dekzandrug.  De oostelijke rand van die hoger gelegen 
uitloper is links nog net in beeld.  De bartoonklein van de Meetjeslandse questa is afgedekt met een 
dun laagje lediaan zand. Het over de bartoonklei door dit zand met d ehelling mee afstromende 
grondwater treedt uit in de dekzandrug.  Vandaar dat Malecote zelf westelijk van de gaver ligt, het 
water komt immers ook uit het westen.  Zie de paralellen met  de Praethoeve elders in deze tekst. 
Westelijk van Malecote liggen er niet minder dan 10 gavertjes door een beek genaamd “Beke” met 
elkaar en de Malecotegaver verbonden.  Alle op de zuidelijke flank van de dekzandrug. Daarbij hoort 
het kadastraal toponiem “De Gevels”, mogelijks een misschrijving van “De Gavers” door een 
franstalige ambtenaar.  De meest stroomopwaartse gavers noemen “Leckvijvers” 

Indien men onderlangs gaat passeert men langs Raverschoot.  Deze woonstede van de graaf was de 
voorloper van de stichting stichting van Eeklo nadat Raverschoot werd verwoest .  Eeklo werd –als 
centrum van de lakennijverheid iets oostelijker op de zelfde dekzandrug gesticht.  Eeklo ontving in 
1240 stadsrechten . 

 

Figuur 66: Malecotegaver 
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Figuur 67: Omgeving ten zuiden van Malecotegaver 

Raverschoot zelf bevond zich niet alleen langsheen een cruciale doorgaande weg op een smalle 
beganbare dekzandrug in een onbegaanbaar landschap.  Maar ook in de noordelijke rand  van de 
Berlaers. Dit is de gaver ten zuiden van de Malecotegaver.  Helemaal in de logica van dergelijke 
ontginningen (en analoog aan Malecote). De grafelijke woning bevindt zich onder het woord 
Raverschoot, links van het kanaal.    Ten zuiden daarvan bevinden zich nog twee grote depressies: de 
Groote Leegte en De Moers die ook tot hooiproductie werden aangewend.  Bemerk ook de belangrijke 
occupatiesite linksboven “Raverschootakkers” die de watertoevoer controleert en zich aan de “kop” 
van de gaver bevindt.  Deze laat zich ook op het huidige kadastraal plan makkelijk thuiswijzen.  Dit 
plan markeer ook og grotendeels de “kop” van de gaver. 
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4.2.5 Bespreking van de ontginningsgeschiedenis van de Assebroekse meersen en 
omgeving 

4.2.5.1 Meersen ten zuiden van Ver-Assebroek 
De meeste aspecten worden behandeld bij de bespreking van de circulaire structuur. 

Enkel de eigendomsevolutie na het verval van de zuidelijke cirkels (opperhof) komt hier aan bod.  We 
baseren ons daarvoor vnl. op  D’Hondt, 1995. 

De prinsfamilie van Croy was reeds in de 18e eeuw eigenaar van om en bij de 110 hectare.  Daarbij 
inbegrepen de complete circulaire structuur (opper en neerhof) en de Leenemeersen.  Door de Franse 
revolutie en de Franse verovering van Vlaanderen in 1794 werd deze eigendom in beslag genomen.  
Ze werden gekocht door baron Jacques Pecksteen.  Om in 1820 terug in handen van de famile de 
Croy te komen.  De Hofstede met landerijen m.i.v. de kosterij (huidiche pastorij) nabij de kerk werd 
(met een oppervlakte van meer dan 10 ha) op 17 november 1828 verkocht aan Felix Dujardin.  Bij de 
zelfde gelegenheid kocht hij ook om en bij de100 ha meersen.  Vermoedellijk komt dit laatste blok 
ongeveer overeen met de zone besloten tussen de Koeiendreef, de Waterloop en de gemeentegrens 
met Oedelem. 

Bij aankoop was deze eigendom opgesplitst in 15 partijen.  Mogelijks ligt hier de oorsprong van de 
evolutie van sommige laantjes naar gracht.  Maar evengoed volgde dit misschien een gekende 
onderverdeling.  Het gebruik van corresponderende toponiemen is daartoe een aanwijzing. 

Joseph Jooris heeft na het failissement van de Brugse bank Dujardin in 1874 het kerngebied van de 
Assebroekse Meersen in 1876-1877 opgekocht.  Hij zette zich achter de uitbreiding van de kerk, de 
aanleg van het kerkplein en de aanleg van een schooltje (Dewilde in Demulder et al., 2009).  Na zijn 
overlijden kwam de eigendom wellicht –net als het Blauw kasteel- toe aan zijn weduwe Jooris-
Eggermont. 

Tenslotte nog aanstippen dat er een paar aanwijzingen zijn voor het bestaan van een eendekooi ten 
oosten van de circulaire structuur (toponiemen, rare “vlekjes” op oude kaarten).   Deze lag tussen de 
dreve van de heer van Assebroek, de Koeiendreef, het Sint-trudoledeken en de Zeggemansdreef.  We 
konden deze echter niet exact localiseren. 

Voor het hooilandgebruik zelf beschikken we over bijzonder weinig geschreven bronnen.  Dit is 
klassiek het geval in Europa.  Leibungut et al. schreven een overzicht van de Europese bevloeide 
agrarische systemen.  Ook zij merken op dat ze vaak niet in geschreven bronnen voorkomen Zelfs al 
zijn ze allomtegenwoordig.  Hij geeft het voorbeeld van de alpen waar “On peut imaginer que ces 
auteurs-là aient considéré le réseau d’irrigation en milieu alpin comme partie intégrante de l’économie 
agricole, à un tel point que cela se passait de toute mention particulière”.  

Voor de Gemene Weiden kennen we processtukken uit de jaren 1730 over de te sterk drainerende 
werking van het Sint-Trudoledeken.  Waarin men ondermeer beweert dat “…door het aftrecken van 
het selve leideken dorre en droeghe maeckt, als dat het gars vande selve weede soo niet can wassen, 
gelick de weede soude vochtigh syn, ende meer waeter soude hebben” (op cit. in De Moor, 2003). 
Vanaf 1892 wordt door hen trouwens een vaste sluismeester aangesteld.  

Ook de begeleidende tekst van de kaart van de Ferraris spreekt van een waterstand  van het Sint-
Trudoledeken net onder het maaiveld.  De beek is 5 a 5.5 (6) voet diep (+ 150 cm) met een zomerse 
waterstand van 4 voet (= 27 a 54 cm onder het maaiveld). 

Vroeger werden de Assebroekse Meersen bij afslag verpacht voor 1 seizoen dat liep van 1 juli tot 30 
november. Dit gebeurde in de vroegere afspanning in de Assebroekse Meersen en in de Duivelshoek. 
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Het leger had een soort van recht van voorkoop (en kon m.a.w. tegen het hoogste bod zelf eigenaar 
worden van het hooi t.b.v. haar paarden). 

De percelen werden doorgaans gehooid met nabegrazing (Anonymus, 1997). Dit systeem bleef in 
voege tot de jaren 1950, mogelijks zelfs in de jaren 1960. Door deze jaarlijkse verpachting, werden ze 
niet of nauwelijks bemest. Blok A5 werd daarbij voor WO-II verdeeld onder de beste maaiers, zodat 
het zo snel mogelijk kon worden gehooid, vanaf de bodem voldoende draagkrachtig was (mond. Med. 
L. Declerq).  Het is het laagste (natste) gedeelte. 

Tijdens de WO-II zijn in 1943 belangrijke delen van het als landschap geklasseerde visiegebied 
minstens tijdelijk als akkerland t.b.v. aardappelen en rogge gebruikt.  En wel na opeising door de 
Duitse bezetter. Naar schatting 2/3 van deze perimeter lag toen onder akkerland (De Craemer, op cit. 
In Van Hove, 1989). 

Leo Declerq meldde dat hij ooit (jaren 1970) een overzichtje had gemaakt van het grondgebruik in de 
Gemene Weide, dit is helaas verloren gegaan. De kennis over het precieze beheer per perceel is nog 
erratischer. Zo weten we bv. Dat perceel G9 reeds meer dan 25 jaar begraas wordt door schapen 
(mond. med. L. Declerq). Leo Declerq vermoedt dat het hooibeheer relatief weinig is verandert, 
behalve dat nu iets vroeger wordt gemaaid. 

Ten tijde van de klassering waren er ongeveer 350 geklasseerde hectares in gebruik bij 44 gebruikers, 
40 pachters en er waren 113 eigenaars. Tussen de tweede en de eerste groep, maar ook de laatste 
en de eerste is er een overlap, zodat beide cijfers niet zomaar mogen opgeteld worden. Dit betekent 
dat ongeveer 85 pachters/ gebruikers ongeveer gemiddeld 4 ha gebruikten in het gebied. Het 
Meersengebied was dus toen reeds een voor de landbouw marginaal gebied, dat behoudens enkele 
uitzonderingen slechts een relatief gering aandeel van het landbouwbedrijf van betrokkenen 
vertegenwoordigde. 

Momenteel is het gebied in gebruik bij een relatief gering aantal (vooral uitbollende) landbouwers.  En 
in toenemende mate door hobbyboeren of stadsmensen met een paard.  Dit maakt het geheel redelijk 
overzichtelijk. Het landschap vertuint en verkleutert.  Dit manifesteert zich onder meer door de 
opvallende aanwezigheid van doorgaans lelijke schuilhokken, zogenaamde paardenlinten, grote 
lengtes ‘Bekaertdraad’, badkuipen,… .  

   

Figuur 63: Verkleutering van de Assebroekse Meersen, foto genomen langs de Koeiendreef (Stijn 
Borny, 2012). 
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4.2.5.2 Oedelems grondgebied: Praethoeve en Boelare 

4.2.5.2.1 Praet 
Het meest oostelijke gedeelte van het gebied werd al vroeg ontgonnen.  De oudste ontginningskern, 
vooruitlopend op de stichting van Oedelem, situeert zich in de Praethoeve 

Ons komt het logisch voor, dat de hooilanden rondom de Praethoeve eerder ontgonnen zijn dan die 
van de Assebroekse Meersen.  Het is duidelijk dat Praet de eerste keus heeft gehad uit het 
beschikbare water.  Het domein van de heer van Assebroek is in alle opzichten aansluitend.  Het 
ontvangt bv. water uit het wildernisregaal van de graaf dat via een reeks sifoneringen doorheen het 
gebied van de heer van Praet moet worden geleid.  Dit is niet demakkelijkste en meest logische 
oplossing.  Ze verwijst naar een ontginning waarbij men de bestaande situatie van Praet als 
uitgangspunt moest nemen. 

Praet was dan ook geen kleine jongen.  Hij was het, die na de moord op Karel de Goede op 2 maart 
1127 als eerste een tegenbeweging op gang bracht terwijl iedereen een afwachtende houding 
aannam.  Op 7 maart nam hij de burcht van Raverschoot in.  Raverschoot was trouwens een zeer 
analoge hooilandontginnig (zie elders in deze tekst). Zijn actie zou uiteindelijk leiden tot de ondergang 
van de moordenaars. 

 

Fig. X. Afbeelding van de vroegst gekende kaart van Vlaanderen uit 1452.  Bemerk dat tussen Brugge 
en Gent enkel “Prat” en het Bulscampveld het vermelden waard blijken. 
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Figuur 68: Kaart van de Ferraris, ongepubliceerd manuscriptversie NGI. 

De kaart van de Ferraris is een goed verstrekpunt bij onze verkenning van dit deelgebied  De 
gebruikte versie geeft beter de situatie weer dan de uitgave van het Gemeentekrediet.  Bemerk 
bovenaan de Praethoeve als ontginningskern tegen de rand van het Beverhoutsveld aan.  Bemerk ook 
dat men het water van de drassige zones op het veld door waterlopen met elkaar heeft verbonden.  
Een courante ontginnigsprakrijk om over zo veel mogelijk water te beschikken en zo veel mogelijk te 
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kunnen bevloeien.  Het water van het Beverhoutsveld was daartoe zeker niet ongeschikt (niet te zuur, 
niet te ijzerhoudend).  Een aanwijzing daartoe is ondermeer de moeraskalk in Boelare. 

Verder zien we een opvallende driehoek net boven hoeve Rietdam.  Dit was waarschijnlijk een klein 
blokje vloeiweide.  En de fout in deze kaart, ongelukkiglijk net linksboven de Praethoeve (twee 
kladkaarten die hier samenkomen en ongelukkig in elkaar zijn gepast met een decallage als gevolg).  
De donkergroene zone boven de hoeve moet naar rechtsboven.  De beige zone waar waterloop met 
pijl doorheen loopt, moet naar beneden verschoven worden evenwijdig met de waterloop met pijl tot 
aan de rond van de moerassige zone. 

De Praethoeve ziet er anders uit dan op de recentere luchtfoto’s waarover we beschikken ( de 8-
vormige omwalling op de de Ferrariskaart is veel kleiner en bevindt zich geheel binnen  de circulaire 
van de luchtfoto’s).  Ook de oude spellingswijze (ae voor lange aa) is een attestatie van de 
respectabele ouderdom van deze kern. 

Ze lag onmiskenbaar aan de basis van de oude heerlijkheid van Praet, die niet alleen bepalend is 
gebleken voor de stichting van Oedelem, maar evenzeer voor de grenzen ervan.   

 

Figuur 69: DTM van de Assebroekse Meersen en de oostelijke omgeving.  Bemerk op fig. 49 hoe bij 
“klassering” van de interne waterlopen in de Lo-weide enkel de noordelijke van de twee 
hoofdafwateringen is weerhouden.  Een salomonsoordeel om de lasten tussen aanborgers en 
overige gemeenschap te delen ? Bij recentere herzieningen is ook de klassering van deze waterloop 
trouwens opgeheven.    
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Vanuit deze kern oefende Praet evenzeer de controle uit over de Meersen langsheen de 
Dorpsbeek/Meersbeek ten oosten van de Looweide.  Men beschikte aldus over een forse hoeveelheid 
hooi.  In het landbouwsysteem van vorig millenium dé basis voor rijkdom en macht. Bemerk op figuur 
49 hoe de administratieve grens (huidige gemeentegrens, aangegeven in paars) netjes de grens volgt 
van het hooiland.  Dat bleek geen alleenstaand geval bij de vele gavers die we in Vlaanderen onder de 
loep namen. 

 

Figuur 70: DTM van de zuidelijke omgeving van de Assebroekse Meersen 

Heel wat elementen van de de Ferrariskaart laten zich vlot thuiswijzen.  De ogenschijnlijk losse 
ontginningskernen avn het Hoogh Quartier op de de Ferarriskaart blijken gelegen op hogere plaatsen.  
Terwijl het ook duidelijk is waarom de veldmolen net daar op de (open) heide werd opgericht. 
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Figuur 71: (Oud)geklasseerde waterlopen in de ruimere omgeving van de Assebroekse Meersen 

Uit bovenstaande figuur van de waterlopen in de iets ruimere omgeving vallen een paar interessante 
globale feiten af te lezen over hoe de mens het waterlopensysteem naar zijn hand heeft gezet.  Men 
zoet hoe de Groenstraatbeek, Poulagiebeek en Hellepoelebeek naar de Praethoeve worden toegeleid.  
Men ziet ook hoe men ogenschijnlijk “een kans heeft gemist” de twee zuidelijke takken toe te leiden 
Beverhoutsveld (en aan te takken op wat later de oostelijke arm van de Hoofdsloot zal worden) .    
Vanuit  het perspectief van waterzieke i.p.v. bevloeide gronden valt dit niet te verklaren.   Maar wordt 
wel logisch als men vanuit bevloeiing redeneert.  Dan laat men goed bevloeiingswater niet zomaar in 
de “wildernis” weglopen.  Bovendien had de heer van Praet blijkbaar geen zeggingschap over het 
Beverhoutsveld (wildernisregaal van de graaf).  Dus hield hij dit goede water liever binnen zijn 
territorium. 

Bemerk ook hoe de Poulagiebeek heden ten dage functioneert als een soort van bypass om water van 
Oedelemberg te couperen en “van bekenstelsel te transferreren”.  Deze beek leidt het rechtstreeks 
naar de Bergbeek, net stroomaf het gavertje van het Maandags.  Willy De Craemer (mond. med.)  
wees erop dat dit een relatief recente ingreep betreft.  We brengen dit in verband met de aanleg van 
de Hoofdsloot in de jaren ’30 van vorige eeuw.  Door het kappen van de bossen op Oedelemberg in 
WO-I werd het aanvoerdebiet van de beken die het water ervan afvoeren plots veel piekiger.  Dit 
maakte het Sint-Trudoledeken onbruikbaar als bron van bevloeiingswater.  Het gebeurde immers al te 
vaak dat het ten velde drogende hooi kortstondig werd doorweekt bij hevige regenval.  Dit zorgt 
immers voor een felle waardevermindering als wintervoeding.  Men zocht soulaas in het bedijken van 
het Sint-Trudoledeken enerzijds en in het doorverbinden/verdiepen van een aantal grachtenstelsels in 
de zuidzijde, zodat men voortaan water van die kant kon innemen (Het Beverhoutsveld was 
ondertussne helemaal ontgonnen). 

Tenslotte valt op hoe de niet geklasseerde/oudgeklasseerde waterlopen (geblokt weergegeven op de 
figuur) diegene zijn die doorgaans gerelateerd worden aan bevloeiing.  Terwijl de behouden 
waterlopen diegene zijn die belangrijk zijn voor afwatering of beide functies. 

Nog een opvallend kenmerk: de sifon 400m ten westen van de Praethoeve.  Die liet toe de in een punt 
toelopende percelen te bevloeien met water afkomstig van het meest NO-gelegen “ei” (zie verder) en 
het water van de bewoningskern en akkertjes aan het Vliegend Paard.  Dit was ongetwijfeld erg goed 
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bevloeiingswater (zie ook Burny, 1999). Het water van de rechthoekige blok (op de de Ferrariskaart 
nog deel van het Beverhoutsveld) betrok zijn water uit de  oostelijk daarvan gelegen beken. 

De sifon leidde water van het Beverhoutsveld naar de Meersen van de heer van Assebroek.  De heer 
van Praet had geen beschikking over dit water.  Uit De Moor, 2003 weten we dat heer van Assebroek 
van rechstwege hoofdman was van de aanborgers van het Beverhoutsveld. Het is dan een kleine stap 
te veronderstellen waarom net hij en niet d eheer van Praet over dit water mocht beschikken.  Op de 
de Ferrariskaart noemt men deze loop Trudo Leye Riv.  Hoewel dit vaak wordt aanzien als een 
materiële vergissing, kan dit o.i. evengoed correct zijn: het Sint-Trudoledeken bevloeit dan de 
Assebroekse Meersen.  Het behoudt die naam, ook nadat de Bergbeek haar vervoegd net voor de 
Princemeersen. Minstens tot aan het punt met Lambertcoördinaten 74.565-208.500 spreken we dus 
over de Bergbeek.  In de historische situatie met intacte sifons spraken we mogelijk vanaf 
Beverhoutsveld (nu “Hoofdsloot”) al over het Sint-Trudoledeken. 

Het Sint-Trudoledeken is daarom een geval apart. 

De heer van Praet kan zo beschikken over het water van Oedelemberg (in belangrijke mate zijn 
feodaal gebied).  De Assebroekse Meersen beschikken over het Sint-Trudoledeken (wildernisregaal). 
En deze meersen beschikken over over het “achterwater” van Praet: waar het water van de heer van 
Praet  de grens van zijn domein bereikt. 

Dit “Ledeken” leidde aldus het water van het  Beverhoutsveld  doorheen de meersen van Praet (tussen 
dijkjes die deels nog aanwezig zijn) en onder “zijn” waterlopen (gesiffoneerd).  Vergelijkingen met het 
DTM leert dat het wel mogelijk moet zijn geweest om water uit Boelare/Beverhoutsveld op die manier 
gravitair op de eivormige noordelijke omloopgracht te brengen (zie verder). Dit gebeurde telkens met 
een kleine asverschuivingen wanneer men een waterloop kruiste (“Z”).  De reden hiertoe is ons 
onduidelijk. 

Dat blijkt soms ook uit de toponiemen.  De zuidelijke randsloot van het “grote ei” was de voorloper van 
de Hoofdsloot en werd “Grote bevangenis” genaamd.  Zij was het die het meeste afvloeidende water 
van het doemein van Praet collecteerde.  Waar “Hoofd” en Groot” verwijzen naar het belang van deze 
waterloop, verwijst het middeleeuwse “bevangenis” naar de functie  (zie ook Verdam, 1964).  Bij 
aanleg van de Hoofdsloot schoof men de Grote bevangenis 2 percelen en ongeveer 100 me op naar 
het noorden, waardoor ze van het zuiden naar het noorden van de Haesebroeekn verhuisde.  Op de 
gereduceerde kadasterkaart van 1853 is al duidelijk te zien dat het veen op een deel van perceel A75 
al is verdwenen, waardoor dit perceel (dat tegen de rand van de kom ligt met een bodem van schraal 
zand en in een zone zonder moeraskalk) al geen hooiland meer is.  Op die kaart ziet me ook hoe de 
Grote bevangenis nog rechtdoor loopt.  De rare kronkel die de Hoofdsloot nu volgt waar de blokken A0 
en A7 elkaar raken, is het gevolg van de verlegging ervan.  Er was reeds een grote gracht langsheen 
de Haesebroeken, die liep  doorheen de dekzandrug (zichtbaar op de luchtfoto van 1918). Die gaf 
water aan de Chartreuzemeersen. Na aanleg van de hoofdsloot werden beide grachten 
samengevoegd en door het gat van de Grote Bevangenis doorheen de dekzandrug geleid.  Men 
moest dus vanuit de nieuwe hoofdsloot met een iets andere aanloop nu door het zelfde gat doorheen 
de dekzandrug van de Koedreef.  

De meersen westelijk van de Koedreef beschikken over wat nog overblijft van dit water.  Het wordt net 
voor het Sint-trudoledeken dit deelgebied instroomt,  aangevuld met de 
Waterloop/Meersbeek/Dorpsbeek.  En het wordt aangevuld met water uit de Marelbeek, waar deze de 
Goessegaver verlaat (zie verder).  Bovendien kom men een deel van het water uit het voormalige 
Beverhoutsveld aan perceel P97 aftappen van het Sint-Trudoledeken, de Assebroekse Meersen 
onthouden en rechtstreeks toeleiden naar de omgeving van de Goessegaver (zie bespreking 
Goessegaver). 

Merk ook op dat de gemeentegrens de tweedeling volgt tussen Praet en Assebroek (paarse 
streepjeslijn op fig. 49 en 52). 
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Waar de Meersen op Assebroeks grondgebied relatief alle even hoog zijn gelegen, is dit grensgebied 
tussen Assebroek en Oedelem is als het ware een terassenlandschap. De oostelijke meersen zijn 
hoger gelegen zijn dan de westelijke.  Zo kunnen de westelijke bevloeid worden met het achterwater 
van de meer oostelijke.  Zo liggen bv. de Princemeersen (een verwijzing naar de Croy  die in 1772 in 
de plaats was gekomen van de voormalige heer van Assebroek ?) een 20-tal cm hoger dan de 
Zeggemeersen. 

 

Figuur 72: Zuidoosten van het Meersen plus Beverhoutsveld 

Ten oosten van de Praethoeve bemerkt men een halve cirkelvorm, die zich zowel op het DTM als op 
het huidige kadasterplan  laat thuiswijzen.  Jammer genoeg beschikken we niet over het gereduceerd 
kadasterplan waarop het bodemgebruik staat aangegeven.  Dit vertoont ongetwijfeld eenzelfde beeld.   

Ten NW van de Praethoeve begint een derde eivorm, waarvan de punt naar de Praethoeve wijst.  Het 
huidige kadasterplan biedt net op de top van het ei weinig aanknopingspunten, maar onderstaande 
luchtfoto laat duidelijk zien dat de echter perceelsstructuur veel fijnmaziger is dan de kadastrale.  Pal 
naast de Praethoeve valt de top van het ei het moeilijkst te herkennen.  De foto is van 23 oogst ’52.  
Uit uit andere documenten weten we dat pal naast de hoeve de perceelsstructuur wijzigingen heeft 
ondergaan. 

Anderzijs is het ook denkbaar dat de bovenrand van het  ei maar echt begon waar de Bergbeek erop 
aantakte (het kruispunt van de blokken P0, P2,P3 &A8). Het meest oostelijke deel (= de grens tussen 
de blokken A0 en P0) wordt dan gevoed door de Bergbeekvallei.  Vanaf het kruispunt met A40,A42 & 
A93 vervoegt het debiet van het Sint-Trudoledeken  de omloopgracht. 
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Fig. 52bis: Gearceerd aangegeven is een afgeknotte ei-vorm romdom Praet ( doorslagje van de Lo-
weiden, een paart honder meter verder).  De belangrijkste waterlopen zijn gestippeld weergegeven 
(net naast de loop, zodat de ligging ervan op het DTM zichtbaar blijft).  De percelen P30-P34 links 
hiervan (Oedelemse Meersen) en de  driehoekige blok percelen linksboven (A80-A82, A88, A89 & 
A42) lijken er later “aangeplakt”.  Als dat klopt, dan lag het oude noord-zuid georiënteerde tracé van 
het Sint-Trudoledeken eerst “naast” en pas later “in” de blok van Praet.  Al deze elementen samen 
verklaren waarom de top van het ei misschien nooit een echte top had. 

Het ontwerp is perfect analoog aan de Looweiden: 

 Een eivormige rand ,gericht naar de herkomst van het water (hier het oosten). 
 Een rechte achterrand. 
 In de meersen liggen de ontwateringsgrachten opnieuw in de richting van de herkomst van 

het water (in beide gevallen van O naar W).   
 Een regelmatige rechthoekige percelering binnen dit hooilandgebied.  De langste zijde  van 

de percelen haaks op de as doorheen de lengte-as van de meers.  Die lengte-as is gericht 
naar de top van het “ei” (= herkomst van het water). 

 Appendixmeersen (= globaal stroomaf) van het recht afgeknotte ei.  In de Lo-weiden is dit 
westelijk (driehoekeig blok waarop nu een serrebedrijf staat dat steeds met wateroverlast 
kampt) en zuidelijk.  Bij Praet is dit westelijk en noordelijk.  In beide gevallen liggen de 
appendixen global stroomaf: men heeft geprobeerd nog iets meer te doen met het zelfde 
beschikbare water. 
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Ten oosten hiervan bevinden zich twee kleinere maar vergelijkbare cirkelvormige structuren die 
afhangen van de Hellepoelebeek en de Poulagiebeek  En die men kan zien als een voorloper 
(letterlijk) hiervan.  Die langs de Poulagiebeek gaat “hoekloos” over in die aan de Praethoeve en 
verlengt zo het ”gaver-ei” in oostelijke richting.  De buitengrens daarvan sluit ook naadloos aan bij de 
zuidelijke grens van het rechthoekig geperceleerd blok ten Z(W) van de Praethoeve.  Dit patroon is 
nog zeer duidelijk te zien op de luchtfoto uit 23 oogst 1952 hieronder. We gaan hier verder niet op in, 
omdat dit buiten het visiegebied is gelegen. 

 

Figuur 73: Luchtfoto MGI 1952 
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Figuur 74: Topografische kaart uit 1920 (Dépot de la Guerre), ingezoomd op de omgeving van de 
Praethoeve.  Bemerk de waterloop die mooi de rechterrand van het “ei” volgt.  Na de ingrepen uit de 
jaren ’30 is de atlas van de geklasseerde waterlopen aangepast, waardoor dit “ei”-patroon hierin niet 
meer leesbaar aanwezig is (zie eerdere fig).  Onderaan het woord Beversveld lijkt de grens van het 
“ei” samen te vallen met de kaartsnede. Dit is een typische fout op de grens van een kaartblad. Zie in 
dat verband ook de in werkelijkheid onbestaande dreef linksonder de B, die men gewoon 
geprojecteerd heeft vanuit het onderste kaartblad en georiënteerd op de perceelsbegreppeling in het 
bovenste.  Iets analoog is zichtbaar in de Assebroekse Meersen sensu stricto.  Waar de ene 
karteerder de perceelsgrachten heeft ingetekend op het linkerkaartblad, heeft men deze op het 
rechterkaartblad verlengd.  Maar slechts in zoverre deze een –gekarteerde- aanzet hadden op het 
linkerkaartblad.  

Het ontwerp is perfect analoog aan de Looweiden: 

 Een eivormige rand gericht naar de herkomst van het water (hier het oosten) 
 In de meersen liggen ontwateringsgrachten in de richting van de herkomst van het water 

(hier van O naar W).  Bemerk op fig 49 dat eertijdse bij de “klassering” van de interne 
waterlopen enkel de noordelijke van de twee is weerhouden.  Bij recentere herzieningen is 
ook de klassering van deze waterloop trouwens opgeheven.   Een salomonsoordeel om de 
lasten tussen aanborgers en overige gemeenschap te delen ? 

 Een regelmatige rechthoekige percelering binnen dit hoilandgebied.  De langste zijde  van de 
percelen haaks op de as doorheen de meers gericht naar de top van het “ei” (= herkomst van 
het water) 

 Appendixmeersen westelijk en zuidelijk (= globaal stroomaf) van het recht afgeknotte ei. 

Stroomopwaarts de Praethoeve bevondt zich binnen de invloedssfeer ervan Praet nog een volledige 
ellips (duidelijk zichtbaar op de uitvergrote foto van 20 IX 1966 gebruikt in fig. 55-56).  De “V” van 
Vliegend Paard uit fig 49 bevindt in het oostelijke middelpunt.  De kop wordt gevormd door de 
kadastrale percelen Oedelem Sectie A, 537g en 538f. Vanuit de naastgelegen en verdwenen maar 
nog zichtbare omwalde vierkantshoeve (perceel 515) werd geregeld welk water naar de ellips ging en 
welk deel de loop van de huidige Bergbeek volgt (met blauw lijntje aangegeven op fig. 49). 
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Figuur 75: Enkele “ei-vormen” gemarkeerd op een luchtfoto uit 20 september 1966.  Niet alle vormen 
zijn getekend,om het beeld niet te druk te maken.  Zo ontbreekt ondermeer een helemaal rond-
eivormige complex dat al vroeg werd opgegeven als bevloeid hooiland (met opnieuw de langste kant 
langsheen de OW-as).  Dit lag waar nu het kruispunt van het Vliegend paard ligt. 

 

Figuur 76: Zelfde luchtfoto: bovenrand van het ei leidt naar de meervoudige circulaire structuur van 
Ver-Assebroek.  Idem Dorpsbeek/Meersbeek/Waterloop. 
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We hebben ons een punthoofd gepuzzeld aan de landschappelijke veranderingen die zich in het 
gebied hebben voorgedaan.  Zo is de tip van het grootste ei op heden verdwenen.  Of heeft hij er nooit 
gelegen ?  En is het grootste ei in dat geval een koekoeksei ? Gegroeid stroomaf de bestaande 
oudere afgeknot eivormige structuur van de Praethoeve ? De huidige hoofdsloot is in alle geval 
gegraven in de jaren ’30 van vorige eeuw.  Het veen was toen reeds veraard op de hoogste deken van 
de kom. Wat de afsverschuiving verklaart naar het noorden van de huidige loop t.o.v. de zuidellijke 
flank van het oorspronkelijke “ei”.  De oudere gemeentegrens volgt wel nog netjes de oorspronkelijke 
grens van het “ei” (zie bv. fig. 52). 

Bovendien lijkt de noordrand vanhet grootste ei water te hebben toegeleid naar de onderste set van in 
elkaar geschuven ringen (wat we nu kennen als de “circulaire structuur”).  De noordelijk daarvan 
gelegen cirkel(s) (waarbinnen de kerk staat) ontvingen dan weer water uit een aparte bedding, die –
welliswaar iets noordelijker- nog steeds mooi de eivorm volgt.  Beide zijn als soil- en crop-marks goed 
zichtbaar op sommige oude luchtfoto’s. 

De elliptische structuur rond het gehucht Vliegend Paard is op recente luchtfoto’s dan weer nog 
nauwelijks herkenbaar, laat staan op het terrein. 

En het helpt niet bepaald dat klassieke bevloeide hooilanden in de eerste plaats op mineralenrijk veen 
werden aangelegd.  Dit veen is eindig.  Waar dit veen verdwijnt, neemt de doorlaatbaarheid van de 
bodem plots sterk toe.  Waardoor plots veel meer water nodig is (dan beschikbaar) om deze zone nog 
te kunnen bevloeiien.  Of om een andere zone te bevloeiien die én groter is én beter opbrengt per ha.  
Mogelijks verklaart dit het vroegtijdige einde van het ei aan het kruispunt van het Maandagse. En de 
asverschuiving van de Hoofdsloot t.o.v. de oorpsronkelijke gebiedgrens. 

Blijft ook de discussie of er binnen de grotere blokken vroeger dwarsgrachten aanwezig waren of dat 
de huidige grachten ooit laantjes waren die zijn verdiept na wegvallen van de bevloeiing.  Soms 
kunnen we dit nog achterhalen, zoals in de Zaggemeersch.  Hier is vanouds spraken van een 
noordelijke, middelste en zuidelijke Zaggemeers (mon. med. W. Decraemer 8VII’13).  Elders weten we 
het niet met zekerheid. 

Hét grote probleem bij al deze interpretaties is dat we misschien wel het “middeleeuwse steen” anno 
2013 zien, maar nauwelijks in staat zijn de mikmak van verschillende verbouwingen te dateren of 
anderzijds chronologisch thuis te wijzen.  Dit heeft er ons dan ook van weerhouden, om al te veel van 
de patronen die we menen waar te nemen op kaart in te tekenen.  Wellicht kan archiefonderzoek hier 
uitsluitsel brengen.  

Hoewel zeer dicht gelegen bij het centrum van Brugge, is er merkwaardig genoeg nog bijzonder weinig 
archiefonderzoek gebeurd t.b.v. de Assebroekse Meersen.  In gepubliceerde vorm is nauwelijks iets 
beschikbaar. 

Kaderstuk gavermorfologie: “Vorm is functie” 

De hierboven beschreven bevloeiingssystemen functioneren gravitair.  De komvorm van de gavers  
leidt tot een gracht op de rand.  Die ligt steeds voldoende veel hoger dan het te bevloeien blok 
hooiland.  Wellicht was die gracht gesepteerd door (tijdelijke) stuwen, maar op heden konden we dit 
bewijzen noch ontkrachten.  

Ofwel vinden we een niet al te groot blok hooiland dat “in één keer kan worden bevloeid” of we vinden 
een geterrasseerd landschap.  In dat laatste geval spreken we van “matroushka’s” (= meerdere 
eivormige structuren in elkaar).  Want op de grens tussen zones van verschillende hoogte ligt weer 
een eivormige bevloeiigsgracht die tezelfdertijd afloop is van de hoger gelegen zone. 

Bv. waar de huidige WO.8.4.A.1 aantakt op de bovenkant van het grootste ei.  In de zelfde 
voorbeeldzone (te beschouwen als een extreem langwerpig ei tegen de N-rand van het grote ei) wordt 
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vanuit één voedings punt overduidelijk zowel de hogergelegen schil als de lagergelegen van water 
voorzien. 

Er is enkel infiltratie en verdamping als verliespost: elke waterdruppel is kostbaar en wordt zorgvuldig 
benut voor de bevloeiing. 

Binnen de ei-vormige structuren is een strakke rechthoekige percelering aanwezig.  De interne 
waterlopen volgen deze regelmaat.  Die percelering heeft een constante lengte-breedte-verhouding 
van grofweg 1 op 2. 

Van de microtopografie weten we nu nog niks.  Lag het veen in lage bedden met een “opvoerzouwtje” 
in het midden zoals in bv. Limburg vaak het geval was ?  Werden de percelen in hun geheel 
kortstondig geïnundeerd volgens een veel primitiever systeem ?  We weten het niet.  Op het terrein 
zien we enkel nog laantjes.  Die komen kwa vorm en breedte nog het best overeen met 
afvoerzouwtjes. 

We weten dankzij het werk van Carole Ampe (VLM) dat waar moeraskalk aanwezig is, de belangrijke 
grachten niet hierdoorheen zijn gegraven.  Enkel de allergrootste perforeren deze laag.  Waarbij dan 
nog onduidelijk is of dit volgt uit  een recente verdieping van na het bevloeid tijdperk, dan wel initieel zo 
is bedoeld.  In alle geval was men zich duidelijk beducht op hetzij kwel (nu overal nagenoeg afwezig) 
hetzij wegzijging naar de diepe ondergrond van het kostbare bevloeiingswater. 

4.2.5.2.2 Boelare 
De naam Boelare zelf betekent zoveel als hogergelegen opengekapte plek in het bos.  Dat is ook goed 
te zien op de DTM gecombineerd met een actuele topografische kaart.  

De mogelijk germaanse oorsprong, situeert het ontstaan van de naam ergens in de tijd van Clovis, in 
de jaren 500 van onze tijdrekening.   
 
Tot in de 13e eeuw komt deze naam alleen voor in Latijnse teksten: “bunlarium”, “bollarium” en andere 
gelijksoortige spellingswijzen. In die vorm treft men de naam reeds aan als plaatsnaam in een Gentse 
tekst uit 951. 
 
Die plaatsnaam vindt men bij ons nog steeds her en der terug, hetzij als oudste geschreven 
vermelding van een parochienaam: Petegem-aan-de-Leie ( Buonlara ca. 822 ), Nederboelare ( Bunlar 
ca. 1050), Overboelare ( Bonlaret ca. 1181), hetzij als een nog steeds gebruikt lokaal  toponiem: 
Borgerhout (park), Eeklo (wijk, straat), Lendelede( wijk), Oedelem (wijk), Waardamme (weide). Bij 
Lokeren is er het natuurreservaat Buylaers, waarbij de naam vermoedelijk verwijst naar een 
familienaam die in de zestiende eeuw ook gekend was als Bullaerte. 
 
 
De situatie in Eeklo is zeer analoog aan deze hier: een uitstulping van de dekzandrug naar het 
noorden (geflankeerd door een lagergelegen gaver). 
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4.2.5.3 Oostkamps grondgebied 
Ook dit is een relatief complex hydrologisch gebeuren.  Het bestaat eveneens uit meerdere 
geschakelde deelgebieden.  De waterhuishouing in het gebied veranderde merkelijk met de aanleg 
van de Brugse Vaart merkelijk.  En het maakte daarna een lange autonome evolutie door.  Waardoor 
de oorpsonkelijke grote lijnen in de ontgining/aanleg ervan zich moeilijker laten ontwaren dan in de 
andere deelgebieden. 

Er was vroege slechts één doorgaande weg van noord naar zuid: Vanaf de Van Calliedreef, ten oosten 
langsheen de huidige loop van de Marelbeek (dus langs de westelijke rand van de blokken C6 en C4) 
tot op blok C3 en dan ergens langsheen het Langebus, de spoorweg dwarsend tot op de grens met 
S0, linksaf langs de N-rand van de Grote Helle en op de rand van S1 en S2 en dan rechttoe doorheen 
de Sint-Trudohoeve naar de Oude Bruggestraat. 

4.2.5.3.1 Goessegaver en omgeving 
In het gebied ten zuiden van de van Cailiedreef liggen 3(4) geschakelde gavertjes, gemeenzaam 
Goessegavers geboemd (wschl. naar de grootste ervan). De naam “Goesse” betekent gans. 

 

Figuur 77: DTM van de zone ten zuiden van de Van Cailliedreef 

Doorheen dit gebied lopen beken met een verwarrende naamgeving: Marelbeek en Mazelbeek (beide 
verwijzend naar marel = mergel = hier moeraskalk).    Na de samenvloeiing van de Marelbeek, de 
Gallebeek en de Mazelbeek in de Goessegaver noemt de noemt deze waterloop Marelbeek.  

De Marelbeek is eigenlijk de voortzetting van de Bornebeek.  Die mondt nu uit in de Brugse Vaart, 
maar liep o.i. voor de aanleg hiervan verder door naar het noorden. 

De fout benoemde Mazelbeek op de topografische kaart (verbinding tussen Sint-Trudoledeken en 
Hoofdsloot) is dus eigenlijk de Marelbeek (mond. med. Willy Decraemer).  Die heeft immers het 
grootste stroomgebied en debiet.  In een eerder tijdvak zelfs een veel groter stroomgebied. Het is 
immers de voortzetting van de –door het kanaal gecoupeerde- Bornebeek. 
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Op de kaart is duidelijk te zien hoe men zich grote inspanningen heeft getroost, om alle water uit het 
omliggende te verzamelen.  En zo dit gavertje van voldoende water te voorzien.  Dat wordt nog 
duidelijker, als me de oudgeklasseerde waterlopen meeneemt in deze analyse.  Let ook op hoe men 
(na doorstromen van een kleine appendix van de Goessegaver door de westelijke beek) alle beken 
bundelt net voor ze de Goessegaver instromen.  Dat is niet bepaald een aanwijzing dat drooglegging 
voorging op bevloeiing.   

Deze hooilanden komen er ook prachtig uit op de  ingekleurde kaart van het primitief kadaster 
(donkergroen).  De Goessegaver zelf is omtrent 20 gemet groot (wschl. 19 gemet 225 roeden, zie ook 
Vervenne et al., 2013)). Het vele geel is bos.  Dit blijkt verder uit de pleiade van bostoponiemen die we 
in de omgeving aantreffen. 

 

Figuur 78: Kaart gereduceerd kadaster.  Bemerk hoe de van Cailliedreef niet doorloopt tot aan de 
Duivelshoek, maar slechts tot waar de oude loop van de Marelbeek deze dreef kruist. 
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4.2.5.3.2 Schotelaremeers 
Net stroomaf hiervan, pal ten noorden van de Goessegavers en ten N van de Van Cailliedreef ligt de 
Schotelaremeers.  A.h.w. een klein gavertje dat zich aanschurkt tegen de grotere gaver van de 
Chartreuze.  Van hieruit moet de Schotelaremeers indertijd zijn water hebben ontvangen.  Hoewel er 
zo dicht tegen de dekzandrug van de VanHammedreef misschien ook een belangrijk aandeel kwel zal 
zijn geweest.  Dat laatste verklaart waarom deze meers de laatste vindplaats was van mineraalarme 
en naar blauwgrasland neigende soorten als Kleine valeriaan. 

Bemerk op ondertstaande figuur dat de Schotelaremeers duidelijk lager ligt dan het kleine gavertje ten 
zuiden van de Van Cailiedreef.  De Marelbeek loopt nu ten westen van de hofstede van Willy De 
Craemer (ten Zuiden van de van Cailliedreef), maar zoals Willy ons bevestigde, liep dit vroeger meer 
oostelijk.   En wel in het verlengde van de grenslijn tussen C4 & C6 enerzijds en C2 en C5 anderzijds. 

Tussen beide in, opnieuw ten Z van de Van Cailliedreef  ligt nog een piepklein gavertje “d’eilanden’” 
genaamd en (kadastraal gekend als Oostkamp, 1e afd. sectie A, 398c).  Dit ontving niet enkel water 
vanuit de Goessegaver.  Minder geweten is dat men evenzeer rechstreeks water kon betrekken vanuit 
wat nu de Hoofdsloot  is.  Men tapte af van een punt met maaiveldshoogte van ongeveer 5m TAW.  
Om na een traject van 2.450m te laten uitkomen op ongeveer 4.5m a 4.7m TAW.  Dit punt ligt nog 
steeds voldoende hoger om de Schotelaremeers enz. van dit punt te bevloeiien. 

Terzijde, die voormalige bevloeiingspraktijk is nog steeds zeer zichtbaar voor wie weet waarop te 
letten. Wie de Beverhoutstraat afrijdt, tussen de Van Cailliedreef en de Veldstraat, vindt een uitbundige 
rietvegetatie in de westelijke randsloot.  Dit is een deel van de voormalige (zogenaamd 
oudgeklasseerde) waterloop die water aanvoerde langsheen “d’eilanden”.  De aanwezigheid van Riet 
wijst in de Vlaamse vallei en buiten de polders doorgaans op een voormalige bevloeiingssloot.  Dit is 
ook hier het geval.  Voor de ontginning van Het Beverhoutsveld werd over een lang traject langsheen 
de Westelijke zijde van de Veldstraat een bevloeiingssloot aangelegd. Ze betrok haar water deels uit 
het veld, maar vooral uit het reeds ontgonnen gebied t.h.v. Lecker Hoeck.  Dat ze aan de westelijke 
zijde werd aangelegd is geen toeval: de overzijde behoorde tot het Beverhoutsveld en is nog steeds 
gemeentegrens.  

De hoeve gelegen aan de plek waar met dit water werd bevloeid (de driehoek begrepen tussen A75 en 
de Veldstraat, is zeer mooi afleesbaar op de manuscriptkaart van de Ferraris) noemt ongetwijfeld niet 
toevallig de Rietdam. We zijn dus niet de eerste om op te merken dat Riet op die plek iets bijzonders 
is.  Borny en Slabbaert maakten in 2012 reeds een kaart van de rietgrachten in de de centrale 
meersen bezuiden de kerk van Ver-Assebroek (zie kaartbijalge 35).  Daaruit volgt helder het patroon 
van de bevloeiingsgrachten. 
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Figuur 79: DTM van de zone rond de van Cailliedreef. De depressie van de Schotelaremeers is duidelijk zichtbaar.  
Idem de oudgeklasseerde waterloop die van de Beverhoutstraat afkomt en vanwaar water van de bovenloop van de 
“Hoofdsloot” kon worden aangevoerd.  Die loopt nu –nauwelijks nog zichtbaar- wat verloren doorheen de velden.  
Eertijds lag hier de enige doorgaande weg vanaf het gehucht Moerbrugge naar de Duivelshoek.  Dus doorheen de 
rand van de Goessegaver en doorheen Raeverswal.  Deze laatste is  de “boerderij” die de controle uitoefende over 
zowel de weg als de hele waterhuishouding in deze omgeving.  Over dit eilandje waarop Raeverswaey gelegen is is er 
ook uitweg naar de Grote Helle(zie hoger). 

 

Figuur 80: Beide fig. illustreren mooi het grondgebruik gekoppeld aan de hoogteligging. Kribbekens –voor aanleg 
van de Hoofdsloot nog een zuidelijk driehoekig perceeltje groter- ligt hoger en is bos (geel op kadasterplan). Het 
rechthoekig blok pal ten zuiden hiervan ligt nog hoger en is akker (wit).  Ten O van beide voorgaande ligt opnieuw een 
lagergelegen meers (linksboven puntje Zeven Weenen).  Een smal strookje in de rechterrand is akker op het hoogste 
deel en bos waar het net iets lager ligt.  De verschillen zijn miniem: een steekproef van enkele aanpalende percelen 
geeft cijfers van meers tussen 4.5 en 4.9 m TAW, bos van 4.8-5.2 m TAW, akker vanaf 5.2 m TAW. Bemerk dat op dit 
tijdstip ook d’ Eilanden reeds als meers zijn opgegeven en tot bos omgevormd. 
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Figuur 81: Primitief kadaster 

Terzijde: ook de  implanting van het Blauw kasteel laat zich verklaren door de zelfde parameters.  Met 
name de cruciale positie binnen de waterhuishouding (waterbeschikbaarheid en controle over 
belangrijke watervoorraden/hooilanden).  Maar dit gegeven ligt buiten de perimeter en werken we niet 
verder uit. 

4.2.5.3.3 Chartreuze(meers) 
De Chartreuze is een omkaad gebied, zoals duidelijk zichtbaar op onderstaand beeld.    De naam is 
ontleend aan de karthuizers (in de volksmond “grauwbroeders”), waarvan in Brugge ooit 2 kloosters 
aanwezig waren. 

Het eerste (Genadedal) was een mannenklooster.  Het is erg vroeg gesticht in 1318 (bestaan tot 1573) 
en was gelegen in Sint-Kruis.  Hiernaar verwijzen rond de voormalige kloostersite  nog namen als 
Karthuizersmeers. Naar ons aanvoelen is het manneklooster de grootste kanshebber voor de aanleg 
van de Charteuzemeers (omwille van de ligging van hun klooster en de band met de graaf.   

Het tweede was een vrouwenklooster en bevondt zich in Sint-Andries (1348-1783).  Dit geeft alvast 
een terminus ante quem voor het ontstaan van deze meers.  

Bemerk dat in de Assebroekse Meersen een Grauwbroedersdreef ligt. We weten ook dat het klooster 
van Sint-Trudo omtrent 1487-1489 in haar beluik 18 “donatinen of grauzuserkins” en enkele  broeders 
telde.  Er is tenslotte een akte bekend (m.b.t. geldlening), verleden voor de schepenen van de 
heerlijkheid Oostcamp op 12 mei 1537 (Vervenne et al., 2013).  Daarin is sprake van het herstellen 
van dijken, aanplanten van bomen en oprichten van gebouwen.  Een analoge akte passeerde in 1541.  
Het goed was toen 98 gemet groot.  Dit komt overeen met het blok gelegen tussen het Sint-
Trudoledeken, de Chatreuzedam, de Rietdam en de M. Vanhammedreef.  Ook langs de overzijde van 
de weg hoort een smal strookje er bij.  Het werd in de Franse periode verkocht bleef tot op vandaag in 
één geheel bijeen. 
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De M. Vanhammedreef was in van de aanborgers van het Beverhoutsveld.  Dit liet hen toe, om 
doorheen andermans grond Brugge te bereiken via de korste weg. 

Er was hier ook “een vischerie hier vast aen ons landt”.  Deze werd door heer Boudewijn van 
Assebroek op 9 oogst 1265 geschonken aan het Sint-Trudoklooster (op cit. in Van Wonterghem, 1981, 
p. 49).  We uit andere bronnen dat deze “visscherie” (elders als hiltewere benoemd) zich langsheen 
het Sint-Trudoledeken bevond (ergens in de dekzandrug van de Koeidreef).  Als bovenstaande klopt, 
dan lag deze wellicht op de grens van het bezit van de heer van Assebroek en die van het klooster.  
Zo kon ze vlot in hun handen overgaan.  

Er was ook een sifon onder het Sint-Trudoledeken (zie kaart toponiemen).  Die heeft gefunctioneerd 
tot de aanleg van het pompgemaal op de Hoofdsloot in ’34.  Sommigen wilden die in latere jaren nog 
vervangen (in de periode dat Willy De Craemer dijkgraaf was).  Maar de polder is niet gevolgd, omdat 
men -door het goed functionerende gemaal- het nut van deze kost niet inzag. 

De voorvader van de huidige eigenaar verwierf de Chartreuzen als “zwart goed”.  Hij had in de Franse 
periode een hoge positie verworven binnen het provinciale bestuur.  De Franse bezetter schafte alle 
religieuze genootschappen af.  Hun bezit werd aangeslagen en verkocht.  Zo slaagde hij er in 
“Chartreuze” te verwerven. 

Tenslotte is er het gegeven dat de Chatreuzemeersen werden onderbemalen.  Dit gebeurde minstens 
sinds 1661 (Rotsaert, 1989) door een windmolen gelegen op kadastraal perceel sectie A nr. 221 
(auteur onbekend, 1984, op cit. in Rotsaert, 1989).  Sinds 1918 zou deze molen op een stenen 
onderbouw hebben gestaan die in datzelfde jaar werd gebouwd (auteur onbekend, 1984, op cit in 
Rotsaert, 1989).  Alles wat overbleef in 19989 was een veedrinkpoeL  Rotsaart 1989  wijst erop dat op 
de Ferrariskaart een bouwwerk is aangeduid op de zelfde locatie en dat de toenmalige percatering 
overeenkwam met die voor de werken van Bostoen.  Hij suggereert op basis hiervan dat het wel eens 
om een ontginning volgens het principe van Caberger (1560-1634) kon gaan.  Dus binnen een ringdijk 
zoals in de Meetkerkse Moeren het geval was (De Decker, 2002).  De omliggende dreven noemen in 
de volksmond nog steeds "de dam" (Rotsaert, 1989). In ieder geval is dit ongetwijfeld de oorzaak van 
het geringe alluviale dek op de meeste plaatsen.  Het water dat in het gebied terechtkwam bestond 
nagenoeg geheel uit kwel- en regenwater en “achterwater”.  Niet uit sedimentbelanden beekwater. 

De meers ontving verder water vanuit de Gemene Weide (via een sifon onder het Sint-trudoledeken). 
De sloot, gelegen op de plek waar nu de Hoofdsloot ligt fungeerde o.i. eveneens als belangrijke 
waterbron. Dze had een eigen doorgang doorheen de dekzandrug van de Koeidreef. Het verlengde 
hiervan loste o.i. rondom de Chartreuzemeers.  Dit is langsheen de Z-rand van blok C0 (op de grens 
met C2) en verder langsheen de westrand van C0 (op de grens met respectievelijk C4 en C3).  Dus 
wellicht kwam er geen water vanuit de Schotelaremeers.  Ze loste naar het Sint-Trudoledeken.    

Voorafgaandelijk aan de omvorming tot “de grootste aaneengesloten maisakker van West-Vlaanderen” 
was dit een fijn en rechthoekig geperceleerd landschap.  Deze percelering (grachten) was een slag 
fijner dan in de Assebroekse Meersen zelf.  Wellicht hing dit samen met de sterkere kwelinvloed in dit 
deelgebied. Het meest oostelijke deel ervan (tegen de M. Vanhammedreef aan) was van oudsher 
geen meers, maar akkerland (en op de grens tussen beiden soms bos). 
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Figuur 82: DTM Chartreuzemeers.  Bermerk centraal in beeld de kronkelende “geul”.  Hier is de 
veenlaag dieper en steek je beter geen waterput, wisten de oude boeren. Deze geul is mogelijks een 
overblijfsel uit de tijd dat de Bornebeek nog tot in de Meersen door liep. 

 

4.2.5.3.4 Puypemeerschen en Crullemeerschen 
Deze liggen westelijk van de Schotelaremeersch en lopen tot aan het kanaal Brugge-Oostende.  In de 
zuidrand van de pijpesteel ligt de huidige hoofdsloot.  Waar dit deelgebied voorheen gevoed werd 
vanuit de Listebeek (Lijsterbeek) benutte men men na de aanleg van het kanaal dit laatste als 
waterbron. 

Kort na 1695 is een poging ondernomen door Pieter Ignatius, om op 10 gemet horende bij de hofstede 
de Lange Pype (en eigendom van de graaf d’ Ursel) een “vrije swannerie ofte voghelcoye” op te 
richten (Vervenne et al., 2013, p. 94).  We weten niet of dit plan ooit is gerealiseerd en zo ja op welk 
perceel. 
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Figuur 83: De steel van de pijp (mondstuk linksonder) tekent zich duidelijk af.  Helemaal bovenaan in 
beeld liggen de Krullemeerschen (ten O van de krul rond de voormalige Vossenberg). 

 

Figuur 84: Bemerk op de waterlopenkaart van de Sint-Trudopolder uit 1959 de spitse hoek die de 
waterloop nog maakt onderaan de circulaire structuur van de Vosseberg. Op de figuur daarboven is dit 
reeds weggerationaliseerd.  Opvallend zijn ook de dimensies van de loop vanf de watertapping richting 
Vossenberg.  Dit is overduidelijk de breedst gedimensioneerd in vergelijking bv. met de Beek Aan 
Jonckheeres. 
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4.2.5.4 De Westelijke rand en het raadsel van de Rivierbeek 
Op zoek naar de ruimtelijke samenhang ten westan van de Marelbeek deint deze zoektocht 
onvermijdellijk uit tot aan de Leiemeersen.  Het landschap liep oorspronkelijk door “over de vaart” en 
werd bevloeid vanaf de overzijde van het huidige kanaal. 

We weten dat in 1379 de Gentse Oorlog uitbrak.  Aanleiding was het graven van de Brugse vaart.  
Toen Brugge de grens van het Brugse Vrije overschreed kwam er militaire actie van de Gentenaars.  
De Bruggelingen waren toen al bijna een eeuw bezig met het kanliseren van de Brugse Reie en het 
afleiden van zo veel mogelijk water van het omliggende gebied naar deze bedding.  We kunnen er dus 
van uit gaan dat reeds eind 1200 het landschap ten noorden ervan was ontgonnen.  Waterlopen en 
hooilanden waren aangelegd en functioneel.  Zoals we verderop zullen zien, levert dit een terminus 
ante quem voor de ontginning naar bevloeid hooiland .  De aangetroffen percelering enz. is dus 
minstens 800 jaar oud.  Het is hiermee aantoonbaar het oudste bevloeid hooiland van heel het huidige  
Vlaamse gewest. 

Het kost enige moeite deze ontginingsgeschiedenis te reconstrueren. Alle hoofstructuren zijn door- of 
zelfs vergraven bij aanleg van de Brugse vaart. Het gebied ten oosten ervan kende vervolgens 700-
800 jaar een relatief autonome evolutie.  Ook de uitdeinende stad heeft veel van het landschap 
onleesbaar gemaakt.  

Het is ook hier dat de provincie in het gevecht met de aanborgers een nieuwe percelering doorvoerde 
nadat ze zich onrechtmatig het eigendeomsrecht had toegeeigend.   

Net in deze omgeving bevindt zich de circulaire structuur van de –afgegraven- Vosseberg evenals de 
oude loop van de Rivierbeek.  

 

Figuur 85: Schijnbaar achteloos bovenop elkaar gesuperponeerde percelering in blok S2.  De altlas 
der buurtwegen uit 1841 en het primitief kadaster laten toe de oorspronkelijke percelering te 
achterhalen.  De reden van deze belangrijke wijziging is niet bekend. 
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Figuur 86: Rand Puypekop met boven elkaar liggende oude en nieuwe percelering. Bemerk ook de 
bomputten als zichtbaar spoor van het verdwenen vliegveld uit WO-I. 
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4.2.5.4.1 Leiemeersen, Bornebeek en Zuiddambeek 
 

 

Figuur 87: Primitief kadaster 1853.  Omgeving Gevaerts (Leiemeersen). 

De bedding van het kanaal is gegraven in de centrale waterafvoergracht doorheen een gaver van 
ongeveer 1000 op maximaal 300 meter.  Dit gavertje (wellicht Gevaerts genoemd) begint aan het 
Geuzegat.  Dit is de huidige monding van de Geuzebeek in de vaart.  Het eindigt aan Moerbrugge.  De 
ligging van die brug is niet toevallig: van oudsher liepen er geen wegen doorheen meersen.  Het lijkt 
dus logisch, om bij aanleg van het kanaal ergens tussen het einde van de Gevaerts en de Rivierbeek 
een brug te voorzien. Zo kan men het verkeer naar die brug toeleiden via het reeds bestaande netwerk 
van wegen. 

Iets dergelijks zien we ook langs de oostzijde van de gaver.  Waar we ten zuiden van het kanaal de 
Stuivenbergstraat terugvinden.  Langs de overzijde van de vaart noemt die weg het 
Daenekinsstraetken.  Ze sluiten mooi op elkaar aan. De Gevaartsestraat kruist de Stuivenbergstraat.  
Dit kruispunt ligt in een dubbele circulaire structuur (“8”) die deels in en deels uit de eivormige gaver is 
gelegen.  Allemaal zeer analoog dus met Ver-Assebroek. De Bornebeek vorm de westelijke 
buitengrens. 

Zoals zo vaak, was er de mogelijkheid om water zowel voor als na de gaver door te sturen naar een 
verder te bevloeien gebied. 

In deze omgeving  van de oostzijde van de Gevaerts (de stroomopwaartse zijde) vloeide de 
Bornebeek oorspronkelijk in de Gallesbeek, die net voor de Goessegaver uitmondt in de Marelbeek.  
Wie een denkbeeldige lijn trekt vanaf de huidige monding van de Bornebeek, naar waar de Gallesbeek 
de Oedelemse straat kruist, kijkt op het verdwenen deel van dit tracé.   Na aanleg van de vaart en 
afsnijding van de bovenloop werd  dit traject verlaten.  De Gallesbeek nam voortaan zijn bron aan de 
Katteput (net ten westen van het Blauw kasteel) . 

Het is ook mogelijk, dat de Bornebeek na doorlopen van de Gevaerts oorspronkelijk in de Rivierbeek 
vloeide.  Hiertegen pleit evenwel, dat men  in de omgeving van de Chatreuzemeersen op het DTM 
verschillende geulen ziet.  Die zijn o.i. te groot voor het beperke stroomgebied  “erboven” zonder de 
Bornebeek. 

Via een klein gegraven traject stek men doorheen de het hogere rugje van de bruggheweg (= huidige 
Oedelemse straat).  Dit gebeurde op ongeveer 350m afstand van de huidige kerk.  Zo kon men  heel 
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het  debiet van de Bornebeek ook na doorlopen van Gevaerts via de bovenloop van de Marelbeek 
afleiden naar de Goessegaver. 

Omdat de Bornebeek relatief hoog ligt in het landschap (+ 6.5m TAW op de rand van de Gevaerts) is 
dit water zeer welkom om de relatief hooggelegen Goessegaver mee te bevloeien.  Willy Decraemer 
merkt terecht op dat dit het hoogst gelegen veen is. 

De aanleg van de vaart is misschien verantwoordelijk geweest voor de grote hoeveelheid bos die we 
aantroffen ten noorden van de Goessegaver.  Dit is een vreemd geval.  Overal elders was het bos op 
dit soort bodems ontgonnen naar een ander ander grondgebruik.  Terwijl zich hier een terugkeer van 
meers naar bos heeft voorgedaan.  Van “het hoogste goed voor een boer” naar bos.  Bos is immers 
(samen met graasland) hét grondgebruik van de restgronden.  Waarom was die meers mislukt ?  
Misschien omdat er niet genoeg water meer voorhanden was ?  We weten dat men kort na aanleg van 
het oorspronkelijke kanaal de beken nog sifoneerde.  Om wie vanouds kon beschikken over water met 
de aanleg van het kanaal niet te ontrieven.   Brugge kreeg nadien te kampen met immer stijgende 
watertekorten.  En zo ging men mettertijd de beken rechstreeks laten uitmonden in de Brugse Vaart. 

In dat verband bekijken we nogmaals de illustratie van het primitief kadaster.  Na aanleg van het 
kanaal zijn de meersen ten zuiden van de vaart wel meers gebleven.  Die konden immers blijven 
beschikken over water van de Bornebeek. 

De Mazelbeek is dan de beek die het water van de zuiddambeek (langsheen het Blauw kasteel) 
afleidt naar de Marelbeek. 

 

Figuur 88: De belangrijkste waterlopen rondom de huidige Leiemeersen. 
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4.2.5.4.2 De loop van de Rivierbeek/Reie 
De Rivierbeek is tot aan de huidige monding in de Brugse Vaart gekend.  O.i. verschilt die ligging 
weinig van het oorspronkelijke tracé. 

Aan de overzijde van de Vaart loopt ze verder als Jonckheresbeek.  Ze heeft in dit stuk nog iets van 
haar meanderende loop bewaard. In de volksmond spreekt men van “de beek aan jonkheeres”.  De 
vraag is open naar welke jonkheer dit verwijst. 

Ten noorden van deze beek ligt een langgerekte hogere rug.  Het lijkt ons erg onwaarschijnlijk dat de 
Rivierbeek hier doorheen zou hebben gelopen.  Dus volgde ze deze verder naar het zuidwesten, tot ze 
langs de westzijde de Vossenberg voorbij stroomt. Daar botst ze opnieuw tegen een langwerpig 
dekzandruggetje aan.  Ze buigt ter hoogte van d eSint-Lucaskliniek af naar het zuidwesten en stroomt 
langsheen de Grote Helle tot waar een laagte (“gat”) in deze zekzandrug zit.  Hier neemt ze een bocht 
van 180° om langs de andere zijde van de zelfde dekzandrug verder te stromen tot aan “de Cleene 
Steene Brughe”.  Ons bekend van de beschrijving van het Sint-Trudoledeken. Immers, hier is de 
rivierbeek het Sint-Trudoleken geworden.   

De Bornebeek zou zich in dit scenario net ten zuiden van de Sint-Lucaskliniek  (nog voor de ontgining 
van dit blok meersen) hebben samengevoegd met de Rivierbeek. 

Het klooster van Sint-Trudo was vanf 1149 in alle geval “ergens” rond  deze plek gelegen.  Het was de 
opvolger van een bezit van de Sint-Maartensabij te Doornik die het verwierf tussen 1106 en 1113.  
Aan de kapel door de eerste eigenaar opgericht en toegewijd aan aan Sint-Trudo, ontleende het 
tweede klooster  zijn naam. Het oorspronkelijke klooster werd in 1125 vernield. 

De abij kan worden beschouwd als de opvolger van de kluis van Everelmus, die zich in 1048 vestigt op 
een bebost (schier)eiland langs de Reie, net waar de weg van Gent de Reie kruist (=het eigenlijke hart 
van Brugge). De plek was begroeid met eikenbomen. Everelmus overlijdt in 1060.  Er zijn dus  
opmerkelijke parallellen tussen de oorspronkelijke plek van de eerste Christelijke  vestiging in Brugge 
(bebost schiereiland, langs de rivierbeek, nabij een brug over de Rivierbeek/Reie).  

Bovendien weten we dat de de opvolgers van Everelmus warschijnlijk reeds in eerste instantie “in de 
running waren” om zich hier te vestigen.  Er is immers een –nooit uitgevoerde- verskoopsakte  
bewaard gebleven van graaf Boudewijn VII.  Die wou op 18 oktober 1113 een stuk grond aan hen 
verkopen van 64 gemet groot gelegen bij Cortabrigga.  Cortabrigga (= de voorloper van Steenbrugge) 
lijkt ons te verwijzen naar een brug over de Rivierbeek t.b.v. de weg naar Kortijk. 

Gezien de beek omheen het opvallende beboste schiereiland  stroomt, lijkt het ons niet al te 
vergezocht teveronderstellen dat de monikken die het oorspronkelijke klooster stichten (= de 
Vossenberg of de andere dubbele mote ?) ook de doorsteek hebben bewerkstelligd.  De tweede abdij 
werd  iets westelijke heropgebouwd (langs de overzijde van het water) en het klooster ging over in 
andere handen.  Daarom weten we jammergenoeg zeer weinig over deze cruciale vroege periode. 

Op 24 september 1587 verkoopt de abdis bij acte van 23 november 1587 “omtrent 70 gemet mager 
lant, geweest een hofstede voor de troublen…liggende bij de Moerbrughhe…” (Vervenne et al. 2013).  
En zo verdwijnt de abdij al vroeg grotendeels uit beeld.  Een latere verwijzing naar “77 gemet busch en 
land, ver zuid van de kerk (van Oostcamp nvdr.) in jeghenoote genaemt de Berckenbrugghe (volgens 
de oude legger genaemt Truydenmeersch)” en vermeld uit 1642 in Vervenne et al., 2013 kunnen we 
jammer genoeg niet localiseren.  Maar in 1648 duikt de zelfde eigenaar jonkheer Jan Frans De Soria 
opnieuw op  als “proprietaris van een hofstede, groot 70 gemet, onder lant, vijvers, busch, velt en 
meersch, genaampt Truydenmeersch”.  Gezien de eerste vermelding het vestigen van een hypotheek 
betrof ten gunste vande pastor van Suywenkercke  Adriaen De Brouckere betrof en de tweede de 
verkoop van het zelfde goed voor het delgen van de onafgeloste schuld aan de zelfde pastor, mogen 
we onderstellen dat de 77 gemet een schrijffout betreft.  In dat geval is de verleiding groot dit goed te 
vereenzelvigen met de 70 gemet die in 1587 verkocht werd.  Maar om de verwarring compleet te 
maken is er (in een later folium !) sprake van een verkoop uit 1646 van een hostede van de zelfde 
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eigenaar Jan De Soria van 77 gemet en 224 roeden “genaemt de Berckenbrugghe en in de ouden 
legger genaemt de Trydenmeersch”.  We denken dat dit laatste goed wellicht in het zuiden van 
Oostkamp moet gelegen zijn. 

Terzijde weze opgemerkt dat we hier naast een erg vroeg gevestigd klooster niet minder dan drie 
complexe circulaire structuren aantreffen .  Op een kluitje bij elkaar.  Dit was duidelijk een strategische 
plek. Bij de hierboven vermelde akte hoort een legger van 15 blz.  Het ware interessant deze uit te 
vlooien, om dit kluwen van circulaire structuren uiteen te rafelen. 

Nu we de hoofdlijnen hebben geschetst, verfijnen we de mazen in het net: 

 Iets ten noorden van waar nu de Hoofdsloot de Legeweg kruist, was een tweede gegraven 
waterinnamepunt. Dit water omstuwde de dekzandrug van de Vosseberg langs de oostzijde, 
om samen te vloeien met de Rivierbeek net onder de Sint-Lucas-kliniek.  Zo kon men 
vertrekkende van de Rivierbeek (die langer gesiffoneerd in stand is gehouden) deze Puype-
meersen alsnog bevloeien. 

 De Karrebeek is de naam voor de beek die men (vertrekkende vanaf de Rivierbeek) doorheen 
de langgerekte dekzandrug van de Vosseberg naar de Marelbeek heeft gegraven.  Ze loopt 
pal doorheen het centrum van de circulaire structuur. Mogelijks verwijst “Karre” naar de familie 
Karrest, Carreest of van de Karrest.  Volgens Demulder et al, 2009 duikt  die familie vooral in 
de 15e en 16e eeuw in Bronnen op.  Somon Karrest was ooit (ergens tussen 1451 en 1476/77) 
de feodale heer van het Blauw Kasteel. 

 Even verder redeneren vanuit het mogelijke watertekort ten westen van de Koeidreef na 
aanleg van de vaart .  Zo valt te verklaren (het is daaron nog niet waar !) waarom men de 
Chatreuzemeersen heeft omkaad en als een soort van enclave binnen de opgeving heeft 
opgevat.  Ook het blok tot aan de Koeiedreef lijk hiermee landschappelijk één geheel 
tevormen.  Het was misschien in dezelfde handen . Ook het blok tot aan de Koeiedreef lijkt 
hiermee landschappelijk één geheel tevormen.  Het was misschien in dezelfde handen.  En zo 
mochten ze als “aanpalende buren” wellicht als eerste profiteren van het achterwater uit de 
meersen van Ver-Assebroek.   
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4.3 Beschrijving van de standplaats / abiotiek 

4.3.1 Klimaat 
De luchttemperatuur heeft een jaargemiddelde van 9.6 °C, de koudste maand (januari) bedraagt 
gemiddeld 3.5°C en de warmste maand (augustus) bedraagt gemiddeld 16.4°C. 

De periode zonder vorst bedraagt gemiddeld 216 dagen per jaar, de eerste vorst is rond 8 november 
en de laatste rond 6 april. 

De neerslag heeft een jaargemiddelde van 782 mm, de maxima bedraagt gemiddeld 988 mm en de 
minima 434 mm. 

 

4.3.2 Geologie, reliëf en bodem 

4.3.2.1 Geologie en reliëf 

4.3.2.1.1 De ruimere geologische context 
Gedurende het Tertair worden verschillende deklagen afgezet tijdens achtereenvolgende 
transgressies en regressies. Tijdens het Eoceen vinden de transgressies plaats vanuit het 
noordwesten. Eocene lagen zijn het dikst in het noordwesten, zij wiggen uit naar het oosten en het 
zuiden. De lagen hellen zacht en regelmatig naar het noord- noordoosten, de Eocene afzettingen in 
het gebied behoren tot het Onder-Paniseliaan (= Boven-Ieperiaan). Deze afzettingen komen 
voornamelijk voor in het zuiden van Oost- Vlaanderen en in de strook van Brugge over Gent tot aan de 
Zenne (Brussel), deze afzetting heeft een dikte van enkele tientallen meter. De overige Tertaire 
afzettingen, namelijk deze van het Oligoceen, Mioceen en het Plioceen, blijken van minder belang te 
zijn geweest voor Assebroek. 

De Assebroekse Meersen maken geologisch deel uit van het zwakhellende deel van Noord- België, 
waar zich zuidwaarts van de oost-west verlopende dekzandrug (van Stekene tot Oudenburg) 
opgevulde valleisystemen bevinden. Dit komt omdat de zeespiegel na een ijstijd een stuk hoger kwam 
te liggen, verminderde het verval in de zogenaamde Vlaamse Vallei, met als gevolg dat deze opnieuw 
(grotendeels) opgevuld werden met sediment. Dit verhaal van opvulling van  erosie heeft zich in het 
Pleistoceen enkele malen herhaald. De Assebroekse Meersen behoren daarbij tot de 
Waardammevallei en niet tot de Vlaamse Vallei. Ze liggen ten westen van de westelijke uitloper van de 
Cuesta van het Meetjesland, namelijk de Cuesta van Oedelem. 

De Quartaire periode is van groter belang, omdat de verschijnselen uit die periode, rechtstreeks 
hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het huidige landschapsbeeld. De Quartaire afzettingen zijn 
meestal dun, discontinu en van continentale oorsprong, deze staan genetisch in verband met de 
huidige topografie. De meeste huidige bodems hebben zich in deze periode ontwikkeld (Zie 
kaartenbijlage 25) 

Gedurende het Pleistoceen, met name tijdens de Weichsel- ijstijd, worden door overheersende 
noordwesterwinden niveo-eolische zanden (= dekzanden) aangevoerd die het tertaire erosievlak 
bedekken. Tijdens het Tardiglaciaal grijpen opnieuw belangrijke zandverschuivingen plaats, zodat op 
sommige plaatsen een nieuwe zandlaag (= lokaal dekzand) wordt afgezet. Waar deze niveo-eolische 
zanden een zekere dikte bereiken, ontstaat er een typisch micro- reliëf, dat wordt gekenmerkt door 
parallele oost- west verlopende zandruggen en depressies met hoogteverschillen van 1 à 3 meter. Een 
getuige hiervan is de oost-west verlopende zandrug van Assebroek. 

De Assebroekse Meersen vormen ten zuiden daarvan één depressie uit een hele reeks. De 
Chatreuzemeersen liggen eveneens gelegen binnen het visiegebied en is een analoge en aanpalende 
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depressie. De laagste delen zijn amper 4 tot 5 meter boven de zeespiegel gelegen.  In de 
Assenbroekse Meersen sensu stricto ligt het maaiveld op ongeveer 4.2m TAW.  Dit deelgebied is –
zoals nagenoeg alle hoioalndontginingen in Vlaanderen- erg vlak aangelegd.  De Princemeers en de 
meersen rond de Praethoeve bevinden zich op ongeveer 4.4 m TAW.  Alle meersen in het gebied 
bevinden zich globaal tussen 4.2 en 4.6m TAW 

Gedurende het Holoceen stromen in die depressie talrijke riviertjes in zuid-noord verlopende richting. 
Het water wordt bijgevolg tegengehouden in het noorden door de oost-west verlopende zandrug, zodat 
de riviertjes zich vertakken in verschillende richtingen en zo van de Assebroekse Meersen quasi een 
spaarbekken maken. Na het Boreaal worden ten gevolge van de stijging van de zeespiegel ook de 
valleien opgevuld, de aanvoer van materiaal is echter nog steeds niet voldoende om de ganse vallei 
met klei, leem of zand op te vullen, zodanig dat in de vochtige valleien ook veenlagen- laagveen 
worden gevormd. De Assebroekse Meersen is hier een voorbeeld van. Deze veenvorming is vooral te 
situeren in het Atlanticum en het Subboreaal. Het veen is meestal niet zuiver en bevat kleiige 
tussenlagen. 

Ook in de bovenstrooms gelegen Bergbeekvallei is plaatselijk veen aanwezig.  Dit is bv. het geval op 
de percelen van ANB ten zuiden van de Bergbeekhoeve, op de noordelijke valleiflank .  Hier is in het 
dunne zandige quartaire dek boven het kleiige tertiair een kommetje aanwezig, dat zich niet meer als 
dus laat herkennen.  Ook niet op bodemkaart of DTM.  Het is volledig verveend tot aan het 
aangrenzende maaiveldsniveau. 

4.3.2.1.2 Reliëf 

 

Figuur 89: Verbeterd DTM van de perimeter op basis van de originele LIDAR-punten (bewerking 
VLM, Bjorn Vanbillemont).  Bemerk de geulen onder het veen (zie verder).  Bemerk ook hoe vlak de 
kom van de Assebroekse Meersen s.s. is. 
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4.3.2.1.3 Water stroomt naar beneden, grondwater naar “boven”: Over dekzandruggen en 
transversale rugjes 

Deze depressiereeks is één van de laagste van de zandstreek (zie kaartenbijlage 24). Ze is door 
transversale dekzandruggen opgedeeld, zoals tussen de Chartreusemeersen en de Assebroekse 
Meersen. De dekzandrug van de Koeiendreef is op bepaalde plaatsen overduidelijk afgezand (zoals 
A02), waardoor (plotse) reliëfverschillen van wel 1 meter optreden tussen belendende percelen. Enkel 
perceel A4 lijkt niet of minder ingrijpend te zijn vergraven en betreft actueel ook het hoogstgelegen 
deel van de dekzandrug. In ieder geval kan worden geconcludeerd, dat minstens de dekzandrug van 
de Koeiendreef voor de menselijke ingrepen hoger moet geweest zijn.  Maar ook van de omgeving van 
Bergskens weten we dat ze is afgezand.  Zo ondermeer de percelen G88 & G89 nog in de jaren na 
WO-II afgegraven.  In Assebroek had je “zandbarons” die zich hiermee bezighieden met spa en schop. 

 
Figuur 90: De dekzandrug langs de Koeiendreef met steile overgang tussen dieper en ondieper 
afgezand gedeelte (Stijn Borny, 2012) 

 

Het is bijzonder opvallend dat permanent natte plaatsen relatief hoog gelegen zijn in het landschap. 
 
Waar er onder geologen consensus bestaat over het ontstaand van de dekzandruggen als 
“opgewaaid” volgens de heersende windrichting, verklaart dit o.i. niet de kleine transversale rugjes ten 
zuiden ervan (zie o.a. Heyse, 1971).  Het verklaart evenmin de komvorm van de gavers.  In beide 
laatste gevallen is er o.i. eerder sprake van uitstuiving tot op de grondwatertafel dan van “opwaaiing”. 
Dat verklaart meteen waarom de transversale dekzandrugjes zo nat zijn.  Een mooi voorbeeld hiervan 
is de Koeiedreef, waar in de langsgracht ook in putje zomer felgekleurd ijzerrijk kwelwater aanwezig is.  
En dat terwijl 100 meter oostelijker (en 2 meter lager) het grondwaterpeil meer dan 1.5m onder het 
maaiveld staat. 
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Op heden is de kweldruk sterk teruggelopen, doordat het water niet meer de tijd krijgt de grond in te 
dringen en door allerhande andere ingrepen (bebouwing, verharding, veralgemeende drainage, 
doorgedreven grachtenstelsels. 
 
Hieronder enkele voorbeelden: 
 

 
 
Figuur 91: Centraal in de Assebroekse Meersen s.s. bevindt zich een kleine dekzandrug.  Die ligt 
parallel aan de dekzandrug van de Koeiedreef (door de percelen A54 t.e.m. A58).  Op deze luchtfoto 
van 1 juli 2009 is dit bijzonder mooi te zien.  Het –lager gelegen- gras naast het dekzandrugje is 
verdord.  Het rugje tekent zich af als een groene streep. 

 
Figuur 92: Deze kleine dekzandrug tekent ook mooi op het gedetailleerde DTM dat door de VLM 
werd opgemaakt op basis van de originele LIDAR-punten (fig. overgenomen uit Ampe, 2012). 
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Figuur 93: Bollewallekes rechts boven de N-9, hoeve Rostuyne net onder de N-9.  Beide controleren 
een “tak “meersen helemaal bovenop de dekzandrug.  Merk op hoe ten oosten en ten zuiden van 
Bollewallekes het landgebruik meers is.  Na samenvloeien van beide beken ontstaat hieruit de 
Dorpsbeek/Meersbeek.  Foto Ministerie Openbare Werken 4 augustus 1953 

 

Figuur 94: Hoeve Bolewallekes paars gemarkeerd.  Op de luchtfoto van hiervoor is te zien hoe hoog 
het hooilandencomplex ten zuiden en oosten van de Bolewallekeshoeve gelegen is t.o.v. het 
omliggende. 
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Figuur 95: Op het kadasterplan valt de ei-vorm van de bevloeide gavers nog goed te herkennen.  De 
hoger gelegen hooilandpercelen (= ten Z en O van Bolllewallekes) liggen merkelijk hoger en kennen 
een andere perceelsvorm. 

 

 

Figuur 96: Op dit beeld uit de winter van 2008 wordt duidelijk hoe ster k het landgebruik is veranderd: 
bevloeid hooiland is omgezet naar bos en akker. 
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Figuur 97: Net naast de Assebroekse Meersen is er bij Male een ander fraai voorbeeld.  De grootste 
gaver pal op de dekzandrug tussen Brugge en Eeklo is de Doolhof, die bepalend was voor de 
inplanting van het kasteel van Male. 

 

Het kasteel van Male zelf is het rechthoekig donker vierkant centraal bovenaan in fig hierboven.    De 
Doolhof ligt daar ten zuiden van.  Een klein gavertje ligt ten westen.  Tussen kasteel en doolhof ligt de 
weg naar Maldegem, Eeklo en Gent/Antwerpen. Ten oosten ligt er een tweede kleine dekzandrug die 
langs de noordzijde een tot hooiland omgevormde depressie inklemt.  Zuidelijk in beeld (geblokte 
liggende L) bemerken we de Looweide.  Helemaal westelijk ligt het gebied van de Gemene 
Weidebeek.  Centraal in dit alles ligt Engelendale. 

Op de de Ferarriskaart valt ook de natte zone op net  ten westen van het kasteel (huidig reliëf is 
geacentueert op DTM wegens recentere ingrepen).  Een kwelplek hoog in het landschap, die water 
leverde aan slotgracht en bevloeid hooiland.  Hij leverde zelfs voldoende water om damme van 
drinkbaar water te voorzien door een houten pijpleiding langs de Pijpeweg (cafmeyer, 1981). Net als 
bij Bollewallekes zijn de hooilanden ten noorden van de dekzandrug ondertussen bebost (nogal nat 
voor akkerland). 
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Figuur 98: De Doolhof is wel als hooiland bewaard gebleven.  Zie luchtfoto uit 4 oogst 1953.  Daarop 
valt ook de eivorm met typische gaverpercelering goed te herkennen 
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4.3.2.2 Bodem 
Noot: dit hoofdstuk is –behalve het gedeelte over moeraskalk- sterk schatplichtig aan de rapporten van 
Carole Ampe en Cecile Baeteman, waaruit figuren en delen tekst zijn overgenomen. Om de 
leesbaarheid van de tekst te bevorderen werd dit niet steeds doorheen de tekst vermeld. 

4.3.2.2.1 Volgens de bodemkaart 
Assebroekse meersen liggen op kaartbladen23W Brugge en 23E Moerkerke van de Bodemkaart van 
België. De bodemkaart werd  opgenomen tijdens de periode 1950-1951, met een herziening tussen 
1955-1956 aan de hand van gemiddeld 2 boringen/ha. 

Veen : 
In een ondiepe waterplas, vanaf een waterpeil van ongeveer 1m diep, kunnen oeverplanten zoals riet 
zich vestigen. Planten sterven af en stapelen zich op in het water. De planten die in de plas groeien, 
bepalen de samenstelling van het veen. Zo heeft men bijv. rietveen, zeggeveen, bosveen (Elzen, -0.2 - 
+0.2m)(Verbruggen, 1971). 
  
Definitie volgens de Belgische bodemkartering : om te voldoen aan het criterium “bodems op venig 
materiaal” – symbool “ V” - moet de oppervlakkige laag minstens 40 cm dik zijn en het gehalte aan 
OM 30% bedragen (Van Ranst & Sys, 2000). 
In Assebroekse meersen wordt slechts zelden een dikte van de venige laag van 40 cm aangetroffen, 
de veenlaag is ook dikwijls veraard en bij uitdrogen krijgt ze een kruimelige structuur.  
Ter voorbereiding van de monitoring zijn in samenspraak met Els Ameloot (ecoloog), 9 pq’s uitgezet 
in de kom van de Assebroekse meersen, waarvoor bodemstalen en een aantal chemische bepalingen 
zijn uitgevoerd (zie bijlage 2).  Het OM gehalte varieert tussen 27 en 60%. De meeste bodems binnen 
de kom voldoen aan het criterium van het OM-gehalte voor “bodems om venig materiaal” (symbool 
“V”). 
 
In de Assebroekse Meersen komt het veen in de zomer droog te liggen en veraard (= verrot).  
Hierdoor daalt het maaiveld en komen veel nutriënten vrij.  Volgens door ANB uitgevoerde 
steekproeven, is het maaiveld tussen WO-II en heden in de grootteorde van 0.5-1m lager komen te 
liggen in de Assebroekse Meersen s.s.  En we kunnen vaststellen dat de zone met veenbodem is 
ingekrompen.  Gezien de hoge natuurwaarden van de meersen gekoppeld zijn aan die veenbodem, is 
dit geen positieve evolutie. 
 
Gyttja 
Gyttja is een organisch sediment, fijnkorrelig, groen tot geelbruin van kleur. Het bestaat uit een 
bezinksel van microscopische resten van oever- en waterplanten en excrementen van waterdieren; 
de plantenherkomst is onherkenbaar.  
Gyttja is afgezet op de bodem van voedselrijke wateren zoals plassen, meren, dode meanderarmen.  
De minimum plasdiepte van 1.5 tot 2 m mag worden verondersteld (Verbruggen, 1971). 
Voorkomende soorten van belang in Assebroekse meersen zijn kalkgyttja (moeraskalk), kleigyttja, 
plantendetritusgyttja... Moeraskalk wordt hieronder verder besproken.  
 
Moeraskalk (kalkgyttja) :  
Heeft vooral een witte tot licht grijze kleur. 
Moeraskalk is een afzetting die uit amorfe brokjes kalk, geïncrusteerde stengels van kranswieren en 
talrijke zoetwaterschelpjes bestaat, het kalkgehalte bedraagt tussen de 60-90%  (Ryssaert et al, 
2010).   
Over het kalkgehalte van de moeraskalklaag in Assebroekse meersen zijn er geen recente metingen 
beschikbaar. In de profileringen  (bodemkaart-profileringen, De Leenheer XXX) heeft een 
moeraskalklaag in een zeer zuivere vorm 100% CaCO3.  
 

Voorkomende karteringseenheden binnen het visiegebied (zie kaartenbijlage 27) 
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Zandgronden: 
 Zag = zeer droge zandgronden met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont. 
 ZbG = droge zandgronden met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont. 
 Zbh = idem. 
 ZcG = matige droge zandgronden met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont. 
 Zch = idem. 
 ZdP = matige natte zandgronden. 
 Hoewel verdere gegevens ontbreken is de waarneming van ‘drijfzand’ in de jaren 1970, ergens 

nabij de perceelgrens en in het zuiden van de percelen S74 – S75 het vermelden waard (mond. 
med. M. Hermy). Het geeft minstens aan dat de plek zeer nat moet zijn geweest. 

 
Lemig- zandgronden: 
 Scp =  matig droge lemig- zandgronden. 
 Sch = matig droge lemig- zandgronden met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont. 
 Sdb = matig natte lemig- zandgronden met weinig duidelijke kleur B horizont. 
 SdF = matig natte lemige zandgronden met humus of/en ijzer B horizont. 
 SdG = matig natte lemige zandgronden met verbrokkelde hmus of/en ijzer B horizont. 
 Sdh = idem. 
 Sdp = matig natte lemige zandgronden. 
 Sep = natte gronden op lemig zand. 
 Sfp = zeer natte gronden op lemig zand. 
 
Licht- zandleemgronden: 
 Pdb = matig natte licht- zandleemgronden met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont. 
 Pep = natte gronden op licht zandleem 
 sPep = natte gronden op licht zandleem, met zandsubstraat beginnend op geringe diepte. 
 Pfp = zeer natte gronden op licht zandleem. 
 
Zandleemgronden: 
 Lfp = zeer sterk gleyige gronden op zandleem het reductiehorizont. 
 
Zandlemige en kleiige gronden: 
 L-EFp = complex van sterk of zeer sterk gleyige gronden op zandlemige of kleiig materiaal met 

reductiehorizont. 
 vL-EFp = idem, maar met veensubstraat beginnen op geringe diepte (< 80 cm). 
 
Complexen: 
 L-EFp: complex van zeer sterk gleyige gronden op zandleem en klei met reductiehorizont. 
 
Kleigronden: 
 EFp = sterk of zeer sterk gleyige gronden op kleiig materiaal met reductiehorizont. 
 
Venige gronden: 
 V = gronden op venig materiaal. 
 
Kunstmatige gronden: 
 ON = opgehoogde terreinen. 
 OT = sterk vergraven gronden. 
 De bodemkaart geeft één enkel opgehoogd perceel aan in de Gemene Weiden. In de periode na 

opmaak van de kaart zijn nog dergelijke ophogingen doorgevoerd, net als met de wegen in het 
gebied veelal het geval was. Het materiaal bestond uit bouwafval dat ter plekke gestort werd door 
een aannemer die tevens hoofdman was van de aanborgers. 



 

145 
 

4.3.2.2.2 Volgens recent onderzoek 
Cecile Baeteman verrichte in 2009 verrichtte een gedegen boorcampagne i.k.v. de  archeologische 
studie van de circulaire structuur (Baeteman, 2009 in Rysschaert et al., 2009).  Ze onderzocht dan ook 
enkel deze zone. We geven nemen haar conclusies over de bodemopbouw hier licht gewijzigd over, 
aangevuld met enkele figuren uit dezelfde bron. Belangrijk om weten daarbij is dat de bodemkaart zich 
beperkt tot de eerste 1.25m diepte, terwijl in dit onderzoek dieper (en veelvuldiger) werd geboord. 

De basis van de Meersen wordt gevormd door wadafzettingen uit het Eem. Deze afzettingen bestaan 
meestal uit een afwisseling van fijn zandig silt met klei met een dunne gelaagdheid. Op weinig 
plaatsen komt ook enkel zand voor. De top van de Eem afzettingen bevindt zich tussen +2.70m en 
+3.20m TAW. Dit niveau is hoger dan wat gekend is in de literatuur  (+1 m TAW); specifiek veldwerk 
werd echter nog niet uitgevoerd in dit gebied.  

 

Figuur 99:  Hierboven Wadafzettingen uit het Eem (overgenomen uit Baeteman , 2009) 

 

Figuur 100: In de niet-verstoorde profielen zijn de Eem afzettingen bedekt met wat organische gyttja 
werd genoem . In feite is dit ook moeraskalk, maar waarin detritus van plantenmateriaal is terecht 
gekomen via afspoeling van de kanten van de depressie. Dit plantenmateriaal komt in dunne laagjes 
voor. In de niet-verstoorde profielen is deze organische gyttja maximaal 50cm dik. 

 

Figuur 101: De organische gyttja wordt bedekt met moeraskalk s.s.(figuur hierboven) die een dikte 
bereikt van ongeveer 20 à 40cm. De top van de moeraskalk ligt meestal op een niveau van +3.75m 
TAW (zie verder voor de rest van het gebied).   
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Figuur 102: Zowel de organische gyttja als de moeraskalk zijn gekenmerkt door sterke en diepe 
vegetatiedoorgroeiingen  (doorworteling, o.a. van Alnus,zie  figuur hieronder) vanuit het bedekkende 
veen. In het gehele gebied wordt de moeraskalk bedekt door sterk amorf veen. 

In het veen zelf werden nergens grote plantenresten aangetroffen. In de niet-verstoorde profielen kan 
het veen een dikte bereiken tot 50cm. Dit veen ligt op bepaalde plaatsen aan het oppervlak . In het 
grootste gedeelte van het gebied echter wordt het veen bedekt met een humeus zand dat meestal 
kalkhoudend is. De herkomst van dit zand is niet duidelijk. Daar het kalkhoudend is, is het weinig 
waarschijnlijk dat het afkomstig is van de dekzanden die bovenaan kalkloos zijn. Een hypothese is dat 
het zand werd aangevoerd als ophoging. Nochthans heeft het pakketje een natuurlijke genese 
ondergaan want het humusgehalte vermindert gradueel naar onder toe. Roestvlekken in het zand 
wijzen op een fluctuerende grondwatertafel. 

Ampe, 2012 rapporteert ongeveer honderd handboringen (Edelmanboor).   Ze werden doorgaans 
uitgevoerd tot 1.2m diepte en gingen occasioneel tot 1.5m a 2m onder het maaiveld.  Indien aanwezig, 
dan werd altijd geboord tot de ondergrens van de moeraskalklaag.  Onderstaande gegevens zijn 
(nagenoeg) integraal overgenomen uit dit onderzoek. 
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Figuur 103: locatie van de boorpunten (digitale versie van de orthofoto’s, middenschalig, kleur, provincie 
West-Vlaanderen, opname 2008 (AGIV)) 

 

 
 
Figuur 104: Idem.. Digitaal hoogtemodel van Vlaanderen, MVG-LIN-AMINAL (GIS-Vlaanderen).  
Verbeterde versie op basis van de originele LIDAR-punten (VLM). 
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Figuur 105: Schematisch overzicht van de bodemtypes aangetroffen binnen Assebroekse meersen 
(diktes zijn indicatief, 0 cm op verticale as komt overeen met een hoogte van 5.65 m TAW) 

 
Kom – ten westen van N-Z rug  
Boringen : 1, 3, 4, 6, 8, 10, 23, 42, 45, 48, 51, 52, 58, 65, 69, 88, 89(? Eerder laagte), 90, 91, 92, 93, 
209 
Hoogte van deze zone ligt tussen 3.9 en 4.3 m TAW. 
Het bodemprofiel bestaat uit een venige oppervlaktehorizont. De dikte varieert tussen de 18 en 37 cm, 
gemiddeld 27 cm. Deze veenlaag reageert niet met HCl (bevat geen vrije kalk).  Enkel boorpunt 48 
heeft een zandleem oppervlaktehorizont die overgaat naar klei. Mogelijks is hier een klein beetje grond 
aangevoerd.  
Aan de onderzijde van de veenlaag komt er dikwijls een gecompacteerde veenachtige of kleiige 
horizont voor.  
Onder de veenlaag/gecompacteerde veenachtige of kleiige horizont  komt een moeraskalklaag voor. 
Deze laag is tussen 40 en 76 cm dik, gemiddeld 56 cm. Boring 93 bevindt zich tegenaan de rand met 
de hoge zandrug en hier is de moeraskalklaag iets dunner (26cm)  Deze laag is dikwijls gelaagd met 
relatief zuivere wit/witgrijze moeraskalk en zandig/lemig zand/zandleem/kleilaagjes (gyttja) die iets 
meer grijs, beige of bruiner zijn dan de zuivere moeraskalklaag. De moeraskalklaag bevat eveneens 
veel houtfragmenten en schelpmateriaal. Ze kan eveneens sterk doorworteld zijn. 
De onderkant van de moeraskalklaag ligt tussen 2.94 en 3.44 m TAW, gemiddeld op 3.25 m TAW. 
Hieronder komt een dikwijls gelaagde afzetting voor van zowel klei/zandleem/licht zandleem/zand 
voor.  
 
Kom - Ten oosten van N-Z rug  
Boringen : 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 72, 77, 79(laagte, maar niet te zien in profiel) , 80, 82 ,85, 86,  
105, 206, 207, 211 
De bodemprofielen in het oostelijk deel van de kom, gelijken zeer sterk op deze van het westelijk deel.  
De oppervlaktehorizont is venig met en gemiddelde dikte van 30 cm. Hieronder ligt er soms een 
gecompacteerde al dan niet vlekkerige klei of venige horizont. De moeraskalklaag heeft een dikte 
tussen 20 en 55 cm dik, gemiddeld een 40-tal cm. Enkel 211 heeft een erg dikke laag moeraskalk (84 
cm dik). De onderkant van de moeraskalklaag ligt tussen3.21 en 3.89 m TAW, gemiddeld op 3.46 m 
TAW.  
Onder de moeraskalk komt een gelaagd sediment voor van zand, lemig zand, zandleem en klei .  
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Kom – noord  
Boringen : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 95, 96, 97, 98, 102 
De oppervlaktehorizont van de bodems in deze zone bestaan uit humeuze klei of veen.  De dikte van 
de moeraskalk varieert tussen 25 en 70 cm, de grootste diktes komen voor in het westen (boringen 95, 
96, 97, 98 – 40 tot 60 cm dik). Onder de moeraskalk komen laagjes van (lemig) zand/zandleem/klei 
voor.  
 
Randzone – noord 
Boringen  : 13, 14, 15 (va n hoog naar laag), 99, 100, 101 (van hoog naar laag) 
Deze boringen zijn geplaatst op de zuidelijke rand van de dekzandrug. De zandlaag wigt geleidelijk 
aan uit en gaat over tot lemig zand tot zandige klei. 
Langs de eerste raai (13, 14, 15) bestaat het meest noordelijke bodemprofiel (boring 13)  uit zand tot 
95 cm diepte, tussen 95-100 cm diepte komt een dun moeraskalklaagje voor.  
In profiel 14 bestaat de oppervlaktehorizont uit zandige klei tot zand dat ontkalkt is. Op 65 tot 110 cm 
wordt moeraskalk aangetroffen.  
In boring 15 bestaat de oppervlaktehorizont uit klei met hieronder zand dat ontkalkt is tot 83 cm diepte. 
In de 3 boringen is op 120 cm diepte de textuur zand. 
 
Langs de tweede raai  bestaat het meest noordelijke boorpunt (99) volledig uit ontkalkt lemig zand tot 
zand tot 135 cm diep; tussen 135-163 komt er moeraskalk voor. 
In profiel 100 wordt de oppervlakkige horizont meer kleiig met moeraskalk tussen 96-115 cm, het  
profiel is ontkalkt tot 96 cm diepte. In profiel  101 bestaat de bovenste 50 cm uit klei (ontkalkt), 
moeraskalk ligt er tussen 77-92 cm. 
  
Randzone – oost  
Boringen : 73, 74, 76 (perceel 83) 
De oostelijke randzone wordt gekenmerkt door een dunnere en meer kleiige oppervlaktehorizont. De 
moeraskalklaag wordt geleidelijke dunner tot ze uiteindelijk niet meer aanwezig is : in boring 73 is het 
laagje nog  5 cm dik, in boringen 74 en 76 ontbreekt de moeraskalk. 
 
Randzone – zuid 
Boringen 50, 87, 104, 203 zijn gelegen ten zuiden van de Hoofdsloot of in de dichte nabijheid ervan.  
Ze zijn onderverdeeld bij randzone zuid maar boringen 87 en 104 vertonen nog veel kenmerken van 
de komgronden, boring 50 mogelijks van randzone west.  
In boring 50 wordt de bodem gekenmerkt door een oppervlaktehorizont van ongeveer 30 cm dik 
bestaande uit humeus lemig zand. Hieronder komt bruin zand voor tot een diepte van 90 cm. Dit zand 
is ontkalkt tot ongeveer 75 cm diep. Tussen 90 en 140 cm komt moeraskalk  voor, eronder leem en 
gereduceerde klei. 
Boring 87 heeft een kleiige, boringen 104 en 203 een venige oppervlaktehorizont. 
De 4 profielen vertonen nog moeraskalk.  Boringen 87, 104 en 203 vertonen een horizont met een 
zeer hoog percentage uitgesproken oranje roestvlekken wat mogelijks op de aanvoer van ijzerrijk 
water kan wijzen.  
 
Randzone – west  
Boringen : 38, 40, 46, 49, 54, 55, 56 
De oppervlaktehorizont heeft als textuur lemig zand of zandleem. In deze profielen komt nog steeds 
moeraskalk voor; het is niet altijd duidelijk of het volledige bodemprofiel volledig in situ is ontwikkeld of 
als er een deel van het materiaal is aangevoerd. 
B38 : dikke A, moeraskalk lijkt verspit te zijn maar geen begraven A 
B40 : dikkere A, moeraskalk intacter, geen begraven A 
B46 : normale A, moeraskalk dun – uitgewigd, onderaan laagjes met organische resten 
B49 : normale A, bruinere lagen tot 63  opgevoerd? geen begraven A 
B54 : ligt relatief hoog, A horizont = textuur L, maar de rest van het profiel lijkt eerder een profiel van 
de kom 
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B55 : sterk gelijkend aan B54 
B56 : opgevoerd? Oorspronkelijke A tussen 90-110cm?, begraven moeraskalk 25 cm dik 
Onder de moeraskalk komen meestal gelaagde sedimenten voor, houtfragmenten (B46,B49), 
mosveen of dunne laagjes van OM. 
 
N-Z rug in het midden van de kom 
Boringen : 22, 103, 106, 204, 208, 210 
Ongeveer in het midden van de kom van Assebroekse meersen loopt een N-Z georiënteerde rug. 
Deze rug is duidelijk herkenbaar in het landschap.  Ze komt het best tot uiting op percelen 55-56-57-58 
(zone 5 en 6). Het ruggetje bereikt een hoogte tussen 4.3-4.5 m TAW op percelen 55, 56, 57, de 
aangrenzende laagte tussen 4.1-4.2 m TAW op perceel  55 en tussen 4.0-4.2 m TAW op perceel  56 
en 57. Meer naar het zuiden is het ruggetje minder duidelijk in het landschap.  
De oppervlaktehorizont (uitgezonderd 103) ter hoogte van de rug bestaat uit veen (27-40 cm dik). 
Hieronder komt een dunne laag (7-15 cm) moeraskalk voor. Mogelijks ontbreekt plaatselijk de 
moeraskalklaag maar meer boringen moeten hierover uitsluitsel brengen. Onder de moeraskalk komt 
bruin zand voor tot ongeveer 105-115 cm diepte. Tussen  100/105 tot 105/120 vanaf maaiveld komt 
nog een dun laagje moeraskalk voor.  Diepere boringen zijn nodig in droge omstandigheden om het 
verdere profielverloop te kunnen achterhalen. 
Boring 103 ligt hoger dan de andere boringen en vormt reeds de overgang naar de zandgronden ten 
zuiden van de kom van de Assebroekse meersen. Het profiel heeft een oppervlaktehorizont uit 
zandleem, met eronder kleiige en zandleemlagen. Er is in de diepte geen moeraskalk aangetroffen.  
 
Zandrug ter hoogte van de Koeiendreef 
Boringen : 94, 941 
Het bodemprofiel bestaat volledig (tot 125 cm) uit ontkalkt zand, mogelijks is een deel opgevoerd. 
 
Antropogene structuren 
Een aantal boringen zijn uitgevoerd in antropogene structuren zoals laantjes, grachten, poelen om na 
te gaan hoe diep deze structuren werden aangelegd. 
 
Laantjes  
Boringen : 41, 44, 61 (wordt gk6-1), 63, 78, 2061 
De bodemprofielen in de laantjes zijn gekenmerkt door een  venige oppervlaktehorizont (dikte tussen 
25 en 38 cm dikte) met hieronder een laag moeraskalk.  
Het hoogteverschil tussen het laantje en de rug bedraagt meestal zo’n 10-tal cm, soms gaat het 
hoogteverschil tot een 20-tal cm. 
In het bodemprofiel is het niet te zien of het al dan niet een laantje betreft, het identificeren van een 
laantje is louter gesteund op de landschapspositie.  
 
Brede/diepe laan : 
Boringen 2, 7 (wordt gk4-2), 9, 47 (wordt gk4-1) :  
De bodemprofielen in de ‘brede lanen’ zijn gekenmerkt door een venige  (2, 7, 9) of humeuze  
zandleem (47) oppervlaktehorizont met een dikte tussen 28 en 35 cm. Moeraskalk is aanwezig maar in 
boring 47 is waarschijnlijk een 20-tal cm van de moeraskalk verdwenen (ter vergelijking boring 48). In 
het bodemprofiel is er dus soms een dunnere laag moeraskalk aanwezig vergeleken met nabije 
profielen niet in een brede laan genomen, soms is het niet altijd te zien in het profiel of het een brede 
laan/ondiepe gracht  betreft. De aanwezigheid van een brede laan wordt dan bepaald aan de hand van 
de landschapspositie. 
 
Grachten  
Boringen 29, 30 (g7-2), 32 ( g7-3), 39 (trekgracht), 53 (G4-1), 62 ( g6-1), 66 ( g6-4), 70 (g5-1), 83 
( g8-3), 84 (overgang) 
Tien boringen werden geplaatst in een min of meer zichtbare (al dan niet opgevulde) gracht.  
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 N-Z grachten :  
De boringen die gezet zijn in N-Z grachten (30, 53, 39) en de grachten parallel aan de dreven (62, 70), 
zijn gegraven doorheen de moeraskalk. De uitzondering hierop vormt boring 53 in gracht G4-1. Op 
deze plaats is nog een laag van 28 cm dik van moeraskalk in het profiel aangetroffen. Vermoedelijk 
was de oorspronkelijke dikte van de moeraskalk op deze locatie veel groter : de nabijgelegen boring 
52 heeft een moeraskalklaag met een dikte van 59 cm. 
 

 O-W grachten :  
Boringen 29, 32, 66, 83 zijn gezet op vermoedelijke locaties van grachten.  
Boring 29 : op deze locatie is waarschijnlijk weinig gegraven. Een dikte van een moeraskalklaag van 
20 cm lijkt hier normaal te zijn : aan de randzone van de kom wigt de dikte van de moeraskalklaag uit.  
Boring 32 : op deze locatie heeft een ondiepe gracht gelegen. De gracht is gegraven doorheen de 
moeraskalk (cfr boring 31). Ze is heropgevuld met venig materiaal van ongeveer 50 cm dik. 
Boring 66 : op deze locatie is er nooit een diepe gracht geweest. Het profiel ziet er vrij normaal uit met 
een iets dunnere oppervlaktehorizont wat kan te wijten zijn door de vertrappeling van het vee dat zich 
graag in de rietkraag en onder de wilgen schuilhoudt. 
Boring 83 : in deze gracht is er geen moeraskalk meer aanwezig in het profiel. Ze is heropgevuld met 
een 60-tal cm venig materiaal. Boring 84, op 2 m van boring 83, heeft een dikke veenlaag (50cm) en 
nog een dunne laag moeraskalk en is waarschijnlijk een overgangssituatie naar een normale 
komgrond (zie boring 85). 
 
Laagte 
Boringen  : 11, 24, 59, 64, 67, 68, 79, 205 
Boring 11 : lokale verdieping in brede/diepe laan : de venige oppervlaktehorizont is hier zo’n 50cm dik, 
moeraskalk is nog aanwezig 
Boringen 24, 59, 64, 205 : landschappelijk liggen deze boringen in een iets lagere zone (orde van 10-
tal cm). In het bodemprofiel is mogelijks een iets dunnere venige oppervlaktehorizont aanwezig (20-33 
cm).  Op boorlocatie 59 zijn in de laagte, stenen aangevoerd. Ook in boring 64 werden stenen 
aangetroffen. 
Boring 67 : De venige laag heeft hier een dikte van 50 cm; waarschijnlijk betreft het hier een laagte die 
op natuurlijke wijze opgevuld is  
Boringen 68 en 69 : in boring 38 is een duidelijke opvulling gebeurd met moeraskalk en kleiig 
materiaal; hieronder bevindt zich het oorspronkelijke profiel. De opvulling (antropogeen) bedraagt zo’n 
35 cm.  In boring 69 is de veenlaag 40 cm dikt wat iets dikker is dan wat we normaal kunnen 
verwachten. 
Boring 79 : op het terrein is een depressie te zien, het profiel vertoont echter alle kenmerken als deze 
van de kom (boring 77) 
Boring 205 :  ligt in een laagte, dit profiel vertoont een zeer dikke laag moeraskalk 
 
Verlande/opgevulde poelen : 
Boringen :  5, 28, 33, 37, 43, 60, 75, 81 
 
Nr boring Zone Dikte van de 

vulling (cm) 
Aard vulling  

5 4 98 Veen/slib natuurlijke verlanding 
28 7 108 Zandige klei/zand/ 

veen/slib 
min. 20 cm antropogeen 
aangevuld 

33 7 90 Venige klei/licht 
zandleem/slib 

gedeeltelijk antropogeen 
aangevuld 

37 8 100 Klei/moeraskalk/slib min. 23 cm antropogeen 
aangevuld 

43 3 60 Zandleem/veen min. 20 cm antropogeen 
aangevuld 
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60 6 70 Veen/gruis Antropogeen aangevuld 
75 9 Minimum 60 Zandleem/klei Antropogeen aangevuld 
81 7 90 Veen/slib Natuurlijke verlanding 
 
Poelen zijn tussen 60 en 108 cm diep uitgegraven. Op alle locatie gaat de uitgraving doorheen de 
moeraskalk met uitzondering van locatie 43. Op deze plaats is een groot deel van de moeraskalk 
weggegraven, een restlaagje van ongeveer 11 cm is achtergebleven.  
De meeste van de poelen zijn in een beginstadium natuurlijk verland (waarschijnlijk uitgezonderd 60 
en 75). Tenslotte werd de laagte ter hoogte van de verlande poel verder opgevuld met kleiig of 
zandlemig materiaal, of werd het verlandingsproces verder gezet.  
 
Slibberm :  
Boringen : 57 (zone 6), 71 (zone 9) 
Langs de verschillende waterwegen zoals Sint-Trudoledeke, de hoofdsloot en enkele N-Z sloten, ligt er 
een slibberm. Ter hoogte van boring 57 bedraagt deze ongeveer 45 cm, bij boring 71 ongeveer 60-tal 
cm. 
 
Trambedding : 
Boringen : 201, 202, 212 
De trambedding werd aangelegd in 1863 en vormde een verbinding tussen Assebroek – Oedelem – 
Knesselare (Strobbe 1999) . De trambedding ligt op een hoogte van 5.2 tot 5.65 m TAW. 
De bedding is zo’n 1.00 à 1.4 m opgehoogd ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld. Hiervoor 
werd vooral zandig materiaal gebruikt. De bovenste 30 cm bestaat uit steenkool sintels, 
baksteenfragmenten, steengruis. 
 

 
Figuur 106: Verspreiding van de verschillende bodemtypes binnen Assebroekse Meersen (digitale 
versie van de orthofoto’s, middenschalig, kleur, provincie West-Vlaanderen, opname 2008 (AGIV)) 
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4.3.2.2.3 Moeraskalk als “plaatselijke bijzonderheid” 

4.3.2.2.3.1 Wat is moeraskalk en hoe wordt ze gevormd ? 

Foto moeraskalk tussen kwakken van uit Moervaart 
 
Foto 19:  
 

Vlaanderen heeft in de Vlaamse vallei vele verspreide kleine plekjes met moeraskalk. Maar 
Vlaanderen telt slechts drie gebieden van enige omvang waar moeraskalk aanwezig is. Dit zijn de 
Moervaartdepressie (Gent, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Stekene, Wachtebeke), Het 
Vinne (Zoutleeuw) en de Assebroekse Meersen zelf.  

Boven de moeraskalk van de Assebroekse Meersen zit nog wat veen (zie hoger).  In de Moervaart is 
dit veel minder het geval. Terwijl het net de combinatie is tussen veen en moeraskalk die potentieel 
top-vegetaties oplevert.  Het Vinne is recentelijk opnieuw tot plas omgevormd. 

Het predikaat “uniek” is in Vlaamse context dan ook terecht van toepassing op het Assebroekse 
Meersengebied.  

 
Figuur 107: Moeraskalk (wit), tijdens een boring voor het plaatsen van peilbuizen (Wim Slabbaert, 
2003) 

 

Moeraskalk is te beschouwen als een “restproduct” dat ontstaat als gevolg van plantenademhaling in 
mineraalrijke –niet zure- en koolstof-gelimiteerde systemen.  Kort door de bocht geformuleerd, zou 
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men kunnen stelen dat dit de logische tegenhanger is van hoogveen.  In Vlaanderen is moeraskalk 
binnen boorbereik nagenoeg beperkt tot de Vlaamse Vallei (zie hoger). 

De opvulling van deze fossiele vallei kwam –in geologische termen- relatief kortgeleden tot stand.  Het 
materiaal waarmee dit gebeurde was oorspronkelijk relatief kalkrijk.  Onder de invloed van –ook van 
nature lichtzure- regen loogt de kalk uit.  Met het grondwater wordt deze getransporteerd naar lager 
gelegen plaatsen in het landschap. 

Waar dit grondwater uittreedt over een breed front en in een dunne film de helling afloopt dan ontstaat 
travertin.  Travertin bevat veel insluitsels en holtes.   

 

Figuur 108: Travertin op de bodem van de Paleovallei van de Schelde (lichtgekleurde plekken in 
onderste deel profiel).  Travertin spoort met een vnl. kwelgevoed  systeem.  Toen de omliggende 
gronden ontgonnen werden leidde dit tot een minder gelijkmatig debiet doorheen de Scheldevallei.  
De bijhorende erosie bracht heel wat leem tot in de vallei.  Deze heeft de fase van travertinvorming 
afgedekt met een ongeveer 10m dikke laag zogenaamde “ontginnigsleem”. 

Moeraskalk ontstaat in open water.  De diepte speelt in sé niet zo veel rol, ware het niet dat de 
afzetting ervan gebeurt in koolstof gelimiteerde systemen.  Anders gezegd, koolstof is het beperkend 
element in de plantengroei (biomassaproductie). 

Er zijn drie voor de hand liggende koolstofbronnen: oppervlaktewater, kwel en CO2 uit de lucht.   
In gavers/vijvers valt de eerste bron doorgaans weg, waardoor hier makkelijker geschikte 
omstandigheden kunnen optreden. 

In stilstaand water speelt de waterdiepte een secundair sturende rol.  Immers, van zodra de plas 
voldoende ondiep is bevinden zich hierin planten als Galigaan en Riet, die hun koolstof kunnen 
betrekken rechtstreeks uit de lucht.  Waardoor opnieuw geen koolstof-gelimiteerd systeem aanwezig is 
en moeraskalkvorming niet optreedt. 

Of beter: niet meer optreedt.  Bij een normale successie zal open water niet alleen eutrofiëren, maar 
ook verondiepen.  Vanaf een bepaalde “ondiepte” kan galigaan zich vestigen.  Het systeem “slaat om” 
en er vormt zich bovenop de eerder afgezette laag moeraskalk een veenlaag.  Dit veen is mineralenrijk 
en niet bijzonder zuur.  Deze afwisseling in contracterende lagen kan ev. ook complexer zijn.  Zo ligt er 
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in de Lage Moere van Meetkerke een dun laagje moeraskalk bovenop het geremanieerd restveen.  
Een duidelijk bewijs dat de kaart van Pourbus het bij het rechte eind had, door dit gebied als een plas 
af te beelden. 

CO2 wordt in kleine hoeveelheden aangevoerd met kwelwater.  De meeste waterplanten zijn 
doorgaans in staat die aanvoer op zeer korte termijn uit te putten (en op HCO3

- als koostofbron over te 
schakelen).  Planten die enkel  CO2 kunnen benutten, fungeren als betrouwbare kwelindicatoren.  Een 
soort als Waterviolier is daar een goed voorbeeld van.  Ook in de Assebroekse Meersen markeert hij 
de plaatsen waar kwel nog steeds een betekenisvolle invloed heeft (gemene Weide en naast de 
dekzandrug van de Koeiedreef). 

 

 

Figuur 109: Opgeloste koostof in fuctie van pH 

Beide bovenstaande figuren illustreren een deel van dit proces.  Op de bovenstaande figuur valt af te 
lezen onder welke vorm de anorganische koolstof zich bevindt in functie van de pH.  Maar anders 
geformuleerd kan men ook zeggen dat de pH bepaald wordt door de vorm van de aanwezige koolstof.  
Bij uitputting van CO2 als makkelijkst opneembare koolstofbron verhoogt de pH tot een punt waarop 
ook HCO3

- in belangrijke mate is uitgeput.  Beide figuren zijn afkomstig uit Bloemendaal en Roelofs in 
Bloemendaal et al. (red.), 1988. Vele waterplanten benutten naast CO2 als koolstofbron immers ook 
bicarbonaat.  Bij deze ademhaling stijgt de pH (en nog wel het meest aan het contactoppervlak tussen 
plant en water).  Daarbij slaat calciumcarbonaat neer.  Kranswieren zijn in daarbij vaak zichtbaar 
bedekt met een kalkskelet.  Terwijl in deze omstandigheden de koolstof uit afgestorven plantenresten 
die naar de bodem zinken zeer vlot opnieuw in omloop wordt gebracht.  Een stelselmatig aandikkende 
laag moeraskalk op de bodem van de plas is het gevolg. 

Omdat deze moerasklakafzetting in sé gebonden is aan de plantenademhaling zelf (en niet zozeer aan 
bv. een bepaalde soort) is het proces relatief universeel.  Ook algen kunnen verantwoordelijk zijn voor 
moeraskalkvorming. 
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Het bovenstaande is een wel zeer summiere samenvatting van een veel complexer verhaal.  Meer info 
rond de belangrijkste elementen die een rol spelen is te vinden in Bloemendaal en Roelofs in 
Bloemendaal et al. (red.), 1988. 

 

4.3.2.2.3.2 Verspreiding van moeraskalk in de Assebroekse Meersen sensu stricto 

Overgenomen uit Ampe, 2012. 
 
De moeraskalk komt voor in de komgronden. Deze bodems worden gekenmerkt door gekenmerkt door 
een venige oppervlaktehorizont (gemiddeld 30-35 cm dik). Hieronder komt een witgrijze moeraskalk 
voor (gemiddelde 37-54 cm dik) gevolgd door een opeenvolging van lagen van wisselende texturen 
(zand, zandleem, klei). De dikte van de moeraskalklaag wigt uit in de bodems van de overgangszones.  
 
 

 
Figuur 110: Ondergrens van de moeraskalk in m TAW (afgeleid van DTM en boorgegevens) (geen 
meting betekent geen moeraskalk aanwezig)(digitale versie van de orthofoto’s, middenschalig, kleur, 
provincie West-Vlaanderen, opname 2008 (AGIV)) 
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Figuur 111 : Textuur in de diepte afgeleid van boorgegevens op wisselende diepte (digitale versie 
van de orthofoto’s, middenschalig, kleur, provincie West-Vlaanderen, opname 2008 (AGIV)) 

 
 

4.3.2.2.3.3 “Staat van bewaring” van veen en moeraskalk  

De aangetroffen gley- verschijnselen onder het veen zijn relatief dramatisch, gezien het onmiskenbaar 
betekent dat het veen diep wordt ontwaterd.  Met vergaande veraarding tot gevolg (zie kaartenbijlage 
27a en 27b). Dit fenomeen is ook zonder boringen overduidelijk voor iedereen die op een droge 
periode in de zomer doorheen het gebied loopt. 

  
Figuur 112: Veen aan de oppervlakte nat en droog, het verschil is erg duidelijk en voelbaar met de 
hand (Stijn Borny, 2012). 
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Figuur 113: Bodemcoupe doorheen de Assebroekse meersen sensu stricto. 

De veenveraarding blijkt ook overduidelijk uit een bovenstaande doorsnede van de bovenste paar 
meter.  Deze loopt dwars door de kom van de Assebroekse Meersen (op basis van Hinderyckx, 2005).  
De blauwe zone is de gereduceerde zone (= gemiddeld laagste grondwaterstand).   Daaruit blijkt dat 
het veen zich ’s zomers integraal boven de grondwatertafel bevindt.  En dus veraardt. Op 
bovenstaande figuur valt duidelijk af te lezen dat de moeraskalklaag het dikst is waar de initiële 
(uitgestoven) panne het diepst was. 
 
 
Bij het uitvoeren van de boringen van Ampe is de diepte van de reductie genoteerd, in zoverre ze 
binnen boorbereik voorkwam. Het vaststellen van de reductiediepte zorgde voor de nodige problemen 
te wijten aan de sterk wisselende waterstanden (zowel seizoenaal als van jaar tot jaar) in de 
Assebroekse meersen : in de winter kunnen grote delen van de meersen blank komen te staan, in de 
zomer zakt het grondwater in droge jaren diep weg, tot meer dan 1.5 m diepte zodat volledige reductie 
dikwijls dieper dan 1.2 m diept voorkomt (drainageklasse d). De klassieke bepaling van de 
drainageklasse gesteund op het voorkomen van oxido-reductieverschijnselen en volledige reductie 
geeft dan ook geen goede weergave van de waterhuishouding van het gebied. 
Bij het opstellen van de drainagekaart (figuur 8) is dan ook vooral rekening gehouden met het digitaal 
hoogtemodel, dichtheid van de laantjes (in de veronderstelling dat meer laantjes gegraven zijn 
geweest om het perceel betere te kunnen ontwateren) en het vegetatieaspect. 
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Figuur 114: Drainagekaart voor de Assebroekse Meersen (Ampe, 2012) 

 
 

4.3.2.2.4 Conclusies 
Naar Ampe, 2012 

De bodems in de komgronden worden gekenmerkt door een venige oppervlaktehorizont (gemiddeld 
30-35 cm dik). Hieronder komt een witgrijze moeraskalk voor (gemiddelde 37-54 cm dik) gevolgd door 
een opeenvolging van lagen van wisselende texturen (zand, zandleem, klei). Tussen meestal 170-200 
cm vanaf maaiveld is een mosveenlaag aangetroffen (11 boringen verspreid over het terrein).  
Alhoewel de boringen niet gelijkmatig verdeeld zijn over het gebied, lijkt er een trend te zijn dat de 
moeraskalk ten westen van de N-Z rug dikker is dan ten oosten ervan. 

De overgangszones van de dekzandrug (noorden) en de zandrug (Koeiendreef) verlopen vrij 
geleidelijk. Aan de zuidrand is deze overgangszone minder breed en valt ze waarschijnlijk grotendeels 
samen met een smalle strook die de zuidelijke dreef aangeplant met eiken (ten zuiden van de 
Hoofdsloot) bevat. 

De overgangszones worden gekenmerkt door een oppervlaktehorizont met een zandige (noorden) tot 
zandlemige textuur (westen). Deze zand- of zandlemige laag is ontkalkt. In de richting van de kom 
wordt de oppervlaktehorizont eerst kleiiger, erna veniger. In deze overgangssituaties wordt er nog 
steeds een laag moeraskalk aangetroffen. Hogerop de helling zit de moeraskalk  diep (95 cm, 
boring13) (mogelijks door overstuivingen, maar geen stabilsatielagen te zien in het profiel), naar de 
kom toe komt de moeraskalk steeds ondieper te liggen. 

Naar het oosten wordt de oppervlakkige horizont meet kleiig. De moeraskalklaag wigt uit, tot ze 
volledig verdwijnt. De onderliggende lagen hebben een wisselende textuur. 
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Op de zandrug ter hoogte van de Koeiendreef is de bodem volledig opgebouwd uit ontkalkt zand. 

Dwars doorheen het gebied loopt een N-Z rug. Het bodemprofiel bestaat uit meestal een venige 
oppervlaktehorizont met hieronder al dan net een zeer dunne laag moeraskalk (7-15 cm) en een dikke 
zandige laag tot ongeveer 100 cm diepte. Tussen 100 en 115 cm diepte kan opnieuw een dunne 
moeraskalklaag voorkomen. 

Wat betreft laantjes, brede lanen, laagten, grachten en poelen kan aan de hand van de profielopbouw 
(dikte van het veen, aan-/afwezigheid/dikte van de moeraskalk) uitgemaakt worden wat hun 
oorspronkelijke diepte is geweest. Hieruit blijkt dat de laantjes ooit kleine greppeltjes geweest zijn en 
dat de menselijke ingreep eerder gering was. In een aantal huidige ‘brede lanen’ of ‘laagten’ is een 
deel van de moeraskalk afgegraven. Ook de N-Z grachten (aanvoersloten) en de grachten langs de N-
Z dreven (trekgrachten) zijn in de meeste gevallen gegraven doorheen de moeraskalk. De poelen zijn 
gegraven doorheen de moeraskalk en natuurlijk verland of heropgevuld met kleiig of zandlemig 
materiaal en steenpuin. 

 

4.3.3 Hydrologie en hydrografie 

4.3.3.1 Introductie en hydrografie 
We beschrijven de belangrijkste waterlopen doorheen het gebied van noord naar zuid en met de klok 
mee.  Detailbeschrijvingen zijn deels ook terug te vinden in de paragrafen over gavers. 

Het meersengebied wordt in belangrijke mate gevoed door een beek waarvan de naamgeving tot 
eindeloze verwarring aanleiding geeft: de Dorpsbeek/Meersbeek/Waterloopbeek.  Die verwarring 
ontstaat, omdat de logica achter de drie onderscheiden namen vergeten is.  Er waren indertijd drie 
belangrijke gebruikers/rechthebbenden op het water van de beek. Waar de beek van invloeidssfeer 
verandert, verandert ze ook van naam.  Deze beek ontspringt in een kwelzone bij de 
Bollewallekeshoeve (N-zijde dekzandrug Maldegem-Sint-Kruis), waar ze na samenvloeiing met de 
beek gecontroleerd door Hoeve Rostune (Z-zijde dekzandrug Maldegem-Sint-Kruis) de naam 
Dorpsbeek aanneemt. Deze bevloeit de meersen ten zuiden van het dorp van Sijsele. Van zodra ze 
de grens met Oedelem oversteekt bevloeit ze als Meersbeek de meersen er langs en de Loo-weiden.  
Wanneer ze de invloedssfeer hiervan en van de heer van Praet verlaat neemt ze de naam van 
Waterloop aan (“dé” waterloop).  Haar enige bestaansreden vanop dit punt was om de omwalling van 
neerhof en opperhof van water te voorzien.  “Dé waterloop” gezien vanuit het gezichtspunt van de 
(kasteel)heer van Assebroek. 

Ter hoogte van het deelgebied –en hoeve- Praet komt de Bergbeek (afkomstig van de noordzijde van 
Oedelemberg) het meersengebied ingestroomd. Kort daarvoor werd ze vervoegd door de 
Poulagiebeek (afkomstig van de ZW-zijde van Oedelemberg). 

Opnieuw ter hoogte van de hoeve Praet (maar nu ten zuiden ervan) komt de Hellepoelbeek de 
meersen ingestroomd. 

De Poulagiebeek is in feite niks meer dan een verbindingsstuk tussen Hellepoelbeek en Bergbeek.  Dit 
biedt de mogelijkheid een deel debiet van de Hellepoelbeek af te leiden.  Zo loopt het langs een reeks 
meersen op de uitloper van de Oedelemberg naast de Praethoeve.  Momenteel zijn deze niet langer 
bevloeid en mondt deze beek uit in de Bergbeek. 

De Bergbeek noemt men vanaf een bepaald punt stroomafwaarts de Praethoeve het Sint-
Trudoledeken.  Hetzelfde geldt voor de Hellepoelbeek.  

Er is wel eens discussie ontstaan over de vermeende fout op de kaart van de Ferarris, waarbij de 
waterloop in de noordrand van het Beverhoutsveld  al Sint-Trudoledeken wordt genoemd.  Ons 
inziens hoeft dit niet zo fout te zijn.  Het Sint-Trudoledeken is in die visie de waterloop die het 
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meersengebied zelf bevloeit/afwatert.  Ze wordt gevoed door het Beverhoutsveld.  Terwijl de heer van 
Praet al het water komende van Oedelemberg ter zijner beschikking had. Dat water werd na gebruik 
op het Sint-Trudoledeken geloosd.  Waar het ledeken N-Z-gericht door de meersenkom loopt vertoont 
het een opvallende kromming, die wellicht kan beschouwd worden als de bovenste helft van een 
“matroeska-kop-van-het-ei” (zie verklaring gaversystemen). 

Tussen dit traject van het Sint-Trudoledeken en de Praethoeve ligt een complex gebied met meerdere 
sifon’s, (ondermeer die van de Groenstraatbeek).  Het huidige kadasterplan biedt weinig  
aanknopingspunten t.o.v. het vroegere landgebruik.  In elk geval is duidelijk dat het Sint-Trudoledeken 
er doorheen werd geleid. Dat is zeer zichtbaar op het terrein en op DTM (ingedijkt tracé).  Voor wie 
met waterbeheer vertrouwd is : dit is overduidelijk geen ruimingsberm. 

Ook elders lagen er sifons (zoals aan de Chartreuzemeers, zie fig.).  Ze worden besproken bij de 
detailbespreking van de ontginningsgeschiedenis van de deelgebieden. 

Vanaf de jaren 30 van vorige eeuw komt een scheiding tot stand en loopt heel het Beverhoutsveld 
rechtstreeks af via de Hoofdsloot, zonder nog water aan het Sint-Trudoledeken te leveren.  De 
hiertoe aangelegde Hoofdsloot is geen volkomen nieuw trace.  Ze is vnl. ontstaan uit geherprofileerde 
bestaande grachten, die een nieuwe functie kregen.  Soms zelfs een tegengestelde functie aan 
diegene die ze vroeger hadden.  Belangrijk in dit verband is dat de Hoofdsloot aan het zuideinde van 
de Koeiedreef deze dekzandrug doorsnijdt.  Mits een pomp wordt dit water naar het kanaal Gent-
Brugge gebracht.  Op droge momenten kan een deel van het water van de Hoofdsloot afgeleid 
worden naar het Sint-Trudoledeken via de Marelbeek, om stankoverlast van de anders droogvallende 
bedding in Steenbrugge tegen te gaan. 

Het gebied waterde vroeger af naar de Zuid-Leie via de Reie waar de lokale waterloop het Sint- 
Trudoledeke in uitmondde.  Later werd het Ledeken afgeleid naar de buitenvesting van de Stad 
Brugge bij de Katelijnepoort (De Meyer, 1987).  Er bestaan oude bronnen, bv. uit 1275 waarbij wordt 
gesproken over “de cleene steene brugghe” over het Sint- Trudoledeke. Later werd het Ledeken 
afgeleid naar de buitenvesting van de stad Brugge bij de Katelijnepoort (De Meyer, 1987).  
 
We weten weinig of niks over de aanleg van deze zo belangrijke waterloop.  We weten dat in Odegem 
(tegenover de huidige Sint-Lucaskliniek)  in 1149 een vrouwelijke kloostergemeenschap kwam wonen, 
als “filiaal” van een mannenklooster.  Dit mannenklooster vond dan weer zijn oorsprong in de 
alleroudste kiem van Brugge (de overgang over de Reie) . Het Hof van Odegem waarop ze zich 
vestigden, behoorde toe aan de Sint-Maartenabdij te Doornik (net als de opvolger van het 
oorspronkelijke mannenklooster een Benedictijnerabdij).  Daarop stond reeds een kerkje toegewijd 
aan Sint-Trudo. De zusters namen zo Sint-Trudo als patroonheilige aan.  Dat impliceert o.i. dat de 
zoektocht naar de oorsprong van het Sint-Trudoledeken dient gezocht in Doornik en niet in de abdij 
van Male.  Ter vergelijking, de grote “ontginningsabdijen van Sint-Baaf”s en Sint-Pieters (waarvan de 
impact op het graafschap Vlaanderen onmogelijk kan worden overschat) behoorden eveneens tot de 
benedictijnen. 
 
We weten dat de site in 1260 door vuur werd vernield en heropgebouwd iets dichter bij de weg naar 
Kortijk.  Het Sint-Trudoledeken is hier dwars door deze dekzandrug gegraven (waar het water via een 
U-vormige lus rondom dit schiereiland moest lopen).  Een logische eerste stap in een vroege 
ontginning. Is het dan zo onwaarschijnlijk te suggereren dat het eerste klooster misschien zich bevond 
op de dekzandrug aan S02 ?   
 
We weten uit de literatuur dat Brugge minstens vanaf 1298 regelmatig heeft betaald voor het rijten en 
op diepte brengen van het Sint-Trudoledeken (Vandermaesen et al., 1979).  In 1398 deed Brugge dit 
tussen de stadsomwalling en de brug nabij het Sint-Trudoklooster.  In 1399 zelfs tot aan de hiltewere 
(soort visfuik) geplaatst in de doorgang door de Koeiedreef. In 1415 gebeurt dit opnieuw tot aan de 
zelfde plek.  Vandermaesen et al. 1979, p. 48 noemen die Doledam (= Kraaiendam, zie Verdam et. al. 
1964, mogelijk verband houdende met de Doolsheule / Den Doolhof ). Evenwel zonder dat dit 
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toponiem letterlijk voorkomt in hun tekstcitaat.  Bij die gelegenheid wordt de bodem opnieuw op een 
breedte gebracht van 3.6m (de breedte bovenaan wordt niet opgegeven) en 28 cm (= 1 voet) verdiept. 

Brugge leed  na aanleg van de stadsomwalling immers aan een permanent watertekort in de stad.  
Men had ook grote behoefte aan zoet water om de verschillende vaarroutes naar zee te proberen op 
diepte houden.  Dit was ook het overwegende motief om indertijd de Brugse vaart aan te leggen. 

de Ferraris zegt in de tekstbijlage van de naar hem genoemde kaart (1778), dat het Sint-Trudoledeke 
passerend door  Assebroek 10 a 15 voeten breed is (= 2.8-4.2m) en half zo diep (= 1.4-2.10m). Ten 
minste als hiervoor de zelfde voet is gebruikt als in 1415. Dit lijkt erop te wijzen dat de dimensies niet 
merkelijk veranderd zijn in die 350 jaar tijd.  Het was de tijd van het ancien regime, waarbij het 
landschap alles reeds lang volledig was “ontgonnen” en “onderhoud” de boventoon voerde op 
verandering. 

In de Assebroekse Meersen zijn nog enkele relicten van sluisjes aan te treffen. Veelal meer een hoop 
(bak) steenpuin. K. Soers wijdt hier een kort paragraafje aan dat we hier letterlijk overnemen.  Deze 
beschrijving geeft een beeld van een begreppelingssysteem dat zij heeft kunnen waarnemen, in tijden 
dat het nog merkelijk minder was verwaarloosd. 
“De Assebroekse Meersen worden doorsneden door talrijke perceelsgrachten en afwateringreppels, 
die op een systematische wijze- in dambordpatroon- zijn gedolven om het waterzieke gebied zo goed 
mogelijk te draineren. Die greppels en grachten staan veelal via kleine sluizen in verbinding met het 
Sint- Trudoledeke.” (Soers, 1987). 
 
We geven in figuur 
 
Sinds het ANB Natuur eigenaar is geworden van de percelen werden de grachten en laantjes die 
onder onze zeggingschap vallen (m.n. deze die niet zijn gecategoriseerd) slechts één maal geruimd (in 
2003). 
 

4.3.3.2 Detailinfrastructuur Assebroekse Meersen s.s. 
Deze werd door de VLM gedetailleerd in kaart gebracht n.a.v. de voorziene herinrichting.  De situatie 
in de aangrenzende meersne is zeer analoog aan deze. 

 

Figuur 115: Basisinfrastructuur waterhuishouding (met typeprofielen)  
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4.3.3.3 Opervlaktewaterpeilen en overstromingen 

4.3.3.3.1 Peilen 
Hierover is niet bijzonder veel bekend.  Sinds najaar 2012 hangt er een diver in de Hoofdsloot (bij 
Boelare).  Het peil van de Hoofdsloot wordt sinds de plaatsing van de vernieuwde pomp ook gemeten 
aan het pompgemaal (door de polder bemesting, gegevensverwerking provincie).  Streefpeil is hier 
3.90m TAW in de zomer en 3.7 in de winter.  Er was enige twijfel over de ijking van de meetlat , maar 
recent is gebleken dat die perfect juist is geplaatst (mond. med. D. Vancraeynest). 

 

Figuur 116: Peilen op de  Hoofdsloot (aan pompgemaal) en op het kanaal Gent-Brugge. 

Uit de gemeten peilen aan de pomp blijkt alvast dat het streefpeil van 3.9m TAW globaal wordt 
gehaald. 

Het peilverloop op het Sint-Trudoledeken  is onbekend,  behoudens een kortstondige 
bemonsteringscampagne van het toenmalige Monumenten en Landschappen.  Sinds 2012 loopt er 
een meetcampagne vanuit de VLM.  Eerste gegevens wijzen uit dat het basispel net als in het Sint-
Trudoledeken ongeveer 3.9m TAW bedraagt. 

Idem Waterloop-Dorpsbeek. 

Op 7 december 2009 werd tussen een reeks partijen een waterprotocol afgesproken.  Daarin staat 
onder meer, dat het slootpeil in het gebied in de zomer 20-40 cm onder het maaiveld zal bedragen. 
Terwijl dit in de winter 0-50cm onder maaiveld dient te zijn. Zie bijlage. 
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Figuur 117: We weten uit een beeldmateriaal dat tot de jaren ’60-’70 de zomerse peilen een stuk 
hoger werden gehouden.  Bovenstaand beeld (Foto Roland Dufoort, jaren ‘60) is daarvan een goed 
voorbeeld. 

4.3.3.3.2 Overstromingen 
Deze zijn vooral een fenomeen van de laatste decennia.  Na het kappen van de bossen op 
Oedelemberg tijdens WO-I kwam het water veel sneller aanzetten. Oude zegsmannen leerden ons dat 
vroeger de boer twee dagen de tijd had z’n beesten er uit te halen bij een onweer boven 
Oedelemberg.  Na WO-I was dit teruggevallen tot 2 uur. 

In het hooiseizoen ging regelmatig de hooioogst verloren..  Als reactie daarop kwam de aanleg van de 
hoofdsloot en de indijking van het Sint-Trudoledeken.  Waardoor zomerse overstromingen nagenoeg 
tot het verleden gingen behoren. 

In de daaropvolgende jaren (versterkt na WO-II) werden de grachten nauwelijks nog onderhouden.  
Daardoor kan het winters neerslagoverschot moeilijk afgevoerd worden.  Tijdens nattere perioden kan 
men dit makkelijk zelf vaststellen.  Op het einde van de grachten die aantakken op de hoofdsloot zijn 
dan kleine watervalletjes zichtbaar.  Een stroompje van nog geen hand breed, dat zich een weg moet 
banen doorheen een dichtgegroeide en -geslibde gracht. Het gevolg zijn langdurige overstromingen.  
Van zodra het natte seizoen begint, wordt het tot aan de lente nooit meer echt droog.  Sommige 
plaatsen staan maandenlang plas-dras of zelfs overstroomd. 

Anderzijds wordt het neerslagtekort in de zomer nauwelijks nog aangevuld.  Met verdroging en 
veenveraarding tot gevolg. 

In de dijk rond het Sint-Trudoledeken zitten enkele verlagingen waardoor bepaalde de meersen ook 
van hieruit kunnen overstromen en niet enkel vanuit de Hoofdsloot.  Daar wordt bij het 
herinrichtingsproject trouwens rekening mee gehouden omdat het overstromingsrisico niet mag 
toenemen.  Vanaf de Hoofdsloot een peil van 4.20mTAW bereikt overstromen de meersen van hieruit. 
De laagste punten in de dijk van het Sint-Trudoledeken bevinden zich op 4.7m TAW.  Vanaf dit laatste 
peil wordt bereikt, levert ook het Sint-Trudoledeken zijn bijdrage tot het vullen van de meersen.  Eerder 
al (vanaf een peil van 4.5m TAW) overstroomt perceel A-23 vanuit deze bron.  In de herinrichting is 
voorzien deze lage plaatsen in de dijk te behouden, opdat de ongewenste overstromingen meer 
stroomafwaarts het Sint-Trudoledeken niet zouden verergeren. 
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Figuur 118: Bemerk hoe weiland A23 reeds volledig blak staat als gevolg van een lage plek in de dijk 
rond het Sint-Trudoledeken.  En hoe het wel 20 cm lager gelegen A11-13 (langs de overzijde van de 
dreef) de voeten nog compleet droog houdt (Foto Roland Dufoort 24VII’07). 

 

4.3.3.4 Slibproblematiek 
Er zit heel wat slib in de waterlopen.  In de hoofdwaterlopen is het slib plaatselijk vervuild. Dit heeft te 
maken met de slechte werking van overstorten en het jarenlang ongezuiverd lozen van allerhande 
types afvalwater. 

Ook is er een probleem van de ruimingen. Het polderbestuur hanteerde tot voor kort de werkwijze 
waarbij het ruimingslib op de oevers wordt gedeponeerd.  Ook waarbij het eigenlijk gaat om een 
verdieping van de bedding. Het materiaal dat bij de laatste soort werkzaamheden vrijkomt verteert niet.  
Daardoor zijn de hoofdwaterlopen tussen dijkjes komen te liggen. 
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Figuur 119: De verhoogde dijk van het Sint- Trudoledeken, tengevolge het uitbaggeren en het 
ophogen van slib.  Deze is duidelijk zichtbaar tijdens een overstroming (Foto Hans Compernolle, 
2002). 

I.k.v. de herinrichtingswerken i.s.m. (zie verder) worden (werden) de overstorten alle afgekoppeld.  Het 
vervuilde slib wordt geruimd. 

 

Figuur 120: In het Sint-Trudoledeken zijn plaatsen aanwezig waar –door de hoge stroomsnelheden- 
geen slibophoping plaatsgrijpt.  Hier vertoont zich de laatste jaren schoorvoetend opnieuw een fraai 
pool-riffle-patroon.  Iets wat we in de meeste beken in de omgeving niet (meer ?) konden 
waarnemen. 
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4.3.3.5 Waterkwaliteit 
Die is in de belangrijkste toevoerbeken niet bijzonder goed.  IMDC, 2012 geeft een samenvattende 
figuur en tabel: 

 

Figuur 121: Meetlocaties 

 

Parameter Toetsingswijze eenheid  VMM Meetpost 

    Hoofdsloot St- Trudo Meersbeek 

   norm 874100 874140 884400 885200 886200 

Kjeldahl 90-percentiel mg/l N 6 3 3 4 3 - 

Nitraat 90-percentiel mg/l N 5.65 9.53 11.00 9.62 9.97 20 

N totaal Zomerhalfjaargemiddeld mg/l N 4 4 4 5 3 - 

P totaal Zomerhalfjaargemiddeld mg/l P 0.14 0.81 - 1.27 1.21 - 

Orthofosfaat gemiddelde mg/l P 0.1 0.4 0.2 0.6 0.4 0.1 

         

Sulfaat gemiddelde mg/l SO4 150 49 - 70 - - 

PH Zomerhalfjaargemiddeld - 6.5 - 8.5 7.9 7.6 7.8 7.7 7.7 

         

Zwevende stof 90-percentiel mg/l 50 30  21   

Figuur 122: Concentraties oppervlaktewater (volgens VMM) 

In 2001 trok het “kikkerplan” (Anonymus, 2001) van de VMM de aandacht op de vele kikers die in de 
RWZI’s toekomen bij hevige regenval.  Het was duidelijk dat nog heel wat oppervlaktewater 
rechstreeks naar het riool werd toegeleid.  Door de actie die de VMM zijn een eerste reeks 
maatregelen doorgevoerd, die wel de vuilvracht naar de waterlopen verminderden, maar op het terrein 
nog niet tot een merkbare kwaliteitesverbetering aanleiding gaven. Dit was de eerste belangrijke stap 
in een gerichte aanpak om voor dit gebied te komen tot een waterkwaliteit die niet alleen vanuit milieu-
oogpunt relevant is, maar het gebied ook toelaat haar ecologische rol te vervullen. Om een open deur 
in te trappen: de nagestreefde kwaliteitseisen liggen hiervoor een stuk hoger. 

In dat verband treken we de aandacht op de verhoogde Cl-waarden die in de peilbuizen werden 
gemeten (zie ook elders in dit rapport) en die wellicht afkomstig zijn van vervuiling.  Anderzijds is er de 
veelal onderschatte rol van sulfaat.  Op veenbodems speelt die de rol van katalisator in de 
foasfaatvrijstelling.  De belangrijkste impact van rioolwater naar fosfaat toe is anders gezegd niet 
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zozeer de met rioolwater tegevoerde hoeveelheid.  Wel de intern vrijgestelde hoeveelheid als gevolg 
van toevoer van sulfaat met dit rioolwater. 

De VMM was ons in 2006 zeer behulpzaam door gericht alle knelpunten in de waterkwaliteit met 
impact op de meersen op te sporen en partijen bij elkaar te brengen.  We verwijzen voor details naar 
dit rapport. Oplossingen werden door de VMM aangedragen (Lammens, 2007).  Dergelijke 
infrastructuurprojecten kennen een lange doorloop.  Maar door een duideljke prioriteitenstelling en een 
bundeling van krachten is er de afgelopen jaren toch een merkelijke verbetering opgetreden. De 
vuilvracht die nog in het waterlopenstelsel terechtkomt is sterk gereduceerd.  Voorlopig is dit nog 
onvoldoende voor een duurzaam functioneren van de ecosystemen die we op het oog hebben (gezien 
het uitgangspunt ook bijzonder slecht was), maar het traject is ingezet. 

Aquafin liet in 2009 een hydronautstudie uitvoeren, na eerder al ingrepen op de infrastructuur te 
hebben doorgevoerd (Jonckheere (red.), 2009). 

Ook Brugge voerde een paar aanpassingen door aan het rioleringsysteem.    Het overstort aan de 
Groene wijk –het grootste pijnpunt- functioneert nog nauwelijk.  Dit is een basisvoorwaarde om te 
komen tot herstel van de natuurwaarden in het gebied.  Eerder al was de doorvoer van de hele 
Penerandewijk doorheen de Groene wijk naar de meersen toe stopgezet.  Die vuilvracht komt nu 
rechstreeks toe op de collector. 

Meer stroomopwaarts langs de waterloopbeek hebben polderbestuur en gemeente Damme een reeks 
ingrepen doorgevoerd die minder oppervlaktewater toeleiden naar de riolering.  Dit moet de druk op de 
overstorten verlichten.  De Meersbeek is in dat opzicht cruciaal, gezien vanuit die beek zal wiorden 
bevloeid (zie verder).  Doordat deze beek heel wat Fe-rij kwelwater ontvangt zijn de fosfaatgehaltes 
heirin laag.  Als nu ook de stikstofbelasting verder omlaag wordt gebracht dan kan de reeds eerder 
waargenomen BBI 9 worden bestendigd. 

De eerder waargenomen hoge kwaliteit van de Meersbeek is blijkens de laatste meting van 2 mei 
2012 opnieuw teruggevallen naar BBI 7 (schr. med. E. Ghysselbrechts VMM).  Terwijl het Sint-
Trudoledeken BBI 7 haalt aan het meetpunt in de Zeggemansdreef en zelfs BBI 8 meer 
stroomaafwaarts aan de Sint-Lucaskliniek (metingen 1 september 2011).  De Hoofdsloot is zowel aan 
de Koeiedreef als aan de Legeweg in Moerbrugge BBI 8 (meting 2 mei 2012) 

In de loop van 2013-2014 worden grote ingrepen gepland op het rioleringsstelsel aan de 
Astridlaan/Bruggestraat.  Dit moet een verdere verbetering van de situatie bewerkstelligen.  Gezien de 
kwaliteit van het Sint-Trudoledeken momenteel niet bepaald goed is, komt langs die weg nog steeds 
heel wat afvalwater het gebied binnen (bij overtoppen van de dijken, zie hoger). 

4.3.3.6 Grondwater 

4.3.3.6.1 Huidige situatie 
Gezien het Meersengebied een natuurlijke kom is, komt op sommige plaatsen kwel voor. Dit betreft 
zowel kalkhoudende als kalkarme kwel. Gezien de lage waterstanden is de kwel veelal niet meer in 
staat de wortelzone nog te bereiken. Deze kwel is vermoedelijk vooral afkomstig vanuit de hoger 
gelegen dekzandrug, met als meest nabije inzijgingsgebied het kasteeldomein Bergskens. Ze treedt 
vooral uit in de overgangszone tussen zandrug en meersen en op/naast de dekzandrug van de 
Koeiedreef.  Centraal in het gebied wordt de kwel “afgeblokt” door de relatief moeilijk doorstroombare 
moeraskalklaag. 

Het grondwaterpeil schommelt sterk (zie kaartenbijlage 32). Ook bevinden zich heel wat peilbuizen in 
het gebied zelf (zie kaartenbijlage 33a en 33b). 
 
We proberen de globale situatie aanschouwelijk te maken a.h.v. onderstaande figuren. 
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Figuur 123: Een peilbuis in de Assebroekse Meersen (Foto Wim Slabbaert, 2009) 

 

 
Figuur 124: Ringput.  Deze zijn mee ingeschakeld in het grondwatermeetnet (Foto Stijn Borny). 
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Figuur 125: Mediaan, 10 percentiel en 90 percentiel grondwaterstand van een gemiddelde 
piezzometer tijdens een gemiddeld kalenderjaar in de kom van de Assebroekse Meersen sensu 
stricto (figuur overgenomen uit IMDC, 2012) 

 
 

 
Figuur 126: Stijghoogtelijnen van alle piezzometers met langere meetreeksen in de Assebroekse 
Meersen s.l. (fig. overgenomen uit De Becker et al., 2012) 
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Figuur 127:  Geeft de gemodelleerde situatie van de afgelopen 20 jaar weer.  Bemerk hoe diep de 
grondwaterstand wegzakt onder het maaiveld.  En de veenlaag jaarlijks dus maandenlang droog 
komt te liggen. 

 
Enkel in het deelgebied van de Gemene Weiden is er nog sprake van kwel die permanent de 
wortelzone bereikt. 
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Figuur 128: Beeld van 2 september 2004.  Hoewel dit zowat het droogste moment van het jaar is 
(met in de Assebroekse Meersen s.s. grondwaterstanden tot meer dan 1.5m onder het MV) staan 
hier alle greppels nog vol.  Wat meer is, het water stroomt permanent.  Foto Wim Slabbaert, kijkend 
vanaf perceel G41 ongeveer pal naar het zuiden. 

 

4.3.3.6.2 Streefbeeld en toekomstige situatie 
IMDC voorzag in 2012 in een studie die berekent wat de watertekorten zijn, om te komen tot een 
optimale grondwaterstand voor dotterhooiland.  En hoe deze tekorten aan te vullen. 

De studie moest antwoord bieden op volgende vragen: 

- Is er voldoende water beschikbaar in de Meersbeek voor de bevloeiing van de 
meersen? Is het debiet van de waterloop tijdens periodes van droogte, wanneer de 
grondwaterstanden onder het gewenste niveau dalen, voldoende om het tekort door 
verdampingen en infiltratie te compenseren? Is het debiet voldoende voor het volledige gebied 
of slechts voor een deelgebied? 

- Op welk debiet dient het aftappunt op de Meersbeek ontworpen te worden? Kan men 
een basisdebiet op de Meersbeek behouden of moet men het volledige debiet aftappen? Het 
debiet fluctueert sterk. Dient men de capaciteit van het aftappunt voldoende groot te maken 
opdat ook de afvoerpieken kunnen worden afgeleid naar de meersen? 

- Is een buffer (voor gebruik van water in droge periodes) mogelijk, nuttig, realiseerbaar? 
Tijdens natte periodes heeft men overschot, tekorten tijdens droge periodes. Kan men een 
buffer aanleggen in of aan de rand van het projectgebied met voldoende reserve voor droge 
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periodes. Wat is de nodige capaciteit, en kan het water in de buffer worden behouden tot de 
droge periode? 

- Is de waterkwaliteit van de Meersbeek voldoende? Is bijkomende zuivering 
noodzakelijk? Aanvulling met gebiedsvreemd water houdt steeds een risico in van de 
verstoring van de stoffenbalans.  

- Wat is het effect van bevloeiing met oppervlaktewater op de grondwatertafel in de 
meersen? Zullen de grondwaterstanden effectief stijgen door aanvulling van het 
gebiedsvreemd water? Of zal het water infiltreren in de ondergrond onder de aanvoersloten?  

- Welk oppervlaktepeil wordt best ingesteld? Heeft het instellen van een 
oppervlaktewaterpeil in het grachtenstelsel een invloed op de grondwaterstanden?  

 

Figuur 129: Na uitdiepen van de grachten wordt het watertekort aangevuld met het maximaal 
beschikbare debiet vanuit de Meersbeek.  Het resultaat valt op deze fig. af te lezen.  De mediaan is 
de belangrijkste (= de redelijkerwijze te verwachten toestand in een statistisch normaal jaar).  Die 
mediaan komt immers overeen met dotterhooilandcondities.  Volgens deze modellering worden de 
streefdoelen gehaald na herinrichting (zie verder). 
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4.3.3.6.3 Grondwaterkwaliteit 
 

 
Figuur 130: Van het grondwater zijn meerdere analyses beschikbaar.  Bovenstaande figuur geeft 
een grove indicatie: het grondwater heeft een samenstelling die nog het meeste overeenkomst 
vertoont met “echt typisch grondwater” (i.p.v. neerslag of zeewater).  Verdere analyseresultaten: zie 
bijlage. 

 
Opvallend in dit verband zijn de hoge chloridegehaltes.  Die zijn wellicht te wijten aan vervuiling vanuit 
het overstort.  Als dit de bron is dan moeten deze gehaltes binnen enkele jaren flink zijn teruggelopen 
(zeer volatiel element).  Als de gehaltes stabiel hoog blijven klan gezocht worden naar een andere 
oorzaak . 
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4.4 Beschrijving van het biotisch milieu 

4.4.1 Beschrijving van de vegetatie en de belangrijkste actuele natuurtypes 

4.4.1.1 Introductie 
De Assebroekse Meersen zijn van oudsher gekend als bloemrijk hooilandgebied. Dat blijkt ook uit 
floristische gegevens van omtrent WO-II (o.a. streeplijsten van Vandevijvere).  Het betrof merendeels 
Dotterhooiland met plaatselijk bv. ook Kleine-zegge-vegetaties. 

Binnen het visiegebied zijn ook enige oude boskernen aanwezig met interessante bosvegetaties. 

Volgens Martin Hermy (mond. med. dd. 8I'03) waren de Assebroekse Meersen reeds tijdens zijn jeugd 
sterk gedegradeerd.  Het verval van deze waarden moet reeds ten laatste onmiddellijk na W0-II zijn 
ingezet en hing samen met een veranderde abiotiek (droger).  Het had reeds begin de jaren '60 over 
grote delen van het gebied zijn beslag gekregen. Met andere woorden, ook los van  de installatie van 
het verbeterde gemaal in 1977. 

De aanblik van bloemrijk hooiland behoort vanaf de jaren '70 tot het verleden. Op enkele relicten na. In 
het beste geval is er sprake van geïsoleerde vindplaatsen van bijzondere plantensoorten of vage 
floristische verwijzingen naar betere graslanden. 

Nadat het ANB graslandpercelen verwierf en een einde maakte aan bemesting en 
dicotylendodergebruik, kwam geen herstel van het voormalige Dotterhooiland op gang.  De abiotische 
condities zijn immers ongewijzigd t.o.v. het “bemeste tijdperk”.  En die komen overeen met 
Zilverschoongrasland.  Dit levert een evolutie op naar (relatief soortenarme) zilverschoongraslanden.  
Rietgras is vaak aspectbepalend. 

 

Figuur 131: Bemerk hoe Rietgras op de voorgrond treedt in het centrale graslandblok.  In dit stadium 
is nog duidelijk te zien hoe de soort het grasland “inrolt” vanuit de laantjes en zifch ook uitbreid vanuit  
monoklonale vlekken.  Dat is ook al zichtbaar in het perceel ten westen.  De soort gedijt het beste 
onder hooien met nabegrazing (en houdt niet zo van een begrazing vroeg op het jaar).  Wat het 
verschil verklaart tussen deze beelden (orthofoto AGIV 2008) 

Over de Chartreusemeersen kunnen we kort zijn.  Sinds begin jaren 1980 is dit meersengebied 
omgezet naar 40 ha aaneengesloten intensieve maïsakker.  Met eigen (illegale) bemaling.  De 
“vegetatie” beperkt  zich nu tot de typische akkeronkruidflora eigen aan maïsakkers (resistent tegen 
Atrazine).  Op de dekzandrug en palend aan de M. Van Hammestraat waren van oudsher akkertjes 
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aanwezig.  Kleinschaliger weliswaar en met een percelering haaks op de M. Van Hammestraat.  OoK 
deze zijn weggeveegd. 

De beschikbare vegetatiegegevens zijn relatief recent. Er zijn losse opnames (o.a. van Arnout 
Zwaenepoel), eigen vegetatieopnames en losse waarnemingen, een kortstondige 
monitoringsinspanning vanwege het INBO (Demolder et al.) en de vegetatiekartering van Els Ameloot 
uit 2012. 

4.4.1.2 Water- en moerasvegetaties  
De sloten zijn relatief banaal en bevatten vooral ruigtevegetaties.  Ze vallen droog gedurende een deel 
van het jaar. 

Op dit globale beeld bestaan evenwel grofweg twee uitzonderingen. Enerzijds zijn er de sloten op en 
ten oosten van de Koeiendreefdekzandrug (vnl. langs de Weidedreef gesitueerd) en anderzijds die in 
de Gemene Weiden (hoofdzakelijk ten noorden van de Hoofddreef). Die ontvangen duidelijk wel 
kwelwater en blijven het hele jaar door nat. 

Hier vindt men in de winter zeer helder water, lokaal met Fe-bacteriënfilm er boven op.  Deze 
bacteriekolonies verschijnen vanaf ijzergehaltes van 10-6  a 10-5 mol/l Fe. Op enkele beperkte 
trajectdelen (veelal niet meer dan enkele meters op een hele sloot) treden zelfs de bekende 
“spaghetti-bolognese-bacteriën” op.  Dit vereist IJzergehaltes van  0.01 mmol/l Fe.  Deze chemotrofe 
bacteriën groeien nooit virulent genoeg om de sloot geheel te vullen.  Daarvoor is het Ijzergehalte in 
de kwel te laag. In deze grachten treden onbestendig vegetaties op met Waterviolier. We rekenen ze 
tot een rompgemeenschap van de associatie van Waterviolier en Sterrekroos (Callltricho- 
Hottonietum) behorend tot het verbond van Grote  waterranonkel (Ranunculion peltati) in de 
Fonteinkruidenklasse (Potametea). 

Dan zijn er de grachten vol Riet.  In deze context mogelijks een vingerwijzing zijn naar mineraalrijke  
(Fe-rijke ?) kwel. Het lijkt niet onmogelijk dat deze mineraalrijke kwel wel nog "toegankelijk" is voor een 
forse soort als Riet.  Maar in een niet gekuiste gracht met een behoorlijke sliblaag op de bodem niet 
meer volstaat voor b.v. Waterviolier. Nuance: enkel binnen een gebied met dergelijke Fe-rijke kwel, is 
de soort te benutten als kwelindicator. We beweren zeker niet dat Riet een obligate kwelsoort is. 

Anderzijds is Riet is goed te gebruiken als een indicatorsoort voor mineraalrijkere locaties in 
overwegend mineraalarme omgeving.  Ook zonder kwel. Opnieuw is vooral Fe bepalend.  In 
voormalige veldgebieden kan men vaak het spoor volgen van de enige gracht met Riet.  Die wijst dan 
op de watertoevoerroute van veldvijvers of voormalig bevloeid hooiland.  

Riet gedraagt zich in dit opzicht als een echte mineralofyt. Mineralofylen  zijn soorten die hetzij op 
standplaatsen met een hoge grondwaterstand, hetzij op plaatsen met veel mineralen in de bodem 
worden aangetroffen. Voorbeelden hiervan zijn Moerasspirea,  Geldese roos, Parnassia, Es,... De 
aangetroffen vegetaties behoren tot de Rietklasse, meer in het bijzonder tot de Rietassociatie 
(Typho-Phragmithetum) binnen het gelijknamige verbond. Waar deze rietvegetaties droger staan 
(zoals b.v. op enkele bermen het geval is), horen ze eerder bij de Klasse van de natte strooiselruigten 
(Convolvulo-Filipenduletea). 
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Figuur 132:  Er groeit enkel Riet in en langs de toevoergrachten die het gebied bevoeien/afwateren 
(niet in de laantjes). Langs het Sint- Trudoledeken vonden we enkel rietgras. Riet is in sommige 
toevoergrachten teruggedrongen tot enkele vraatvrije zones (zie kaartenbijlage 35) (Foto’s Stijn 
Borny, 2012). 

 
De Eendekroos-klasse (Lemnetea minoris), bij ons enkel vertegenwoordigd door de Eendekroos- 
orde (Lemnetalia minoris).  Ze kan doorheen het gebied op verschillende lokaties worden 
aangetroffen.   Er is niet in voldoende mate van detail naar gekeken om en verdere onderverdeling te 
maken, maar dit  is hier wellicht ook weinig nuttig. 
 
 
In het Sint-Trudoledeken kan pas sinds enkele jaren opnieuw een RG op basis van Puntkroos 
aangetroffen worden.  De soort verscheen voor het eerst opnieuw  in 2002, verdween in 2003 (alle 
leven leek geweken) om vanaf 2004 opnieuw en bestendiger aanwezig te blijven.    Dochy et al., 2002 
troffen in 2000 ook al Gekroesd- en Tenger fonteinkruid aan, evenals Gewoon Sterrekroos.  Hoewel 
de waterkwaliteit nog verre van goed is te noemen, is ze dus toch al net voldoende om opnieuw de 
eerste –vervuilingstolerantste- waterplanten te zien verschijnen.  In de Hoofdsloot wordt deze 
vegetatie al iets meer dan 15 jaar waargenomen en groeit ze in de zomer denser uit.  Waar ze in het 
Sint-Trudoledeker toch een wat onbestendiger karakter vertoont. 
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Figuur 133: Sint-Trudoledeken met Puntkroos, net ten westen van de M. Vanhammedreef (Foto Wim 
Slabbaert). 

 

 
Figuur 134: Idem.  Bemerk ook het pool-riffle-patroon in de zandige bedding. 
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Figuur 135: De Waterloop is de laatste decennia altijd kwalitatief beter geweest.  Nog steeds is dit 
een groeiplaats van Egelskop.  Beeld uit de jaren ’60 voor de aanleg van de wijken (Foto Roland 
Dufoort, staande ter hoogte van de Groene Wijk). 

 
Tijdens een veldbezoek in 2003 werd in de sloot tussen de percelen G41-G42 en G44- G45 Bronkruid, 
Klein kroos en volop Groot moerasscherm aangetroffen.  De vegetatie met Groot Moerasscherm 
behoort duidelijk tot de -niet erg soortenrijke- associatie van Groot Moerasscherm (Apietum 
nodiflori) binnen het Vlotgrasverbond (Sparganio-Giycerion) van de Rietklasse. In de omgeving 
staat ook Waterviolier. 
 
In de beek die tot voor kort het rioolwater van de Penerandewijk en Groene Wijk ontving staat een RG 
van Liesgras (monofaciës).  De verwachting is dat deze vegetatie na ruiming van het aangrijkte slib 
hier het veld gaat ruimen. 
Ze komt ook voor in enkele grachten doorheen de circulaire structuur. Deze RG is indicatief voor 
slibrijke grachten met een permanente en hoge N-imput.  En ze vereist een hogere zomerse 
grondawterstand (dan bv. Rietgras). Daarom maakt ze op de laatste locatie wel kans behouden te 
blijven (grotere bijdrage kwel, grondwaterstand zakt hier minder diep weg). 
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Figuur 136: Kijkend vanop de trambedding naar de Groene Wijk 
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4.4.1.3 Graslanden, ruigtes en tredvegetaties, m.i.v. zeggevegetaties 
De besproken graslandtypes worden in volgorde van nat naar droog gerangschikt (in volgorde: GHG 
en GLG). 

 

Figuur 137:Graslandtypes en hun bijhorend beheer en abiotiek 

Voor de indeling van de vegetatietypes in de Assebroekse Meersen anno 2011, zie kaartenbijlage 34. 

Het Filipendulion (Moerassspirea-verbond, associatie van Moerasspirea en Valeriaan) komt  
enkel voor in de Assebroekse Meersen s.s.  En dan nog uitsluitend in enkele grachten. Bovendien 
slechts onder de vorm van een zogenaamde rompgemeenschap (verder RG).  Dit zijn relatief 
onvolledig ontwikkelde en soortenarmere vormen van het nominale vegetatietype. 

Het Lolio-Potentillion (Zilverschoonverbond) komt voor op de natste, langst overstroomde plaatsen 
of we vinden het op die plaatsen waar (grond)water stagneert. Dit type is best ontwikkeld op de 
diepste plaatsen tussen de voormalige trambedding en de oeverwal langs het Sint-Trudoledeke (blok 
A2). Het verdraagt een merkelijke waterstandsdaling in de zomer. 
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Figuur 138: Zilverschoongrasland op de circulaire structuur.  Bemerk de horsten pitrus (foto Stijn 
Borny, 2012). 

Sleutelgegeven bij het ontstaan van Zilverschoongraslanden, is dat productieve grassen een dergelijke 
langdurige overstroming niet kunnen overleven.  Dit creëert een sterke selectiedruk.  Daarom 
evolueerden de andere zones, die niet of minder lang overstromen dan blok A2 pas later hier naar toe.  
De huidige situatie wordt weergegeven op kaart 35. 

Rietgras kan bij wegvallen van bemesting snel op de voorgrond treden. Omdat Rietgras een forse 
soort is, is het visuele verschil meteen opvallend. Rietgras is bovendien een soort die reeds hoge 
bedekkingen kan bereiken bij relatief geringe overstromingsduur.  Ze stelt immers ook prijs op lage 
grondwaterstanden in de zomer.  Dat is heel goed te zien op onderstaande foto, waar het Rietgras 
zich vooral manifesteert op de ruimingsberm van de gracht tussen perceel x en y.  In de rest van beide 
graslanden zijn Pitrus en kruipende boterbloem aspectbepalend.  (Foto Borny, 2012).   
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Figuur 139: Kijkend vanuit de Meersen naar de Groene Wijk.  Bemerk het grote verschil tussen de 
verhoogde ruimingsberm langsheen één van de belangrikste grachten  en de belendende 
graslanden. 

Minder uitdrogend in het groeiseizoen dan de Zilverschoongraslanden is de Associatie van 
Waterpeper en Tandzaad (Polygono-Bidentetum) binnen het Tandzaadverbond (Bidention 
tripartitae). Het betreft een pioniergemeenschap op plaatsen die in de winter zo lang onder water 
staan, dat de grassen afsterven.  In de zomer vallen deze plekken droog, maar niet al te lang. 
Begrazing helpt om het benodigde 'permanente pionierkarakter' in stand te houden. De oppervlakte 
van dit vegetatietype binnen de Assebroekse Meersen is minimaal. 

Wat het Caltion palustris (Dotterbloem-verbond) betreft, zou het louter speculatief zijn om hier voor 
het gebied naar een dieper gaande indeling te verwijzen. Wegens de jarenlange bemesting en 
verdroging schiet er van dit graslandtype weinig over. Vroeger was dit beeldbepalend.  De “roem van 
het gebied onder biologen” is erop gebaseerd. Opvallende soorten van dit graslandtype zijn 
teruggedrongen tot de slootkanten (Dotterbloem, Echte koekoeksbloem,...).  

In een hoek tussen een verlande sloot en de voormalige trambedding, ligt een puntje dat onbereikbaar 
is voor mestkarren.  Het wordt door runderen begraasd.  Er heerst een grotere kwelinvloed. Hier is een 
afwijkend vegetatietype aangetroffen.  En het geeft, hoewel erg beperkt in oppervlakte, toch een beeld 
waarheen het gebied deels zou kunnen evolueren.   

De beide piepkleine Arsebroekperceeltjes in de Gemene Weiden kunnen nog tot een goed 
ontwikkelde RG van het Calthion palustris worden gerekend.  Zwaenepoel, 1998 informeert ons over 
de evolutie van deze percelen sinds 1985. Het eerste natuurbeheer gebeurde hier door de JNM op 
een vrijwillige basis en bestond vooral uit één jaarlijkse snede na de zaadzetting van de orchideeën.  
Later werd dit beheer overgenomen door de Arsbroekers. Bevlogen en vasthoudende vrijwilligers 
hebben hier een prachtig resultaat neergezet.  Dit relict kan als zaadbron fungeren bij herstel van de 
hooilanden. 
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Figuur 140: Door aanwezigheid van de abiotiek van het ene type en een zaadbank van het andere 
ontstaan er speciale types grasland.  Zoals deze foto laat zien: dat een complex van 
zilverschoongraslanden met dottergraslandelementen - met veel Pitrus (Biezenknoppen) .  Dit is 
momenteel het “beste” perceel van ANB binnen de Assebroekse Meersen s.s. (Foto Stijn Borny, 2012). 

 
Meer stroomopwaarts de Bergbeek en net buiten het visiegebied, ligt het dotterhooiland van Het 
Maandagse. Hier heeft zich door de inspanningen van Natuurpunt op particulier terrein een bijzonder 
mooi Dotterbloemhooiland kunnen ontwikkelen. Een 10-tal jaren geleden kon ANB dit terrein 
verwerven en dit beheer continueren.  Ook hier ligt een genenbron voor de Assebroekse Meersen s.l. 
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Figuur 141:  Grasland in het Maandags, een van de beste Dotterbloemhooilanden in de provincie.  
De laatste jaren rukken grote zegges en Riet wat op (te weinig en te laat gemaaid omwille van de 
weersomstandigheden).  (Foto Stijn Borny, 2012). 

 
Het Alopecurion pratensis (Verbond van Grote vossestaart) is bestand tegen een lage zomers 
waterpeil dan het Dotterbloemverbond.  Het staat in de winter periodiek onder water. Het is een tijdelijk 
vegetatietype.  Het komt voort uit intensieve soortenarme graslanden die flink worden bemest.  Het 
gaat op zijn beurt over in hetzij Glanshaverhooiland/Kamgrasland (niet overstromende groeiplaatsen) 
hetzij Dotterhooiland (overstromende groeiplaatsen).  Het is indicatief voor hooilandgebieden met 
weinig kwel en met slecht onderhouden waterlopen (verzopen in de winter, te droog in de zomer). 

Het type werd bijna uitsluitend ten noorden van de trambedding aangetroffen.  En ten oosten van de 
sloot die het rioolwater ongezuiverde water van de "Groene wijk" en Penerandewijk afvoert. Hier bleef 
in het voorjaar lang rioolwater staan “besterven”. Die problemen zijn recent opgelost en dit 
vegetatietype is al sterk op de terugweg (door een evolutie naar Zilverschoongrasland, zie hoger). 

Wat de tredvegetaties betreft, is de associatie van Engels raaigras en Grote weegbree (Plantagini-
Lolietum Perennis) binnen het Varkensgrasverbond (Polygonion avicularis) in het gebied 
aanwezig. Ook beide andere associaties van dit verbond worden aangetroffen. 

De associatie van Varkenskers en Schijfkamille (Coronopo-Matricarietum) is daarbij zelfs 
vertegenwoordigd door de subassociatie Myosuretosum.  Die laat zich onmiddellijk herkennen door 
de zeer talrijke aanwezigheid van Muizenstaartje (Myosurus minimus). Helemaal in overeenstemming 
met wat wordt aangegeven in Schaminée et al. 1996, wordt deze associatie aangetroffen op de 
overgang van de venige kommen en de zandige oplopende wanden hiervan. Het betreft een 
waardevol, in Vlaanderen geografisch gelimiteerd voorkomend vegetatietype.  Met twee 
zwaartepunten in de verspreiding, nl. in Haspengouw en binnen de driehoek Antwerpen-Mechelen-
Brugge. Dit blijkt ook uit de atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora (Van Rompaey & 
Delvosalle, 1979).  In de meersen vinden we ze langs beide zijden van de trambedding op elke 
slootovergang en elke weide-ingang. Dit komt overeen met de blokken A2 & A3. Op de steile talud van 
de trambedding zelf vonden we ze ook. 
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Muizenstaartje zelf is klein en onopvallend.  Binnen de maand kan de aanblik veranderen van een 
tredvegetatie met Muizenstaartje als haren op een hond, tot een vegetatie die enkel nog op associatie- 
of zelfs verbandsniveau valt te benoemen. Muizenstaartje zelf is maar kort herkenbaar aanwezig. 

n het gebied speelt het tijdstip waarop dieren in de weide worden een belangrijke rol. Muizenstaartje 
en andere soorten doen hun ding vroeg in het jaar, op tredplaatsen van vorig graasseizoen. Van zodra 
de dieren op de weiden komen, wordt deze tredvegetatie binnen de kortste keren de grond in getrapt.  

De Glanshaverassociatie binnen het Glanshaververbond (Arrhenatheretum elatioris) is vooral in 
de bermen aan te treffen.  Ze komt eigenlijk niet als vlakvormig grasland voor in het gebied.  Op 
geschikte plaatsen bevindt zich immers geen hooiland (of enkel bemest hooiland). 

Dit graslandtype is niet bestand tegen overstroming. In de Assebroekse meersen al het vegetatietype 
daarom nooit meer dan een marginale rol spelen (letterlijk en figuurlijk). Zo voorspellen we dat de 
percelen A33 tot A38 op termijn grotendeels uit dit type zullen bestaan (mits 2x hooien).  Gezien dit 
graslandtype niet kan profiteren van het door overstromingswater (doden van de hoogproductieve 
ingezaaide grassen), verlopen de evoluties hier langzamer. In 2002 traden de eerste zichtbare 
veranderingen op.  Aanvankelijk met een inslag—rompgemeenschap van Zachte dravik (monofaciës).  
Een uitzonderlijke maar korte overstroming heeft meegeholpen aan het breken van de dominantie van 
Engels raaigras. 

Ook de oude trambedding is grotendeels als verruigd Glanshavergrasland te karakteriseren.  

 
Figuur 142: Oude trambedding (Foto Stijn Borny, 2012) 

 
 

Kamgraslanden (Cynosurion) zijn virtueel afwezig.  Hoewel men ze in een groot deel van de 
randzone op de standweiden zou verwachten.  Bemesting steekt hier een stokje voor.  Eén enkel 
perceel langs de Hoofdsloot is ten dele Kamgrasland.  Met zelfs een behoorlijk aandeel van de 
naamgevende soort (A69). 
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In de erg intensief begraasde paarde-hobby- weitjes in de rand van het gebied kan Madeliefje 
aspectbepalend zijn in het voorjaar.  Doch deze graslanden zijn veelal nog niet tot het Cynosurion te 
rekenen. 

Nog soortenarmer zijn de vaak jaarlijks) heringezaaide cultuurgraslanden, die eigenlijk "gras zijn onder 
de vorm van een akkerteelt" en aldus nog weinig met grasland te maken hebben. Op Vogelmuur na en 
enkele soorten die ook in andere akkerteelten voorkomen, bevatten deze hooilanden eigenlijk 
nauwelijks enig andere soort dan de cultuurvorm van Italiaans raaigras of de bastaard hiermee met 
Engels raaigras zoals hij werd ingezaaid.  Vegetatiekundig, misschien nog het best op te vatten als 
een volkomen antropogene monofaciës van Lolium spec. s.l. 

Op de stuifzandrug van de Koeiendreef verwachten we graslanden uit de Klasse  der droge 
graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea). Deze zijn voornamelijk. te verwachten 
binnen de Trifolio-Festucetalia ovinae (Struisgrasorde) en meer bepaald in het Plantagini-Festucion 
(Verbond van Gewoon struisgras) sensu Zwaenepoel et al., 2002. 

In de jaren 1970 werd langs de Koeiendreef nog volop Hazenpootje en Brem aangetroffen (mond. 
med. E. Hermy dd. 13 II '03).  Dit was eveneens het geval langs alle dreven van het Beverhoutsveld 
(mond. med. M. Hermy dd. 10 II '03). Het zijn dit soort graslanden waar fraaie, voornamelijk 
geelbloeiende vegetaties (met de typische kleine composieten als Crepis, Hypochaeris en Hieracium) 
zullen verschijnen.  Hierin werd vroeger Grasklokje aangetroffen. Deze soort is nu geheel uit de 
omgeving verdwenen (mond. med. A. Zwaenepoel dd. VIl '03).   Maar Vogelmelk is wel nog talrijk 
aanwezig in de bermen van de Koeiedreef. 

 
Figuur 143: Brem komt enkel nog voor op de grens tussen de Assebroekse Meersen en 
Beverhoutsveld (Het Beverhoutsveld was vroeger een groot heidegebied), (foto Stijn Borny, 2012) 

In het flink hoger gelegen Bergskensbos waren minstens tot in de jaren 1970 Struikheidevegetaties 
aan te treffen (mond. med. M. Hermy dd. 10111'03). Dit bosje (met villa en open plekken) was evenwel 
niet toegankelijk.  Waardoor een precies beeld ontbreekt. Struikheide kwam ook voor ten noorden van 
waar nu de Sint-Lucaskliniek staat. Ze stond daar in gezelschap van Dwergviltkruid en Zandzegge. De 
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hoger gelegen, voorheen zandige weg langs de Z-rand van Bergskens werd in de jaren 1970 
geasfalteerd.  In z'n bermen stonden tal van interessante schrale zure soorten (mond. med. E. Hermy).  
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4.4.1.4 Bossen  
In het visiegebied worden een hele reeks bostypes aangetroffen.  Ze gaan van droog tot zeer nat en 
van lichtere naar zwaardere bodems.  Heel wat van de “betere” karakteristieke plantesoorten uit deze 
bostypes zijn aanwezig.  Dat lijkt verassend. De lange historische aanwezigheid van bos is hiervoor 
verantwoordelijk. 

Elders in het Brugse is het bos veelal recent van oorsprong.  De meeste bossen ontstonden er uit 
voormalige veldgebieden.  Recent kwamen daar verlaten hooilanden bij. 

Deze uitzonderingspositie is te danken aan de Brugse Vaart in de periode 1280-1400.  Hierdoor 
werden waterlopen gecoupeerd.  Er was er al snel onvoldoende water beschikbaar om de 
Schotelaremeers en andere hooilanden in de omgeving omgeving verder te bevloeien.  De laagste 
gelegen percelen bleef men benutten als hooiland, de rest werd omgezet naar bos of zelfs akkerland.  
Ondertussen is van dit boscomplex opnieuw nog maar een fractie over. 

In het westelijke deel van het visiegebied (Steenbrugse bosjes) wisselen de verschillende bodem- en 
vochttypes elkaar relatief fijnmazig en over korte afstand op.  Bovendien zorgen de aanwezigheid van 
zowel veen als moeraskalk ervoor dat ook een bijzonder soortenrijk en zeldzame bostypes als het 
Cirsio-Alnetum zich kunnen ontwikkelen. 

Dat maakt het gebied bijzonder kansrijk om te streven naar hoogwaardig bos.  Vandaar de keuze in dit 
beheerplan (zie verder), om te westen van de Marelbeek een groot aaneengesloten boscomplex te 
ontwikkelen.  Dit bos zal evolueren naar de potentieel natuurlijke vegetatie en het mag zich ook zo 
veel mogelijk spontaan ontwikkelen. 

Vooraleer over te gaan tot de bespreking van de relevante, nog enkele algemeenheden: 

 Uit een vergelijking van het DTM en het historische bodemgebruik blijkt een zeer nauw 
verband tussen de hoogteligging en het grondgebruik (zie ook bespreking Schotelaremeers).  
De bossen in de omgeving van Schotelaremeers waren –op basis van de abiotiek- wellicht vnl. 
essen-iepenbossen 

 Gaversystemen zijn “kalkrijke eilandjes in een overwegend zure zee”.  We weten (uit een 
vergelijking met andere gavercomplexen) dat vaak maar een deel van de bijhorende houtige 
soorten deze geisoleerde gebieden spontaan bereiken.  Ten zuiden van Brugge zijn vooral 
Klimop en Vogelkers gidssoorten voor terreincondities met moeraskalk.  De eerste waar hij de 
kracht heeft tot in de kruin van de bomen op te klimmen.  De tweede louter door zijn 
aanwezigheid. 

 Heel wat van de “goede” soorten komen nog slechts voor in één of enkele bosjes. 
 Het aandeel exoten valt er al bij al nogal mee (vnl. problemen met Tamme kastanje, 

Amerikaanse  vogelkers, Abeel, Corsicaanse den en Douglas).  Er is ook nog heel wat 
populier aanwezig, maar vanzelfsprekend is dit geen probleem i.f.v. de sponatne bosevolutie. 

 Er is wat doorgeschoten hakhout aanwezig. 
 Wij vertrokken bij de classificatie vanuit onze vanuit affiniteit met grasland. Daar is de abiotiek 

(en in de eerste plaats de vochthuishouding) bepalend.  In deze traditie kan een graslandttype 
evengoed op basis van vegetatiekundige en floristische kenmerken worden gedefineerd, als 
op basis van de grondwatercondities aangevuld met een factor beheer (hooien, hooiweide, 
weide). Het is ongebruikelijk dit binnen de bossen te doen.   Anders gezegd, “harde” grenzen 
zijn er niet tussen de verschillende bostypes.  In de graslandsfeer is die oorzaak van ene 
vegetatiekundig verschil duidelijker: al dan niet overstroomd in de winter, overstromingsduur, 
de diepte waarop het grondwater wegzakt in de zomer, zuur dan wel ongeveer neutraal 
grondwater, enz.  Verander één van deze factoren en je schuift door naar een –voorspelbaar 
en vooraf benoembaar- ander type grasland.  In de bossfeer valt het ons daarom veel 
moeilijker op bais van de abiotiek te voorspellen welke bostypes waar zullen verschijnen.  Een 



 

190 
 

prettige uitzondering hierop is de indeling van S. vander Werf uit 1991.  We zijn bij onze 
bespreking dan ook regelmatig hiervan vertrokken.  Maar zo veel als mogelijk worden 
kruisverbanden gelegd naar de indeling van Cornelis 2009. 

 Volgende bostypes zijn de belangrijkste in het visiegebied: Elzenbroekbos met Hop en 
Moerasspirea sensu Cornelis 2009 (Carici Elongatae-Alnetum), Kalk-Elzenbroek sensu van 
der Werf 1991 (Cirsio-alnetum), Essen-elzenbos (met Gevlekte arondskelk) sensu Cornelis 
2009,  Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum), Essen-eikenbos met Gewone salomonszegel 
en Wilde kamperfoelie sensu Cornelis 2009 (Stellario-Carpinetum) en Eiken-Beukenbos met 
adelaarsvaren sensu Cornelis 2009.  Daarnaast treffen we ook nog wat 
Rompgemeenschappen aan. 

 Het is een bijzonder fijne mozaiek van bostypes, vol met overgangen.  Het leek ons daarom 
weinig zinvol te proberen elk perceel met zijn bostype te benoemen. 

 We verwijzen naar de literatuur (vnl. Cornelis, 2009) wat betreft de gedetailleerd beschrijving 
van deze bostypes.  We maken een uitzondering voor het Cirsio-Alnetum,  dat dit in de 
Vlaamse canon niet aan bod komt.  Omdat het bostype in dit beheerplan een zeer belangrijk 
beheersdoel is. 
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4.4.1.4.1 Droge bostypes  
Het gaat om het relatief 'droge' Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum roboris) en het Beuken-Eikenbos 
(Fago- Quercetum) beide associaties binnen het Zomereikverbond (Quercion-roboris) .  Het verschil 
tussen beide bostypes, wordt gemaakt door de aan- dan wel afwezigheid van soorten van 
voedselrijkere (c.q. rijpere) bodems.  De eerste associatie is vooral negatief gekenmerkt (Stortelder et 
al., 1999), terwijl in de tweede soorten als Dalkruid, Hazelaar en Klimop (hier niet alleen als 
bodembedekker,  maar ook als klimmer) het gezelschap komen vervoegen. 

In de classificatie van Cornelis 2009 horen de meeste voorbeelden thuis in het Eiken-Beukenbos.  
Minstens het Eiken-beukenbos met Adelaarsvaren is present. Vooral het subtype met Dalkruid en 
Lelietje der dalen treedt op de voorgrond.  Beide naamgevende soorten zijn aanwezig.  
Adelaarsvaren treedt maar plaatselijk op de voorgrond. 

 

Figuur 144: Forse Klimop in 2013.  Als maatstaf de hand van Wim Slabbaert. Foto Sam Mahieu. 

Vervolgens wordt door Hermy, 1985 een Essen-Esdoornbos onderscheiden (Fytocoenon 28).  Hij 
geeft aan dat het type bijna steeds werd aangetroffen in parkbossen (in de nabijheid van kastelen). 
Dat is hier –een eeuw of zeven na datum- nog steeds correct. De betreffende opname 141, toponiem 
"Eig. Hansens Ass. M." werd door Lut Dernarest gelocaliseerd op het bosje S51. Soms werd dit 
bostype door hem ook aangetroffen in beekbegeleidende bosjes op oeverwallen die waarschijnlijk 
zelden overstroomden.    

Het type komt voor op zwak zurige lemige tot soms kleiige bodem.  Die heeft heeft een gemiddeld 
hoogste winterwaterstand van -40 tot -80cm onder het maaiveld.  Ongeveer de helft van de 
aangetroffen gevallen betrof bebossingen sinds 1860. Terwijl evenwel geen significant verschil tussen 
oude en jongere bossen kon worden vastgesteld.  

Hermy 1985 geeft aan dat dergelijke bossen -indien gelegen binnen de zandleemstreek i.p.v. binnen 
de zandstreek- zouden ingenomen zijn door Carpinion gemeenschappen.  Daarbij noemt hij een 
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aantal soorten die in dit type worden aangetroffen ter illustratie.  Slanke sleutelbloem is beperkt tot dit 
bostype.  Fylaeoenon 28 heeft het grootste aandeel fanerofylen van alle Alno-Padion 
gemeenschappen.   Vooral de boomlaag is in tegenstelling tot andere typen gevarieerd met Es, 
cultuurpopulier en Zomereik, terwijl in de hakhoutlaag Gewone esdoorn, Zwarte els, Hazelaar en Es in 
de helft van de opnames voorkomen.  Vooral Gewone esdoorn is aspectbepalend.  In de struiklaag is 
Gelderse roos dan weer de belangrijkste spontane soort. Met Klimop, Hop en Kamperfoelie zijn drie 
slingerplanten frequent aanwezig in dit type.  Bosanemoon (pres. 78%, bed. 32%), Speenkruid (87% 
en 11%), klimop (65 en 16%) en Aalbes (87% en 13%) bepalen de kruidlaag.  Grote brandnetel, 
Gewoon sterremos (Mnium hornum), Nagelkruid, Salomonszegel, Muskuskruid,  Drienerfmuur, Ruw 
beemdgras, Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Kale jonker, Kleefkruid, Es en Hondsdraf 
zijn alle (in volgorde van afnemende presentie) in meer dan 60% van de opnames vertegenwoordigd.  
Terwijl de belangrijkste differentiërende soorten t.o.v. andere verwante fytocoena dan weer Aalbes, 
Klimop, Gewone esdoorn, Veldiep, Zomereik en Slanke sleutelbloem zijn.  Tenslotte dient vermeld dat 
Zevenblad binnen dit bostype haar optimum vindt in het Vlaams district. 

Het Huystebos is zo’n relatief rijker en droger bostype (vooral S50).  Het bestaat overwegend uit 
middelhout met eik als overstaanders en een behoorlijk aandeel hakhoutstoven van Tamme kastanje.  
Daarin soorten als Dalkruid (veel !), Schaduwgras, Lijsterbes, Hazelaar en Hulst.  In het noordoosten 
gaat het over naar een vochtiger bostype op armere bodem op rabatten (S51).  We verwijzen voor 
details naar Slabbaert, 2003e. 

 

4.4.1.4.2 Vochtige bostypes 
In de vochtige sfeer komen we het Verbond van Els en Vogelkers (Alno-Padion) tegen en meer 
bepaald de associatie Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum).  Indien de oorspronkelijke 
bosstructuur nog intact is, gaat het hier steeds om doorgeschoten hakhout, met een duidelijk 
rabattensysteem.  Dit zijn de plaatsen met voorjaarsflora, waar nog Muskuskruid, Slanke sleutelbloem, 
Gele dovenetel, Bosanemoon en ander fraais te bewonderen valt. 

Tussen beide associaties van het Zomereikenverbond en deze associatie in staan dan het Essen-
Iepenbos (Fraxino-Ulmetum) of Abelen-Iepenbos (Viola  odoratae-Ulmetum) eveneens behorende 
tot het Alno-Padion. 

In de indeling van Cornelis, 2009 komen deze bossen terecht onder het Iepen-Essenbos met Aalbes 
en Groot heksenkruid.  Beide naamgevende soorten zijn aanwezig. 

De boomlaag bestaat nu hetzij uit naaldhout, hetzij -en veel belangrijker- uit populieren.  Soms treden 
exoten sterk op de voorgrond.  Dit neemt niet weg dat er nog een aantal fraaie kleine bosjes zijn, waar 
Es of Zomereik wel op de voorgrond treden.  Lokaal is de hakhoutstructuur (veelal van Es) bewaard 
gebleven.  De oppervlakte van de laatste is evenwel bijzonder gering.  Het zijn op deze plaatsen (bv. 
delen van C31) dat we een heel rijke voorjaarsflora aantreffen. 

De historische aanwezigheid van olm is welbekend in het gebied.  Nog steeds is er wortelopslag aan 
te treffen.  De Craemer (mond. med.) gaf duidelijk aan dat in de buurt van de huidige Olmenstraat 
(‘what’s in a name’) tot na WO-II nog heel wat olm aanwezig was. 

Een ander bijzonder aantrekkelijk en vermeldenswaardig bosje betreft het zogenaamd "Van 
Cailliebos" (=C65 en C66).  Dit ligt langs de Van Cailliedreef, is particulier bezit en niet toegankelijk.  
Hermy heeft bij z'n onderzoek naar de Fagetalia ten zuiden van Brugge hier één opname gemaakt 
(Hermy, 1978).  Dit geeft helaas niet de volledige diversiteit van dit bosje weer .   Hermy noemt dit 
bosje een vochtig loofhoutbos met  in de boomlaag Zomereik, Witte abeel en Es (Hermy, 1978).   Dit 
komt nog steeds overeen met onze eigen bevindingen. 

We vonden zelf enkele aanvullende boomsoorten, terwijl het westelijke deel (palend aan de weg) in de 
tussenliggend periode met een recente populierenkloon werd opgeplant.  Onze 'aanvullende' houtige 
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soorten zijn vermoedelijk slechts schijn.   Hermy voerde in zijn opnamemateriaal een erg strikte 
scheiding door tussen boomlaag, hakhoutlaag en struiklaag.  Slechts soorten uit de eerste categorie 
werden genoemd. 

De aanwezigheid van Vogelkers is -vooral in het voorjaar- opvallend.  Daarnaast werden door ons 
tijdens een veldbezoek dd. 3 qpril 2002 o.a. Aalbes, Speenkruid, Gele dovenetel (L. galeobdolon 
argentum), Hazelaar, Beuk, Hulst, Bosanemoon, Haagbeuk, Muskuskruid en Boszegge aangetroffen. 
Het is ontegensprekelijk een erg interessant bosje en van wezenlijk belang als genenbron voor bij 
herverbossing van het gebied. 

Heksenkruid was in 1978 nog met minsten 2 exemplaren aanwezig.  De soort werd door ons niet meer 
waargenomen. Gezien niet het gehele bosje werd bekeken (privacy bewoners), kan deze makkelijk 
over het hoofd zijn gezien. 

In bosje C40 staat flink wat Muskuskruid en wat verspreide exemplaren Bosanemoon.  In het westen 
vindt men een in het bos indringende rand met een behoorlijk aandeel Dauwbraam, de laatste lokaal 
indicatief voor de moeraskalk in de wortelzone.  In dergelijke bosjes in de omgeving, blijkt dàarnaast 
Aalbes vaak genoeg een betrouwbare gidssoort   Hetzelfde geldt voor Vogelkers, waarvan een erg 
mooi groot scheefgezakt exemplaar middenin het bos staat (met enige verjonging/opslag er rond).  Dit 
biedt in het voorjaar een prachtig zicht. Er is duidelijk sprake van een mull-humus. Gewone esdoorn 
verjongt zich massaal. 

Wat de structuur betreft, is bosje al behoorlijk gevarieerd.  Enkele boomlijken van omgevallen 
populieren verhogen nog de structuurvariatie.  Het merendeel van de omgewaaide bomen (waaronder 
een grote zomereik) zijn slechts begin '03 omgevallen (extreem hoge grondwaterstand, aangevuld met 
felle wind).  

De Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) is hier bij ongewijzigde abiotische omstandigheden een 
Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum) of Abelen-Iepenbos (Violo odoratae-Ulmetum), beide verwante 
associaties binnen het verbond van Els en Vogelkers (Alno-Padion). 

In C36 (de recente bebossing in de Crulmeersch) kan de vegetatie eerder als een ruigte dan als 
bosvegetataie worden benoemd.  Brandnetelruigtes, lokale bramenstruwelen en moerasspirearuigtes 
maken er de dienst uit.  In de oostrand van het middelste kadasterperceel ligt zelfs een brede rietzone. 
Typische bossoorten ontbreken.  Dergelijke vegetatie valt geheel te rekenen tot de zogenaamde 
derivaatgemeenschap (DG) Populus x canadensis [Galio-Urticetea] van de klasse der nitrofiele 
zomen.   

De populieren zelf doen het niet bijzonder goed.  Dit blijkt uit de smalle kronen, natuurlijke 
stamschoning tot grote hoogte, en roestaantasting. Op 8 oktober 2002 stond er al bijna geen blad 
meer op.  Populieren elders in het gebied droegen nog volop bladeren.  De bomen in de noordelijke 
rand zijn ouder en behoren tot een oudere kloon (geen Unal) . 

Het geheel biedt een erg open aanblik (schier 100% doorkijk op oogniveau) met hier en daar 
verjonging van voornamelijk  Es en Zomereik, slechts aangevuld met 2 Gewone esdoorns, enkele 
rozen, vlierstruiken, Sleedoorns en een eenzame Boswilg.  Dit wordt aangevuld met inkele 
doorgeschoten knotwilgen langs de centrale sloot doorheen het bos.  
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Figuur 145: Luchtfoto van 23 VIII 1952.  Bemerk de naast de drie circulaire structuren (met zeer 
zichtbare Grote Helle) ook de jonge toestand van de meeste aanwezige bosjes.  C36 is nog deels 
grasland. 

4.4.1.4.3 Natte bostypes 

4.4.1.4.3.1 Kalk-Elzenbroek: een “specialleke” in de Assebroekse Meersen s.l. 

We willen even inzoomen op het Kalk-Elzenbroek (Cirsio-Alnetum sensu van der Werf 1991).  Dit is 
een bijzonder zeldzaam bostype, dat het moet hebben van de combinatie veen op moeraskalk. 

Bij de meeste vegetatiekundige indelingen verdwijnt dit bostype in de statistische ruis, omwille van zijn 
zeldzaamheid.  Het gebrek aan typische en goed koloniserende kensoorten helpt ook niet bepaald.  
Toch laat het zich op het oog goed onderscheiden.  En het is bijzonder soortenrijk en ecologisch erg 
waardevol.   

Het is gekenmerkt (cfr. Van der werf 1991) door de dominantie van Zwarte els, met ev. enige 
bijmenging van Es en Zomereik.  Grauwe wilg en de bastaard met Geoorde wilg (soms ook Kraakwilg) 
bepalen doorgaans de struiklaag, verder aangevuld met Gelderse roos, Wilde liguster (niet in de 
Assebroekse Meersen s.l.) en hazelaar. 

Zelf vonden we binnen de Vlaamse Vallei aanwezigheid van soorten als Vogelkers, Kardinaalsmuts en 
Wegedoorn karakteristiek. 

Moesdistel en Kleine kaardebol zijn de enige twee “echte” kensoorten.  Door de dispersieproblemen 
die beiden ondervinden (“kalkrijke eilandjes in een zure zee”) zijn ze doorgaans afwezig.  Dat is een 
probleem voor de klassieke vegetatiekunde, die sterk met kensoorten werkt. Ook het gebruikelijke 
computermodel Twinspan focust vooral op kensoorten.  Het Kalk-Elzenbroek rolt bijgevolg niet uit de 
analyses. 

Dat men zeldzaam optredende soorten bij verdere analyses doorgaans achterwege laat helpt 
evenmin. Zie in dat verband b.v. Hermy, 1992.  Op een dataset van iets meer dan 500 opnames, 
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werden soorten die minder dan 6 maal voorkomen niet in de analyse betrokken.  In veel gevallen een 
nutiige vereenvoudiging.  Maar in zeldzame gevallen “verbergt de ene trein de andere”. 

Ook het benoemen van een centrale (sub)associatie inops leidt ons ditmaal niet uit het dal, gezien het 
net een gemiddeld soortenrijker type betreft. 

De vegetatiekunde botst hier op haar grenzen.   

Het Kalk-Elzenbroek is een vegetatietype dat soms dubbel zo soortenrijk is als de overige verwante 
elzenbroekbossen.  Op het zicht is er daarom wel een merkelijk verschil.  Je haalt het er met enige 
ervaring zo uit.  Zeker in het voorjaar, wegens het kleurrijke aspect. 

4.4.1.4.3.2 Beschrijving van het Kalk-Elzenbroek: door de bomen het bos nog zien. 

We grijpen even terug naar de referentieliteratuur terzake.  Om een klaar beeld te krijgen van dit 
bijzondere vegetatie-element. 

De plaatsing binnen het systeem van de Vegetatie van Nederland is moeilijk (Stortelder in Schaminée 
et al., 1999). Men vernoemt het wel, maar enkel om te melden dat het in Nederland vermoedellijk niet 
voorkomt. Enkel een moerasbosje bij kasteel Cortenbach ten westen van Heerlen is volgens Stortelder 
et al.n, 1999 kandidaat.  Het zelfde gebied kruiste ons pad al eerder, in de zoektocht naar 
referentiegebieden voor moeraskalk.  Van der Werf, 1999 noemt nog drie andere voorbeeldlocaties: 
Noorbeek, Terworm en Cotessen.  En suggereert dat er nog wel meer te vinden zijn. 

Mocht het in Nederland voorkomen, dan hoort het volgens Stortelder et al., 1999 thuis in het Alnion 
Glutinosae (verbond van de Elzenbroekbossen). O.i. lijkt het nog het meest op de subassocatie 
ribetosum nigri van het Elzenzegge-Elzenbroek.  Daar valt om meerdere redenen iets voor te zeggen. 

Enerzijds zit dit bostype wat op de wip met het Alno-Padion (d.i. het iets drogere Elzen-
Vogelkersverbond).  Zo plaatst Doing het Kalk-Elzenbroek in de Eiken-Beukenklasse (Doing, 1962).  
Dit doet ook Dirkse in de bostypologie die hij afleidt uit de 4e Nederlandse bosstatistiek (Dirkse, 1993). 

Martin Hermy verwijst in z'n bostypologie van binnen-Vlaanderen naar een bostype dat als typisch 
mag worden beschouwd op moeraskalk (Hermy, 1985).  Helaas is het door een fout(geplaatst) 
leesteken in de tekst een kleinigheid onduidelijk welke ons bijzonder aanbelangt.  Met name welke 
soorten het verschil markeren (als differentiërende  soort) tussen het “gewone” Ruigtekruiden-
Elzenbos” (overeenkomend met het Carici elongata-Alnetum) en het “fylaeoenon 33 Ruigtekruiden-
Elzen-Essenbos met Dauwbraam” (meest verwant met het Cirsio-Alnetum) enerzijds; of het 
onderscheid maken tussen beide genoemde en alle andere aangetroffen bosgemeenschappen 
anderzijds.  Dit is niet zonder belang: in het ene geval duidt de soort een verschil aan waarbij 
moeraskalk de enige variêrende parameter betreft.  In het andere geval duiden ze op een verschil in 
allerlei abiotische omstandigheden (zonder moeraskalk). De enige zekerheid bestaat erin, dat de 
tweemaal genoemde Grote keverorchis, Dauwbraam en Boskortsteel beide differentiërend zijn voor 
beide vormen van onderscheid.  Koninginnenkruid is met zekerheid enkel differentiërend t.o.v. het 
nauwverwante Ruigtekruiden-Elzenbos. Wat betreft Slanke sleutelbloem en Fissidens taxilollus is dit 
onduidelijk. Vermoedelijk zijn deze enkel differentiërend t.o.v. beide Ruigtekruiden-Elzenbossen. 

Meerdere bronnen wijzen op een presentie-optimum van Koninginnekruid in het Kalk-Elzenbroek. 

In ieder geval is het door Hermy onderscheiden type met Dauwbraam soortenrijk (gemiddeld 38 
soorten in de opname).  Dirkse, 1993 noemt dit bostype het op één na soortenrijkste van alle (in het 
kader van de 4e Nederlandse bosstatistiek in het land aangetroffen bostypes).  De soortenrijkdom is 
met gemiddeld 26,7 soorten per m² meer dan twee maal zo hoog als het landelijk gemiddelde. 
Precieze vergelijking van de cijfers is moeilijk, omdat het bostype niet steeds op precies dezelfde 
manier wordt afgebakend.  Maar het geeft overduidelijk een trend aan.  Die trend tot opvallend hoge 
soortenrijkdom vinden we ook terug bij de bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest (Roelands, 
2001).  Doe onderscheid het Cirsio-Alnetum eveneens. 
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Hermy, 1985 stelt in zijn doctoraat het “type 33” gelijk met de subassociatie Symphytetosum van het 
Cirsio-Alnetum sensu Noirfalise en Sougnez, 1961.  Er is uit dit doctoraat een opname bekend van dit 
bostype uit het visiegebied.  Ze draagt nr. 163 (“Bos te Steenbrugge (V.d. Walle)”) en is afkomstig uit 
de oostelijke rand van S23.  M. Hermy herinnerde zich nog dat hij bij deze opname moeraskalk in 
boorbereik had aangetroffen. 

Hermy, 1985 noteert dat in deze bossen tot voor 1970 (eventueel langdurige) winterse overstromingen 
plaatsvonden en dat ten tijde van zijn onderzoek (1e helft jaren '80) het grondwater in de winter vaak 
tot dicht bij het maaiveld kwam.  Het betreft merendeels (beide types samen) hakhoutbosjes, waarin 
Zwarte els en in mindere mate ook Es de hakhoutlaag beheersen.  Wordt het type met Dauwbraam 
apart genomen, dan is de presentie net omgekeerd, doch slechts met een gering verschil tussen 
beide. De overstaanders zijn doorgaans populier, soms Zomereik en in mindere mate Es, of 
combinaties van deze drie.  Daartussen staan in de lage hakhout- en struiklaag vooral Gelderse roos 
en minder vaak ook Salix x multinervis, Rode kornoelje, Hazelaar en Sleedoorn.  De bodemtextuur 
varieert en het merendeel van de opnamelokaties was in 1850 reeds bebost. Van de aangetroffen 
soorten kon slechts met Boszegge een duidelijk verband worden waargenomen met oud-bos lokaties. 

Het komt in de Moervaartdepressie s.l. onvolledig tot vrij goed ontwikkeld voor (met soorten als 
Eenbes, en gidssoorten als Kardinaalsmuts, Wegedoorn, Hazelaar en Dauwbraam).  Deze conclusie 
is voor onze rekening.  Ze werd getrokken op basis van gegevens aangereikt door M. Hermy (mond. 
med. M. Hermy 2003), Verstraete Arne (mond. & schr. med. dd. X'03, zie ook Verstraete, 2000) en 
schr. med. dd. 4XI'04 vanwege Paul Vanden Brempt (Hazelaar).  En werd aangevuld met eigen data.  
Een goede plek om dit bostype in het voorjaar te bekijken is het Osbroek bij Aalst. Maar we vonden 
het evengoed terug in het Torfbroek, hier zelfs met Moesdistel (zie ook Vyvey, 1980), de Vinderhoutse 
bossen, gavertjes langs de E-40 in Lotenhulle (Aalter) en op tal van andere plaatsen. 

Gezien de jonge leeftijd van de meeste locaties, is dit type doorgaans nog onvolledig ontwikkeld.  En  
is er de opvallende aanwezigheid van enkele -weliswaar bij dit bostype horende- ruigtesoorten.  Deze 
komen deels voort uit een na-ijleffect (vanwege de gebruikelijke voorgeschiedenis als hooiland).  
Hoewel veel van die soorten ook in het Cirsio-Alnetum zelf thuishoren, compliceert dit de 
vegetatiekundige positiebepaling nog eens extra.  

Zo onderscheidt  Hermy, 1985 een basisgemeenschap Ranunculus ticaria- Urtica diocia van het 
Circaeo-Alnetum.  Hij noemt dit het ruigtekruiden Elzen-Essenbos.  Tegenwoordig zouden we 
waarschijnlijk van een rompgemeenschap spreken.  De beschreven situatie ontstaat uit bebossing van 
grasland, of door bosbouw of ontwatering gedegradeerd oud bos.  Twee door hem gemaakte 
opnames met het eigen toponiem "Mazelbeekbos" behoren hiertoe (de nrs. 454 en 455).  Hij vermoedt 
dat één of beide van deze opnames uit perceel C40 afkomstig zijn.  In het hakhout domineren steeds 
Es , direct gevolgd door Zwarte els, terwijl in de boomlaag populier deze rol opneemt. Van een 
hakhoutstructuur valt in dit bosperceel momenteel nog nauwelijks iets te merken.  O.i. is perceel S31 
een veel waarschijnlijker kandidaat dan C40 (Hermy was zo lang na datum niet meer geheel zeker van 
de locatie). Verder komen Grote brandnetel (gemiddelde bedekking 26%), Muskuskruid (8%), 
Hondsdraf (7%) en Kleefkruid bijzonder veel of frequent voor.  Voornaamste voorjaarssoorten zijn hier 
Kale jonker, Galeopsis spec., Nagelkruid, Moerasspirea, Bosandoorn en bramen.   

4.4.1.5 Muurvegetaties 
Op de brug over het St-Trudoledeken in de Koeiendreef is een rompgemeenschap van de Muurvaren-
klasse (Asplenietea trichomanis) aanwezig, nl de RG Asplenium ruta-muraria [Tortulo-
Cymbalarietalia]. In mensentaal een muurvegetatie die haast uitsluitend bestaat uit Muurvaren. 
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Figuur 146: Ook op ander bruggen binnen het gebied kan deze muurvegetatie aangetroffen worden 
(Foto Stijn Borny, 2012).  Zolang de muren maar niet periodiek overstromen. 
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4.4.1.6 Het gebied volgens de Biologische waarderingskaart 
De stuifzandrug van de Koeledreef staat aangeduid als een complex van Bs (akkers op zandige 
bodem), Hp en Kb. Het deelgebied Gemene Weiden staat als een complex van Hp, He, Hf (natte 
ruigte met moerasspirea), Bs, Kb(s,p) gekend. In het randgebied spreekt Lcl BWK van Bs, Hx, Kq (hier 
bedoeld als serres). In de westrand zijn eveneens enige bosjes aanwezig met natuurlijk hun eigen 
BWK-typering. In deze zone vinden we zo Os (zuur eikenbos), Ob (zeer zuur eikenbos), Fb (zuur 
beukenbos en eiken-beukenbos), Lhi (populierenaanplant met ruigtekruidenondergroei), Va (alluviaal 
essen-olmenbos), Vm (mesotroof elzenbos met zeggen), Vn (nitrofiel alluviaal elzenbos), Un (minder 
dichte bebouwing in een omgeving met nog veel "natuurlijke" begroeiing en Ha (struisgrasvegetatie op 
zure bodem).  

 

4.4.2 Flora 
Op systematische wijze zijn weinig gedetailleerde (b.v. op perceelsniveau) historische gegevens 
beschikbaar van het gebied.  Zeker als het over gegevens van voor 1990 gaat. Er is ons één 
gedetailleerde bron bekend van omtrent 1800.  We konden er zelf helaas niet over beschikken.  Dit  
boekje werd geschreven omtrent door een apotheker Drypondt en handelt over over kruiden in de 
Assebroekse Meersen.  Willy Decraemer heeft dit (via de gelijknamige en nog steeds bestaande 
apotheek te Brugge) ooit mogen inkijken.  Er zou ook een exemplaar zich bevinden in de Nationale 
Bibliotheek “Albertina” in Brussel. 

Wel zijn er op verschillende tijdstippen soortenlijstjes van ‘het gebied’ gemaakt, waarvan het nu soms 
moeilijk is de precieze grenzen vast te stellen. Binnen het voorgestelde visiegebied zitten nu niet 
alleen de Assebroekse Meersen s.s., maar ook de Gemene Weiden en de Loweiden vervat, maar ook 
de randgebieden/ inzijgingsgebieden voor zover zij voor een duurzaam beheer van het gebied 
noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn enkele streeplijsten beschikbaar van voor 1972, waarvan dankbaar 
gebruik is gemaakt (Delvosalle L., 1955, 1957, 1966; Kesteloot E., 1947; Stieperaere & Delanghe 
1970, Vande Vijvere 1942, 1943, 1945, 1959; Vandevijvere & Delanghe, 1942). 

Naast de geschreven data werden enkele interviews afgenomen van bevoorrechte getuigen, om het 
beeld te vervolledigen.  Daarbij bleken vooral de gesprekken met Martin en Eric Hermy erg nuttig en 
leverden en schat aan informatie op, niet alleen floristisch.   

Wat de actuele toestand van het gebied betreft, dat naast de kleine “bewaard gebleven” gedeeltes in 
de slootranden ( waar mogelijk ook de kwelinvloeden nog sterker spelen) het armoede troef is 
geworden. Een hele reeks soorten is nog slechts aan te treffen in de randen of slaan na werken aan 
de sloten spontaan terug op. Soorten als Blauwe knoop b.v. worden door Masschaele (Masschaele, 
1998) ‘nog vrij verspreid in het gebied’ genoemd. Riet- en Brede orchis trof hij sporadisch aan, maar 
van andere soorten (zoals moeraskartelblad) noemt hij de toestand (hoogst) precair, terwijl een 
structureel belangrijke soort als Blauwe zegge door Masschaele onder ‘veel voorkomende soorten 
langsheen sloten en voedselarme vooral hooiland’ wordt geklasseerd. We kunnen ons moeilijk 
voorstellen dat dit een correct beeld van de toenmalige toestand betrof, vermoedelijk was het 
gebaseerd op gedateerde externe bronnen. Zo werden noch Blauwe Knoop, noch Moeraskartelblad 
door ons waargenomen. Ook het onderzoek van aandachtsoorten in het Brugse draagt hiertoe de 
nodige argumenten aan. Masschaele kwam in ieder geval op in totaal zo’n 300 soorten hogere 
planten.  Met de aanvullingen tot op heden komen we op ongeveer 400 soorten. 

In 2000 en 2001 werd door het ANB geconstateerd dat de floristische vervlakking zich verder 
doorzette. Zo is Dotterbloem nauwelijks nog buiten de perceelsranden aan te treffen, maar daarnaast 
zijn andere bijzondere soorten (als b.v. Muizenstaartje) wel nog talrijk aanwezig. Met het verwerven 
van de eerste percelen en het instellen van een herstelbeheer, zijn evenwel zeer snel (onmiddellijk in 
2002) belangrijke wijzigingen in de positieve zin waar te nemen. Het is verbazingwekkend hoe b.v. een 
zeer intensief uitgebaat grasland op één jaar tijd, als gevolg van een veranderd beheer en een 
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overstroming, op één jaar tijd nagenoeg geheeld een erg grote stap naar de witbolfaze lijkt te hebben 
gezet. 

Uit verschillende overzichten kan worden opgemaakt dat de waardevolle kenmerkende soorten veelal 
gebonden zijn aan vochtige (kwel)omstandigheden. Van de groep kenmerkend voor natte, matig 
voedselrijke graslanden is ongeveer 60% van de Vlaamse soorten aanwezig. Gelukkig zijn het net die 
soorten van vochtigere omstandigheden, die grotendeels relatief kunnen voortbestaan in de zaadbank. 
Waar deze soorten in het gebied ondertussen verdwenen zijn of onder druk staan, zijn de kansen tot 
herstel met ander woorden relatief groot. 

Concluderend kan worden gesteld dat de waarde van het gebied momenteel de potentie betreft, die 
zeer hoog is. 
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4.4.2.1 Soortgewijze bespreking hogere planten 
Enkele interessante soorten worden hieronder besproken. Het zijn soorten die of op de rode lijst staan 
of bijzonder karakteristiek zijn voor het gewenst milieu of om andere redenen een korte bespreking 
waard leken. Met de betrekking tot de historische gegevens, dient beseft te worden dat men vroeger 
zelden of nooit de wegen verliet. Ook relatief recent was dit nog het geval.  Men kan m.a.w. historische 
data niet zondermeer vergelijken met de huidige: inventarisatietechniek en –inspanning verschillen 
merkelijk. 

4.4.2.1.1 Met uitsterven bedreigd 
Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) 
Geheel verdwenen uit het gebied, evenwel nog aanwezig in de Leiemeersen te Oostkamp (langs de 
overzijde van het kanaal Gent-Brugge gelegen). Gezien de actuele kwaliteit van de graslanden en de 
geringe zaadvoorraad waarover deze soort beschikt, is deze soort niet snel terug te verwachten. 
Masschaele, 1998 noemt de soort in z’n soortenlijst. Naar onze mening lijkt deze melding gebaseerd 
op complicatie van oudere soortenlijsten en niet op z’n toenmalige aanwezigheid. De soort verspreidt 
zich vlot met maaigereedschap, zodat herkolonisatie van de nabij Leiemeersen of door een 
gespecialiseerde natuurbeheersaanemer op termijn niet uit te sluiten valt. 

4.4.2.1.2 Bedreigd 
Bokkenorchis (Himantoglossum hircinium) 
Volgens de gegevens van Eric Hermy bevindt de soort zich op de spoorwegbedding ter hoogte van 
G30/G31, ze staat hier in een ruig glanshavergrasland.  
 

 
Figuur 147: Bokkenorchis  (Stijn Borny, 2012) 

 
Geelhartje (Linum catharticum) 
Deze soort is vermoedelijk verdwenen, deze soort hoort eigenlijk thuis in enigszins op kalkrijke 
graslandsituaties en in vochtige schrale graslanden met kalkinvloeden (‘blauwgraslandachtige’ 
situaties). Het is bij uitstek ene fosfaatvlieder. Het is onwaarschijnlijk dat deze soort hier in droge 
omstandigheden voorkwam (deze zijn alle oppervlakkig ontkalkt). Gezien tenger en weinig 
concurrentiekrachtig tegenover forse grassen, dient naar de soort te worden gezocht op sloottaludjes 
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in de Gemene Weiden en in beide ‘Arsebroekperceeltjes’. We konden elders vaststellen dat deze soort 
doorgaans over een voldoende zaadbank beschikt en vaak als eerste (zelfs nog in de pioniersfase) 
gunstig reageert op herstelbeheer.  
 
Krabbescheer (Stratiotes aloides) 
Een opvallende soort.  We beschikken over weinig preciese gegevens. Er is een herbariumexemplaar 
bekend uit de 19de eeuw (herb. Emile Michel (MEISEHER 784) met de vermelding “Steenbrugge 10-7-
1898’ (op cit. In Denys, 1997). Recenter waarnemingen zijn niet bekend, noch verdere gegevens over 
de precieze vindplaats dan wel standplaatsvereisten. Deze soort was toendertijd helemaal niet zo 
zeldzaam als nu. Een plant die tegenwoordig nogal eens door goedbedoelde recreanten wordt 
‘losgelaten’ in natuurgebieden. 

4.4.2.1.3 Kwetsbaar 
Dwergviltkruid (Filago minima) 
Deze karakteristieke soort komt voor in erg korte en schrale vegetaties van het dwerghaververbond en 
werd het laatste decennium niet meer waargenomen. Dit hoeft niet te betekenen dat ze geheel 
verdwenen is. Hoewel het optimaal habitat van deze soort erg gereduceerd is, kan ze misschien nog 
op de voormalige trambedding of nabij het kasteeldomein Bergkens over het hoofd zijn gezien. Leo 
Declerq nam de soort in de eerste helft van de jaren 1970 waar op de zanderige stukken naast de 
kliniek en naast de koninkrijkzaal van de Jehova-getuigen (mond.med). Martin Hermy (mond. med.) 
noemt ze ‘massaal’ in de jaren 1970 in de villawijk ten noorden van Sint-Lucas, ze stonden er samen 
met de Struikheide en Zandzegge.  Een goed beheer van de schrale droge percelen  (met voldoende 
intensieve begrazing en dynamiek) kan de soort wellicht doen terugkeren. 
 
Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) 
Kwam vroeger in het gebied voor, dat blijkt uit een tekst van Roly, die ons niet onder ogen kwam 
(mond. med. L. Declerq). Dit hoeft niet te verwonderen gezind de historische data over Krabbescheer 
in de onmiddellijke omgeving, een soort waar Kikkerbeet opvallend vaak samen mee voorkomt. 
 
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) (zie kaartenbijlage 34.1a en 34.2a) 
Ratelaar kleurde bij momenten de hooilanden geel.  Dit was nog het geval tot in de jaren 1980 in de 
Gemene Weiden waar de soort een laatste bolwerk had in G12 (mond. med. E. Hermy, Anonymus, 
1997). Vroeger in de jaren 1970 zag het er geel van in G26. Ook stond ze talrijk in (samen met Kleine 
ratelaar) in G56. Daarbij werd de laatste, hoewel minder talrijk toch op minstens enkele honderden 
exemplaren geschat (mond. med. L. Declerq). 
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Figuur 148: Grote Ratelaar (Dirk Dedeyn) 

 
Er was een eenmalige opflakkering in de berm van de M. Van Hammestraat in 1985 of ’86 (mond. 
med. L. Declerq). Dezelfde bron geeft nog aan dat de bermen toen nog niet met een maaibalk werden 
gemaaid. 
  
Grote ratelaar werd in 2002 door ons teruggevonden, net ten zuiden van de trambedding (A28), het 
betrof toen slechts een handvol planten. Uitzetting lijkt onwaarschijnlijk om volgende redenen: 
 Er waren overduidelijk delen van het grasland waar zich in korte tijd een massavegetatie zou 

hebben ontwikkeld indien uitgezaaid. Dit was evenwel niet het geval niet.  De eerste vondst betrof 
een handvol planten. 

 Het is nog steeds de enige vindplaatsconcentratie in het gebied stroomopwaarts langs de 
Koeiendreef, bij herintroductie waren waarschijnlijk meerdere graslanden ineens ‘behandeld’. 

 De eerste exemplaren stonden mooi langs de hoogte van het denkbeeldig vloedmerk. 
 Gezien hun geclusterd voorkomen, leek het zeer wel mogelijk dat ze aan één exemplaar van het 

jaar voorheen waren ontsproten.  
 Bij navraag bleken er geen geruchten rond herintroductie de ronde te doen. 
 
Tegen deze these spreekt, dat er in het gehele bovenstroomse gebied geen bronpopulaties waren 
bekend. Ondertussen raakte evenwel bekend (mond. med. Luc Maene op cit. In Slabbaert 2003) dat in 
het Stedelijk Reservaat “De Gemene Weidenbeek”, kort daarvoor massaal Grote ratelaar was 
opgedoken. Ze was onbedoeld meegekomen met de maaimachines van de Landschapswacht. Gezien 
onder welbepaalde omstandigheden water vanuit dit gebied in de Assebroekse Meersen kan 
terechtkomen, lijkt ons dit een denkbare bronpopulatie. Veel waarschijnlijk echter is het heroptreden te 
wijten aan immigranten vanuit de onmiddellijk stroomopwaartse Boelaredreef. Daar kreeg de soort -
eveneens met gereedschap van de Landschapswacht- voet aan de grond. Momenteel verkeert deze 
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kleine populatie in een ruige berm niet echt in optima forma (mond. med. F. Jonckheere dd. 7X’03). Er 
is nog een andere kleine populatie op identieke wijze tot stand gekomen nabij de Veldmolen, in een 
andere dreef van het Beverhoutsveld. Het is dus samenvattend niet ondenkbaar dat via afwatering en 
vervolgens de overstroming één zaadje op deze wijze aanleiding gaf tot de actuele populatie in de 
meersen zelf. In ieder geval moet de bronpopulatie gering zijn of de kans dat vanuit de bronpopulatie 
zaad in de Assebroekse Meersen terecht komt. Anders  zou zeker met uitzonderlijke overstroming in 
januari 2003, Grote ratelaar ondertussen ook massaal elders zijn opgedoken. 

Naast de gevonden exemplaren door ANB in perceel A28, wees Eric Hermy (mond. med.) op de 
uitbreiding die reeds had plaatsgevonden naar percelen A39 en A39b toe. De soort werd door hem 
ook aan de overzijde van het Sint-Trudoledeke aangetroffen in perceel A54. Dit was ongetwijfeld een 
gevolg van de winterse overstroming en de sifon onder het Sint-Trudoledeke, die voert water aan dat 
eerst over perceel A28 stroomde en komt kort bij de aangetroffen planten uit. 

Kortom, de soort leek onstuitbaar bezig aan een opmars. Binnen de graslanden waar ze werd 
aangetroffen, komt ze slechts voor in eens smalle strook tussen de zone waar Glyceria 
aspectbepalende is en de zone die nu in een witbolfase verkeert (dus tussen het Zilverschoongrasland 
en het te ontwikkelen dotterbloemgrasland/ glanshavergrasland). Ondertussens is de soort opnieuw 
verdwenen. 

Kleine ratelaar (Rhinantus minor) 
Van deze soort werd door Filip Jonckheere in de periode tussen 1980 en nu aangetroffen in C2.32.23. 

In de jaren 1970 stond ze talrijk in (samen met Grote ratelaar) in G56. Hoewel minder talrijk dan grote 
ratelaat werd de toenmalige populatie toch op minstens enkele honderden exemplaren geschat (mond. 
med. L. Declerq). 

Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicalis) 
Deze is niet meer in het gebied aanwezig, maar kwam in de eerste helft van de jaren 1970 voor langs 
de Laureinedreef (mond. med. L. Declerq). Ze zou nog op de voormalige trambedding kunnen worden 
aangetroffen of in de rand van een pad op de zandige delen van Bergskens. 

Kleine Valeriaan (Valeriane dioica) 
Een -helaas niet precies gedateerd- krantenknipsel naar aanleiding van de grootschalige illegale 
werken van  Agrobos in de Chartreusemeersen vermeldt deze soort. In dit krantenbericht, geschreven 
op basis van een persbericht van Kris Decleer, wordt gesteld dat er op dat moment nog slechts twee 
locaties met deze soort in de provincie zijn (Anonymus, datum onbekend). Leo Declerq vult deze 
gegevens aan met de mededeling dat langs een ondertussen verdwenen slootje in C06 tot 1986-’87 
zeker 12-15 exemplaren stonden. In de perceelsrand stonden op deze locatie ook Blaaszegge, Echte 
koekoeksbloem, Dotterbloem, Poelruit, Schildereprijs en Zeegroene muur (mond. med. L. Declerq). 
Volgens E. Hermy stond in G24-G25 zelfs tot de 2de helft van de jaren 1990 nog Kleine Valeriaan. 
Deze soort is zeker verdwenen. Alle historische vindplaatsen werden door ons bezocht en de soort 
werd niet meer aangetroffen. In vergelijkbare situaties waar kwel tot aan het maaiveld reikt op de flak 
van een dekzandrug (zoals bv. De Vossenholde Meersen te Maldegem) is ze van vroeger bekend.   

De soort was ook uit de omgeving gekend.  Het Libri Picturati (een verzameling prachtige aquarellen) 
kwam omtrent 1560-1570 tot stand, wellicht in opdracht van de heer van Moerkerke.  Het noemt de 
soort als “…ad riorum fossarumq. margines haud infrequens est: et cum alibi, tum in intinere quo 
Moerkerch a Middelburgum…” (de Koning et al. (red.), 2008). In het tijdperk voor de bemesting van 
hooiland was de soort weid verspreid in de gavertje van de omgeving. 
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4.4.2.1.4 Zeer zeldzaam 
Draadzegge (Carx lasiocarpa) 
Vyvey, 1980 meldt dat de soort nog slechts op enkele plaatsen in de Kempen voorkomt (met o.a. Het 
Buitengoor), naast enkele locaties in Lotharingen. Hij vermeldt daarbij dat ‘de vindplaatsen ten zuiden 
van Brugge zouden verdwenen zijn’. Dit zou wel eens wel betrekking kunnen hebben op een vroegere 
vindplaats in de Assebroekse Meersen. Zwaenepoel meent evenwel dat dit mogelijk betrekking heeft 
op nog een andere locatie (mond.med.). 
 
Rietorchis (Dactylor praetermissa) 
Hoewel naderhand twijfel rees over de werkelijke aanwezigheid van deze soort (mond. med. A. 
Zwaenepoel), geeft Patrick Geldhof ze op voor de Gemene Weiden uit de eerste helft van de jaren 
1970. Gezien de wisselende soortinzichten in deze groep van orchideeën is het moeilijk hier achteraf 
een oordeel te vellen.  Herbariummateriaal is niet beschikbaar. 
 
Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus) 
Deze soort is in Vlaanderen vooral bekend van de Zegge te Geel, waar ze een laatste bolwerk heeft. 
Er zijn daarnaast nog een reeks (eerder erratische) waarnemingen. Zo meldde Paul Vanden Brempt 
dat de soort in 2000 bij Wetteren werd gevonden en in de jaren 1990 bij Oordegem. Anonymus, 1997 
citeert gegevens van L. Declerq en Kris Decleer (beide uit 1991) waaruit haar voorkomen zou blijken 
uit de Gemene Weiden. De vindplaats werd niet gespecifieerd. L. Declerq kon op onze vraag de 
precieze vindplaats lokaliseren: het slootje in de W-rand van perceel G54, waar het de grens vormt 
met G50 en G51. De soort werd hier door hem in de eerste helft van de jaren 1970 aangetroffen, 
samen met Klein bronkruid. Dit wordt bevestigd door Patrick Geldhof, weliswaar zonder precieze 
standplaats binnen de Gemene Weiden (mond. med.). 
 
Enkele jaren gelden werd de soort na graafwerken opgemerkt langsheen de Merlebeek.  Natuurpunt 
heeft daar recent een 10-tal ha eigendom verworven en zal deze met aandacht voor deze soort 
beheren.  Dit biedt perspectieven op een duurzame populatie in de onmiddellijke omgeving.  
 
In De Vegetatie van Nederland (Schaminée et al., 1995) wordt een Associatie van 
Klimopwaterranonkel (Renunculetum hederacei) beschreven binnen de Fonteinkruidklasse. De 
nochtans er gespecialiseerde standplaatsbeschrijving die hierbij wordt weergegeven, past als gegoten 
op bepaalde locaties die lokaal niet zeldzaam zijn in de Gemene Weiden. Deze soort beschikt over 
een zaadbank en is ook in staat om op plagplekken uit historisch zaad opnieuw op te slaan, zoals we 
konden vaststellen in De Zegge en ons werd bevestigd door de conservator (mond. med. Marcel 
Verbruggen dd.1996). Deze kan met ander woorden na herstelbeheer nog steeds worden verwacht in 
de toekomst. 
 

4.4.2.1.5 Zeldzaam 
Bleke zegge (Carex pallescens) 
Meer dan een handvol exemplaren zijn er niet meer aanwezig in het gehele gebied. Ze wordt nog op 
een beperkt aantal plaatsen aangetroffen.  Ondermeer in een slootrand ten noorden van de 
trambedding (tussen A39a en A39b, tegen de trambedding aan bij de duiker).   Ze heeft een 
zaadbank.  De soort is minder zeldzaam dan de rode lijst suggereert. 
 
Kruipend stalkruid (Ononis repens) 
Door Jonckheere et al., 2002 in de berm van de Michel Van Hammestraat gevonden. 
 
Waterkruiskruid (Senecio aquaticus) 
De soort is geheel verdwenen uit het gebied.  Is een belangrijke doelsoort in de te herstellen 
Dotterhooilanden.  Volgens een door Kris Decleer verspreide perstekst ten tijde van de werken van 
Agrobos in de Chartreusemeersen kwam deze soort toen nog voor. Nadien werd ze niet meer 
waargenomen.  Ze komt evenmin nog voor in het Calthion van Het Maandagse.   
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4.4.2.1.6 Vrij zeldzaam 
Blaaszegge (Carex vessicaria) 
Begin deze eeuw was de soort teruggedrongen tot 0.5 m² in een slootrand nabij de voormalige 
trambedding (in de rand van A39)  Daarnaast stond nog één plant in A83. Vroeger was Blaaszegge 
ongetwijfeld veel ruimer verspreid. In de slootrand tussen G31 en G32 trof Leo Declerq ze aan in de 
eerste helft van de jaren 1970. Ze stond er in gezelschap van Zwarte zegge, Zeegroene muur, 
Schildereprijs, Egelboterbloem en Poelruit. In dezelfde periode stond ze in de gracht naast A12- A13 
evenals naast A39c. En ze groeide tot 1986-’87 in een nu verdwenen slootje in C06 (mond. med. L. 
Declerq). 
 
Slanke waterbies (Eleocharis uniglumus) 
Enkel uit het verleden bekend (Anonymus, 1997). Werd recent niet meer waargenomen. Verwarring is 
mogelijk met gelijkende soorten die wel nog in het gebied aanwezig zijn. Daarom is blijvende aandacht 
voor Slanke waterbies gepast. 
 
 
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) 
De laatste waarneming uit het visiegebied is een streeplijst gemaakt op 15IV’1945 en 13V’1945 door 
apotheker Van de Vijvere in hok C2.32.24. Leo Declerq heeft deze soort in de eerste helft van de jaren 
1970 nog gezien net buiten het visiegebied.  Dit was nabij de Canadaring (mond. med. L. Declercq) 
(wellicht (ondermeer) volgend kadasterperceel: Brugge, 22e afdeling Asssebroek, sectie C, 396m3). In 
deze zone treedt behoorlijk wat kwel op.  De Gemene Weiden liggen maar 300m verder. 
 
Op dezelfde locatie, maar niet in noodzakelijk in elkaars gezelschap, groeide ook Aardbeiklaver. Beide 
soorten hielden hier stand tot 1987, toen dit lot landbouwgrond werd gekocht door Geert Stael en 
bebouwd. 
 
 
Muizenstaart (Myosurus minimus) (zie kaartenbijlage 34.1d) 
Een klein juweeltje, dat vaak onopgemerkt blijft.  Muizestaartje bloeit erg vroeg en verdwijnt snel.   
Hierbij geholpend doordat Muizestaartje vooral op weidedoorgangen staat.  Ze groeit bv. over duikers 
in een zone van de weide die wel erg wordt vertrapt, maar niet zo erg dat de bodem geheel kaal is 
(zoals b.v. wel het geval is bij weide-ingangen). In de Assebroekse Meersen vinden we haar vooral –
maar niet uitsluitend- tussen de voormalige trambedding en de Vijfweegse. Muizenstaart is in blok A3 
op nagenoeg elke weide-ingang of overbuisde beekovergang nog aanwezig, evenals op het talud van 
de voormalige trambedding (binnen de prikkeldraad).  M.Hermy (mond.med.) vond muizenstaartje in 
de jaren 1970 ook aan de ingang van perceel A50 (dit is in de NW-hoek hiervan). 
 
Deze soort heeft een beperkt areaal in Vlaanderen met vindplaatsconcentraties in deze streek, de 
ruime omgeving rond Gent, de omgeving van Oudenaarde, de Dendervallei en de Fruitstreek. Elders 
in de veldgebieden is ze ook aan te treffen op verslempte akkers.  
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Figuur 149: Muizenstaart (Edward Debbaut) 

 
Waterpunge (Samolus valerandi) (zie kaartenbijlage 34.1f) 

Slechts op 2 locaties werd waterpunge recent nog aangetroffen (en wel uitsluitend in 2003). We 
vonden deze mooie plant in een brede verlande sloot in de oostrand van perceel A86 (op een steil 
talud naar de veldweg in de O-rand).  Een tweede vindplaats bevond zich in de W-rand van A68.  
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Figuur 150: Waterpunge (Johannes Jansen) 

 
In de eerste helft van de jaren 1970 was de soort reeds bekend van op het voormalige stort in Boelare 
in een voormalige zandwinningsput (mond. med. M. Hermy). Dit heeft betrekking op perceel B53. Er 
wordt de laatste jaren een merkelijke toename van deze soort op inlandse vindplaatsen vastgesteld. 
 
Kandelaartje (Saxifraga tridactylites) 
In het voorjaar geeft Kandelaartje kleur aan de voormalige trambedding. 
 
Schildereprijs (Veronica scutellata) 
Patrick Keisebilck nam samen met Leo Declercq Schildereprijs waar in 1981 (perceel G41). Er bestaat 
ook een dia van deze vondst (schr. Med. P. Keisebilck dd. 15XII’03). In de eerste helft van de jaren 
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1970 was er reeds een vondst door dezelfde zegsman in perceel G31, hier samen met Zeegroene 
muur (mond. med. L. Declerq). Maar ook langs de slootkant van G31 en G32 trof hij ze aan, evenals in 
een ondertussen verdwenen slootje in C06, langs A12-13 en langs A39c. Er is een recente vondst uit 
2003 bekend van F. Jonckheere pal ten noorden van het pompgemaal uit S74 of S75 (schr. med.). 
Van dezelfde zegsman bekwamen we ook twee kwartierhokken waar hij de soort de laatste 25 jaar 
waarnam: C2.32.23 en C2.32.41. 
 
Zelf troffen we de soort enkel in het deel van de Assebroekse Meersen s.s. ten noorden van het Sint-
Trudoledeke. 
  

4.4.2.1.7 Onvoldoende gekend 
Dit betreft  een categorie in de Rode Lijst waarvan bv. de systematiek onduidelijk is. 
 
Brede orchis (Dactylhorriza fistulosa) (zie kaartenbijlage 34.2c) 
Orchideën waren vroeger niet zeldzaam. Brede orchis is nu teruggedrongen tot 3 perceeltjes, geschikt 
rond een kruispunt van twee veldwegen: G43, G-83 en G84. 
 
Leo Declerq wist te melden dat in de jaren 1970-1980 bij werken regelmatiog de zode werd verstoord 
in de percelen G41 en G45 (mogelijks ook in aanpalende perceeltjes).  Vaak staken orchideeën 
daarna tijdelijk de kop op (mond. med. L. Declercq).  Het is onduidelijk om soort het ging. 
 

 
Figuur 151: Brede orchis (onbekend) 

Padderus (Juncus subnudulosus)  

Padderus is eerder een soort van kalkmoeras.  Dat succesiestadium is in Assebroek al lang 
verdwenen. Het is onduidelijk wanneer Padderus zelf verdween.  Ze is bij herstelbeheer niet dadelijk 
terug te verwachten. Geschikte locaties van toen zijn nu villawijken.  
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4.4.2.1.8 Soorten met lokale relevantie 
 

In dit overzicht passeren alle soorten de revue die genoemd worden als flora- aandachtsoorten in de 
natuuraandachtszone ten oosten van Brugge (Jonckheere, 2004). Daarnaast worden enkele planten 
behandeld die indicatief zijn voor standplaatsfactoren die er in de Assebroekse Meersen s.l. toe doen.  

 
Wilde bertram (Achillea ptarmica) (zie kaartenbijlage 34.2c) 
Door ons werd Wilde betram enkel aangetroffen in de overgangszone tussen Beverhoutsveld en de 
Assebroekse Meersen (= op de rand van de kom). Dat is dus een verschil met vroeger, want ook in de 
Gemene Weiden was ze voorheen verspreid aanwezig. Leo Declerq meldt van de 2de helft van de 
jaren 1970 vindplaatsen langs de wegjes op het Sint-Trudoledeken, langs de Grote dreef en op het 
wegje tussen G80 en G81, maar ook in G83 (mond. med. L. Declerq). 
 

 
Figuur 152: Wilde bertram (Marc Detollenaere) 

Filip Jonckheere vulde dit historisch beeld aan met twee waarnemingen door Paul Bogaert uit de rand 
van het visiegebied. Met enerzijds een locatie aan het Maandagse (langs de NZ- lopende dreef ten 
zuiden van het LTI tussen B13 & B16) en anderzijds aan Boelare (het kruispunt van de weg met de 
eerste dreef net ten oosten van waar de Hoofsloot de weg kruist, in de Z-rand van B72). Wilde betrtam 
houdt hier telkens stand in ruige, hoog opgaande glanshavervegetaties. 
 
Het overzicht met de actuele verspreiding in de natuuraandachtszone ten oosten van Brugge spreekt 
(op gezag van Zwaenepoel, 2000) van vier bermen in het Beverhoutsveld (Jonckheere, 2004).  Met 
name de Beekstraat, de Molen-, Beverhoutsveld- en Smettedreef herbergen een populatie.  Door 
Jonckheere zelf werden in 1997 3 exemplaren werden aangetroffen langs de Meyersdreef 
(Jonckheere, 2004). Ook in de wegbermen van de Michel Van Hammestraat en de Koeiendreef 
werden in 2001 door Jonckheere planten gevonden.  
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Eric Hermy vond in de zomer van 2004 een reeks groeiplaatsen in de bermen van kleine landwegen in 
de Gemene Weiden. 
 
Dit alles maakt dus dat het niet uitgesloten is dat Wilde bertram uit deze relictpopulaties weer opduikt 
in één van de graslanden onder natuurbeheer.  Venige graslanden maken de meeste kans. Bij een 
hooilandbeheer zonder bemesting is Wilde bertram in het deelgebied van de Gemene Weiden zelfs tot 
op vandaag snel in staat in aantal toe te nemen. 
 
Muskuskruid (Adoxa moschatellina) (zie kaartenbijlage 34.2b) 
Verspreid aanwezig in de bosjes van de W-rand van het Chartreusegebied en de Steenbrugse 
boszone. Zo komt ondermeer voor in perceel C40. Doorgaans is duidelijk dat het om relictpopulaties 
gaat. De soort ging de laatste decennia achteruit wegens achterstallig hakhoutbeheer en inplanting 
van exoten (licht minnende soort). 
 
“Grote geknikte vossestaart” (Alopecurus x brachystylus Peterm., synoniem A. x hybridus) 
Dit is de bastaard tussen Geknikte- en Grote vossestaart (Lambinon et al., 1998).  Ze werd in het 
gebied enige jaren geleden als dusdanig herkend in percelen A39 en A40 door Arnout Zwaenepoel 
(mond. med. dd., 2000).  Grote geknikte vossestaart houdt zowel kwa standplaatsvereisten als 
uiterlijke kenmerken het midden tussen beide ouders.  In de meersen treedt ze op als gidssoort voor 
Grote ratelaarstandplaatsen. 
 

 
Figuur 153: Grote geknikte vossenstaart (Wilfried Van Heddegem) 

 
 
Amsinckia (Amsinckia micrantha/lycopsoides) 
Dit adventief werd ergens in de laatste 25 jaar aangetroffen op de wegberm in Boelare waar 
Struikheide tot in de jaren 1980 heeft stand gehouden (mond. med. M. Hermy). Ze werd gevonden op 
het eerste kruispunt van deze dreef ten noorden van de Veldkapellestraat. 
 
Bosanemoon (Anemona nemorosa) (zie kaartenbijlage 34.2a) 
Deze soort is verspreid aanwezig in de bosjes van de W-rand (Steebrugge).  Veelal is dit op de 
overgang van de meersen naar de hoger gelegen dekzandgronden. Zelfs waar ze voorkomt is 
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Bosanemoon veelal niet bijzonder talrijk.  Hoewel dit op de kleine oppervlaktes (b.v. in de noordelijke 
helft vanS51) wel het geval kan zijn. 
  
Grote moerasscherm (Apium nodiflorum) 
In de Gemene Weiden present.  Ze is hier indicatief is voor (veelal bestendig stromend) kwelwater in 
slootjes. 
 
Stinkende ballote (Ballota nigra subsp. foetida) 
Een onprettige geurende soort.  Ze staat op de steilrand (= onder de prikkeldraad) net ten zuiden van 
de Kerkdreef (in A30) .  En dus op enkele meters van de voormalige trambedding.  
 
Haar voorkomen is mogelijks adventief. Deze soort staat immers in vele overhoekjes in de buurt van 
menselijke bebouwing, maar dan op kalkrijke bodems. Ze staat ook langsheen veedriften.  Waardoor  
toch de kans bestaat dat ze op deze plek al lang deel uitmaakt van de plaatselijke flora. 
 
Boskortsteel (Brachypodium silvaticum) 
Een eerste waarneming van deze typische oude bossoort op kalkhoudende bodem kwam in 2003 uit 
het Van Calliebos C66 (C2.32.41) (F. Jonckheere, schr. med. dd. 2003). Zelf konden we ze hier in 
2004 eveneens waarnemen. 
  
Zwanebloem (Butomus umbellatus) 
Momenteel is deze mooie bloei geheel verdwenen uit de meersen. 
 
Patrick Keirsebilck hoorde van W. Decramer dat de soort vroeger in het gebied voorkwam. Maar kon 
geen tijdstip of precieze locatie meedelen (schr. Med. P. Keirsebilck dd. 15XII’03). Met behulp van Leo 
Declerq (mond. med.) kon de laatste vindplaats worden achterhaald.  Deze sloot ligt in de oostrand 
van de percelen C35 & C39 (en langs de W-rand van blok C0). Nog steeds volgens dezelfde bron was 
dit ook naar de kennis van Bruno Callebout de enige vindplaats was van Zwanebloem in het gebied.  
Kris Decleer noemt de soort in zijn schrijfsels over de vernietiging van het Chartreuzegebied. 
 
Daarnaast staat de melding van E. Hermy (schr. med.) dat tot ongeveer 20 jaar geleden de soort in de 
Hoofdsloot aanwezig was (ter hoogte van de Veldkapellestraat in het Beverhoutsveld). Deze locatie 
gaat minstens terug tot de eerste helft van de jaren 1970, want toen werd ze reeds gezien door M. 
Hermy (mond. med.). 
 
Hennegras (Calamagrostis canescens) 
Er bestaan aanwijzingen, dat deze soort voor enkele decennia de voornaamste verruigingsindicator 
was binnen grote delen van het gebied. Nu is de soort nagenoeg verdwenen.  Filip Jonckheere nam 
de soort in de periode 1980-2004 nog waar in de volgende kwartierhokken: C2.32.23, C2.32.24, 
C2.32.32, C2.32.4 en C2.32.42 (schr.med.). 
 
Haar rol werd overgenomen door Rietgras, die grotere grondwaterschommelingen beter verdraagt.  In 
die zin is deze wisseling van de wacht een indicatie van de verdroging die het gebied na WO-II 
onderging.  
 
De verandering is ook betekenisvol op een ander vlak: Hennesgras is een exponent van “verruiging 
binnen het systeem”, terwijl Rietgras een idicatie levert van “verruiging buiten het systeem”.  Hiermee 
bedoelen we dat in het ene geval de verruigende soorten sporen met een extensiever beheer en niet 
zozeer met veranderende milieuomstandigheden.  Sommige van die ruigtesoorten vertonen dan nog 
steeds een hoge natuurwaarde of zeldzaamheid. In het andere geval veranderen de milieufactoren 
wel. Die laatste verandering leidt doorgaans tot nivellering: overal in Vlaanderen de zelfde 
omstandigheden.  Dit betekent zeer voedselrijk: én N én P in ruime mate aanwezig, pH relatief 
neutraal,… De verruigingsindicatoren die dan optreden zijn ubiquisten met geringe ecologische 
waarde. 
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Waar in het eerste geval hernemen van het aloude (maai)beheer kan volstaan zijn in het tweede 
scenario forsere ingrepen nodig om opnieuw de doelvegetaties te bekomen. 
  
Struikheide (Calluna vulgaris) 
In Boelare wist M. Hermy de soort nog aanwezig in de jaren 1980-1985 in één wegberm.  Het betrof 
de berm tussen de W-grens van blok B4&B5 en de Beverhoutstraat, maar ook over de 
Veldkapellestraat in de W-rand van blok B9.  Ook op die allerlaatste plek was ze al voor 2000 
verdwenen. 
 
Dotterbloem (Caltha palustris) (zie kaartenbijlage 34.1c) 
Dotterbloem erg schaars geworden binnen het gebied.  Dit geldt trouwens voor de hele 
natuuraandachtszone ten oosten van Brugge (Jonckheere, in druk).  Ze komùt er nog enkel in de 
Assebroekse Meersen en de Bergebeekvallei voor. Zelf troffen we ze in de Assebroekse Meersen met 
de jaren steeds minder aan.  We hebben ze tussen 2000 en 2005 uit de laatste percelen weten 
verdwijnen.  Nu komt ze nergens meer in het grasland voor, enkel nog in de slootrand. 
 

 
Figuur 154: Dotterbloem (Erik Toorman) 

Leo Declerq wees ons op een opmerkelijk historisch verschil tussen de Chartreuzemeersen en de 
Assebroekse Meersen. Volgens deze zegsman was Dotterbloem merkelijker algemener in het eerste 
gebied, voor wat betreft de eerste helft van de jaren 1970. Volgens Martin Hermy (mond. med.) kwam 
Dotterbloem wel degelijk voor binnen de Assebroekse Meersen en geeft twee concrete locaties: A26, 
de noordelijke helft van A17 en de daaraan palende Z-rand van A13. Dezelfde bron vulde dit 
verspreidingspatroon verder aan met waarnemingen uit de jaren 1972-1980 in Boelare. De 
Dotterbloemen bevonden zich midden in een perceel dat paalt aan de Hoofdsloot (B57). Op beide van 
de door M. Hermy genoemde locaties waren ze vergezeld van zegges.Tenslotte is er de vindplaats uit 
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dezelfde periode in een ‘zeer nat grasland’ langs de Van Cailliedreef (C55) (mond. med. M. Hermy).  
Dit is nu een ruig populierenbos met bijmenging van een hele reeks exoten. 
Dalmatiëklokje (Campanula portenschlagiana) 

Dit klokje werd slechts recent voor het eerst in Vlaanderen gemeld. Filip Verloove trof ze aan in 
meerdere populaties op de oude Leiemuren te Kortrijk (Verloove 2001 op cit. In Verloove 2002). Ze 
wordt er een obligate soort van oude muren in verstedelijkt gebied genoemd. Verloove meldt in zijn 
overzicht van ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen (Verloove, 2002) dat de soort nog steeds 
slechts van een beperkt aantal opgaven is gekend.. Ze groeit net buiten het visiegebied talrijk op het 
kerkhof van Ver-Assebroek. 
 
Grasklokje (Campanula rotundifolia) 
Jammer genoeg nog een fraaie soort die we recent zijn kwijtgespeeld. Ze is ook nagenoeg geheel 
verdwenen in het Brugse (mond. med. R. Allemeersch dd. 4VI’03).  
 
Vermoedelijk kon deze soort vroeger worden aangetroffen op de hogere rug van de Koeiendreef, doch 
ontbreken ons precieze gegevens. De laatste waarneming dateert van september 200, waar enkele 
exemplaren werden gespot aan de voet van een beuk ca. 200m ten noorden van Rijckeveldebos 
(Jonckheere et al., 2002), bij controle in 2003 bleek de soort verdwenen. Gelukkig is het een soort die 
beschikt over een zaadvoorraad (Zwaenepoel, 1998). Daardoor bestaat een kans dat ze na 
herstelbeheer opnieuw opduikt op de Koeiendreefdekzandrug.  In de erst avn het gebied zal veel 
afhangen van bijkomende verwerving.  De geschikte percelen zijn helaas ook bij hobbyisten erg zijn 
gegeerd. 
 
Laatste vond Filip Verroens vond Grasklokje langs de oude spoorwegbedding doorheen de Gemene 
Weiden (ter hoogte van de percelen 88-89) (schr. med. dd. 31I’04). Ook E. Hermy en R. Dufoort 
bevestigen het recent voorkomen van deze soort langs de spoorweg ten zuiden van Bergskens (tot 
minstens 2000).  Nadien werd het stil. 
 
Pinksterbloem (Cardamire pratensis) (zie kaartenbijlage 34.2e) 
De Pinksterbloem is welbekend om zijn voorjaarsaspect in vochtige weiden.  Het is een icoon van de 
‘lente’ in agrarische benutte graslanden. 
 
Deze soort heeft snel gereageerd op het stopzetten van de bemesting. 
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Figuur 155: Pinksterbloem (Erik Pannier) 

 
Zandzegge (Carex arenaria) 
Stuivend zand of beter “niet geheel gefixeerd” zand is wat Zandzegge nodig heeft. Volgens Martin 
Hermy (mond. med.) was Zandzegge in de jaren ’70 talrijk in de omgeving van de Sint-Lucaskliniek.  
Al deze plekken zijn verdwenen onder een villawijk. 
Stijve zegge (Carex elata) 
De soort heeft waarschijnlijk een historische bijdrage geleverd aan de vervening van het gebied.  Het 
is bovendien –samen met Klimop- een van de beste indicatorsoorten voor gavers.  In het visiegebied 
is Stijve zegge nog steeds verspreid aanwezig (vnl. in de rand van waterhoudende grachten). 
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Groot heksenkruid (Circaea lutetiana) (zie kaartenbijlage 34.2g) 
Deze is karakteristiek voor oude bossen (Hermy, 1978). Binnen het visiegebied komt ze beperkt voor 
binnen de Steenbrugse bosjes (in de eerste helft van 1970 vooral langs de Vuile Wegel tussen S23, 
25, 30 & 31, mond. med. L. Declerq) en het Van Cailliebos (C66). Filip Jonckheere gaf C2.32.41, 
C2.32.23 en C2.32.41 op als hokken (waarnemingen vanaf 1980), zonder precieze 
standplaatsspecificatie. 
 
Wateraardbei (Comarum palustre) 
Deze soort was in de eerste helft van de jaren 1970 aanwezig net buiten het visiegebied, nabij  de ZO-
hoek van het Zeven-Torentjes domein, langs de overzijde van de weg (= ‘depressie van Bergskens’). 
Zie ook de § over Waterdrieblad. Het betrof een eerder marginaal grasland, laaggelegen en venig, dat 
ondertussen werd opgehoogd en bebouwd.  Hierdoor is de populatie definitief verloren (mond. med. 
Patrick Geldhof). Het terrein, dat zeker 1 m lager lag als de naast gelegen weg, werd toendertijd 
gehooid. De soort werd aangetroffen in gezelschap van Pijptorkruid, Stijve zegge, Zwarte zegge, 
Hazezegge, Kruipganzerik, Tormentil, Blauwe knoop, Egelboterbloem, Schildvruchtereprijs, 
Zeegroene muur, … (mond. med. L. Declerq). 
 
Lelietje-van-dalen (Convollaria majalis) 
Enkel aanwezig in de W-rand van S51. Ze werd door M. Hermy reeds in de jaren 1970 op dezelfde 
plek aangetroffen (mond. med.).  Verwildering is niet uit te sluiten. 
 
Holpijp (Equisetum fluviatille) (zie kaartenbijlage 34.1f) 
Door ons werd de soort niet meer aangetroffen. Filip Jonckheere trof ze wel aan in een sloot enkele 
honderden meters pal ten noorden van het pompstation (Jonckheere, 2004).  
 
Deze kwelindicator is zeldzaam in de streek. Jonckheere noemt de Assebroekse Meersen en 
omgeving de belangrijkste populatie in Houtland. Een tweede belangrijk gebied situeert zich volgens 
hem in de omgeving van de lage heuvelrug van Aalter met kwelzones in de buurt van Herstberge, 
Wingene en Ruislede. Gezien het bij dit eerste gebied slechts om twee locaties gaat (naast genoemde 
sloot enkel nog het Calthion van het Maandagse), is duidelijk hoe precair de situatie in de regio actueel 
is. 
 
Waterviolier (Hottonia pallustris) (zie kaartenbijlage 34.1a en 34.2a) 
Hij kleurt de grachten met veel kwel en duikt vooral op bij het schonen van de grachten.  Zoals een 5-
tal jaar geleden ten oosten van de Koeiedreef het geval was bv. in de oostelijke randslot van A12). 
 
Binnen het visiegebied zijn er twee zwaartepunten in de verspreiding.    Waterviolier staat in de 
Gemene Weiden en ten oosten van de Koeiendreef. Dit zijn meteen ook de enige actuele locaties. 
 
Vroeger (1ste helft van de jaren 1970) kwam deze soort voor in een grachtje tussen G35 en G36, in de 
centrale sloot in blok A5, in blok C2, in de oostelijke randsloot van C35 & C39. De grootste populatie  
bevond zich evenwel in het ondertussen grondig gewijzigde blok C0, voornamelijk in een sloot tussen 
C05 en C02. Op deze laatste locatie werd de soort regelmatig (jaarlijks?) doodgesproeid, de plant 
kwam echter telkenmale terug (mond. med. L.Declerq). 
 
Waterviolier is een soort die uitsluitend CO² als koolstof benut.  Ze is daarom een betrouwbare 
indicator voor CO²-rijk kwelwater. Dit ontstaat in het visiegebied doorgaans als met carbonaat beladen 
(kwel)water vanuit het kalkrijke dekzand.  
 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) (zie kaartenbijlage 34.2c) 
Enkel in de Gemene Weiden is Waternavel nog aanwezig.  En wel in de Assebroekperceeltjes. Hier 
doet hij het behoorlijk. Roland Dufoort gaf aan dat Waternavel ook nog wordt gevonden op ‘ een 
perceel tegenover de ‘Gemene Weiden’, langs de overkant van de spoorwegbedding’ (schr. med. 
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III’04), de precieze plaatsbepaling is onduidelijk. Ook nog in de sloot langs de W-rand van G60 en G64 
(mond. med. Leo Declerq ). 
 
Vroeger stond ze ook in de Assebroekse Meersen ss. zelf.   Zo ondermeer in de slootrand langs A13.  
Dit was in de jaren 1970 een afwijkend perceel, doordat er ‘… minder grote agressieve grassen 
stonden’ (mond. med. L. Declerq). Vooral Hennegras fungeerde toen als verruigingsindicator. 
 
Gevleugelde hertshooi (Hypericum tetrapterum) 
De soort leek verdwenen uit het gebied, maar werd door ons teruggevonden in juli 2003, nabij een 
opname met waterpunge.  Welliswaar slechts 1 exemplaar. De plant staat hier op een overduidelijke 
kwelplek ( bij het zuidwestelijke hoekpunt van de Groene Wijk (A-31)). 
 
Zandblauwtje (Jasione montana) 
Vroeger ongetwijfeld talrijk (b.v. op droge graslanden van de Koeiendreefrug). Op heden slechts 
sporadisch en onbestendig aan te treffen.  Zo ook op de voormalige trambedding. Jonckheere (in druk) 
vermeldt dat vermoedelijk heel wat vindplaatsen verloren gingen bij de villaverkavelingen nabij de 
Zeven Torentjes en het kasteeldomein Bergskens  Voorheen stonden hier een tal van Thero-Airion 
soorten (mond. med. M. Hermy dd. 10III’03). Zandblauwtje zelf werd b.v. nog in 1993 opgetekend, 
naast een woning in aanbouw nabij het AZ Sint-Lucas. 
Het groeide in de onmiddellijke omgeving ook langs de voormalige spoorweg naar Eeklo, waar het 
verdween bij het vootrgaande vegetatiesuccessie. Nu komt het alleen nog bestendig voor in de 
ruimere omgeving van Rijckevelde en tussen de spoorwegbedding en de Weidestraat (schr. med. E. 
Hermy). 
 
Deze soort kan op droge stuifzandgronden opnieuw worden verwacht bij het stopzetten van het 
agrarische beheer (bemesting) en het verhogen van de dynamiek (bv. door graven of begrazing). 
 
Veldrus (Juncus acutiflorus) 
Ook deze is enkel nog in de Arsebroekpercelen te vinden.  Die perceeltjes zijn dan wel weer zeer 
indicatief voor de ontwikkelingsmogelijkheden tot fraaie kwel beïnvloede graslanden. 
 
Vroeger was deze soort ook minstens aanwezig in perceel G56, G97, G98b, (mond. med. L. Declerq).  
 
Door Filip Jonckheere is er ook een waarneming uit de periode 1980-2004 uit C2.32.23.  Onduidelijk is 
waar precies. 
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Figuur 156: Veldrus (Dirk Hennebel) 

 
Beemdkroon (Knautia arvensis) (zie kaartenbijlage 34.1b) 
Af en toe duikt beemdkroon op in de berm van de voormalige trambedding of langs de Koeiendreef. 
De soort kan opnieuw uitbreiden door een goed bermbeheer toe te passen.  De laatste jaren loopt dit 
trouwens behoorlijk goed.  Waardoor ook soorten als vogelmelk kans zagen uit te breiden. 
 
Gele dovenetel (Lamium galeobdolon ss. en L.g. subsp. argentatum) (zie kaartenbijlage 34.2d) 
Dit is een erg fraaie stenotope bossoort. Ze is slechts zeer lokaal aanwezig is en in kleine aantallen. 
Op één locatie (ten westen van bosje C40) is de soort overduidelijk uitgezet.  Wellicht in de marge van 
een illegaal buitenverblijf.  Dit blijkt uit de habitus van de aangetroffen planten: ze behoren tot de 
subspecies argentatum. 
 
Margriet (Leucanthemum vulgare) 
Waar Margriet alle bermen op de rijkerestandplaatsen hoort wit te kleuren is ze momenteel nagenoeg 
verdwenen uit het gebied.  Enkel op de voormalige trambedding of spoorweg durft ze nog wel eens 
onbestendig opduiken. 
  
Vlasbekje (Linaria vulgaris) (zie kaartenbijlage 34.1b) 
Momenteel enkel nog aanwezig op de dekzandrug van de Koeiedreef (onder de prikkeldraad als wel in 
de bermen van de dreef zelf) en de voormalige tram- en treinbedding. Het is een soort die de beoogde 
struisgraslanden pleksgewijs geel kan kleuren.  Maar er zijn slechts relatief weinig individuen aanwezig 
binnen het gebied. 
 
Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) (zie kaartenbijlage 34.1a en 34.2a) 
Gelukkig is het dieptepunt voor deze fraaie hooilandsoort voorbij. In de meeste percelen van het 
gewest komt ze opnieuw voor. In perceel A28 kwam ze het snelst en het meest spectuaculair terug. 
Op de andere percelen gaat het vaak om weinige verspreide exemplaren. 
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Figuur 157: Echte koekoeksbloem (Leo Jansen) 

 
Dalkruid (Maianthemum bifolium) (zie kaartenbijlage 34.2d en 34.2g) 
Dalkruid is nog verspreid aanwezig in de bosjes van Steenbrugge.  Een mooie populatie bevindt zich 
in het bosje S50. Deze soort verdraagt geen overstroming, maar kan wel vaak opduiken na kapping of 
dunning waar ze voorheen niet aanwezig leek (Hermy, 1985). Het rhizoom, dat zich grotendeels in het 
bladstrooisel bevindt, kan dus een tijd overleven zonder bovengrondse spruiten te vormen (Hermy, 
1985). Het is een bijzondere fraaie soort van de hogere (vaak ook de iets lemerige) bosjes. Lokaal, 
maar nooit talrijk, m.u.v. van bosperceel S50. 
 
Pijpestrootje (molinia coerulea) 
Deze soort is vermoedelijk verdwenen uit het gebied. Hoewel deze soort bij het plaggen in de Kempen 
sterk op de voorgrond kan treden, zou deze elders in blauwgraslandachtige vegetaties toch niet over 
zo’n krachtige zaadvoorraad beschikken. Dit lijkt op het eerste gezicht verwonderlijk (mond. med. 
Joost Dewispelaere). Indien dit klopt, dan is de kans op het herkrijgen van deze soort, mede gezien de 
veranderingssnelheid van het aanwezige veen, wellicht eerder gering. In de Meetkerkse Moeren zijn 
nog enkele planten aanwezig, maar ook hier en daar in de bermen van de voormalige veldgebieden 
van het Brugse. Uit beide locaties zou ze op termijn spontaan kunnen terugkomen (bv. met 
maaigereedschap). Momenteel zijn er evenwel weing geschikte –voldoende voedselarme- situaties. 
 
Klein bronkruid (Montia minor) 
Klein bronkruid werd door ons gevonden in de buurt van Muizenstaartje, op plaatsen waar de bodem 
doorgaans iets natter was. Klein bronkruid is momenteel bekend van het gebied ten ZO van de 
Groene Wijk en ten noorden van de trambedding (blok A3).  Elders kan ze gemakkelijk aan de 
aandacht ontsnapt zijn. 
 
 
Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) 
Deze fraai bloeiende plant staat soms massaal op zuiver venige bodems, het is klein blijven (want 
systematisch afgegraasd) en vanaf de wegen onzichtbaar. Ze komt in deze context hoogst 
uitzonderlijk en dan nog in een enkel platliggende exemplaar in een laantje tot bloei. Lut Demarest 
suggereert dat ze in de gehooide percelen wel in bloei komt, maar dit werd door ons nog niet 
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waargenomen en Eric Hermy bevestigt de bloei van Pijptorkruid b.v. in de percelen A12, A28, A50 en 
A55 (schr. med.). Deze soort is in de streek allesbehalve algemeen, b.v. de status van deze soort in 
andere delen van Vlaanderen. Zwaenepoel noemt deze vooral een poldersoort (mond. med.). Om 
deze redenen werd ze dan ook geselecteerd om als zeldzame soort te worden gevolgd, in een studie 
waarbij nog een 10- tal andere zeldzame planten in het natuuraandachtsgebied ten oosten van Brugge 
betrokken waren (Jonckheere, 2004). Behalve één exemplaar in het westelijk deel van de 
Schobbejakshoogte (Bierwaerts 1996, op cit. in Jonckheere 2004) zij alle vondsten beperkt tot het 
visiegebied van de Assebroekse Meersen. 
 
Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) 
Eric Hermy kent de soort al lang op de Koeiendreef langs A02 en A04, terwijl ze ook in het bos C55 
(bosje Zwartjens) door hem werd gevonden. Ook Roland Dufoort bevestigt de aanwezigheid van deze 
soort, zonder evenwel een vindplaats op te geven (schr. med. dd. III’04). 
 
Langsheen de Koeiedreef is de soort nog steeds aanwezig.  Ze nam de afgelopen jaren in anatallen 
toe door goed bermbeheer vanwege de stad Brugge. 
 
Rietgras (Phalaris arundinacea) 
Dit is de indicator bij uitstek van de veranderingen sinds WO-II.  Zijn voorkomen hangt nauw samen 
met het wegvallen van de bemesting en de toegenomen waterpeilfluctuaties. Er is een indicatie dat 
vroeger Hennegras deze rol vervulde. Met dit verschil dat Hennegras zich gedroeg als een zuivere 
verruigingsfactor (rechstreeks gevolg van stopzetten grazen/maaien), terwijl Rietgras ook indicatief is 
voor hogere nutrientenniveau’s en langduriger winterse overstromingen. 
 
Rietgras verdraagt het ene moment van het jaar langdurig zeer natte omstandigheden, terwijl ze ook 
bestand is tegen aanhoudende droogte in de zomer.  Zulke extreme omstandigheden komen niet 
overeen met onze klassieke hooilanden van vroeger. Vandaar dat rietgrasruigtes die ontstonden na 
het stopzetten van de bemesting steeds relatief soortenarm zijn. 
 
Eikvaren (Polypodium vulgare s.l.) 
In de jaren 1970 werd deze door M. Hermy aangetroffen in S31.  Het is onduidelijk of deze soort 
momenteel nog binnen het visiegebied voorkomt. 
 
(inheemse) Vogelkers (Prunus padus) 
In het Brugse een betrouwbare gidssoort van bosjes in gavers en moeraskalksituaties.  Zonder dit 
naar de rest van Vlaanderen te willen veralgemenen.  
 
Inheemse vogelkers kleurt C40, maar ook in het ‘Van Calliebos’ (C66).  Zelfs op de rand van de 
kleinere depressies/dekzandrugjes is ze te vinden (zoals in S02, S16,…). 



 

220 
 

 
Figuur 158: Inheemse vogelkers krenteboompje ??  in de Steenbrugse bosjes dd. april 2005 (foto 
Wim Slabbaert) 

 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
Deze pestsoort gedraagt zich op de bekende invasieve wijze in de Steenbrugse bosjes, voor zover de 
standplaats droog genoeg is. Daarnaast zijn verspreide exemplaren aanwezig in de meersen zelf 
(langs de wegen en in knotwilgen). 
 
Zwarte Bes (Ribes nigrum) 
Hoewel de atlas (Van Landuyt et al., 2006) aangeeft dat deze soort vrij algemeen is in Vlaanderen, is 
dit in West-Vlaanderen zeker niet het geval.  Ze is er beperkt tot de schaars natte en venige 
standplaatsen, doorgaans in bos.  Binnen het visiegebied is ze slechts avn één waarneming gekend: 1 
exemplaar in S31, door ons aangetroffen in 2013. Andere vindplaatsen uit de omgeving zijn ook veelal 
gavers (zoals de Leiemeersen). 
 
Borstelbies (Scirpus secateceus) 
Borstelbies werd door ons nooit in het gebied waargenomen. 
 
Maar er is een historische waarneming op een kapvlakte in de Steenbrugse bosjes uit de eerste helft 
van de jaren 1970 (perceel S12, mond. med. Patrick Geldhof).  
 
Omstreeks 1983-1984 werd Borstelbies aangetroffen in het Arsbroekreservaatje (G83), er werd een 
succesvol plagexperimentje doorgevoerd door Bruno Callebout (mond.med. L. Declerq). De eerdere 
vondst was te wijten aan tredplaatsen van een paardje in de vijf jaren voorafgaand aan het in beheer 
nemen ervan door de BJN.  Bij het sindsdien volgehouden hooibeheer verdween Borstelbies opnieuw. 
In deze periode stond het plantje ook op de tredplaatsen op de perceelsrand van G43 en op perceel 
G56 (mond. med. L. Declercq). 
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Er valt te verwachten dat deze soort bij graafwerken in de (minerale) bodem opduikt.  De soort is 
duidelijk aanwezig in de zaadbank in deze omgeving.  Zo sloeg de soort talrijk op na het graven van 
een poel in de tuin van Arnout Zwaenepoel in de Veldstraat ( net ten zuiden van de perimeter). Ook in 
het stedelijk natuurreservaatje van de Gemene Weiden (net etn noorden avn het gebeid), werd de 
soort op meerdere plaatsen ontdekt (Slabbaert, 2003).  
 
Zeegroene muur (Stellaria palusttris) 
Deze fraaie plant is niet meer in het gebied aanwezig.  Maar ze staat wel in de onmiddellijk omgeving 
(net stroomopwaarts langsheen de Bergbeek in het reservaatje van het Maandagse). Indien de de 
graslandcondities in de meersen verbetere kan ze dus opnieuw verwacht worden. 
 
Uit Boelare  is een historische groeiplaats bekend.  Daar stond ze” in een sloot grenzend aan een 
graasweide en een onverharde dreef langs de Boelaredreef (C.33.31)” (Jonckheere, 2004). Ook iets 
meer stroomopwaarts langsheen de Geuzebeek kwam ze voor.   De enige recent gekende groeiplaats 
in de Ravenbosstraat te Oostkamp (C2.43.11.) verdween door het dempen van de gracht bij 
schaalvergroting (Jonckheere, 2004). 
 
Tenslotte zijn er uit een nog vroegere periode (1ste helft jaren 1970) waarnemingen van Leo Declerq 
bekend uit de Gemene Weide (G31) en in de Chartreuzemeersen (perceelsrand van C06).  Volgens 
de zelfde bron stond ze in de gracht langs A12-13 en de gracht langs A39c. terwijl ze ook in de 
“Depressie van Bergskens stond” (zie § Waterdrieblad).  
 
Dit doet vermoeden dat Zeegroene muur, voorheen verspreid door het gebied voorkwam en niet 
weinig talrijk moet geweest zijn. In de eerste helft van de jaren 1970 was ze nagenoeg overal tot de 
slootkanten teruggedrongen.  Waarna het steeds verder bergaf ging. 
 
Kleine egelskop (Sparganium emersum) 
De Waterloopbeek bevat een mooie populatie.  Deze bevindt zich langsheen de Kerkdreef en houdt al 
minstens 40 jaar stand (mond. med. Patrick Geldhof dd. 4VII’03).  Ook E. Hermy bevestigde 
desgevraagd dat langdurige aanwezigheid van de soort. Bij een vluchtige terreincontrole in 2004 
konden door ons enkel bloeiende exemplaren van Grote egelskop worden waargenomen. 
 
Blauwe knoop (Sucissa pratensis) 
Nog maar een doelsoort van schrale graslanden, die na WO-II verdween.  Misschien dat ze nog 
ergens nog in een berm kan worden aangetroffen in de Gemene Weiden.  Erg waarschijnlijk is dit niet. 
Maar tot 2000 was Blauwe knoop aanwezig in de berm van A50 (schr. med. E. Hermy). Filip 
Jonckheere trof ze de afgelopen 25 jaar nergens aan binnen het visiegebied. 
 
Poelruit (Thalictrum flavum) (zie kaartenbijlage 34.1e, 34.2f en 34.3a) 
Deze fraaie plant zorgt samen met Moerasspirea en de Haagwinde voor de witte toets in de soms zeer 
bloemrijke natte ruigtes. Het merendeel van deze ruigtes echter is “te ruig” voor deze kritische soort. In 
zekere zin een paralleel verhaal als met het Hennegras (zie hierboven). 
 
Vaak is de slechte waterkwaliteit doorslaggevend (rioolwater via waterloop WO.8.4.A) of omdat Riet 
plaatselijk op de voorgrond treed. 
Leo Declerq (mond. med.). leverde een hele reeks historische vindplaatsen aan: C06 (1987), G56 
(jaren 1970) en langs de Grote Dreef inde Gemene Weiden). 
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Figuur 159: Poelruit (Ivan De Wispelaere) 

 
Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) 
Deze soort is door ANB niet meer aangetroffen, maar het is niet uitgesloten dat ze nog opduikt.  EN 
niet per sé in (licht) halofiele omstandigheden.  Ze kan ook perfect functioneren als tredplant, bv. op 
goed aangereden wegranden.  In het Meetjeslands Krekengebied treed ze zo vaak samen op met 
soorten sla Grote weegbree en Witte klaver. Ze heeft ook haar plaats in het Zilverschoonverbond en 
kan zich daar lang handhaven, ook na volledige verzoeting. 
 
 Volgens Leo Declerq stond ze tijdens de jaren 1970 tussen de karresporen op de dreef G03 en G13 
(mond. med.), ze stond er in het gezelschap van Zilte- of Platte rus (mond. med. L. Declerq). 
 
Beekpunge (Veronica beccabunga) (zie kaartenbijlage 34.1a en 34.2a) 
Dat is een heel fraai geval.  En slechts van enkele plekjes gekend.  
 
Eric Hermy nam ze waar in perceel A25 en langs de landweg in de ZW-hoek van C37. We namen ze 
zelf pas in 2003 voor het eerst waar in het gebied, met name in de percelen A31, A32 en A26. Er zijn 
ook de waarnemingen van Filip Jonckheere uit C2.32.24, C2.32.232, C2.32.41 en C2.32.42.  Volgens 
E. Hermy ontkiemt ze evengoed in de volkstuintjes van G46. 
 
Thijmereprijs (Veronica serpyllifolia) 
De soort is aanwezig in het smal driehoekig toelopende perceel tussen Sint-Trudoledeke en de 
trambedding (A28). Daar staat ze nabij de Grote ratelaars. 
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4.4.2.2 Korstmossen 
Deze gegevens komen uit  een inventarisatie van het Instituut voor Natuur & Bos Onderzoek (INBO) in 
2006. Dit is een magere oogst, maar meer structurele leestjes zijn niet beschikbaar.  

Volgende soorten komen voor in het studiegebied: 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Grof Bekermos Cladonia pyxidata Niet gespecifieerd 
Echt Rendiermos Cladonia rangiferina Niet gespecifieerd 
Leermos Spec. Peltigera spec. Niet gespecifieerd 
 

4.4.2.3 Mossen 
Ook deze gegevens komen van  een inventarisatie van het Instituut voor Natuur & Bos Onderzoek 
(INBO) in 2006. Verder Idem. 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Haarmos Spec. Polytrichum spec. Niet gespecifieerd 
Kussentjes mos Leucobryum glaucum Niet gespecifieerd 
 

4.4.2.4 Zwammen 
Idem. 

Volgende soorten komen voor in het studiegebied: 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Berkenzwam Piptoporus betulinus Niet gespecifieerd 
Reuzenbovist Langermannia gigantea Niet gespecifieerd 
Grote Oranje 
Bekerzwam 

Aleuria aurantia Niet gespecifieerd 

 

Van de Grote Oranje Bekerzwam bevond zich een jong exemplaar op een dode tak van Populier. De 
waarneming vond plaats op 13V’2012 langs een dreef (mond. med. Stijn Borny, 2012). 

 
Figuur 160: Grote Oranje Bekerzwam (Wim Decock) 
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4.4.3 Fauna 

4.4.3.1 Dagvlinders 
ER zijn gegevens beschikbaar van een inventarisatie van het Instituut voor Natuur & Bos Onderzoek 
(INBO) in 2006, eigen waarnemingen en van de website waarnemingen.be.  

Volgende soorten komen voor in het studiegebied: 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus Niet bedreigd 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola Niet bedreigd 
Oranjetipje Anthocharis cardamines Niet bedreigd 
Klein koolwitje Pieris rapae Niet bedreigd 
Klein geaderd witje Pieris napi Niet bedreigd 
Oranje luzernevlinder Colias crocea Niet bedreigd 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Niet bedreigd 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas Niet bedreigd 
Bruin blauwtje Aricia agestis Niet bedreigd 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus Niet bedreigd 
Boomblauwtje Celastrina argiolus Niet bedreigd 
Atalanta Vanessa atalanta Niet gespecifieerd  
Distelvlinder Vanessa cardui Niet gespecifieerd 
Dagpauwoog Aglais io Niet bedreigd 
Kleine vos Aglais urticae Niet bedreigd 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Niet bedreigd 
Landkaartje Araschnia levana Niet bedreigd 
Bont zandoogje Pararge aegeria Niet bedreigd 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus Niet bedreigd 
Koevinkje Aphantopus hyperantus Niet bedreigd 
Bruin zandoogje Maniola jurtina Niet bedreigd 
 

Groot dikkopje wordt vooral gezien in het noordelijk deel van het gebied, met als zwaartepunt een 
waarneming van 50 exemplaren in perceel A02, langs de Koeiendreef op 6VI’2011 door E. Hermy. 
Van deze soort zijn ook waarnemingen bekend uit de periode 1980 – 2004. 

 
Figuur 161: Groot dikkopje (Johan Van Hoecke) 

  



 

225 
 

Het Oranjetipje wordt verspreid gezien in het gebied.  Deze prachtige vlinder benut Pinksterbloem als 
waardplant. Op zich doet deze soort het heel goed in de Assebroekse Meersen. 

 
Figuur 162: Oranjetipje (Dieter Plu) 

Klein geaderd witje komt ook talrijk voor in het gebied, met een waarneming van 50 exemplaren in 
perceel A26, op 26/VI/2011 door E. Hermy. 

Een karakteristieke soort voor schrale graslanden en een doelsoort binnen het herstelbeheer is het 
Bruin blauwtje. Daarvan zijn historische gegevens bekend uit de eerste helft van de jaren 1970 (mon. 
med. L. Declerq). Toen werd ze frequent waargenomen in een perceel naast S09 (net buiten het 
visiegebied). Deze vindplaats ging verloren, doordat de stad Brugge het perceel liet opplanten met 
abelen. 

 
Figuur 163: Bruin blauwtje (Kurth Vanderheyden) 

Het Bruin zandoogje komt zeer talrijk voor, met als zwaartepunt van een waarneming van 100 
exemplaren in perceel A02, langs de Koeiendreef op 14VI’2012 door E. Hermy. 

De Argusvlinder is sinds de jaren 1980 verdwenen uit het gebied (schr. med. F. Jonckheere). 
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4.4.3.2 Nachtvlinders 
Binnen het studiegebied zijn er weinig waarnemingen gebeurd.  Er zijn wel wat  gegevens bekend uit 
het centrum van Assebroek, waar de laatste 12 jaar 218 soorten werden waargenomen door 2 
inwoners. Enkele daarvan zijn zeldzaam en kunnen ook eventueel in de Assebroekse Meersen 
voorkomen: 

Het Purpermotje (Pyrausta purpuralis) komt voor op tijm en de muntsoort Mentha arvensis. 

 
Figuur 164: Purpermotje (Henk Wallays) 

De Gepluimde snuituil (Polypogon plumigeralis) gebruikt diverse houtachtige planten zoals Brem, 
Roos en klimop als waardplant. 

De Kajatehoutspanner (Pelurga comitata) heeft als waardplant Melde en Ganzevoet 

De zeldzame Witter hermelijnvlinder (Cerura erminea) komt in bossen voor, langs rivieroevers en 
andere vochtige plaatsen met populieren en wilgen. De soort gebruikt wilgen en (ratel)populieren als 
waardplant, de laatste waarneming betreft 3 exemplaren op 8/VII/2010 door B. Willaert. 

 
Figuur 165: Witte hermelijnvlinder (Phillipe Vanmeerbeeck) 

De Esdoorntandvlinder (Ptilodon cucullina) is in ons land vrij zeldzaam.  De laatste waarneming 
dateert van 1 exemplaar op 12/VII/2009 door B. Willaert. De soort gebruikt diverse soorten Esdoorn 
als waardplant en komt het liefst voor bos of struweel op een kalkrijke bodem. 
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Figuur 166: Esdoorntandvlinder (Marc Herremans) 

De enige waarneming van Zwart weeskind (Mormo maura) dateert van 1 exemplaar op 5/VIII/2008 
door J. Opsomer. De soort heeft normaal gezien als habitat, bossen en struwelen langs rivieroevers of 
moerassen. Als waardplant gebruikt deze soort in het najaar vooral kruidachtige planten, waaronder 
zuring, dovenetel en vogelmuur; in het voorjaar vooral loofbomen en struiken, waaronder klimop, 
kardinaalsmuts, Meidoorn en Berk. 

4.4.3.3 Libellen 
Volgende soorten komen voor in het studiegebied (INBO, 2006): 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Houtpantserjuffer  Lestes viridis Niet bedreigd 
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella Niet bedreigd 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum Niet bedreigd 
Paardenbijter Aeshna mixta Niet bedreigd 
Grote Keizerlibel Anax imperator Niet bedreigd 
Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula Niet bedreigd 
Bloedrode Heidelibel Sympetrum sanguineum Niet bedreigd 
Bruinrode Heidelibel Sympetrum striolatum Niet bedreigd 
Lantaarntje Ischnura elegans Niet bedreigd 
 

De Houtpantserjuffer komt overal voor bij stilstaand of zwak stromend water met bomen langs de 
oever. Het is de enige libel, die de eieren in de schors van bomen afzet.  

Bij stilstaande wateren, maar ook regelmatig in laaglandbeken komt de Azuurwaterjuffer. De soort is 
ook vaak te zien rond tuinvijvers. 

 
Figuur 167: Azuurwaterjuffer (Heidi Dries) 
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De habitat van de Watersnuffel is bij voedselarme, vooral stilstaande wateren, maar ook op zwak 
stromende wateren. 

De Paardenbijter vertoont zwerfgedrag en komt voor in allerlei wateren, zelfs licht brak water. De 
Paardenbijter jaagt vaak in groepjes, meestal bij bomen. 

In stilstaand of zwak stromend, min of meer voedselrijk water, vaak met een hogere vegetatie langs de 
oever komt de Bloedrode Heidelibel voor. 

De Bruinrode heidelibellen komt in allerlei stilstaande wateren voor. Zowel jonge als volwassen dieren 
verlaten de voortplantingsgebieden en kunnen overal opduiken. Bovendien zwerven Bruinrode 
heidelibellen veel en over grote afstanden. 

 
Figuur 168: Bruinrode Heidelibel (Jan Kindt) 

Het Lantaarntje komt in allerlei wateren voor, zelfs in brak water. Zelden echter bij zure wateren. De 
soort kan relatief goed tegen watervervuiling. 

De waterkwaliteit van de hoofdwaterlopen is ferm verbeterd (BI 7-9).  Het systeem blijft voorlopig nog 
gevoelig voor calamiteiten (overstorten riool).  Tel hierbij de toegenomen oppervlakte open water (na 
het natuurherstelproject) en de verwachting is dat soorten en aantallen zullen toenemen.   

Gezien de nabijheid van Oedelemberg heeft het water een betreft (een zeldzaamheid in onze 
provincie), bestaat de kans dat bij verdere verbetering van de waterkwaliteit spannende of zeldzame 
soorten opduiken. 
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4.4.3.4 Sprinkhanen en krekels 
Volgende soorten komen voor in het studiegebied. Deze gegevens komen van  een inventarisatie van 
het Instituut voor Natuur & Bos Onderzoek (INBO) uit 2006. 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
ratelaar Chorthippus biguttulus Niet bedreigd 
Krasser  Chorthippus parallelus Niet bedreigd 
Zuidelijk Spitskopje Conocephalus discolor Niet gespecifieerd 
Gewoon Spitskopje Conocephalus dorsalis Niet bedreigd 
Spitskopje Spec. Conocephalus spec Niet gespecifieerd 
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima Niet bedreigd 
Greppelsprinkhaan Metrioptera roeselii Kwetsbaar  
Zanddoorntje  Tetrix ceperoi Kwetsbaar 
Zeggendoorntje Tetrix subulata Niet bedreigd 
Gewoon Doorntje Tetrix undulata Niet bedreigd 
Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima Niet bedreigd 
 

De zeldzame Greppelsprinkhaan komt voor in hoog opgeschoten kruiden- en graszomen en wordt 
vooral gezien langs de percelen ten noordoosten van de Koeiendreef. 

 
Figuur 169: Greppelsprinkhaan (Patrice Wuine) 

4.4.3.5 Water- en oppervlaktewantsen 
Deze gegevens komen van  een inventarisatie van het Instituut voor Natuur & Bos Onderzoek (INBO) 
in 2006. Meer gegevens zijn er niet te vinden. Volgende soorten komen voor in het studiegebied: 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Gestippelde duikerwants Corixa punctata Niet gespecifieerd 
Gewoon bootsmannetje Notonecta glauca Niet bedreigd 
Waterschorpioen Nepa cinerea Niet bedreigd 
 

Er is slechts één recente waarneming van Waterschorpioen, aan de uitlaat van de sifon aan het Sint- 
Trudeloledeken op 25/V/2012 door Stijn Borny en Wim Slabbaert. 



 

230 
 

4.4.3.6 Kevers 
Deze gegevens komen van  een inventarisatie van het Instituut voor Natuur & Bos Onderzoek (INBO) 
in 2006. Volgende soorten komen voor in het studiegebied: 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Kleine Rode Weekschild Rhagonycha fulva Niet gespecifieerd 
Gekorrelde Schalebijter Carabus granulatus Niet gespecifieerd 
Zevenstippelig Lieveheersbeestje Coccinella septempunctata Niet gespecifieerd 
Meikever  Melolontha melolontha Niet gespecifieerd 
Moertje Chrysolina polita Niet gespecifieerd 
Slakkenaaskever  Phosphuga atrata Niet gespecifieerd 
Kleine wespenboktor Clytus arietis Niet gespecifieerd 
- Hydrobius fuscipes Niet gespecifieerd 
Gewone geelgerande watertor Dytiscus marginalis Niet bedreigd 
Gevlekte smalbok Strangalia maculata Niet gespecifieerd 
Nepkapoentjes Coccidula spp. Niet gespecifieerd 
Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinellaseptempunctata Niet gespecifieerd 
Veelkleurig Aziatisch 
Lieveheersbeestje 

Harmonia axyridis Niet bedreigd 

Veertienstippelig lieveheersbeestje Propylea 
quatuordecimpunctata 

Niet gespecifieerd 

Tweeëntwintigstippelig 
lieveheersbeestje 

Psyllobora vigintiduopunctata Niet gespecifieerd 

Zestienpuntlieveheersbeestje Tytthaspis sedecimpunctata Niet bedreigd 
- Agabus bipustulatus Niet gespecifeerd 
 

Van de Kleine rode weekschild is er maar één waarneming op 16/VII/2010 bekend, waar 100 
individuen door J. Brutin werden gezien langs de Koeiendreef. De dieren vind je vooral op 
schermbloemigen, zoals Fluitenkruid en Berenklauw e.d., waar ze massaal urenlang paren. 

  
Figuur 170: Kleine Rode Weekschild (Leo Janssens) 

Door dezelfde persoon werd er ook een Zevenstippelig Lieveheersbeestje gezien op 17/VII/2009 op 
deze plaats.  
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Figuur 171: Zevenstippelig Lieveheersbeestje (Vic van Dyck) 

De Meikever, die zich opvallend in zijn sas voelt op en bij het kerkhof van Ver- Assebroek. De kever 
komt voor bij bosranden en ook op meer open velden. 

 
Figuur 172: Meikever (Hans De Blauwe) 
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4.4.3.7 Vliesvleugeligen (mieren, bijen, wespen, …) 
Deze gegevens komen van  een inventarisatie van het Instituut voor Natuur & Bos Onderzoek (INBO) 
in 2006. Meer gegevens zijn er niet te vinden. Volgende soorten komen voor in het studiegebied: 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Boomhommel Bombus hypnorum Niet bedreigd 
Aardhommel Bombus terrestris Niet bedreigd 
Akkerhommel  Bombus pascuorum Niet bedreigd 
Weidehommel Bombus pratorum Niet bedreigd 
Knikkergalwesp Andricus kollari Niet bedreigd 

4.4.3.8 Vliegen en muggen 
Deze gegevens komen van  een inventarisatie van het Instituut voor Natuur & Bos Onderzoek (INBO) 
in 2006. Meer gegevens zijn er niet te vinden. Volgende soorten komen voor in het studiegebied: 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Schorpioenvlieg spec. Panorpa spec. Niet bedreigd 
Kleine Bijvlieg  Eristalis arbustorum Niet bedreigd 
Kegelbijvlieg Eristalis pertinax Niet bedreigd 
Meromyza pratorum Meromyza pratorum Niet bedreigd 
Weidevlekoog  Eristalinus sepulchralis Niet bedreigd 
Gewone Pendevlieg Helophilus pendulus Niet gespecifieerd 
Blinde Bij Eristalis tenax Niet gespecifieerd 
Snuitvlieg Rhingia campestris Niet gespecifieerd 
Witte Halvemaanvlieg Scaeva pyrastri Niet bedreigd 
Hommelreus Volucella bombylans Niet bedreigd 
Schorsvlieg Mesembrina meridiana Niet bedreigd 
Regendaas  Haematopota spec. Niet bedreigd 
Goudoogdaas Chrysops spec. Niet bedreigd 
 

4.4.3.9 Vissen 
Er zijn nauwelijks historische gegevens.  Er is geen sportvisserij  wegens de belabberde waterkwaliteit 
van de laatste halve eeuw. 

Van vier soorten zijn recent waarnemingen beschikbaar: Karper, Paling, Driedoornige-en Tiendoornige 
stekelbaars (Hermy E., Hermy M., 1974-1980, Schr. med. P. Degrande, eigen gegevens). Paling is 
een recente aanwinst.  Peter Degrande vond ze in een klein recreatief vijvertje in de Steenbrugse 
bosjes (schr. med. P. Degrande dd.  2003).  

In het voorjaar van 2012 werden in de buurt van de Assebroekse Meersen op 8 verschillende locaties 
gevist door visserijbioloog Klaar Meulebrouck (ANB) (zie kaartenbijlage 36). Dit gebeurde met een fuik 
en/of elektrisch. We geven de resultataen hieronder weer. 

Over het algemeen werden er opvallend lage hoeveelheden vis bovengehaald. Dit komt mogelijks 
doordat de vis zich nog in winterconcentratie bevond.  Er was nog geen voldoende warme periode 
geweest om hun lethargie te doorbreken.  

1ste locatie Hoofdsloot thv pomp aan Legeweg (fuik + elektrische afvissing vanuit boot) 
Het visbestand bestond voornamelijk uit Baars van verschillende leeftijdsklassen. Er werd ook Giebel, 
Stekelbaars, Blauwband (exoot), karper, Snoek, Rietvoorn, Zeelt, Blankvoorn, Paling (1) en Pos 
bovengehaald (telkens in lage aantallen).  
2de locatie Hoofdsloot thv Koeiendreef (dubbele schietfuik + elektrisch vanuit boot) 
De vangst was sterk ondermaats met enkel 1 Snoek (42cm) en één Tiendoornige stekelbaars. 
Opvallend was hier de grote hoeveelheid slib die aanwezig was. 
 
3de afvislocatie: St-trudoledeken en Mazelbeek thv AZ St-lucas (2 fuiken en elektrische 
afvissing wadend) 
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In de fuiken werden naast 2 Bermpjes, voornamelijk Stekelbaarsjes (beide soorten), maar ook een 
Snoek (37.5 cm), Giebel (1), Blankvoorn (1) en Rietvoorn (1) teruggevonden. De aanwezigheid van 
Bermpje is op zich hoopgevend. Tijdens het elektrisch afvissen werd slechts 2 Giebels en de 2 spp 
Stekelbaars gevangengrotere aantallen verwacht. 
 

 
Figuur 173: Bermpje (Jonas Mortelmans) 

 
4de locatie: monding Meersbeek en St-Trudoledeken thv Ver-Assebroek (2 fuiken en elektrisch 
afvissen vanuit boot) 
Op deze locatie werd Driedoornige stekelbaars, Paling (4 stuks), Giebel (3), Rietvoorn (1) en Snoek 
(33cm) teruggevonden. Ook hier is het eigenlijk een magere vangst, zeker gezien de structuurkwaliteit 
van de waterloop op deze locatie. 
 
5de locatie: St-trudoledeken in Assebroekse Meersen 
Hier was de sliblaag te dik om wadend te kunnen vissend, daarom werd er gebruik gemaakt van een  
fuik. Oogst: Giebel (1), Blauwband (1), Driedoornige stekelbaars (4), Tiendoornige stekelbaars (1) en 1 
Bermpje. Het zijn terug lage aantallen, maar de aanwezigheid van Bermpje is positief. 
 
6de afvispunt: Meersbeek thv Loweide 
In de amfibiefuik: één Driedoornige stekelbaars en één Bermpje in 2-vleugelige schietfuik. Bij 
elektrisch afvissen werd 1 Bermpje en zowel Driedoornige (3stuks) als Tiendoornige stekelbaars (15 
stuks) gevangen. Gezien grote hoeveelheid waterplanten werden hogere aantallen Bermpje en 
Stekelbaarsjes verwacht, maar zoals eerder vermeld hebben we misschien te maken met 
winterverdeling in de waterloop. 
 
7de afvispunt: Meersbeek thv Ryckevelde 
In de amfibiefuik werden 5 Bermpjes en enkele Stekelbaarsjes gevangen. Tijdens het elektrisch vissen 
werden Driedoornige en Tiendoornige stekelbaarsjes gevangen en ook 2 kleinere visjes die bij 
determineren op Serpeling uitkwamen. Het zou ons echter verbazen indien er inderdaad serpeling 
aanwezig is in de Meersbeek, want dit zou unicum zijn voor West-Vlaanderen. Het zou ook jonge 
Blankvoorn kunnen zijn, welke sterk gelijken op Serpeling. Als het inderdaad Serpeling zou zijn dan 
dient deze populatie sterk beschermd te worden. 
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Figuur 174: Serpeling (Paul Van Sanden) 

 
8ste afvispunt: Bergbeek Egyptestraat 
Ondermaatse kwaliteit. Zowel in fuik als tijdens elektrische afvissing werd enkel Driedoornige 
stekelbaars gevangen, een pioniersoort die behoorlijk wat vervuiling kan tolereren. Volgende soorten 
komen voor in het studiegebied: 
 
Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Vissen  Pisces Niet gespecifieerd 
Baars  Perca fluviatilis Niet bedreigd 
Tiendoornige Stekelbaars Pungitius pungitius Niet gespecifieerd 
Driedoornige Stekelbaars Gasterosteus aculeatus Niet gespecifieerd 
Pos  Gymnocephalus cernuus Niet gespecifeerd 
Giebel  Carassius gibelio Niet gespecifieerd 
Blauwband Pseudorasbora parva Niet gespecifieerd 
Karper: onbepaald Cyprinus carpio Niet gespecifieerd 
Serpeling  Leuciscus leuciscus Zeldzaam  
Snoek  Esox lucius Niet gespecifieerd 
Rietvoorn  Scardinius erythrophthalmus Niet gespecifieerd 
Zeelt  Tinca tinca Niet gespecifieerd 
Blankvoorn  Rutilus rutilus Niet gespecifieerd 
Paling  Anguilla anguilla Niet gespecifieerd 
Bermpje?  Barbatula barbatula? Zeldzaam?  
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4.4.3.10 Amfibieën 
In de jaren '70 kwamen zowel Groene als Bruine kikker verspreid doorheen het gebied voor (mond. 
med. E. Hermy), terwijl salamanders (geen precieze soort bekend) werden waargenomen aan de 
bunker nabij boerderij Hermy.  Momenteel is het aantal poelen erg gereduceerd, terwijl door de 
hernomen winterse overstromingen vissen, die gekend staan als geduchte concurrenten predatoren, 
vlot in deze poelen terechtkomen. Volgende soorten komen voor: 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris Niet bedreigd 
Bruine kikker Rana temporaria Niet bedreigd 
Gewone pad Bufo bufo Niet bedreigd 
Groene kikker spec. Pelophylax spec. Niet bedreigd 
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris Niet bedreigd 
 

Van de Alpenwatersalamander zijn er twee waarnemingen bekend van in de Gemene Weiden. 

 
Figuur 175: Alpenwatersalamander (J. De Cock) 

4.4.3.11 Reptielen 
Er is slechts één melding van een ontsnapte Roodwangschildpad-Trachemys scripta elegans in het 
Sint-Trudoledeken (waarnemer onbekend). 
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4.4.3.12 Vogels 

4.4.3.12.1 De lijst 
Deze gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op eigen waarnemingen, die van Veroens 2001, 
exursieverslagen van voor 1990 & na 1990, de website waarnemingen.be, de broedvogelinventarisatie 
van 2003 en een inventarisatie van het Instituut voor Natuur & Bos Onderzoek (INBO) in 2006. Voor 
de broedvogels kan er de code van de broedvogelatlas worden toegekend, deze dateert wel van voor 
2003. 

De code geldt: 

 1: sporadische waarneming of éénmalige waarneming, zeker niet voldoende om als broedvogel in 
te tekenen. 

 2: waarschijnlijk broedgeval, voldoende waarnemingen maar geen nest of jongen waargenomen of 
ander gedrag om met 100% zekerheid te zeggen dat er een broedgeval was. 

 3: zeker broedgeval: jongen, nest of overduidelijk gedrag, alarm of voedsel brengen naar jongen. 

In functie van het gebied werd een onderverdeling gemaakt naargelang wanneer en hoe de vogel 
werd waargenomen. De typering ‘status’ geldt voor het gebied, maar kan afwijken van de globale 
status in Vlaanderen. De termen in de vierde kolom geven een zekere duiding maar waren niet voor 
elke soort even evident bij gebrek aan voldoende gedetailleerde gegevens. 

De categorieën: 

 Jaarrond: jaarrond mogelijk. 
 Wintergast: vogel verblijft er vooral in de winter, eventueel tot een stuk in het vroege voorjaar. 
 Zomergast: vogel verblijft er vooral in de zomer. 
 Broedvogel: deze vogel broedt of heeft zeker gebroed in de Assebroekse Meersen. 
 Doortrekker/ passant: trekt door of over het gebied, niet per sé een ‘echte’ trekvogel. 
 Foerageren: voedselzoekend, als zomergast of jaarvogel dus niet broedend, als doortrekker niet 

enkel overvliegend waargenomen. 

Soortenlijst: 

Ned. naam Wet. naam Status Frequentie Nr. 
Patrijs Perdix perdix Jaarrond, broedvogel 1 of enkele 

broedkoppels 
3 

Fazant* Phasianus colchicus Jaarrond, broedvogel Talrijke uitzetting 
(1970-1975) 

3 

Toendrarietgans  Anser serrirostris Doortrekker    
Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus Doortrekker  Zeldzaam   
Grauwe Gans Anser anser Foeragerende wintergast Zeldzaam   
Kolgans  Anser albifrons Foeragerende wintergast Zeldzaam   
Grote Canadese 
Gans* 

Branta canadensis Jaarrond, broedvogel 1 broedkoppel 
(1970 – 1975) 

3 

Brandgans Branta leucopsis Foeragerende wintergast, 
doortrekker 

Zeldzaam   

Zwarte Zwaan* Cygnus atratus Foeragerende wintergast    
Knobbelzwaan  Cygnus olor Foeragerende wintergast zeldzaam  
Kleine Zwaan Cygnus bewickii Foeragerende wintergast occasioneel  
Nijlgans* Alopochen aegyptiaca Jaarrond, broedvogel   
Bergeend Tadorna tadorna Foeragerend, wintergast Blijft vaak in het 

voorjaar plakken 
 

Mandarijneend* Aix galericulata Jaarrond foeragerend   
Casarca*  Tadorna ferruginea  Doortrekker  Éénmalige 

waarneming 
 

Krakeend Anas strepera Foeragerende wintergast Bij hoge 
waterstand 
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Smient  Anas penelope Foeragerende wintergast Enkel bij 
overstroming 

 

Wilde Eend Anas platyrhynchos Jaarrond, broedvogel  3 
Slobeend  Anas clypeata Foeragerende wintervogel Bij hoge 

waterstand 
 

Pijlstaart Anas acuta Foeragerende wintergast Bij 
overstromingen 

 

Zomertaling Anas querquedula Foeragerende zomervogel   
Wintertaling  Anas crecca Foeragerende wintergast Klein aantal  
Tafeleend Aythya ferina Foeragerende wintergast Bij overstroming  
Kuifeend  Aythya fuligula Foeragerende wintergast Slechts bij grote 

overstromingen 
 

Dodaars Tachybaptus ruficollis Foeragerende wintervogel 3 exemplaren 
(1970 – 1975) 

 

Ooievaar Ciconia ciconia Doortrekker  zeldzaam  
Lepelaar Platalea leucorodia Doortrekker    
Roerdomp  Botaurus stellaris Foeragerende wintergast    
Koereiger  Bubulcus ibis doortrekker Trekvogel  
Blauwe Reiger Ardea cinerea Jaarrond, broedvogel 30-tal koppels in 

Van Caillebos 
(2012) 

3 

Purperreiger Ardea purpurea Doortrekker    
Grote Zilverreiger Ardea alba Foeragerende doortrekker   
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta Jaarrond, foeragerend  1 
Aalscholver Phalacrocorax carbo Jaarrond, foeragerend Sporadisch  
Wespendief Pernis apivorus Doortrekker   1 
Rode Wouw Milvus milvus Doortrekker   
Zwarte Wouw Milvus migrans Doortrekker    
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus Doortrekker  Sporadisch  
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus Wintergast, foeragerende 

doortrekker 
Zeldzaam   

Sperwer Accipiter nisus Jaarrond, broedvogel Broedt in 
Olmendreef 

3 

Buizerd Buteo buteo Jaarrond, broedend Nest in 
Steenbrugse 
Bosjes 

3 

Torenvalk Falco tinnunculus Jaarrond, broedend Omgeving AM 3 
Smelleken  Falco columbarius Doortrekker  Zeldzaam   
Boomvalk Falco subbuteo Broedende zomervogel  2 
Slechtvalk Falco peregrinus Foeragerende wintergast Zeldzaam   
Waterral Rallus aquaticus Foeragerende wintergast Zeldzaam   
Waterhoen Gallinula chloropus Jaarrond, broedvogel Talrijk  3 
Meerkoet Fulica atra Jaarrond broedvogel Onregelmatig  3 
Scholekster Haematopus 

ostralegus 
Doortrekker, foeragerend Sporadisch  1 

Kluut Recurvirostra avosetta Doortrekker, foeragerend   
Kievit Vanellus vanellus Jaarrond, broedvogel  3 
Goudplevier Pluvialis apricaria Foeragerend, doortrekker Eertijds vaker  
Zilverplevier  Pluvialis squatarola Doortrekker    
Kleine Plevier Charadrius dubius Foeragernde doortrekker   
Houtsnip Scolopax rusticola Wintergast, doortrekkend   
Bokje Lymnocryptes minimus Doortrekker, wintergast   
Watersnip Gallinago gallinago Jaarrond, eertijds 

broedvogel? 
Regelmatig, klein 
aantal 

 

Grutto Limosa limosa Foeragerende doortrekker 1 broedpoging 
(2002) 

 

Regenwulp Numenius phaeopus Foeragerende doortrekker zeldzaam  
Wulp Numenius arquata Jaarrond, foeragerend Regelmatig roep  
Zwarte Ruiter Tringa erythropus Foeragerende doortrekker   
Tureluur Tringa totanus Foeragerende doortrekker  1 
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Groenpootruiter Tringa nebularia Foeragerende doortrekker Zelzaam   
Witgat Tringa ochropus Jaarrond foeragerend   
Bosruiter Tringa glareola Foeragerende doortrekker   
Oeverloper Actitis hypoleucos Jaarrond foeragerend Sporadisch   
Kemphaan Philomachus pugnax Foeragerende doortrekker Uitzonderlijk   
Kokmeeuw Chroicocephalus 

ridibundus 
Jaarrond, foeragerend   

Grote Mantelmeeuw Larus marinus Doortrekker   
Zwartkopmeeuw Ichthyaetus 

melanocephalus 
Doortrekker    

Stormmeeuw Larus canus Foeragerend, wintervogel   
Zilvermeeuw Larus argentatus Jaarrond foeragerend   
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus Foeragerende doortrekker   
Holenduif Columba oenas Jaarrond, broedvogel  2 
Houtduif Columba palumbus Jaarrond, broedvogel Talrijk  2 
Turkse Tortel Streptopelia decaocto Jaarrond, broedvogel   
Zomertortel Streptopelia turtur Foeragerende zomervogel Zeldzaam   
Koekoek Cuculus canorus Zomervogel, broedvogel Enkele  2 
Kerkuil Tyto alba Jaarrond, broedvogel Kerk Ver- 

Assebroek 
3 

Bosuil Strix aluco Passant Zeldzaam   
Steenuil Athene noctua Jaarrond, broedvogel  3 
Ransuil Asio otus Jaarrond foeragerend o.a. Steenbrugse 

Bosjes 
3 

Velduil Asio flammeus Foeragerende wintergast, 
doortrekker 

Zeldzaam   

Gierzwaluw Apus apus Foeragerende zomervogel   
Wielewaal Oriolus oriolus Broedende zomervogel Steenbrugse 

Bosjes 
3 

IJsvogel Alcedo atthis Jaarrond, broedvogel 1 koppel 3 
Grote Bonte Specht Dendrocopos major Jaarrond, broedvogel Enkele  2 
Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor Jaarrond, foeragerend Broedvogel? 1 
Zwarte Specht Dryocopus martius Doortrekker    
Groene Specht Picus viridis Jaarrond, broedvogel  3 
Gaai Garrulus glandarius Jaarrond, broedvogel  2 
Ekster  Pica pica Jaarrond, broedvogel  3 
Zwarte kraai Corvus corone Jaarrond, broedvogel  3 
Bonte Kraai Corvus cornix Foeragerende wintergast Eertijds veel 

(1970 – 1975) 
 

Roek  Corvus frugilegus Foeragerende wintergast Thans zeldzaam  
Kauw Coloeus monedula Jaarrond, broedvogel  3 
Zwart Mees Periparus ater Doortrekker  Eertijds zeldzaam  
Koolmees Parus major Jaarrond, broedvogel Talrijk  3 
Pimpelmees  Cyanistes caeruleus Jaarrond, broedvogel Talrijk  3 
Matkop  Poecile montanus Jaarrond, broedvogel Eertijds  1 
Kuifleeuwerik Galerida cristata Doortrekker  Veldhoekstraat 

1973 
 

Boomleeuwerik Lullula arborea Doortrekker    
Veldleeuwerik Alauda arvensis Doortrekker   1 
Oeverzwaluw Riparia riparia Doortrekker    
Boerenzwaluw Hirundo rustica Broedende zomervogel  3 
Huiszwaluw Delichon urbicum Zomergast Eertijds broedend  
Staartmees Aegithalos caudatus Jaarrond, broedvogel  2 
Tjiftjaf Phylloscopus collybita Zomergast, broedvogel  2 
Fitis Phylloscopus trochilus Broedende zomervogel  2 
Fluiter Phylloscopus sibilatrix Doortrekker Sporadisch 

Bergskensbos 
 

Rietzanger Acrocephalus 
schoenobaenus 

Zomervogel, foeragerend   
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Kleine Karekiet Acrocephalus 
scirpaceus 

Foeragerende zomervogel  2 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris Broedende zomervogel Enkel in rietkraag 
aan het Sint-
Trudoledeken en 
aan grens met 
Beverhoutsveld. 

2 

Spotvogel Hippolais icterina Foeragerende doortrekker    
Sprinkhaanzanger Locustella naevia Foeragerende doortrekker Sporadisch mei-

juni 
 

Zwartkop Sylvia atricapilla Broedende zomervogel  2 
Tuinfluiter Sylvia borin Zomervogel, broedend  2 
Braamsluiper Sylvia curruca Doortrekker  Eertijds zeldzaam  
Grasmus  Sylvia communis Zomervogel, broedend 5- tal koppels 2 
Goudhaan Regulus regulus Jaarrond, broedvogel  2 
Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla Doortrekker    
Winterkoning Troglodytes 

troglodytes 
Jaarrond, broedvogel Talrijk  2 

Boomklever Sitta europaea Jaarrond, broedvogel Enkel in 
Bergskensbos 

2 

Boomkruiper Certhia brachydactyla Jaarrond, broedvogel Talrijk 2 
Spreeuw  Sturnus vulgaris Jaarrond, broedvogel   3 
Beflijster  Turdus torquatus Doortrekker  Zeldzame 

waarneming 
 

Merel Turdus merula Jaarrond broedvogel Talrijk  3 
Kramsvogel Turdus pilaris Foeragerende wintergast   
Koperwiek Turdus iliacus Foeragerende wintergast   
zanglijster Turdus philomelos Jaarrond, broedend  3 
Grote Lijster Turdus viscivorus Jaarrond, broedvogel   3 
Roodborst  Erithacus rubecula Jaarrond, broedvogel  2 
Nachtegaal  Luscinia 

megarhynchos 
Doortrekker  1 waarneming   

Blauwborst Luscinia svecica Foeragerende doortrekker   
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros Broedende zomervogel o.a. Gemene 

Weiden 
2 

Gekraagde 
Roodstaart 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Zomervogel, broedend 10 koppels (1970-
1975) 

3 

Paapje  Saxicola rubetra Foeragerende doortrekker Thans zeldzaam   
Roodborsttapuit  Saxicola rubicola Zomervogel, broedend Eertijds   
Tapuit  Oenanthe oenanthe Doortrekker  Zeldzaam   
Grauwe 
Vliegenvanger 

Muscicapa striata Zomervogel, broedvogel Zeldzaam  2 

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca Zomervogel, passant Eertijds (1970 – 
1975)  

 

Huismus  Passer domesticus Jaarrond, broedvogel  3 
Ringmus  Passer montanus Jaarrond, broedvogel Enkele  3 
Heggenmus Prunella modularis Jaarrond, broedvogel Talrijk  2 
Gele Kwikstaart Motacilla flava Foeragerende zomervogel Sporadisch  
Grote Gele 
Kwikstaart 

Motacilla cinerea Foeragerende wintergast Zeldzaam   

Witte Kwikstaart Motacilla alba Jaarrond, broedvogel  3 
Graspieper  Anthus pratensis Jaarrond, eertijds 

broedvogel 
 1 

Boompieper  Anthus trivialis Doortrekker  Eertijds 
regelmatig 

 

Waterpieper Anthus spinoletta Foeragerende doortrekker   
Vink  Fringilla coelebs Jaarrond, broedvogel  2 
Keep  Fringilla montifringilla Foeragerende wintergast   
Europese Kanarie Serinus serinus Doortrekker Éénmalige 

waarneming 
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Groenling  Carduelis chloris Jaarrond, broedvogel  2 
Sijs Carduelis spinus Foeragerende wintergast Regelmatig   
Barmsijs Carduelis cabaret Foeragerend, wintervogel Eertijds 

regelmatig 
 

Kneu  Carduelis cannabina Jaarrond, broedvogel Thans zeldzaam 2 
Putter  Carduelis carduelis Jaarrond foeragerend Klein aantal  
Kruisbek Loxia curvirostra Doortrekker    
Goudvink Pyrrhula pyrrhula Doortrekker Eertijds 

regelmatig 
 

Geelgors Emberiza citrinella Jaarrond, broedvogel Eertijds (1970 – 
1975) 

 

Rietgors Emberiza schoeniclus Wintergast, foeragerend Eertijds broedend  
Grauwe Gors Emberiza calandra Eertijds zeldzaam   
* Exoot en/of ontsnapt 

Van de Bergeend zijn twee broedgevallen bekend, 1 in de Daverlostraat (halfweg jaren 1990, mond. 
med. Rik Vandekerckhove) en ten zuiden van de Van Cailliedreef in 1999 (schrift. Med. Patrick 
Keirsebilck). De Kramsvogel broedt reeds in Beverhoutsveld. 

 
Figuur 176: Bergeend (Wim Deloddere) 

4.4.3.12.2 Voor 1990 
Er zijn talrijke verspreide gegevens bekend uit De Roerdomp, het afdelingstijdschriftje van BJN/JNM- 
Brugge.  Helaas zijn deze slechts heel selectief gepubliceerd. Toch wordt er in een schaars 
excursieverslag ook wel eens een vollediger beeld van de avifauna opgehangen. Erg interessant in dit 
opzicht is b.v. de broedvogelinventarisatie voorjaar '73 door Peter Six, eveneens in de Domp 
gepubliceerd (Six, 1973).  Deze trof een broeddichtheid van 220 koppels op de 95 centrale hectares 
van het gebied. De broeddichtheid bedroeg in dit deelgebied dus 23.16 koppels per 10 ha.  

Leo Declercq (mond. med.) zag tot max. 42 watersnippen per excursie in de jaren '70. Wetende dat 
hij slechts van A25 tot A28 werkelijk door de percelen zelf liep, zijn dit hoge aantallen. Omtrent de 
percelen G80, G93 of G94 zag Patriek Geldhof ooit baltsende watersnippen (contemporaine mond. 
med. aan L. Declercq). Martin Hermy tenslotte, wist zich nog te herinneren dat de depressie tussen de 
hoeves Hommelbroek en Ter Poele (= Goessegaver), samen met de percelen C61&C62 goede 
plekken waren om Regenwulp waar te nemen in de winter. Deze waren vroeger in het Brugse 
merkelijker schaarser dan nu (mond. med. M. Hermy). 
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Vroeger in de jaren '70 en minstens tot net voor W0 II was het "IJspouken" (= IJsvogel) algemeen in 
het gebied (mond. med. M. Hermy dd. 8II'03). Deze vogel is sinds 1976 als broedvogel schijnbaar 
verdwenen uit de Assebroekse Meersen 
 

  
Figuur 177: IJsvogel (Dieter Plu) 

 
Steenuil was vanouds niet erg talrijk in de meersen (een indicatie dat de relatieve openheid van het 
landschap geen recent fenomeen betreft) (zie kaartenbijlage 38). Deze soort was in de jaren '70 vooral 
talrijk in de zuidelijk uitloper van de uitbreidingszone, ten westen van hoeve Ter Poele en net ten 
zuiden van de huidige Sint-Lucaskliniek. Daarnaast ook in het gavertje tussen de Hommelbroekhoeve 
en hoeve ter Poele (mond. med. M. hermy). Niet toevallig de zones met enige dichtheid van 
knotwilgen. Bovenop diezelfde knotwilgen broedden ook vanouds 10-tallen eenden in de jaren '70 
(mond. med. M. Hermy). 
 

 
Figuur 178: Steenuil (Paul Matthys) 
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Een markant verschilpunt, is het verdwijnen van Matkopmees en Goudvink.  De laatste dook vroeger 
in vele excursieverslagen op en is nu geheel verdwenen (mond. med. E. Hermy dd. 20III'03).  Die 
Goudvinken werden ook wel gevangen in het gebied. De uitgelezen plek daartoe in de jaren '70 was 
ergens in S12, S14 of S15 (mond. med. M. Hermy). 
 
Vroeger werden op de “kiekendraad” langs De Bergskens veel Vinken en Kepen gevangen.  Veel 
Sijsjes waren het zelfde lot beschoren op de Zwarte elzen langs de spoorwegberm (mond. med. M. 
Hermy). 

Patrick Geldhof wist dat vroeger (2e helft jaren '60) er 4-5 zangposten van Boompieper waren in het 
gebied (mond. med. dd. 4VII'03). Deze soort is momenteel geheel verdwenen (schr. med. E. Hermy). 

Van Staartmees zijn waarnemingen bekend uit de periode '72-'80 uit C40 (het Mazelbeekbosje). 

Roodborsttapuit was dan weer een soort die enkel tijdens de trek regelmatig werd waargenomen in 
Boelare in de jaren '70 (mond. med. M. Hermy). 

Tenslotte is er nog eerder in 1962 of '63 een broedgeval geweest van Bijeneter in een steilrand ten 
oosten van kasteel Bergskens (mond. med. L. Declercq in Slabbaert, 2004). Dit werd voorafgegaan 
door een broedgeval in 1956. Ook Devillers er al., 1988 maken melding van deze laatste uitzonderlijke 
gebeurtenis. Dit broedgeval dient gezien in het kader van een kleine en tijdelijk invasie. Voorheen 
waren in België slechts twee broedgevallen/broedpogingen bekend: Warcoing in 1933 en Stambruges 
te 1956 (Jacob in Devillers et al., 1988). 

 
Figuur 179: Bijeneter (Filip De Ruwe) 
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4.4.3.12.3 Na 1990 
De IJsvogel wordt ondanks de verminderde waterkwaliteit nog sporadisch boven het Sint-Trudoledeke 
waargenomen en komt opnieuw onregelmatig tot broeden bij het bos in de van Cailliedreef (mond. 
med. K. Decleer). In de zomer 2002 gebeurde dit nog iets meer noordwaarts (mond. med. G. 
Masschaele). 
 
De meersen dienen als foerageergebied voor de Kerkuil die na een afwezigheid van enkele decennia 
sinds 1998 opnieuw broedt in de kerk van Ver-Assebroek (en daar jaarlijks 3 à 4 jongen grootbrengt 
volgens Dufoort, 2003). Ook soorten als Witgatje, Houtsnip, Watersnip, Wulp en Blauwe reiger 
komen in de meersen foerageren. 
 
Voor veel vogelsoorten is het meersengebied een tijdelijk uitgelezen voedsel- en verblijfsgebied. Tot 
het broedbestand behoren vanzelfsprekend vooral weidevogels als Kievit, Waterhoen, Wilde eend, 
Bergeend, enz. aangevuld met Ransuil en Steenuil (knotwilgen). In de beboste percelen zijn onder 
meer Boomvalk, Sperwer en Groene specht als broedvogel aan te treffen. In een aantal 
Torenvalkkasten in het gebied komt deze soort doorheen het gehele gebied regelmatig voor en komt 
de soort succesvol tot broeden (mond med. Rik Vandekerckhove dd. 5III'04). De Steenbrugse bosjes 
waar ook soorten als Tuinfluiter, Boomkruiper, Grote bonte specht, Grauwe vliegenvanger en 
Buizerd als broedvogel voorkomen. Niet te vergeten is ook de broedkolonie van Blauwe Reiger in het 
Van Cailliebos (schr. med. P. Keirsebilck dd. 15XII'03). Deze bestond in 2012 uit 33 bezette nesten 
(mond. med. E. Hermy) 
 
In de databank van het atlasproject, zijn enkel gegevens van Torenvalk, Boomvalk, Sperwer, 
Buizerd, Steenuil en Ransuil bekend voor de periode '98-'01. Als los gegeven kan ook nog het 
recent (2001) waarnemen van Staartmees, Sijsje (tot 50 ex.), Rode Wouw en Houtsnip worden 
vermeld. Tijdens de overstroming van de jaarwende 2002-2003 werden door onszelf en anderen 
Kleine zwanen in het gebied waargenomen. Het ons bekende maximum betrof 23 exemplaren op 6 
jan '03 (mond. med. Lut Demarest begin jan 2003). Patriek Keirsebilck vulde evenwel aan dat er reeds 
meer dan 100 exemplaren waren gezien (schr. med. dd. 15XII'03). Dit werd bevestigd door E. Hermy 
(schr. med.), terwijl Roland Dufoort een aantal van niet minder dan 126 ex. opgeeft (schr. med. III'0'1).  
 
Verroens, 2004 levert gegevens over de Gekraagde roodstaart in de meersen. Hij noemt in de 
periode 2001-2003 voor de deelgebieden, Gemene Weiden, Chratreuzemeersen en de Assebroekse 
Meersen  respectievelijk 2-3, 2 en 2-3 broedparen. Dezelfde bron bevestigt het verdwijnen van 
Geelgors. Als nieuwkomers worden Kleine zilverreiger, Canadese gans en Nijlgans genoemd. 
 
Ganzen (eerder uitzonderlijk bij strenge vorst) en talrijke eenden soorten, pleisteren er in de winter. 
Enkele soorten: Wintertaling, Slobeend, Pijlstaarteend, Bergeend, Grauwe gans, Kolgans, 
Rietgrans. Tevens overwinteren er zeker 4 sperwers en buizerds in het gebied (De Scheemaeker, 
2001). Ook Smelleken wordt wel eens gezien (mond. med. Rik Van De Kerckhove op cit in Peter De 
Grande, schr. med.) 
 
Indien opnieuw winterse overstromingen zouden optreden, dan kan worden aangenomen dat de 
aantallen watervogels spectaculair zullen toenemen, analoog als in Bourgoyen-Ossemeersen. In ieder 
geval is het nu reeds zo, dat het Meersengebied met de regelmatiger geworden overstromingen (en 
inspanningen die reeds door de afdeling zijn gebeurd) ornithologisch merkelijk in waarde zijn 
gestegen. Prof. Dr. Martin Hermy formuleert het zo "Het gebied is nu merkelijk waardevoller en er 
wordt veel meer interessants gezien nu, dan in m'n jeugd ooit het geval was" (referentieperiode =jaren 
'70). Zo vertoefden in de winter 2003-2004 wel 60 tot 70 Waterhoentjes op de percelen A23-24 
(mond. med. E. Hermy, mond. med. L. Declercq). 
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Ook derden melden nauwelijks over gegevens te beschikken: "onwaarschijnlijk weinig gegevens over 
de Assebroekse Meersen kunnen terugvinden in mijn databank. De Brugse vogelaars vertoeven 
kennelijk vooral in de kuststreek en minder ten zuiden van Brugge." (schr. med. Descheemaeker 
coördinator atlasproject nvdr.).  Een gedegen inventarisatie in het kader van het atlasproject is 
stootte daarom op praktische problemen (mond. med. Frank Descheemaeker).   
 
Dat JNM afd. Brugge het gebied terug “opgenomen” heeft als excursiegebied, leverde reeds leuke 
resultaten op. Zo de vaststelling dat Kerkuil nog steeds aanwezig is.  Brecht Verhelst (Verhelst, 2003) 
meldt dat op 7II'03 en 30-tal waterhoentjes tegenover de kerk in de bocht van het Sint- Trudoledeke 
sliepen. 
 

4.4.3.13 Zoogdieren 
Volgens Martin Hermy (mond. med. dd. 7I'03 en 10II'03) was het voorkomen van Otter voor W0 II een 
vast gegeven.  Hij had dit meermaals uit betrouwbare bron vernomen.  In 1968 werd door hem een 
Nerts gezien op perceel B42 (volgens mond. med. Eic Hermy eerder op B45/B46). 

Decleer vond in 1985 tijdens  een JNM-inventarisatie volgende soorten: Aardmuis, Veldmuis, 
Ondergrondse Woelmuis, Rosse Woelmuis, Bosmuis, Dwergmuis, Huismuis, Bruine rat, 
Bosspitsmuis en Huisspitsmuis in (recente) braakballen en Rosse Woelmuis, Dwergspitsmuis, 
Bosspitsmuis en Huisspitsmuis in life-traps (Decleer, 1985).  Omdat deze bemonstering in de winter 
plaatsvond is het goed mogelijk dat dit lijstje onvolledig is. 

Ook zijn er losse waarnemingen tussen 1973 en 1983 van Hermelijn, Wezel, Bunzing, 
Bosspitsmuis, Aardmuis, Egel, Mol, Konijn, Haas, Muskusrat en vleermuis spec (Decleer 1985).  
Zwarte rat, Waterspitsmuis en Woelrat werden niet aangetroffen maar zijn mogelijk wel te 
verwachten (Decleer, 1995) 

Het historisch voorkomen van Waterspitsmuis, Veldspitsmuis, Huisspitsmuis, Dwergspitsmuis 
Bosspitsmuis, Rosse woelmuis, Ondergrondse woelmuis, Veldmuis, Aardmuis, Dwergmuis, 
Bosmuis, Huismuis, Bruine rat, Huismuis, Kikker spec. (Bonne op cit. in Dufoort, 1995) valt af te 
leiden uit oude kerkuilenbraakballen.    

In het voorjaar van 2003 werden op meerdere plaatsen langs het kanaal Capybara's gezien.  Het 
betreft een in gevangenschap gehouden exoot die ontsnapt is, en waarvan in dit geval de bron precies 
is gekend (zie o.a. artikel in Het Volk begin juni 2003 en dd. 13 juni '03, telkens in de editie Eeklo-
Deinze).  De dieren werden door meerdere mensen waargenomen. De gegevens hierrond werden 
bijeengebracht door Bob Vandendriesche (schr. med. dd. 31V'03). 
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Figuur 180: Capybara (Adam Riley) 

Mol is ondanks de winterse overstromingen talrijk in het gebied. Hij wordt evenwel duidelijk minder 
frequent aangetroffen, naarmate men dieper vanaf de rand de jaarlijks overstromende kom 
binnendringt. 

Ree is momenteel niet al te ver verwijderd meer van de Assebroekse Meersen en trekt er doorheen. 
Het valt te verwachten,  (zeker met het voorziene verbossingsbeheer in het deelgebied Steenbrugse 
Bosjes en in Engelendale) dat Ree op termijn ook in de meersen zelf zal opduiken. 

 
Figuur 181: Ree (Paul Reinehr) 
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Muskusrat tenslotte, is begin 2004 nagenoeg geheel uitgeroeid in het gebied en zelfs in de streek 
(mond. med. Rik Vandekerckhove aan Peter Degrande dd. 5 III '04). Dezelfde bron spreekt van 
geregelde waarnemingen van Vos en twee waarnemingen van Hermelijn in 2003. 

  

Stagair Stijn Borny haalde uit waarnemingen.be volgend lijstje van recent waargenomen soorten voor 
in het studiegebied: 

Ned. naam Wet. naam Rode lijst 
Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Niet gespecifieerd 
Gewone Grootoorvleermuis  Plecotus auritus Niet gespecifieerd 
Laatvlieger Eptesicus serotinus Niet gespecifieerd 
Egel   Erinaceus europaeus Niet gespecifieerd 
Wezel Mustela nivalis Niet gespecifieerd 
Bunzing  Mustela putorius Niet gespecifieerd 
Ree Capreolus capreolus Niet gespecifieerd 
Haas Lepus europaeus Niet gespecifieerd 
Konijn  Oryctolagus cuniculus Niet gespecifieerd 
Eekhoorn  Sciurus vulgaris Niet gespecifieerd 
Mol  Talpa europaea Niet gespecifieerd 
Vos  Vulpes vulpes Niet gespecifieerd 
Bruine Rat Rattus norvegicus Niet gespecifieerd 
Muskusrat Ondatra zibethicus Zeldzaam (exoot) 
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5 Beheer 

5.1 Doelstellingen 
Dé doelstelling is herstel van een functioneel gavergebied. 

Dit betekent een maximaal en vooral functioneel herstel van het aanwezige landschappelijke patroon 
in het merendeel van dit gebied.  Functioneel betekent hier “operationeel herstel van de 
landschappelijke infrastructuur en met bijhorende graslandvegetaties”.   

Concreet doorvertaald komt dit neer op volgende hoofddoelen: 

 Herstel van de hydrologische basis: 
o echt proper water (*)  
o functioneel herstel van de hydrologische infrastructuur (grachten, sifon’s, laantjes,…) 

conform  een hedendaagse invulling van een historisch landschap 
o herstel bevloeiing in de  zomer 
o tegengaan van verzuring (via laantjes) 
o tegengaan veenveraarding (via voldoende hoge grondwaterstand) 
o op de allerlaagste plaatsen staat het water permanent tot ongeveer aan het 

maaiveld. Daarnaast bevindt zich een grote zone met waterstanden die schommelen  
tussen -60 tot -20 cm vanaf het maaiveld in de zomer tot 0 cm in de winter. 

o kalkrijke kwel komt –waar mogelijk-  opnieuw tot in de wortelzone. Een 
regenwaterlens is nauwelijks aanwezig. 

o winterse overstromingen van het Sint- Trudoledeke (met een betere waterkwaliteit als 
heden het geval) mogen weer.  Maar volgens een hirtorisch ritme en duur. Dit 
betekent herhaaldelijk en kort (max. duur van 1-2 weken). 

o vermijden van zomerse overstromingen 
 Soortenrijk grasland.  Dit bestaat vnl. uit Dotterhooiland, in mindere mate uit Grote- of Kleine-

Zegge-vegetatie en Glanshaverhooiland. 
 Bos volgens de potentieel natuurlijke vegetatie.  Met spontane zelfregulerende processen.  In 

de zone Westelijk van de Marelbeek. 
 Verhogen van de leesbaarheid van het landschap (accentuering van de ringsloot in de rand 

van de kom met hoog opgaande bomen met lange levensduur ) 
 Behoud en versterking van de cultuurhistorisch waardevolle elementen (circulaire structuur, 

onverharde dreven, enz.) 

De doelen zijn in de eerste plaats botanisch en cultuurhistorisch. 

(*): volgens ecologische doelen, niet enkel vanuit milieuoogpunt of leven in de waterlopen zelf 

Daarnaast zijn er belangrijke nevendoelstellingen: 

 Waterberging in de oostelijke rand van Brugge 
 Recreatieve ontsluiting, rekening houdende met de ecologische draagkracht van het gebied. 
 Behoud van autochtoon houtig materiaal 
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5.2 Startbeheer 
Vanaf het seizoen 2001 werd aan alle toenmalige gebruikers een kosteloze gebruiksovereenkomst 
voorgelegd. Slechts bij gebrek aan interesse werden andere boeren gecontacteerd. Deze 
gebruiksovereenkomsten bevat tort op heden steeds dezelfde essentiële elementen: 

 Kosteloosheid 
 Geen bemesting 
 Geen herbiciden/pesticiden. 
 Modaliteiten over het eigenlijke grondgebruik (maaien/grazen). 

In het voorjaar 2002 werden ook de eerste knotwerkzaamheden verricht. Daarbij werden de bomen 
die het dringendst een knotbeurt nodig hadden en een mogelijk gevaar vormden langs de 
doorgaande paden aangepakt. In de winter 2002-2003 werden de wilgen in blok A3 aangevat. 

Dit werk gebeurde aanvankelijk vnl. door plaatselijke vrijwilligers, die dan over het hout kunnen 
beschikken.  Dit verhoogt de betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij het reservaat.  Vanaf 
2009 wordt dit beheer vnl. ingevuld met eigen personeel omwille van de moeilijke 
terreinomstandigheden. 

 

Figuur 182: Pierre Vandenbuerie geeft een woordje uitleg bij de knotwerken op de dag van de natuur 
in 2006 (Foto Wim Slabbaert). 

Alle geknotte wilgen worden het daaropvolgende jaar op (4-6) overstaanders gezet.  Dit was met 
geen enkele van de in het gebied aanwezige wilgen na hun laatste knotbeurt gebeurd.  Het grote 
voordeel hiervan is dat ze minder gevoelig worden voor watermergziekte, windworp en inscheuren.   

In de winter 2002-2003 werd het lage dijkje aan de Groene Wijk met wilgen beplant. Zodoende 
ontstaat op termijn een scherm langs deze visueel storende wijk die het gebied indringt. 
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Figuur 183: de aanplantingen viel niet bij sommige inwoners in de smaak. Sommige inwoners 
verwijderen de bomen, zodat ze terug vanuit hun tuin de Assebroekse Meersen kunnen zien (Stijn 
Borny, 2012). 

 
Vanaf de zomer van 2003 werden de dreven in de Assebroekse Meersen éénmaal opengemaaid, om 
te voorkomen dat ze verbossen. 

Vele omheiningen waren aan herstelling toe.  In 2007 of 2008 werd de de buitenomheining 
vernieuwd.  Een compleet herstel moest wachten tot na de herinrichting, maar nu konden de dieren 
alvast niet meer uitbreken tot buiten het gebied. 

Tussen 2008 en 2011 werden de meeste dreven gekapt.  Heraanplant is voorzien na de 
herinrichtingswerken (gezien dezen dreven onder handen worden genomen i.k.v. de 
inrichtingswerken). 
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Figuur 184: Kappen van populieren (Hans Compernolle, 2011) 

 

Figuur 185: Hier en daar zie je nog een restant van wat ooit een populierendreef was, foto genomen 
in het centrale gedeelte van de Assebroekse Meersen (Stijn Borny, 2012). 
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In 2010 sloot Brugge de Koeidreef af voor doorgaand verkeer, terwijl landbouwverkeer wel nog 
mogelijk blijft (College van Burgemeester en Schepenen Brugge, 2010).  Dit is een positief 
geëvalueerde ingreep, die heel wat sluipverkeer uit het gebied weert. 
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5.3 Extern beheer 

5.3.1 Water 
Een verbetering van de hydrologische situatie is dé sleutel tot herstel van de natuurwaarden.  Het 
stroomgebied waar dit visiegebied deel van uitmaakt is belangrijk groter dan het visiegebied.  Vandaar 
dat een deel van de noodzakelijke ingrepen zich er buiten situeren.  Vanzelfsprekend heeft dit 
beheerplan daar niks over te zeggen.  Onderstaande is daarom vooral op te vatten al een lijst 
“vrijvlijvende aandachtspunten” voor de overheden wiens bevoegdheid het wel is hierop in te grijpen. 

5.3.1.1 De rol van rioolwater 
Het veen veraardt aan een tempo dat sinds WO-II gemiddeld 1.5cm per jaar bedraagt.  Dit proces 
heeft zich de laatste decenia sterk versneld. De lage grondwaterpeilen (waarbij het veen droog 
komt te liggen en kan gaan rotten) zijn na de voorziene inrichting van 2014-2015 in het 
kerngebied wellicht niet langer het belangrijkste probleem. 

Veenveraarding wordt versneld door een proces van interne eutrofiëring dat vooral samengaat 
met het inbrengen van sulfaten. Sulfaten zijn een typisch bestanddeel van rioolwater die op zich 
nauwelijks een rol als “meststof” vervullen.  Maar ze zorgen er in natte omstandigheden wel voor 
dat nutriënten die in het veen zitten opgeslagen worden vrijgesteld.  Dit proces noemt men  
interne eutrofiëring.  Interne eutrofiëring versnelt op zijn beurt de veenafbraak.  Gezien de 
natuurwaarden in belangrijke mate samenhangen met de combinatie “veen bovenop moeraskalk” 
is een goede conditie van het weinige overgebleven veen essentieel. 

Sulfaten zijn een vast bestanddeel van rioolwater.  Het belangrijkste effect van op zich relatief kleine 
hoeveelheden rioolwater is in dit gebied de inbreng van sulfaten.  Bij de hoeveelheid hierdoor 
vrijgestelde fosfor verzinkt de toevoer van fosfor uit het rioolwater zelf in het niet.  Vandaar de kritische 
houding t.o.v. alle overstorten die uitkomen op de hoofdwaterlopen van het gebied stroomopwaarts de 
meersen. 

Het Sint-Trudoledeken is vanaf de doortocht doorheen het centale meersengebied ingedijkt.  Omdat 
deze waterloop enkel bij extreme debieten nog in contact komt met het veen in het meersengebied, 
worden de nog overblijvende overstorten bij voorkeur op deze waterloop aangesloten. 

Vanzelfsprekend is dit geen pleidooi voor het behoud van overstorten. Ondanks de belangrijke 
geleverde inspanningen, komt nog steeds te veel regenwater in de collector terecht.  Waardoor een 
duurzame oplossing voorlopig nog niet kan gerealiseerd worden.  We pleiten ervoor het stelsel van de 
Meersbeek en de Bergbeek op dit vlak prioriteit te geven. 

Aquafin stelde reeds in 2002 het zogenaamde "Kikkerplan" op  (Verbruggen et al., 2002).  Heel 
wat van de voorgestelde maatregelen werden ondrtussen doorgevoerd. Vooral voor de gemeentes 
Beernem en de stad Brugge is hier nu nog een taak weggelegd.  

5.3.1.2 Van Kommer naar Kwel 
We weten uit tal van historische gegevens dat vroeger het merendeel van de neerslag de 
bodemvoorraad kwam aanvullen. Tegenwoordig is het aandeel van de neerslag dat doordringt tot het 
grondwater relatief onbeduidend geworden.  Dit hangt samen met een versnelde afvoer t.b.v. de 
landbouw en de toegenomen verharde oppervlakte. 

Naast de Assebroekse Meersen bevinden zich een hele reeks gebieden waarin het Agentschap voor 
Natuur en bos actief is.  Zo draagt de bebossing van Engelendale wezenlijk bij tot een verhoogde 
kwelwatertoevoer naar in de Assebroekse Meersen.  Verdere projecten in die zin zijn daarom 
wenselijk.  Ook al omdat het kwelwater veel ijzer bevat, dat de ongunstige invloed van sulfaat deels 
tenietdoet. 
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De inzijgingsgebieden voor het levensnoodzakelijke kwelwater moeten onder een dusdanig 
beheersregime worden gebracht dat een goede kwaliteit van het kwelwater ook naar de verre 
toekomst kan worden gegarandeerd. 

5.3.1.3 De kop er af 
Daarnaast draagt de uitbreiding van de aanpalende gebieden Bergbeekvallei, Engelendale en 
Rijckevelde bij tot een vermindering van het overstromingsrisico in de omgeving.  Een hectare 
akkerland heeft een dubbel zo hoge bijdrage tot de kortstondige piekhoogte van de waterlopen dan 
een hectare bos.  Een hectare grasland ligt daar ergens tussenin.  Anders gezegd: uitbreiding van 
deze perifere natuurgebieden leidt tot een betere spreiding van de neerslagafvoer en vermindert 
structureel de kans op de momenteel frequente overstromingen (o.a. van het serrecomplex op het 
kruispunt van Kerkdreef en Astridlaan). 

Doordat de neerslag gespreider wordt afgevoerd, heeft dit soort maatregel ook vanuit landbouwkundig 
oogpunt belangrijke positieve effecten: 

 Meer water beschikbaar bij droogteperioden in de zomer.  Er wordt bij hevige neerslag minder 
water afgevoerd dat kort daarna eigenlijk nodig is. 

 Minder kans op overstroming van landbouwpercele 

De provincie onderschrijft dit beleid en financierde reeds mee aan maatregelen om de afvoer te 
remmen van de Poulagiebeek. Ze promoot dit soort maatregelen ook actief (zie o.a. Deurinck, 2013). 

5.3.1.4 De aarde is plat 
Onder de Assebroekse Meersen bevindt zich een moeilijk doorlaatbare laag moeraskalk.  De 
voorziene  bevloeiing zal in de eerste plaats water toevoeren bovenop deze “plaat”.  Terwijl het 
grondwaterpeil in de zomer hieronder flink lager staat én terwijl deze “plaat” maar rijkt tot de rand van 
de kom.  Hier loopt een deel van het toegevoerde water “over de rand van de plaat”, om er zoals in de  
middeleeuwse voorstelling van af te vallen. 

De oplossing voor dit probleem is relatief eenvoudig.  Met de voorziene uitbreiding van het reservaat, 
gekoppeld aan de iets hogere kweldruk vanwege maatregelen in de inzijgingsgebieden, valt het peil in 
het centrale gedeelte op te krikken.  Dit kan zonder belendende landbouwpercelen ongunstig te 
beïnvloeden. 

5.3.1.5 Dorst 
Door een reeks relatief recente ingrepen wordt een deel van het stroomgebied dat uitmondt in de 
Assebroekse Meersen momenteel afgeleid. 



 

254 
 

 

 

 

Figuur 186: Zuidelijke van het meersengebied bevindt zich het stroomgebied van de 
Zuiddambeek/Geuzebeek.  Het bekken bedraagt ongeveer 800 ha.   Dit is van de zelfde grootteorde 
als de Meersbeek die bij de herinrichtingswerken als waterbron zal worden ingeschakeld 
(Vandenbulcke, 2010 ).  
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Figuur 187: Het water van dit stroomgebied wordt de laatste tijd afgevoerd naar het kanaal Gent-
Brugge. Nog niet zolang geleden kwam het meeste van dit debiet in de Hoofdsloot doorheen Boelare 
en vervolgens in de Assebroekse Meersen terecht. Een recent gebouwde keermuur houdt dit 
momenteel tegen. 

Bovenop deze regeling werd tussen ANB en W&Z op 13 juni 2001 een protocol afgesloten om de 
werking van de nieuw gebouwde schuif op de uitwateringsopening naar het kanaal te regelen (Van 
den Eede, De Smet, 2001). 
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Deze situatie heeft enkele belangrijke gevolgen: 

 Op momenten van veel neerslag wordt het kanaal Gent-Brugge nodeloos belast.  Dit draagt bij 
tot het vaker/vroeger sluiten van de keersluis in Beernem met hinder voor de scheepvaart, 
verhoogd overstromingsrisico als gevolg. 

 Op momenten van neerslagtekort worden de Assebroekse meersen water “ontzegd” 
 Op momenten van veel neerslag is er een noodoverlaat naar de Hoofdsloot.  Desondanks 

komen huizen nagenoeg onder water in de Beernemsestraat 

 

 

Figuur 188: De overlaat in werking.  Bemerk de ondergelopen akkers. 

Het Bekken van de Brugse Polders nam het initiatief tot bijeenkomst van de betrokken partijen om een 
duurzame oplossing te benaarstigen (Vanden Bulcke et al., 2011).   Dit proces is nog niet afgerond.  
Maar het is wenselijk dat de meersen opnieuw over dit water kunnen beschiken. 

5.3.1.6 Illegaal gemaal 
Er staat een illegaal gemaal aan de Chatreuzemeersen.  De eigenaar is al herhaaldeljk veroordeeld tot 
herstel in de oorspronkelijke toestand.  Maar in de feiten veranderde er nog niks.   

5.3.2 Vlaamse koterij 
Er zal in het gehele gebied zorg voor worden gedragen dat hobby-gebruik van gronden gebeurt met 
respect voor de landschappelijke waarden. Hiertoe werden werkafspraken gemaakt tussen AROHM 
M&L, ANB en de Stad Brugge:  

 Paarden worden geplaatst binnen een omheining met eenvoudige draadafsluiting, bevestigd 
aan niet verduurzaamde houten paaltjes van maximum 1.2 meter hoog (Deventer, 2002). 

 Een verder opdeling van percelen wordt niet meer toegelaten.  Aanleg van veedrinkpoelen kan 
enkel in voldoende aaneengesloten percelen.  Bovendien kan dit enkel nog in begraasde 
graslanden en “volgens de regels van de kunst”. 
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 Nieuwe schuilhokken worden niet meer toegestaan 
 De landschappelijke inkleding van bestaande schuilhokken is een blijvend aandachtspunt. 

Velen voldoen niet aan de definitie van een schuilhok, zoals gedefinieerd in het decreet RO.  
Vaak werden extra opslagplaatsen voor hooi of zadelkamer voorzien (Deventer, 2002), wat 
deze bouwsels zonevreemd maakt.   

 Binnen de grenzen van het Vlaams reservaat is wegens de gehanteerde begrazingsperiode 
(verder beperkt door overstromingen) en het gehanteerde begrazingsmodel (semi-agrarisch 
beheer) onnodig schuilhokken voor de dieren te voorzien.  Deze zouden eerder dienen om 
ongeruste -stedelijke- bezoekers te verzekeren dat de dieren niets tekort komen. 

5.3.3 Bouwovertreding Chartreuze 
In de jaren ’90 werden de Chatreuzemeersen genivelleerd en omgevormd tot één grote 
aaneengesloten maisakker.  Hierover ontstond heel wat commotie.  Dit legt een grote druk op het 
gebied: vermesting, bijkomend peilverlaging, biotoopvernieting,… 

De eigenares werd ondertussen herhaaldelijk veroordeeld tot herstel in oorspronkelijke toestand, 
zonder dat hieraan enig gevolg werd gegeven. 

Een snel herstel is nodig gezien dit deel niet apart kan gezien worden van de rest en er een negatieve 
invloed op uitoefent.

  

Figuur 189: Chartreuzen in 1952   Figuur 190: Chartreuzen in 2009 
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5.4 Intern beheer 

5.4.1 Randvoorwaarden 
 

Een belangrijke randvoorwaarde is de bescherming als landschap van een groot deel van het 
gebied. Laten vervagen van de percelering in de landschappelijk gave delen is daarom geen optie. 
Dit sluit een hele reeks streefbeelden van “ruigere natuur” op de meeste plaatsen uit.  Verharding van 
wegen is om die reden eveneens uitgesloten. 

De circulaire structuur kent een archeologische bescherming.  Op die plaats is een permanent hoog 
grondwaterpeil aangewezen en hoogdynamische ingrepen (graafwerken onder het maaiveld, vrije 
meandering van het Sint-trudoledeken, enz.) zijn er uitgesloten. Het zelfde geldt voor de Mote in S12.  
In de mate dat het nodig is i.k.v. andere beheersdoelstellingen hier bomen te kappen worden ze 
uitgesleept met het paard of een vergelijkbare techniek die weinig bodemverwonding met zich 
meebrengt. 

Er zijn via landinrichting heel wat ingrepen in de waterhuishouding gepland.  Die mogen belendende 
percelen niet negatief beïnvloeden. 

We streven naar een verdergezet agrarisch medegebruik in de Assebroekse Meersen sensu stricto. 

Het gebied levert nu al een bijdrage tot vrijwaren van bebouwing van overstroming bij hevige 
neerslag.  Die moet minstens behouden blijven. 

5.4.2 Hydrologie 

5.4.2.1 Peilen 

5.4.2.1.1 Peilen in de centrale zone ten zuiden van Ver-Assebroek-Kerk 
In de blokken A1, A2, A3, A5 en A6 wordt gestreefd naar een grondwaterpeil van ongeveer 40 cm 
onder het maaiveld in de zomersituatie en hoogstens plasdras in de wintersituatie (kortstondige 
winterse overstromingen uitgezonderd).  

Hiertoe worden een reeks stuwen geplaatst op de zijwaterlopen van de Hoofdsloot.  Deze zullen 
aanvankelijk worden ingesteld op 3.90m TAW.  Of dit stuwpeil toelaat de gewenste grondwaterpeilen 
te bereiken  zal voorwerp uitmaken van een evaluatie. Eventueel wordt het stuwpeil als gevolg van 
deze evaluatie nog bijgesteld.  

Als er voldoende debiet beschikbaar is om mooi het streefpeil aan te houden, kan overwogen worden 
om  ten behoeve van maaiwerken het waterpeil kortstondig iets te laten zakken. 

Het volledige debiet van de waterloop/Meersbeek wordt benut om dit streefpeil aan te houden.   
Daartoe wordt een verbinding voorzien tussen de Meersbeek en waterloop WO.8.4.a.1.  Dit gebeurt  
langsheen de P. Corneilliestraat.  Wellicht zal ook water kunnen betrokken worden uit de Hoofdsloot, 
gezien het stuwpeil van 3.9m TAW overeenkomt met het reguliere peil hiervan.  Kortstondige lichte 
peilverhogingen na periodes van droogte lopen dan in d eomgeeerde richting over de stuw.  Dit heeft 
een positieve invloed op het te verpompen debiet. 

5.4.2.1.2 Nog versnipperde percelen in zones met graslanddoelstelling 
Hiervoor geldt in principe het zelfde (grondwaterpeil peil plasdras in de winter, 40cm onder maaiveld in 
de zomer).  Met die nuance dat een herinrichting pas mogelijk is na verwerving van de aanpalende 
percelen.  Ingrepen binnen het Vlaams Reservaat mogen immers de belendende (landbouw)percelen 
niet negatief beïnvloeden.  Te  verbossen percelen 
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De afwatering wordt hier in sé niet meer onderhouden.  Hierdoor kan de gemiddelde grondwaterstand  
stijgen en zal het bos een “natuurlijker” peilverloop zal kennen.  Vanzelfsprekend geldt hiervoor het 
principe van goed nabuurschap. Er zal altijd voor worden gezorgd dat dit geen negatieve  impact 
oplevert op belendende landbouwpercelen die niet in beheer zijn bij ANB, doorgaande wegen,…   

5.4.2.2 Hydrologische infrastructuur 
In het kader van de herinrichting wordt deze infrastructuur na jaren van verwaarlozing serieus onder 
handen genomen.  We focussen hier enkel op de algemene principes en verwijzen verder naar de 
technische plannen voor de detailuitwerking. 

5.4.2.2.1 Dijken 
De huidige dijken kennen een aantal verlagingen.  Daardoor vloeit het water vanaf een bepaald 
peil meersen in.  Dit vermindert de overstromingslast in Steenbrugge (mond. med. Jan De Bie). 

Dit is goed zichtbaar aan de Koeidreef, waar perceel A23 het eerste is om vol te lopen. 

De dijken worden behouden op het huidige peil.  Dit is nodig om zomerse overstromingen te 
vermijden.  Als in de toekomst het aandeel akkerland in het stroomgebied van de Bergbeek opnieuw 
vermindert, kan het zijn dat deze dijken hun functie verliezen (en kunnen verdwijnen). 

Waar regelmatig water over de weg zal lopen is gekozen voor tweesporenbeton om uitspoeling te 
voorkomen. 

 

Figuur 191: De meersen gezien vanop de kerktoren van Ver-Assebroek.  Bemerk hoe perceel A23 
door een laagte in de dijk reeds vol staat, terwijl de rest nog merendeels droog is.  Bemerk ook de 
circulaire structuur; 
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5.4.2.2.2 Laantjes 
De laantjes zijn nu erg verdicht.  Dit is een gevolg van achterstallig onderhoud.  Alle nog duidelijk 
traceerbare laantjes worden gefaseerd en opnieuw uitgediept tot op het gewenste grondwaterpeil = 
25 a 30 (40) cm diep. Dit is prioritair het geval in gehooide percelen en op die plaatsen waar 
kalkrijke kwel tot aan de wortelzone komt (of kan worden gebracht).  Waar de laantjes gelegen zijn 
op veenbodems wordt het uitgegraven materiaal bij voorkeur herwerkt binnen het perceel.  

  
Figuur 192: Tengevolge van zware tractoren en gebrekkig onderhoud zijn de meeste laantjes nog 
maar vaag zichtbaar.  Bemerk hoe Kruipende Boterbloem deze markeert (Hans Compernolle, 2009 
en Stijn Borny, 2012). 

5.4.2.2.3 Grachten 
De grachten in deelgebied A worden alle in de loop van 2014-2015 geherprofileerd i.k.v. het 
herinrichtingsproject i.s.m. de VLM.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “aanvoergrachten” en 
“trekgrachten”.  Zii worden hersteld volgens een ander typeprofiel.  Voor meer detail verwijzen we naar 
de technische plans van dit inrichtingsproject. 

Belangrijk gegeven is dat deze meestal niet doorheen de moeraskalklaag zijn aangelegd.  Enkel de 
allergrootste snijden hier door.  Dit principe wordt gerespecteerd bij de herprofilering. 

Een nieuw trace wordt aangelegd tussen de Waterloop en de gracht gericht op het hart van de 
circulaire structuur (langs de westrand van A90 en tussen A33 en A34).  Dit wordt de belangrijkste 
voeding. 

Daarnaast is er sprake van enige historische vervuiling in de grachten die het rioolwater ontvingen 
vanuit de Groene Wijk.  Er zijn slibstalen geanalyseerd (Linster, 2008)  en i.s.m. de VLM en de 
waterloopbeheerder en Stad Brugge is een saneringsaanpak vooropgesteld.    Die is geformaliseerd 
in het protocol afgesloten rond het integraal waterbeheer van de Assebroekse Meersen en omgeving 
(De Craemer et al., 2009).  Deze slibruiming wordt uitgevoerd i.k.v. het inrichtingsproject door de VLM 
(voorzien voor 2014-2015). 
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Figuur 193: Overzicht van de grachten en laantjes die i.k.v. Landinrichting worden geherprofileerd 
(gracten donkerblauw, laantjes lichtblauw). 

5.4.2.2.4 Pompgemaal 
Hoewel strikt genomen niet de bevoegdheid van dit beheerplan, melden we ook ingrepen aan het 
gemaal op de Hoofdsloot (zie ook Polder Sint-Trudoledeken, 2008).  Die maken deel uit van het 
protocolakkoord (De Craemer et al., 2009), waarin ook ANB zich engageert.  Dit gemaal krijgt een 
wachtkom.  En wel door de overdimensionering van de Hoofdsloot in de zone tussen pompgemaal en 
kruispunt met de Marelbeek.  Daarbij is ook een perceel in eigendom van ANB betrokken (deel van 
S91).  De polder verkreeg het recht hierop de nodige graafwerken uit te voeren. 

 

Figuur 194: Profiel van de wachtkom aan het pompgemaal op de Hoofdsloot 



 

262 
 

5.4.2.2.5 Ten westen van de Marelbeek: “G’d’s water over G’d’s akker” 
Hier zijn geen ingrepen voorzien.  Er gebeurt enkel een minimaal onderhoud.  Dit onderhoud wordt 
achterwege wordt gelaten van zodra dit kan (vanuit goed nabuurschap).  We streven hier bewust naar 
een natuurlijk fluctuerende (grond)waterstand in samenhang met spontane bossen. 

5.4.3 Graaf- en bouwwerken 

5.4.3.1 Poelen 
Bestaande poelen worden op diepte gehouden. Hiertoe worden ze op gezette tijden geruimd in de 
maand september.  Het gaat met name om de poelen in A01, A12, A25, A26, A87, G24, G88. 

Nieuwe poelen kunnen enkel worden aangelegd buiten de eigenlijke meersen (waar ze historisch 
gezien even zeer thuishoren als kiewen op een mus).  Bovendien komt in de frequent overstromende 
meersen al te gemakkelijk vis in de poelen terecht.  Waardoor hun waarde voor amfibiën niet zo hoog 
is. 

5.4.3.2 Slopen van koterij 
Op gronden van het Agentschap worden alle -veelal illegale- bouwels afgebroken. In de bospercelen 
gaat het vaak om bakstenen constructies, waarbij de eventuele schade aan het bos bij sloping  en 
element van overweging kan zijn om deze eventueel spontaan te laten vervallen.  Asbest en andere 
vervuilende materialen worden wel steeds afgevoerd. 

5.4.3.3  Plaggen 
Dit zou op de venige delen kunnen worden overwogen. Maar enkel pleksgewijs op experimentele 
basis (enkele 10-tallen m²). De veenlaag is nergens nog bijzonder dik, en zal ook met het gewenste 
waterpeil (licht) verder verteren. Uit de literatuur (o.a. de Ridder, 1998, van der Hoek et al., 1998, van 
der Schaaf, 1998) komt naar voor dat de invloed van plaggen in dit soort condities veelal het 
vegetatieherstel bespoedigt. 

We kiezen er hier voor iets geduldiger te zijn en plaggen enkel in te zetten op experimentele basis.. 
Ook al omdat de winterse overstromingen hoogproductieve grassen hinderen.  Gekoppeld aan de 
lichte bodemverwonding die met de begrazing gepaard gaat, wordt de zaadbank wellicht al 
aangesproken (zeker na instellen van een verhoogd waterpeil).  Mogelijk is dit voldoende om 
hetzelfde effect te bereiken. 

De Ridder, 1998 formuleert een vuistregel, die afhankelijk is van de kweldruk.  Bij een debiet tot 
2mm/dag basenrijke kwel is plaggen nuttig. Bij sterkere basenrijke kwel (vanaf 2-3mm/dag) is plaggen 
niet noodzakelijk, maar kan bij een veraarde bovenlaag toch wel worden overwogen.  In de meersen is 
momenteel nog nauwelijk kwel aanwezig. 

5.4.3.4 Wegen 
Deze zijn niet meer in staat hun functie te vervullen.  Sommigen wegen worden enkel nog gevrijwaard 
van bebossing, maar zijn al jarenlang grotendeels onberijdbaar (zelfs met de tractor). 

In het kader van het inrichtingsproject worden de wegen allemaal onder handen genomen op basis 
van volgende uitgangspunten: 

 Functioneel behoud van alle bestaande wegen 
 Geen verhard wegennet.  Uitzonderingen enkel plaatselijk en goed gemotiveerd. 
 Geen nieuwe wegen (m.u.v. voetgangersdoorsteek van Kerkedreef langs Groene wijk over 

Sint-Trudoledeken en wandelpad langs zuidelijke rand Groene wijk) 
 Voldoende draagkrachtige wegen (landbouwvoertuigen, machinepark natuurbeheer) 
 Wegen zijn plaatselijk geschikt voor recreatief medegebruik 
 Wegen die voldoende hoog liggen om jaarrond berijdbaar te zijn (overstromingen 

uitgezonderd) 
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 Alle wegen blijven liggen waar ze liggen (behoud van de landschappelijke patronen) 
 Waar de hoogte van de weg de hoogte van de dijkverlagingen volgt (met name langsheen het 

Sint-Trudoledeken) dient men deze hoogte te behouden.  De heraangelegde weg mag m.a.w. 
geen barriëre vormen voor het wassende water.  

 

Figuur 195: Wegen waaraan gewerkt  wordt tijdens het inrichtingsproject.  

5.4.3.5 Voormalige trambedding 
Dit betreft een “recent gebiedsvreemd element”.  Of positiever geformuleerd, “een recent toegevoegde 
cultuurlaag”.  Waar deze bedding nog aanwezig is wordt ze behouden en onderhouden. 

Een uitzondering hierop vormt het gedeelte tussen het brugje aan de Vijfweegse (kruispunt met de 
Zeggemansdreef) en de Kerkedreef.  De trambedding verhinderd hier een functioneel herstel van de 
hooilandpercelenpl  Plus ze doorsnijdt de circulaire structuur.  Waardoor deze laatste landschappelijk 
gezien werd “verminkt”.  Om beide redenen wordt de trambedding hier wel verwijderd.  Ter hoogte van 
de circulaire structuur wordt ze aangepast om een optimale beleving van dit monument mogelijk te 
maken.  Ook dit wordt uitgevoerd i.k.v. het inrichtingsproject door de VLM (Anonymus, 2012).  

5.4.3.6 Kunstwerken 
Alle kunstwerken worden herste ld of  verder onderhouden.  Maar enkel  voor zover ze een 
gebruikswaarde, hetzij een belangrijke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. 

Het is van belangrijk deze relicten goed te onderhouden.  Niet uitsluitend vanuit het oogpunt 
“cultuurbehoud” .  Er blijven op heden nog veel vragen over het juist functioneren van het gebied.  
Behoud van alle sporen kan in de toekomst wellicht nog bijdragen tot een beter begrip van één en 
ander. 
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In het bijzonder denken we aan de talrijke sluisjes, waarvan de werking tot op heden niet goed 
begrepen is.  Waar deze nog slechts onder de vorm van puin aanwezig zijn, wordt dit puin in situ 
bewaard. 

5.4.3.6.1 Sifons of “grondduikers” 
Bijzondere aandacht is nodig voor de gekende sifon’s: 

 Van de westelijke sifon (aan de Chartreuzemeersen) is niet geweten of hij nog aanwezig is. 
 De westelijke van de twee sifons onder de grauzusterdreef langsheen het  Sint-Trudoledeken 

is kapot.  Hij zal worden hersteld i.k.v. het inrichtingsproject met de VLM.  Zijn aanwezigheid 
op het “drielandepunt” van A11, A12 en A24 blijkt nu uit het stagnerende water en de 
wegverzakking.   

 De oostelijke sifon onder de zelfde dreef bestaat uit betonen buizen met een bezinkputje in 
beton voor beide uiteinden.  Die wordt in 2014 vernieuwd en groter gedimensioneerd (van 
0.5m naar 0.9m). 

 De meest oostelijke sifon aan de Hellepoelbeek / Groenstraatbeek functioneert nog, maar 
hierover zijn verder weinig gegevens beschikbaar.  De overige sifons op het “echte” “Sint-
Trudoledeken” (zie hiervoor) lijken verdwenen. 

 

Figuur 196:   = sifon 

 

5.4.3.6.2 Voormalige windmolens 
Er zijn nog resten aanwezig van twee windmolens die best in situ blijven bewaard: in de NW-hoek van 
de voromalige Chartreuzemeersen ter hoogte van de poel en op de grens tussen percelen A23 en 
A24.  

5.4.3.6.3 Bakstenen boogbrugje aan de vijfweegse 
Dit brugje is erg belangrijk voor de ontsluiting van het gebied.  Het is momenteel bouwvallig.   
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Er werd al lang ingecalculeerd dat dit brugje moet worden hersteld (zie o.a. Van Der Schueren, 2008). 
De polder heeft verklaard dat de eigendom ervan bij het ANB berust.  Ze onderschrijft bovendien de 
noodzaak tot herstelling. Maar merkt op dat de doorstroombare sectie van de onderdoorgang niet mag 
worden verminderd.  Vermits het oorspronkelijk basktenen booggewelf wordt bewaard, wordt hieraan 
tegemoetgekomen. 

De VLM zal dit in de loop van 2014 herstellen (binnen de landinrichtingswerken). 

5.4.4 Graslandbeheer 
 

Zie kaartenbijlage 44 

Het belangrijkste aspect van dit beheerplan. Vandaar ook de nogal uitgebreide beschrijving over de 
ontginnigsgeschiedenis en van de grote functionele elementen die nodig zijn om dit gebied als nat 
hooiland te laten functioneren. Toch is de beheersuitvoering zelf in essentie doodeenvoudig: hooien, 
begrazen of een combinatie van beide.  “Doodeenvoudig”, maar enkel indien de hydrologie al goed zit 
(zie aldaar). 

5.4.4.1 Hooien 
Dit beheer wordt vooral ingezet in zones waar soortenrijke vochtige graslanden kunnen worden 
ontwikkeld.  Met oog voor interessante gradiëntsituaties. Er is verder gestreefd naar een combinatie 
met de belangrijkste recreatieve assen.  Hooibeheer levert immers bij uitstek bloemrijke graslanden 
op. 

De hooiperiode varieert gradueel met de jaren.  In essentie wordt gehooid voor de bloei van de 
grassen.  Dit is verder geen probleem voor de zaadzetting van doelsoorten: de uitgangssituatie van de 
percelen is veelal relatief soortenarm.  

In de Chartreusemeersen wordt expliciet niet voor een hooibeheer geopteerd.  Dit gebied is vernield 
door een recente illegale “herontginning” uit de jaren '80.  Het landschap is er nu bijzonder open en 
kaal.  Palend aan de Michel Van Hammestraat ligt hier een aaneengesloten akker van ongeveer 25ha, 
die jaar na jaar met mais wordt beplant. 

5.4.4.2 Hooien met nabegrazing door runderen 
Deze is voorzien in de blokken A6, A8, C2 en C3.  De laatste vindplaatsen van ondermeer Kleine 
valeriaan liggen in blok C2. Mochten de resultaten zeer goed zijn, dan kan na tussentijdse evaluatie 
ook hier een zuiver hooibeheer worden ingesteld. Hetzelfde geldt voor het centrale gedeelte van de 
meersen (A1, A5 & A7), waar een zuiver hooibeheer als eigenlijke finaliteit dient beschouwd te 
worden.  Toch staat op kaart 44 staat hooien met nabegrazing aangegeven.  Dit als middelste va twee 
uiterste opties. OP hedden is immers onduidelijk of een zuiver hooibeheer (of zelfs hooien met 
nabegrazing) haalbaar zal blijken na de herinrichtingswerken. 

5.4.4.3 Begrazing 
Dit gebeurt a.h.v. seizoensbegrazing  met als uitgangspunt 2 GVE.  De graasdruk kan anagepast 
worden na tussentijdse evaluatie.  In alle geval gaat het hier om een normaal landbouwkundig 
gebruik, welliswaar zonder bemesting.  Daarmee bedoelen we dat alle in het groeiseizoen 
geproduceerde biomassa in dat zelfde groeiseizoen wordt afgegraagsd.  Het grasland gaat kort de 
winter in. 

Maar op één plek wordt bij voorkeur wel jaarrondbegrazing toegepast. 

I.k.v. het Landinrichtingsproject worden de omheiningen vernieuwd.  In principe blijft het mogelijk zo 
overal begrazing toe te laten in d egraslanden.  Dit laat meer flexibiliteit toe in het beheer.  Zelfs in de 
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strikt te hooien zones kan dan al eens uitzonderlijke nabegrazing worden toegepast (indien een 
tweede snede niet mogelijk is).  Dit vergemakkelijkt ook het verplaatsen van de dieren. 

Bij de totstandkoming van de technische plannen is herhaaldeijk overleg gepleegd met de huidige 
gebruikers.  Met hun wensen is maximaal rekening gehouden bij de locatiekeuze van veekralen, 
duikers, poorten, enz. 

 

Figuur 197: Te vernieuwen/renoveren afsluitingen i.k.v. de grote inrichtingswerken (bron: VLM, Peter 
Blanckaert). 

Seizoensbegrazing met runderen 

Voorzien in de blokken 8, A1, A5, en C4. De dieren kunnen pas het terrein in als de grasgroei 
voldoende op gang is gekomen en de zode niet wordt vertrapt. 
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Figuur 198: Seizoensbegrazing met runderen (Stijn Borny, 2002). 

Seizoensbegrazing met paarden en/of schapen 
Deze zijn voorzien in de blokken AO en A10. Ook hier kunnen de dieren pas het terrein op als de grasgroei 
voldoende op gang is gekomen. 

Jaarrondbegrazing 
In blok CO, dit is de grootschalige maisakker van 35 ha langs de M. Van Hammestraat zijn twee opties 
mogelijk.  Momenteel is hier nog geen enkel perceel verworven.  De defenitieve keuze zal afhangen 
van de herstelbaarheid van dit landschap. 

 Ofwel aanvaardt men de actuele landschappelijke situatie, gezien van herstel naar de 
oorspronkelijke  toestand geen sprake meer kan zijn. Hoogstens kan men een "heraanleg" 
van dit verdwenen landschap nastreven.  In dat geval streeft men naar een klassiek 
hooillandbeheer (hooien, hooien met nabegrazing). 

 Ofwel doet men dit niet.  In dat geval is net hier jaarrondbegrazing mogelijk, met een 
parkachtig landschap als mogelijk gevolg. Op deze wijze kan zich op dit ongeveer 35 ha 
grote blok een aantrekkelijk (en over de totale oppervlakte vrij toegankelijk) deel van het 
gebied ontwikkelen.  Bovendien is het gelegen langs een grote weg, palend aan enkele 
woningen en te overzien vanaf de dekzandrug van de Koeiendreef. Dit bevordert de sociale 
controle (i.v.m. de dieren). Gezien de bodem en reliëf is hier op termijn een bijzonder mooie 
gradiënt onder begrazingsbeheer (met paarden) realiseerbaar. We opteren voor paarden 
omdat zo een snelle verbossing kan worden voorkomen 

Zelfs bij extreem hoogwater blijft perceel C03 steeds droog, zodat de dieren hierdoor niet in de 
problemen komen. 

5.4.4.4 Graslandbeheer 
Te beschouwen als een overgangsbeheer (nulbemesting, geen herbicidengebruik).  In de betreffende 
zone is op korte termijn geen aansluitend beheersblok af te bakenen vandaar de flexibele 
omschrijving.  Op termijn evolueren deze zones alle naar hooiweide, hooiland of graasweide (met 
seizoensbegrazing); 
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5.4.5 Bos 
Gezien het bos uitsluitend een recreatieve en ecologische functie is toebedeeld volgen daaruit enige 
algemene uitgangspunten: 

 Er wordt niet geplant 
 Uitzonderlijk kunnen: 

o autochtonen houtige soorten worden ingebracht als die niet in het gebied aanwezig 
zijn en deel uitmaken van de potentieel natuurlijke vegetatie 

o haagjes en houtkanten aangelegd worden in de rand van percelen .  En wel om de 
onkruiddruk te beperken vanuit onze gronden naar belendende landbouwpercelen.  
Binnen deze haagjes komt dan een spontane verbossing op gang. 

 Voor alle exoten en niet standplaatsgeschikte soorten geldt een uitdoofbeleid.  Idem 
cultuurpopulier. Deze bestanden worden omgevormd naar inheems standplaatsgeschikt 
loofhout. Agressieve exoten: zie verder. 

 Omvorming van bestaande bosbestanden streeft naar in de eerste plaats naar 
structuurvariatie (grote volumes dood hout, variatie in leeftijdsopbouw, ongelijkvormige 
bomen, stamsgewijze menging,…).  Het hout wordt bij voorkeur niet afgevoerd. 

 Bij deze omvorming worden de vogelkersen bevoordeligd (open plekken in gelijkjarige 
bestanden) 

 Graslanden en akkers worden omgevormd via spontane verbossing.  Eventueel kan een zeer 
extensieve begrazing nodig zijn om (<= 1 GVE/ha) om de zode wat tevertrappen en 
verbossing op gang te trekken in de graslandpercelen 

 Er geldt een algemeen principe van goed nabuurschap: 
o Verwijderen van gevaarlijke bomen langs doorgaande wegen 
o Vrijhouden van wegen die ook door derden worden gebruikt 

5.4.6 Dreven, bomenrijen, wegen en overige bomen en struiken 

5.4.6.1 Wegen en hun bermen 
De bermen van de halfverharde/onverharde wegen worden gemaaid in september. Dit is de droogste 
periode,  de structuurschade aan de wegen  kan dan minimaal worden gehouden. Deze wegen 
worden in de toekomst niet verhard. 

5.4.6.2 Dreven en hun bermen 

5.4.6.2.1 Grazige aspect van de dreven 
Alle  dreven worden jaarlijks opengemaaid in juni: 

 voor zover ze niet mee worden beheerd met het belendende perceel. 
 doorgang van voetgangers en tractors moet mogelijk blijven 
 voor wat betreft de drie N-Z lopende dreven in de Assebroekse Meersen sensu stricto wordt 

de oostzijde meegemaaid (in de oneven jaren) en de westzijde (in de even jaren) 
 de drie O-W lopende dreven in hetzelfde deelgebied ondergaan een analoog beheer. In een 

even jaar wordt de noordzijde- in een oneven jaar de zuidzijde meegemaaid. 

Maaien van de bermen is noodzakelijk om verhouting van de dreven tegen te gaan.  In de belendende 
sloten is een belangrijk aandeel van de relictpopulaties Dotterbloem aanwezig.  Die hebben van tijd tot 
tijd behoefte hebben aan wat licht.  

Anderzijds laat het afwisselende beheer een hoge begroeiing nog steeds toe. Als de graslanden 
gehooid zijn, dan is het vooral hier en in de sloten dat de organismen van het gebied een toevlucht 
vinden. Bovendien hebben de dreven voor vlinders als Gehakkelde aurelia en Bont zandoogje de 
functie van permanent habitat. 
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De meest zuidelijke dreef wordt bij voorkeur verder mee begraasd met belendende percelen.  

5.4.6.2.2 Houtige aspect van de dreven 
Er is in overleg met RO gekozen voor oude cultuurvariëteiten van Populier langs de dreven in de 
(venige) kommen.  En voor zover inpasbaar in de voorziene landschappelijk ontwikkeling (zie 
kaartenbijlage 34.1g, 34.2h en 34.3b). Veelal betekent dit concreet dat de huidige dreven worden 
behouden en na kapping worden vervangen. De omlooptijd bedraagt in dat geval 50-90j. 
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Deze populieren worden opgesnoeid, tot ongeveer 1/3 a 1/2 van de totale hoogte. Deze hoogte houdt 
het midden tussen de oude praktijken een en actueel nog enigszins praktische beheerpraktijk.  Dit 
levert nog landschappelijk doorzicht in het gebied. En markering van de grote patronen (gezien van 
buiten het gebied). 

Op de drogere delen wordt geopteerd voor hetzij beuk (Beverhoutsveld), hetzij Zomereik (contouren 
gaver).  De omtrek van het gebied wordt geaccentueerd met een eikendreef.  Bij een toekomstige 
uitbreiding kan overwogen worden dit te laten aansluiten bij de aanwezige “ei-vorm”  (meerdere 
koppen in het oostelijk deel rond Praet).  Dit maakt de basis-lay-out van dit landschap onmiddellijk 
afleesbaar. 

Wanneer in een dreef een boom wordt beschadigd of ziek wordt, is het steeds de bedoeling hem zo 
lang mogelijk (deels) overeind te houden. Dit gebeurt vanuit vnl. faunistische overwegingen (vogels, 
vleermuizen, invertebraten en paddestoelen). Pas als de veiligheid onvoldoende gegarandeerd is 
wordt een boom geveld. Dreven worden telkens in hun geheel vervangen. Daarbij kunnen eventueel 
enkele belangrijke oude bomen nog een tijdje worden gespaard naast d ejonge aanplant 
(koloniebomen van vleermuizen bv.) 

5.4.6.3 Bermen in beheer van derden 
Enkele bermen, die nu niet onder de bevoegdheid van het gewest  vallen, worden  voor de 
volledigheid hier toch besproken. Het betreft bermen die in het bermbeheersplan van de stad Brugge 
zijn opgenomen.  De beheersopties zijn integraal overgenomen uit dit bermbeheersplan. Bedoeling is 
om de continuïteit te garanderen.  Mocht het beheer ervan in de planperiode het gewest komen 
toevallen. 

De keuzes van de stad Brugge zijn bovendien gebaseerd op een deugdelijke ecologische 
onderbouwing. Het hele hiernavolgende deel is gebaseerd op zwaenepoel, 2002, zonder dat dit 
telkens nog specifiek wordt vermeld.  De genummerde bermtypes  verwijzen  naar de bermtypologie 
van Zwaenepoel, 1998a. 

Koeiendreef: 
Potentieel waardevolle berm.  Ruig (types 6, 7, 20) evenals de sloot (type 9).  Soms soortenrijker met 
types 14 en -onder de prikkeldraad- 34 en ook types 2 & 3 voor wat betreft de sloot. Het bermbeheer 
wordt afgestemd op het Scherpe boterbloem-Rode klavertype  (14). In de zandige strook wordt een 
uitbreiding naar het Gewoon biggekruid-Schapezuringtype (34) beoogd. In de sloot is herstel van het 
Pinksterbloem-Speenkruidtype (2) het doel. 

Voor deze drie doeltypes is globaal genomen hooien op 15 juni en 15 september noodzakelijk en is 
het behoud van het belendende grasland  noodzakelijk. Dit laatste is vanzelfsprekend voorzien  elders 
in dit stagerapport. 

De bermen dienen goed beschermd te worden aangezien er nog een populatie van de zeldzame 
Greppelsprinkhaan er leeft. 

Michel Van  Hammestraat: 
Potentieel waardevolle berm. Enigszins verruigd  (types 6 en 20) met een waardevolle slootvegetatie 
(type 3).  Herstelbeheer richt zich op type 14, het Scherpe boterbloem-Rode klaver-type. Hiertoe is het 
aangewezen beheer hooien op 15 juni en 15 september. 

Voormalige trambedding 
Potentieel matig waardevolle berm. De ruderale  begroeiing hoort bij type 7 & 9.  Gezien  de 
belendende percelen reeds grotendeels door het gewest zijn verworven, is de vermestende invloed 
vanuit die hoek sterk afgenomen. Een herstel naar types 2 (met Dotterbloem) en 14 wordt hier 
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voorgesteld.  Hooien  in oktober  t.b.v. type 2 en rond 15 mei gevolgd door een tweede snede omtrent 
15 september voor type 14 resulteert in een globaal beheer van hooien op 15 juni en 15 september. 

We suggereren wel om met het oog op invertebraten enkele van de zich hier fraai ontwikkelende 
braamstruwelen te behouden. 

5.4.6.4 Knotwilgenrijen 
Knotwilgen zijn in de Assebroekse Meersen allesbehalve een “gebiedseigen” element.  Pas na WO II 
werden knotwilgen aangeplant (zie kaartenbijlage 34.1h, 34.2i en 34.3c). Wat meer is, die aanplant 
ging samen met het verlies van de originele functie en het vervagen van de ongeveer 1000 jaar oude 
perceelsstructuur.  Plannen tot herstel van de unieke landschappelijke kwaliteiten van dit gebied 
zetten dan ook druk op de recent ingevoerde knotwilgen.   

Anderzijds vertegenwoordigen de knotwilgen wel enige avifaunistische waarde.  Ze staan verder  
symbool voor een bucolisch kleinschalig landschap.  Bovendien staan ze er nu al enige decennia.  
Waardoor ze in de hoefden van de huidige generaties toch als kenmerkend voor de meersen worden 
gepercipieerd. 

Tot op vandaag staan er nog heel wat van die na WO-II aangeplante knotwilgen.  Sommige staan wel 
erg dicht op elkaar.  Ze werden heel lang nauwelijks onderhouden. Hun conditie is merendeels niet 
bijzonder goed en ze bereiken stilaan ook de de grens van hun natuurlijke leeftijdsbereik.  

In de adviescomissie leverde dit dan ook stof op tot discussie en uiteindelijk volgende consensus : 

 

Figuur 199: Knotwilgenbeleid 
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 Bij het heruitgraven en verdiepen van de sloten en de laantjes zullen er heel wat 
knotwilgenrijen die te dicht staan (of hier gewoonweg “in” staan) worden verwijderd.  Deze 
worden niet heraangeplant.  Dit raakt aan het globale functioneren van het gebied en daarom 
zijn de knotwilgen hier  ondergeschikt aan functionele aspecten (afwatering,enz.).  Ik praktijk 
levert dit niet zo veel problemen op.  Meestal kan een dubbele rij vervangen worden door een 
enkele of wordt een enkele rij behouden.  De landschapsbeleving verandert hierdoor niet 
wezenlijk. 

 Er is een zone afgebakend waar het recente boccagelandschap met knowtilgen wordt 
behouden en geaccentueerd.  Daar staat tegenover, dat deze rijen (= het merendeel), 
structureel worden onderhouden door een knotbeurt  met een omloop  van 6-8 jaar. Ze 
worden alle op overstaanders gezet. Gaten worden opgevuld,  vervallen  bomen  gesaneerd 
(en zo veel mogelijk in situ gelaten om faunistische redenen). 

 Elders geldt een uitdoofbeleid. Dit gebeurt niet door een actief velbeheer. De aangeduide 
bomen of fragmentaire bomenrijen zullen evenwel gewoon  niet meer worden vervangen. Bij 
voorkeur vallen ze om in de weide en kunnen zo blijven liggen. 

 De som van beide maatregelen zou meer wilgen moeten  opleveren, meer gezonde wilgen, 
meer oude wilgen, doch op weldoordachte locaties in de structureel gezondere gehelen. 

 
Figuur 200: Knotten van knotwilgenrijen (Hans Compernolle, 2011) 
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5.4.7 Exoten 
Het is niet de bedoeling om zondermeer alle exoten en cultuurvariëteiten uit het gebied te verwijderen.  
Wel waar deze een (potentiële) bron van overlast betekenen.  Bv. door op termijn de gewenste 
ecologische processen en successiereeksen te verstoren. Soorten die zich nooit uitzaaien of  
uitbreiden worden met rust gelaten. 

Wat de bospercelen betreft, voorzien we de verwijdering van agressief bekend staande houtige 
exoten zo snel mogelijk.  Het hierbij vrijkomende hout wordt liefst ter plaatse gelaten. Men vermijdt het 
beschadigen van de andere ondergroei en ontziet in ieder geval de aanwezige inheemse Vogelkers. 

5.4.7.1 Bamboe 
Palend aan perceel A85 bevindt zich een kleine vlek Bamboe (preciese soort onbekend).  Te 
verwijderen na verwerving van dit perceel. 

5.4.7.2 Amerikaanse Vogelkers 
Slechts enkele exemplaren aanwezig, vnl. in de Steenbrugse bosjes. Daar stonden tot voor een jaar 
of 5 ook nog zaadbomen met uitzonderlijk zware diameters en relatief rechte stammen. Bomen zoals 
we ze in West-vlaanderen nagenoeg nooit tegenkomen. 

Alle worden opgeruimd via de hak-en-spuit-techniek. Bij het verwerven van bijkomende (bos)percelen 
worden aansluitend alle Amerikaanse vogelkersen verwijderd.  De nodige nazorg is onderdeel van het 
beheer. Omwille van de versnipperde eigendomssituatie (infectiedruk vanuit belendende percelen) 
blijft nazorg gedurende heel de looptijd van dit beheerplan wellicht een belangrijk aandachtspunt. 

Omwille van de autochtone inheemse Vogelkers (waarmee verwarring moeglijk is), wordt de 
bestrijding van Amerikaanse vogelkers beperkt tot het groeiseizoen of uitgevoerd met eigen 
personeel. 

5.4.7.3 Amerikaanse eik, naaldbomen en andere “vreemde” boomsoorten 
Alle houtige exotische soorten die zich binnen het gebied kunnen voortplanten worden verwijderd.  Dit 
geldt evengoed voor manifest niet streekeigen soorten. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor Grove den en 
Beuk, die we binnen het gebied aanzien als standplaatsgeschikte streekeigen soorten.  Voor alle 
duidelijkheid: dit zero-tollerance-beleid slaat niet op oude cultuurpopulieren (wegens steriel). 

Het is niet de bedoeling om op korte tijd een kaalslag door te voeren wat de dreven betreft. Telkens 
dient geval per geval bekeken te worden in hoeverre de dreef in kwestie een infectiehaard vormt voor 
omliggende percelen. De meest infectueuze gevallen worden eerst aangepakt en in alle geval 
gefaseerd.  

Waar belangrijke faunistische waarden in het gedrang zijn (koloniebomen van vleermuizen bv.) kan 
een weloverwogen uitzondering worden gemaakt.   

5.4.7.4 Reuzenbalsemien 
Deze soort is slechts met een handvol exemplaren aanwezig (op particulier terrein langs de 
voormalige trambedding). Wegens de eigendomssituatie is het voolopig onmogelijk iets aan deze 
"potentieel gevaarlijke" exoot te doen. Van zodra de mogelijkheid zich wel voordoet, is totale uitroeiing 
de aangewezen optie. Met andere middelen als het kan, met herbiciden als het moet. 

5.4.7.5 Papegaaikruid 
Slechts aanwezig in de Gemene Weiden. Kan getolereerd worden, voor zover de populatie stabiel 
blijft en zich niet uitbreidt. Dat is het laatste decennium alvast zo. Bij de voorziene vernatting levert de 
soort geen enkel probleem. 
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5.4.8 Ontheffingen 

5.4.8.1 Jacht 
De jacht wordt niet verhuurd. Desalniettemin wordt een uitzonderingsmogelijkheid gevraagd voor de 
zogenaamde "nuljacht".  Dit zijn percelen die we laten inkleuren in de jachtgebieden van onze buren, 
maar waarop niet gejaagd wordt.  Op die manier is er een bijkomend controle op stroperij.  En dit is 
een belangrijk element in de goede verstandhouding met onze partners. 

Bij verwerving zijn vaak afspraken gemaakt over uitdovende jacht.  Zo werden in juni 2004 enkele 
percelen van de Steenbrugse bosjes toegevoegd aan het Vlaams reservaat. Bij de 
aankoopovereenkomst  werd door de verkoper bedongen dat het jachtrecht nog een tijd doorloopt.  

In een eerste blok dichtst tegen de bebouwing verviel dit jachtrecht al in 2012.  Zie ook kaartenbijlage 
40. 
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5.4.8.2 Visserij 
Momenteel is elke vorm van hengelen of andersoortige visserij niet aan de orde wegens de 
belabberde waterkwaliteit van de hoofdwaterlopen in het gebied. Momenteel wordt er enkel 
sporadisch gevist op de Hoofsloot, stroomafwaarts het pompgemaal (schr. med. S. Vrielinck). 

Indien de waterkwaliteit zou verbeteren, dan behoort zo’n beperkt recreatief medegebruik zeker tot de 
mogelijkheden. Wegens de nabijheid van Brugge is daar zeker interesse voor bij het publiek.  Er is 
niks concreet voorzien om op korte termijn recreatief vissen toe te laten. Wegens de lange looptijd van 
dit beheerplan wordt hiervoor toch ontheffing gevraagd.   

Inrichting van visplaatsen gebeurt op aangeven van de Provinciale Visserijcommissie. 
Randvoorwaarde hierbij, is dat dit geen gemotoriseerd verkeer mag brengen op plaatsen waar dit niet 
wenselijk is. Evntuele toekomstige visplaatsen  kunnen dis enkel worden voorzien op locaties waar 
gemotoriseerd verkeer blijvend toegang heeft. Zo beperken we de verstoring tot een absoluut 
minimum.  

5.4.8.3 Bestrijding Muskusrat en Bruine Rat 
Deze bestrijding gebeurt op onze terreinen steeds door de VMM, zoals geregeld in het protocol met 
ANB terzake.  Dit probleem stelt zich momenteel niet of nauwelijks.  De huidige impact op het Vlaams 
Reservaat (verstoring enz.) is dan ook gering. 

5.4.8.4 Exotische diersoorten 
Zoals opgelegd in de Richtlijn (Coppens et al., 2003) wordt standaard ontheffing gevraagd voor het 
doden van ongewenste exotische dieren. 

5.4.8.5 Wetenschappelijk onderzoek 
Om te voldoen aan mogelijke toekomstige vragen, wordt hier een algemene ontheffing aangevraagd 
om dieren te vangen.  Ook om andere organismen te verzamelen ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek. Concrete aanvragen worden individueel door de administratie behandeld. 

5.4.8.6 Pesticidengebruik 
Alle pesticidengebruik is in principe tijdelijk en uitzonderlijk:  

 exoten als Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik,  Bamboe,  Japanse Duizendknoop, 
Reuzebalsemien,… Bij de behandeling van Amerikaanse vogelkers wordt geopteerd voor 
hetzij de hak-en-spuit-techniek, hetzij insmeren van de stobben. 

 Akkerdistel met rugspuiter (enkel i.f.v. de graslanden).  Hier spelen evengoed de modaliteiten 
bepaald door de landbouwadministratie.  Indien de infectiedruk te hoog is, laat de huidige 
regementering nu al toe deze percelen uit te sluiten van landbouwsteun.  Vanzelfsprekend 
heeft dit een ernstige impact op de rendabiliteit van onze gebruikers.  Ook dit is een element 
in d eoverweging om dit toe te laten. 
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5.5 Openstelling 

5.5.1 Externe bereikbaarheid en parkeergelegenheid 
De Assebroekse Meersen zijn vanuit verschillende invalswegen te bereiken. 

Parkeergelegenheid kan men vinden in de omgeving van de kerk van Ver-Assebroek. Er is ook een 
beperkte parkeermogelijkheid aan het kruispunt tussen de voormalige spoorweg en de Sint-
Trudostraat/Meulestee.  Tenslotte is ook de parking van de Sint-Lucas-kliniek een theoretische 
mogelijkheid (die o.i. nauwelijks wordt benut). 

De recreatieve gebruikers van de meersen komen overwegend uit de onmiddellijke omgeving.  Het 
gebied is momenteel “een goed bewaard geheim”.  In tegenstelling tot Rijckevelde.  De verwachting is 
dat mensen het gebied de komende jaren gaan ontdekken.  Enerzijds komt over Engelendale een 
verbinding tot stand tussen beide domeinen.  Anderzijds zal ook de verbeterde infrastructuur en 
aantrekkelijk van de Assebroekse meersen zelf na inrichting bijdragen tot een verhoogd recreatief 
medegebruik.  

Op middellange termijn kan daarom worden nagedacht over een aanvullende “poort” die dienstig is 
voor beide domeinen. 

5.5.2 Paden 
De voormalige trambedding is nu een belanrijke recreatieve as.  Bj de herinrichting van het gebied zal 
die deels verdwijnen.  Ze wordt vervangen door de dreef ten zuiden van het Sint-Trudoledeken, 
zonder dat dit verder nog expliciet wordt vermeld. 

5.5.2.1 Wandelaars 

5.5.2.1.1 “Niet ANB-paden” 
 
Door het gebied lopen twee GR- routes: 
 
 Streek GR Uilenspiegel. 
 GR 129, Dwars door Vlaanderen, Brugge – Ronse. 
 
Buiten de huidige eigendommen Assebroekse Meersen (maar wel binnen het visiegebied) loopt het 
Meersenpad. 
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Figuur 201: door het gebied lopen ook tijdelijke routes, georganiseerd door wandelverenigingen 
(Stijn Borny, 2012) 

5.5.2.1.2 Eigen wandelnetwerk 
Zie de kaart bij het toegankelijkheidsreglement 
 
In essentie vertrekt de ontsluiting van volgende uitgansgpunten: 
 

 De mogelijkheid een lus te maken 
 Veiligheid (geen ruiters en voetgangers op te smalle paden) 
 Een evenwicht tussen voldoende facilitaiten voor de wandelaar, met behoud van voldoende 

rust in het centrale gedeelte 
 Comfortabele en goed ingerichte wandelpaden 
 Afstemming met andere functies in het gebied 

 
Dit leidt tot een wandellus, met de rand van de centrale kom als hoofdstructuur. Deze is iets 
hoger/droger dan het centrale gedeelte en zal minder snel overstromen.  Het gebied is vandaar goed 
te overzien.  De afstand tussen beide dreven in de rand is ongeveer 600m, wat centraal toch enige 
rust in dit open landschap moet garanderen, terwijl men toch nog vlot van de ene naar de andere kant 
kan kijken. 
 
De wegen in het kerngebied zullen na inrichting beter bewandelbaar zijn dan op heden het geval is. 
Toch blijven er enkele beperkingen.  Ondermeer omdat het gebied ’s winters kan overstromen. 
 
Tussen deze lus zitten verbindingsdreven.  Die wegen worden met de inrichtingswerken maar beperkt 
verbeterd.  Laarzen zijn hier noodzakelijk. Voor dienstverkeer worden ze in de toekomst maar 
sporadisch gebruikt. Ze worden één keer per jaar gemaaid, om verbossing tegen te gaan.  
Voetgangers worden niet gestimuleerd deze te betreden.  In principe kan het, maar de hele inrichting 
werkt ontradend.  Ze zijn dus niet toegankelijk, hoewel een eenzame vogelspotter zal worden 
gedoogd. 
 
De westelijke percelen (Steenbrugge) vormen een lappendeken met percelen van andere eigenaars, 
waaraan doorgang moet worden verleend.  Hier zijn we niet in staat sturend op te treden en zijn alle 
paden in principe voor voetgangers toegankelijk. 

5.5.2.2 Fietsers 
Zie de kaart bij het toegankelijkheidsreglement 

Hier zijn de uitgangspunten enigzinds anders: 

 Er moet minstens 1 fietsroute passeren langsheen het gebied.  Die is ingeschakeld in het 
fietsroutenetwerk van de omgeving.  Ze laat toe een glimp op te vangen van de meersen. 

 Het gebied wordt ingeschakeld in het fietsroutenetwerk t.b.v. woon-werk-verkeer naar en van 
Brugge 

 Bovenstaande maakt gebruik van bestaande wegen en mag geen bijkomende verstoringsdruk 
leggen op het gebied.  Zo kan er geen sprake zijn van straatverlichting, enz. 

Het Fietsnetwerk Brugse Ommeland (noord), loopt met enkele knooppunten door het gebied, namelijk: 
 
 De verbinding tussen knooppunt 69 en 70 loopt door de Gemene Weiden. 
 De verbinding tussen knooppunt 73 en 81 loopt op de oude trambedding. 
 De verbinding tussen knooppunt 73 en 72 loopt op de Koeiendreef. 
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Door het gebied loopt ook een mountainbike route van Bloso. 
 

  
Figuur 202: De weg richting knooppunt 81, langs de oude trambedding/ Fietsers op de Koeiendreef 
(Stijn Borny, 2012). 

5.5.2.3 Ruiters  
Door het gebied loopt één ruiterpad, namelijk het Ryckevelde ruiterpad. Dit loopt een stuk langs de 
oude trambedding en door de Zeggemansdreef.
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Figuur 203: Ryckevelde ruiterpad (Stijn Borny, 2012) 

 
Dankzij de vele onverharde dreven zijn zowel Rijckevelde als het Beverhoutsveld topgebieden voor 
ruiters.  Op termijn is een goede verbinding tussen beide daarom wenselijk.  Maar de huidige 
beschikbare paden in de Assebroekse Meersen laten niet toe om deze verbinding nu al te realiseren. 
 
De aangewezen plek om een ruiterverbinding te realiseren ligt op de N-Z-lopende dreef doorheen blok 
A8 (& A4).  Delen van deze dreef zijn al verworven.  Aansluiting met het Rijckevelderuiterpad van 
Westtour is wenselijk. 

5.5.3 Speelzone 
Net binnen de perimeter boven kasteel Bergskens bevindt  er zich een bosspeelzone (zie 
kaartenbijlage 43). We vermelden dit slechts terzijde, gezien deze geen deel uitmaakt van dit 
beheerplan (wel in visiegebied maar eigendom en beheer zit bij stad Brugge). 

  



 

280 
 

5.5.4 Nieuwe recreatieve infrastructuur 
De VLM doet eerstdaags enkele inrichtingen binnen de perimeter.  Deze gaan door in functie van de 
Groene Gordel van Brugge.  Er is nog geen definitief ontwerp,maar onderstaande figuren geven alvast 
een eerste indruk. 

5.5.4.1 Aan Sint-Trudoledeken naast Sint-Lucaskliniek 
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5.5.4.2 Criculaire structuur Ver-Assebroek met aanliggende picknickplaats 
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5.5.4.3 Uitkijkplatform bovenop bunker WO-II 
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5.5.5 Communicatiemiddelen 

5.5.5.1 Brochure 
Momenteel is er een informatiebrochure beschikbaar voor de Assebroekse Meersen (Vanallemeersch 
et al, 200x). In de brochure wordt het ontstaan, de situering, de natuurwaarden en het beheer 
besproken. Ook enkele leuke weetjes. Twee kaarten van het gebied, vervolledigen de brochure (zie 
bijlage 14). 

5.5.5.2 Informatieborden 
Aan de ingang van de oude trambedding en de Kerkdreef staat een belangrijk bord met 
gebiedsinformatie. Aan de ingang van café/ restaurant ’t Leenhof staat een informatiebord -van 
derden- waarop de belangrijke relicten van Ver- Assebroek op zijn aangeduid. 

  
Figuur 204:Iinformatieborden over de Assebroekse Meersen (Stijn Borny, 2012) 

5.5.5.3 Bebording 
Volgende borden zullen worden geplaatst (zie bijlage 16): 
 A00: Uitsluitend voetgangers 
 A01: Fietser 
 A02: Ruiter 
 A03: Gespan 

  
Figuur 205: Bord A00 = uitsluitend toegang voor voetgangers/ Bord A01 = toegang voor fietsers 
(ANB) 
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Figuur 206: A02 = toegang voor ruiters/ A03 = toegang voor paarden met gespan (ANB) 

 
 

5.5.5.4 Website ANB 
Via de website http://www.natuurenbos.be/nl-be/domeinen/west-
vlaanderen/assebroekse_meersen.aspx is informatie beschikbaar. Ondermeer de bovenvermelde 
brochure in pdf-vorm. 

  

http://www.natuurenbos.be/nl-be/domeinen/west-vlaanderen/assebroekse_meersen.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-be/domeinen/west-vlaanderen/assebroekse_meersen.aspx
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5.6 Monitoring 
De monitoring is relatief basic opgevat. 

Er worden enkele PQ’s geïnstalleerd om de vegetatieontwikkeling op te volgen. 

Er is een uitgebouwd meetnet van grond- en oppervlaktewater.  Dit wordt verder opgevolgd door ANB.  
Op korte termijn wordt het meetnet van de polder geautomatiseerd.  En tenslotte installeert de VLM 
nog enkele aanvullende meetpunten om de recente ingrepen op te volgen (nieuwe stuwen enz.). 
Naast dit visiegebied gebeuren ook metingen op het stelsel van de Geuzenbeek/Zuiddambeek.  
Omdat ze gebeuren i.f.v. de Assebroekse Meersen worden ze hier mee behandeld.  De polder zal dit 
meetnet, dat nu nog door ANB wordt uitgebaat, op termijn zelf verder exploiteren. 

We streven naar aanvullende data via inventarisaties van vrijwilligers.  Die kunnen op onregelmatige 
basis worden anagevuld met inventarsatiecampagnes van ANB. 

 

Figuur 207: Meetlocaties hydrologie 
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6 Kostenraming 

6.1 Kosten 

6.1.1 Inrichtingswerken VLM  
Het totaalbedrag is momenteel slecht bij benadering gekend. 

         picknickplaats + vlonderpad en evocatie uitkijkpunt: 200.000€ 
         overstort Zeggemansdreef + waterinlaat via Kerkdreef: 70.000€ 
         natuurinrichting:              

o   bruggen: 85.000€ 
o   kunstwerken (stuwen, sifon,…): 80.000€ 
o   grondwerken: 250.000€ 
o   infrastructuur (trambedding verleggen naar middendreef, vleermuisbunker, 

afsluitingen..) : 35.000€ 

 

6.1.2  Regulier beheer 
De kostenraming  in dit beheerplannen is louter indicatief. Het betreft geen kostenraming van een 
bestek dat voor aanbesteding bestemd is. De normprijzen zijn gebaseerd op prijsopgaves door ANB 
zelf voor recent uitgevoerde  werken of recente aankopen.  

De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kostprijs verbonden aan de geplande werkzaamheden. Door 
het ontbreken van kennis over de toekomstige prijsevoluties worden de prijzen als constant 
beschouwd  gedurende de planperiode. De kosten op zich  worden beschouwd als gemiddelden  voor 
de uitvoering van een dergelijke opdracht, m.a.w.  er wordt geen inschatting gemaakt van de 
intensiteit per ingreep. 

Noot: prijs van één mandag (arbeider ANB) geschat op 100 euro/dag inclusief toeslag gevaarlijk werk 

 

Eenmalige beheeringrepen 

 Euro Man 
dagen 

Verbeteren bewegwijzering wandelpad 100 1 
Overstapjes maken bij elke prikkeldraad en loopplanken over grachten uitleggen 600 6 
Plaatsen educatieve panelen 300 6 
   
 

Ruimingswerken poelen 

Ruimen 10 poelen (om de tien jaar) aan 4 poelen per dag en 500 euro per dag voor man met 
kraan 

2500 

 

Rotatief beheer laantjes 

Om de 10 jaar, gefaseerd 11.000 
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Overige werken 

Seizoensbegrazing; kosteloze beheerovereenkomsten met landbouwers / 
Hooien met nabegrazing; kosteloze beheerovereenkomsten met landbouwers / 
2 maal hooien; kosteloze beheerovereenkomsten met landbouwers / 
Dreven maaien (ong. 5 km x 0.15 euro per m  x 2) 2.000 
Knotten wilgen (gefaseerd maar jaarlijks), 20 mandagen 2.000 
Vernieuwen afsluitingen; 1 keer in plantermijn; 7 euro/lm;  200.000 
 

Dit komt –zonder enige overhead- neer op ongeveer 400 euro per ha per jaar.  Daarin inbegrepen de 
lineaire afschrijving van de eenmalige werken op 20 jaar. 

Overhead is een belangrijke verborgen kost.  Er worden heel wat prestaties geleverd door de 
boswachter, de cel beheer, VLM, regiobeheerder enz. .  Ook daarop zit overhead (verplaatsing, 
bureelkosten, enz.).  Deze laat zich niet zo eevvoudig berekenen en zit hier niet in vervat. 

6.1.3  Opbrengsten 
Er zijn geen houtopbrengsten.  Idem hooi.  Er is geen jaarlijkse verhuur van zaadgaarden. De jacht 
wordt niet verpacht. Er zijn dus geen opbrengsten. 
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7 Dankwoord 
 

Eerst en vooral dankjewel aan de collega’s van de VLM.  Zij hebben naar aanleiding van het lopende 
landinrichtingsproject bijzonder hard gewerkt.  En heel wat nieuwe inzichten boven water getoverd. In 
het bijzonder denken we aan Els Ameloot, Peter Blanckaert, Carole Ampe, Jan De Bie, Liesbeth 
Gellinck, Lieven Merlevede, Bjorn Vanbillemont, Siska Van de Steene en  Chris Vinckier. 

De ANB-collega’s Rudi Longueville, Marc leten, Lut Demarest, Jeroen Bot, Rik Delameileure, 
Roelands Bart, Regine Vanallemeersch, Bart Vandaele, Theo Vitse, Thomas Debonnet, Klaar 
Meulebrouck en Wim Pauwels. 

De vele gesprekken met prof. Em. Verbruggen en prof. Em. Roger Langohr bleken cruciaal voor een 
goed begrip van de evolutie van het gebied sinds de laatste ijstijd. 

De mensen van de voormalige adviescommissie verdienen hier een apart woordje van dank.  In het 
bijzonder Eric Hermy die al die jaren trouw de peilbuizen in het gebied heeft opgevolgd. 

En dan volgt een lange lijst van mensen die zich het afgelopen decenium hebben ingespannen voor 
de kennisvergaring die leidde tot dit beheerplan: 

Aerts Stijn, Baeteman Cecile, Bastiaans Jan, Beerens Ingrid, Bogaert Pauwel, Bonne Franky (de 
erven van), Burny Joël, priester Callebout Bruno, De Becker Piet, Decleer Kris, Dedecker Sam, De 
Maeyer Katrien, De Pauw Tinneke, Degrande Peter, Demeirsman Reggi,  Dieleman Geert, 
D’Hollander Jan, Dufoort Roland, Geldhof Patrick, Ghyselen Chris, Heirman Johan, Hermy Martin, 
Jacobs Sander, Jalink M.H., Kongs Tine, Lammens Saskia, Mahieu Sam, Marechal Ralph, Mergeay 
Joachim, Rijsselaere Jelle, Schoonackers Marc, Thijs Geert, Trappeniers Koen, Tys Dries, Vanaelst 
Etienne, Van Compernolle Hans,Vandebulcke Mathias, van den Boom Bjorn, Van den Brempt Paul, 
Vandenbulcke Mathias, Vandendriesche Bob, Vandevoorde Bart, Van Durme Luc, Vanhecke Leo, 
Van Hooste Lieven, Van Kerckvoorde Andy, Van Keymeulen Jacques, Vanloo Erik, Van Uytvanck 
Jan, Vercautere Bart, Vercruysse Joke, Verhaeghe Bart, Verhaeghe Floris, Verhelst Brecht, 
Verhoeven toon, Verstraeten Arne, Verroens Fillip, Weeda Eddy, Willaert Bert, Zwaenepoel Arnout, 

Mannen NGI,  
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Ratelaar, Waterviolier) 
Kaart 34.2b: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Bosanemoon, Muskuskruid) 
Kaart 34.2c: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Brede orchis, Wilde bertram, 
Waternavel) 
Kaart 34.2d: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Dalkruid, Adelaarsvaren, Gele 
Dovenetel) 
Kaart 34.2e: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Pinksterbloem) 
Kaart 34.2f: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Poelruit) 
Kaart 34.2g: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Heksenkruid, Tongvaren, Dalkruid) 
Kaart 34.2h: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Populieren) 
Kaart 34.2i: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Wilgen) 
Kaart 34.2j: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Overige bomen en struiken) 
Kaart 34.2k: Vegetatie Mazelbeekbos (Chartreuze Meersen) (Exoten) 
Kaart 34.3a: Vegetatie Gemene Weiden (Poelruit) 
Kaart 34.3b: Vegetatie Gemene Weiden (Populieren) 
Kaart 34.3c: Vegetatie Gemene Weiden (Wilgen) 
Kaart 34.3d: Vegetatie Gemene Weiden (Overige bomen en struiken) 
Kaart 34.3e: Vegetatie Gemene Weiden (Exoten) 
Kaart 35: Inventarisatie van rietgrachten 
Kaart 36: Afvispunten 
Kaart 37: Bestaande poelen (geen kaart van, er was nog geen inventarisatie opgemaakt) 
Kaart 38: Inventarisatie van Steenuil (2006) 
Kaart 39: Biologische Waarderingskaart (BWK) 
Kaart 40: Jachtvelden Assebroekse Meersen en Steenbrugse Bosjes 
Kaart 41a: Recreatie Assebroekse Meersen oost 
Kaart 41a: Recreatie Assebroekse Meersen west 
Kaart 42a: Atlas der Buurtwegen (1841), Assebroekse Meersen (deel 1)  
Kaart 42b: Atlas der Buurtwegen (1841), Assebroekse Meersen (deel 2) 
Kaart 42c: Atlas der Buurtwegen (1841), Steenbrugse Bosjes (deel 1) 
Kaart 42d: Atlas der Buurtwegen (1841), Steenbrugse Bosjes (deel 2) 
Kaart 43: Speelzone 
Kaart 44: Beheermaatregelen 
Kaart 44a: beheer percelen ANB 
Kaart 44b: Wilgenbeheer 
Kaart 45: Uitdovende Jacht Lambert 
Kaart 46: Toponymische kaarten  Oostkamp 
Kaart 46.1: Toponymische kaart sectie A 
Kaart 46.2: Toponymische kaart sectie B 
Kaart 46. 3: Toponymische kaart sectie C 
Kaart 46.4: Toponymische kaart sectie E 
Kaart 46.5 Toponymische kaart sectie F 
Kaart46.6 Toponymische kaart sectie G 
Kaart 46.7 Toponymische kaart sectie H 
Kaart 46.8 Toponymische kaart sectie I 
Kaart 47: Toponiemen 
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10 Tekstbijlagen  
 

Bijlage 1: Verkeer Koeiendreef 
Bijlage 2: Protocol water 
Bijlage 3a: Conversietabel Kadaster -> percelen ANB 
Bijlage 3b: Conversietabel percelen ANB -> Kadaster 
Bijlage 4: Brochure bezoekers 
Bijlage 5: Gavertabel 
Bijlage 6: Toegankelijkheidsreglement 
Bijlage 7: Beheer op de ANB-percelen 


