
◼ Hovaere(molen) in een historisch 

geografische context 
 

Gerdi Staelens 
 

 

Menig erfgoedliefhebber boog zich over het vraagstuk waar de naam Hovaere of Hovaere-

molen vandaan komt. 

 

Er zijn geen bronnen gekend die de oorsprong van het woordlid Hovaere verklaren. In het 

verleden zijn dan ook heel wat veronderstellingen gemaakt. Raf Seys zocht een verklaring bij 

het gelijknamig gehucht Den Hovaere waarin hij een familienaam meende te herkennen1. 

Triphon Dereeper zocht in dezelfde richting en wijst erop dat in de parochieregisters tussen 

1638 en 1760 heel wat namen als Govaere, Govaers, Hovaere… voorkomen. Lieven Denewet 

stelde zich de vraag of het de naam van een molenaar zou kunnen geweest zijn?2 

 

Wie enkele historische kaarten bekijkt, stelt al snel vast dat de naam van de molen sterk 

onderhevig was aan verbasteringen3. Het lijkt ons dan ook eerder aangewezen om het cultuur-

landschap van de ruime omgeving te bestuderen en zo tot een valabele verklaring te komen. 

 

Om een cultuurlandschap te bestuderen dienen we de infrastructuur, de percelering en de 

nederzettingen te analyseren. 

 

Wij sturen erop aan om bij deze analyse vooral aandacht te hebben voor de historische water-

huishouding en in dit geval ook de bedijking. De Hovaeremolen situeert zich immers tussen 

twee dijk-toponiemen4, m.n. de Moerdijkbeek en de Wulfaertdijk.  

 

◼ Infrastructuur 

 

Aangezien ons onderzoeksgebied aansluit bij het IJzer-estuarium gaan we eerst na wat er 

gekend en gepubliceerd is over de bedijking in dit gebied. 

 

 

◼ Eerste bedijking (10de eeuw) 
 

Tijdens de Romeinse tijd situeerde zich in het IJzer-estuarium een brede geul die uitmondde 

tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort. In het veengebied achter de duinengordel splitste de geul 

zich in twee delen.  Een westelijke arm, tussen Veurne en Wulpen, ontving het water van de 

toenmalige loop van de IJzer. Een oostelijke arm boog in de richting van Gistel. Eeuwen later, 

wellicht na de 9de eeuw, werd deze oostelijke arm de benedenloop van de IJzer5. 

 
1 R. Seys, Koekelare gisteren en op de drempel van morgen, Koekelare, 1987, p. 90.  
2 Molenzorg Vlaanderen – www.molenechos.org (zoekterm Hovaeremolen), (L. Denewet). 
3 Varianten zijn: Hovare, Hoyevaert, Hoeyvaert, Ovaere, Ovare, Ooivaart, Oyevaert, Oyenvaert. 
4 Het woord dijk treffen we zowel voor een gracht als voor een berm aan. Wij gebruiken het woord “dijk” zoveel mogelijk als “berm”. 
5 Verhulst, Landschap en Landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, Brussel (Gemeentekrediet), 1995, p. 14-16. 

http://www.molenechos.org/


De dijken die het meest werden bestudeerd, zijn gelegen aan de westelijke zijde van het IJzer-

estuarium. 

 

Volgens A. Verhulst en J. Termote gaat de vroegste bedijking er terug tot de tweede helft van 

de 10de eeuw. Toen legde men aan de westelijke zijde van een geulengebied dat tot over 

Veurne reikte, een eerste (reeks) dijk(en) aan. Deze dijk loopt vanaf de duinen via een ruime 

bocht richting Veurne tot Lo. Er wordt vanuit gegaan dat die eerste dijken een defensieve 

functie hadden. De regio rond Veurne kon daardoor gevrijwaard worden van overstromingen.  

 

De ligging van deze dijk werd op basis van historisch-topografisch onderzoek en aan de hand 

van toponiemen gereconstrueerd, want directe bronnen zijn niet voorhanden6. 

 

 
 

Reconstructie van de eerste bedijking uit de tweede helft van de 10de eeuw. 
(naar Termote, p. 207). 

 

 

  

 
6 Termote, De bedijkingshistoriek van de IJzer- en de Handzamevallei, In: Zwaenepoel, A. & Verhaeghe, F. (Red. 2011).  De Broeken van de 

IJzer- en de Handzamevallei, p. 19-20.  
7 Deze kaart werd overgetekend door Marcel Demarré en verruimd in het noordoosten. Met dank. 



◼ Tweede bedijking (11de eeuw) 
 

J. Termote informeert ons dat in de eerste helft van de 11de eeuw nieuwe dijken werden 

aangelegd. Deze bedijking kende twee verschillende fasen. 

 

Tijdens de eerste fase, die moeilijk te dateren is, zou het accent al meer hebben gelegen op het 

winnen van land. Aan de westelijke kant van het geulengebied zou dit voor twee plaatsen het 

geval kunnen zijn geweest. Zo werd enerzijds een dijk aangelegd ten noordoosten van de regio 

Veurne en anderzijds ten oosten van Alveringem en Lo.  

Tijdens de tweede fase werd met een nieuwe dijk ten noordoosten van Veurne nog meer 

‘overstroomd’ land gewonnen. Verder maakte de dijk meer zuidwaarts de verbinding met de 

dijk die al eerder ten oosten van Alveringem en Lo was aangelegd. 

 

A. Verhulst suggereert dat deze dijken er kwamen ten gevolge van de stormvloeden van 28 

september 1014 en 2 november 10428.  

 

De dijk uit de tweede fase van de tweede bedijking is vandaag nog herkenbaar in het landschap. 

Voor een groot gedeelte is deze dijk gevormd door wegen die de Oude Zeedijk heten. De Oude 

Zeedijk loopt o.a. van Nieuwkapelle, langs Oudekapelle en Lampernisse, richting Zoutenaaie.  

 

 
 

Aanduiding van de tweede bedijking die mogelijk teruggaat tot het midden van de 11de eeuw. 
(naar Termote, p. 219) 

 
8 Verhulst, Landschap en Landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, Brussel, 1995, p. 27. Hij houdt het tevens voor mogelijk dat de verplaatsing 

van de loop van de IJzer over Diksmuide een gevolg is van deze stormvloeden (p. 20). 
9 Deze kaart werd overgetekend door Marcel Demarré en verruimd in het noordoosten. Met dank. 



Beide onderzoekers konden uit de bronnen vaststellen dat er zich in het geulengebied, ten 

oosten van de Aa-geul, schaapsboerderijen of bercariae situeerden, die instonden voor 

wolproductie. 

 

Ook zou in deze tweede fase een dijk aan de oostzijde van het IJzer-estuarium zijn aangelegd. 

Deze dijk zou met zijn meest zuidelijk gelegen deel een zijtak van de oude IJzergeul afsluiten. 

Deze zijtak liep ten noorden van ons onderzoeksgebied en reikte tot het zuiden van Gistel. De 

oude IJzergeul zou later de benedenloop van de IJzer worden. 

 

Zowel A. Verhulst als J. Termote blijven vaag over de betreffende dijk10.  

A. Verhulst vormt wel een mening over de oude IJzergeul en z’n zijgeul: “Men mag aannemen 

dat deze geul nog niet was verzand in de 11de eeuw, toen de stormvloeden van 1014 en 1042 

hem aangrepen als het zwakste punt langs dit deel van de kust, nu de vroegere IJzermonding 

bij Koksijde-Oostduinkerke was verzand en door nieuwe duinen was afgesloten”11. 

J. Termote kleurt enkel het gebied achter deze dijk in als een ingedijkt gebied uit de 1ste helft 

van de 11de eeuw12. Gistel-Blote behoort tot dit gebied. 

De periode van de aanleg van dijken in het IJzer-estuarium wordt afgesloten met de bouw van 

de Nieuwendammesluis (ca 1240-1251). Nadien zou nog de kanalisatie van de IJzer en 

Handzamerivier gebeuren. 

 

◼ De dijken van Gistel-Blote 
 

Gistel-Blote is een gebied rond de geul die tot Gistel reikte en zich van west naar oost tussen 

Sint-Pieters-Kapelle en Leke tot in Gistel uitstrekte en van noord naar zuid tussen Zevekote en 

Gistel tot in Koekelare en Moere. Het dorp Zande (Koekelare) is de enige nederzetting, in dit 

gebied gelegen. 

 
 

Fragment uit de Pourbuskaart van 1571. Gistel-Blote werd donkerder geschilderd. 

 
10 Het is onduidelijk of J. Termote ook voor deze dijk eenzelfde onderzoek deed. Wij menen dat slechts een heel beperkt deel van deze dijk 

kan teruggevonden worden. Mogelijk is dit het geval voor het stuk vanaf Sint-Pieters-Kapelle dat oostwaarts loopt tussen de Zandestraat en 

het Provinciegeleed tot de Kapellestraat op de grens met Koekelare. Wij betwijfelen of deze dijk de geul naar Gistel volledig afsloot.  
11 Verhulst, Landschap en Landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, Brussel, 1995, p. 27. 
12 Termote, De bedijkingshistoriek van de IJzer- en de Handzamevallei, In: Zwaenepoel, A. & Verhaeghe, F. (Red. 2011).  De Broeken van 

de IJzer- en de Handzamevallei, p. 21. 



 

Topografische kaart met de situering van Gistel-Blote. 

 
Situeringen: 1. Hovaeremolen, 2. Gistel-Blote, 3. Speersweg met dijk, 4. Reyvaertweg met dijk, 
5. Moerdijk, 6. Wulfaertdijk, 7. Lekedijk, Moerdijkvaart, 8. Vaartdijkstraat, 9. Moere-Nieuwland, 
10. Kronkelende gemeentegrens tussen Zevekote (Gistel) en Zande (Koekelare). 

 

Toponiemen aan de rand van Gistel-Blote geven te kennen dat het gebied bedijkt is, maar er 

zijn nog indicaties. Zo tekent zich op het digitaal hoogtemodel13 ten noorden van dit gebied 

een kronkelende lijn af. 

 

  

 
13 Geoportaal, Vlaanderen, DHMV I, hillshade (0,25m). 



De merkbare hoogteverschillen lijken erop te wijzen dat deze lijn teruggaat tot een dijk tussen 

Zevekote (Gistel) en het Gistel-Blote gebied. 

 

Op de figuur zijn de blauwe pijlen gericht op de dijk. 
Op het digitaal hoogtemodel zijn de huidige wegen geëxtrapoleerd. 

 

 

Op de samengevoegde Popp-kaarten14 is te zien dat de gemeentegrens tussen Zevekote en 

Zande dezelfde kronkeling bevat. Dit wijst erop dat de verhoging aanleiding gaf voor het 

vastleggen van de gemeentegrens. 

 

De Popp-kaarten tonen in het noorden eveneens de kronkelende grens tussen Zevekote en Zande. 
In het zuiden van het gebied gaan de gemeentegrenzen eveneens terug tot een dijk. 

 
14 Geoportaal, Vlaanderen, Popp. 



 

 

 

De foto bovenaan toont de verhoging in het landschap en is zeer goed herkenbaar in het wegdek van de 
Speersweg. Vooral door de verharding van deze weg is de verhoging in standgehouden, wat minder het 
geval in de velden ernaast door de landbouwbewerking. 
De twee foto’s eronder tonen de situatie langs de Reyvaertweg. Op de middelste foto situeert de verhoging 
zich tussen het Muizekengeleed (let op de gebogen lijn) en de knik in de Reyvaertweg. De verhoging15 valt 
daar het best op doordat het landschap doorsneden is voor de aanleg van het Reyvaertgeleed16. 

 
15 De breedte van de verhoging is om en bij de 190 meter. De topografische kaarten geven te kennen dat de hoogte ervan op 3,75 m boven de 

zeespiegel ligt. Deze breedte roept vraagtekens op. Is dit een natuurlijke dijk? Werd deze verhoging aangelegd? Is dit een verploegde dijk? 
16 Met dank aan Ivy Beccu voor het nemen van deze en de overige dronefoto’s. 

~ 190 m. 



Het gebied is ten westen begrensd door de Lekedijk (Diksmuide) en ten oosten door de 

Vaartdijkstraat (Gistel). 

De Moerdijk (Koekelare) vormt voor het grootste gedeelte de zuidzijde van het gebied. 

Meer naar het zuidwesten kan dit eveneens gezegd worden van zowel de Scharynckweg als de 

Wulfaertdijk.  

  

 

Boven: De geasfalteerde weg, Wulfaertdijk, is t.o.v. het omliggende landschap hoger gelegen. 
Onder: Ten zuiden van weg situeert zich de Wulfaartsdijkbeek. Deze komt halverwege uit de achter-
liggende velden. Centraal op de onderste foto is de Hovaeremolen te zien. Rechts van de molen is een 
veld te zien met strookpercelen die haaks liggen op de Hovaerestraat. 

 

Andere infrastructuur in het gebied is relatief beperkt.   



◼ Percelen 

 

◼ De percelering van Gistel-Blote 
 

De percelering in ons onderzoeksgebied is het tweede element van het landschap dat we van 

naderbij dienen te bekijken. 

 

De dicht bij elkaar lopende lijnen op de Popp-kaart tonen aan dat Gistel-Blote bijna uitsluitend 

langwerpige, repelpercelen bevat. Op regelmatig afstand zijn lange doorlopende lijnen te zien, 

een netwerk van geleden. Deze waterlopen zorgen voor de drainage van het terrein. 

 

 
 

Dit alles wijst op een intense ontginning van veen. 

Gistel-Blote is dan ook gekend als de moer van Gistel of Gistelmoer, een erg uitgestrekt veen-

gebied aan de rand van de polder- en zandstreek.  

 

Voor wie zich wilt verdiepen in de veengroei in onze regio en het ophouden ervan, verwijzen 

we graag naar C. Baeteman17. Wij veronderstellen dat de situatie in de geul naar Gistel ver-

gelijkbaar is met de polders. Een dun kleipakket was niet onoverkomelijk om het onderliggende 

veen te ontginnen.  

In 1962 publiceerden A. Verhulst en M. Gysseling over de grote brief van 118718, die ten tijde 

van Diederik van den Elzas en zijn zoon Filips, een soort jaarrekening was van het grafelijk 

domein.  

Volgens A. Verhulst was de Gistelmoer goed voor de ontvangst van de belangrijke som van 

36 pont. Hij kon echter niet achterhalen of dit bedrag afkomstig was van turfgraverij of uit 

veeteelt die volgens een oudere tekst op de Gistelmoer werd bedreven19. 

 
17 Baeteman, De broeken van de IJzer- en Handzamevallei, Ontstaan en evolutie van de IJzer- en de Handzamevallei, In: Zwaenepoel, A. & 

Verhaeghe, F. (Red. 2011).  De Broeken van de IJzer- en de Handzamevallei, p. 1-16. 
18 Adriaan Verhulst, Maurits Gysseling, Le compte général de 1187, connu sous le nom de Gros Brief, et les institutions financières du comté 

de Flandre au XIIe siècle, Palais des Académies, Brussel, 1962. 
19 Verhulst, Landschap en Landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, Brussel, 1995, p. 88. 



L. Trachet maakte op basis van deze informatie een studie20. We citeren haar om het historisch 

kader te schetsen: 

“Met Diederik Van den Elzas en zijn zoon Filips kwam een nieuwe dynastie aan de macht, die 

driekwarteeuw over Vlaanderen zou heersen. Dit is ook de periode waarin we de “Grote Brief” 

van 1187 moeten situeren, de periode waarin het domein op haar hoogtepunt was. 

De dynastie van den Elzas had haar ontstaan te danken aan de steden, die steun hadden 

geboden in de strijd tegen Willem Clito. 

De groeiende rijkdom van de steden zette een stop op het monopolie dat de adel had op rijkdom. 

De adel putte haar kapitaal immers uit grondbezit en teerde vooral op cijnzen en renten. Die 

cijnzen en renten waren in die periode reeds voor het grootste deel vaste, onveranderlijke geld. 

Door de economische vooruitgang en de daaruit voortvloeiende verhoogde geldhoeveelheid, 

daalde de koopkracht van het geld. Hierdoor was de adel genoodzaakt gronden te verkopen, 

waarmee eveneens een groot deel van hun inkomsten wegvloeide. De graven probeerden aan 

dit noodlot te ontsnappen door exclusieve macht op te eisen, nieuwe inkomsten aan te boren 

en nieuwe rechten te claimen. 

De graven konden bovendien relatief lang het hoofd boven water houden door de vele 

ontginningen van de waterrijke gebieden in de kuststreek en de woeste gronden elders. Sinds 

de 12de eeuw hadden die een systematisch en koloniserend karakter aangenomen. Het 

nieuwland dat toen ontstond kende bijna geen directe exploitatie meer maar werd voor een 

groot deel in leen uitgegeven aan vazallen. In de loop van de 12de eeuw kwamen ook vele 

domeinen in handen van de kerk. De in cijns uitgegeven gronden brachten eveneens geld op. 

Volgens de klassieke opvatting, die onder meer Verhulst en Koch aanhangen, was de inbreng 

van de graven in de ontginningen beperkt. Zij zouden zich eerder afzijdig gehouden hebben en 

lieten de investeringen over aan kerken en abdijen. 

Tys’ lokaal onderzoek in de kustvlakte wierp hier een nieuw licht op de zaak. De graven zouden 

door middel van een uitgekiende waterhuishoudtechnologie de op het eerste gezicht weinig 

interessante schorren, slikken en getijden hebben omgezet in winstgevende gronden.  

Meer bepaald door de op die manier gecreëerde schaapsweiden kende het graafschap een 

bloeiende wolproductie, die op haar beurt de steden laken verschafte als belangrijk handels-

waar. De voornoemde waterhuishouding hield de aanleg van kanalen en dijken in en het 

bevaarbaar maken van de nieuwe zeearm aan het zwin. De stichting van steden als Duinkerke, 

Nieuwpoort, Grevelingen, Damme… dateert ook van de periode van de ‘dynastie Van den 

Elzas’. 

Anderzijds voerden zij een behoudsgezinde bospolitiek waarbij de ontginning van bos in hoge 

mate gecontroleerd werd. Waardevolle bossen bleven ten behoud van de houtvoorraad en 

jachtwensen van de adel bewaard. Turfgebieden en niet zozeer bossen moesten in de vraag 

naar brandstof gaan voorzien. 

De economische politiek van Diederik en Filips van den Elzas was zodoende niet alleen gericht 

op het vergaren van commerciële middelen. Ook de exploitatie van natuurlijke grondstoffen 

 
20 L. Trachet, Over lampri, haring en haver, Een kwantitatieve en cartografische studie van de inningen van de graven van Vlaanderen in hun 

domein, zoals opgesteld in de “Grote Brief” van 1187 (promotor Prof. E. Thoen), UGent, 2010-2011, p. 22-24.  



zoals turf, bos, schorren en slikken werden in hoge mate gecontroleerd en gewaardeerd. De 

voorheen besproken veruiterlijking van de politieke macht stond dus naast een 

investeringspolitiek in waterhuishouding en feodale netwerken. Die expanderende aanpak van 

de dynastie van den Elzas bevestigt hun stevige machtspositie en hun welgesteldheid op 

financieel vlak.” 

 

◼ De percelering tussen Gistel-Blote en het centrum van Koekelare 
 

Ook buiten het bedijkte gebied van Gistel-Blote zijn gronden te vinden met intense opdeling 

in stroken. 

Zo is langs de Westmeetstraat een weide te zien waarin meerdere kanaaltjes, die op een regel-

matige afstand liggen, zeer goed merkbaar zijn. De weide paalt aan het Lekevaartje, lokaal 

beter gekend als de Westbeek. 

 

Langs de Westmeetstraat tekenen zich duidelijke depressies af in het landschap. Ze kunnen 
toegeschreven worden aan afwateringskanaaltjes. Deze dronefoto is gemaakt vanaf de 

Westmeetstraat met zicht op de Oostmeetstraat.  

 

Of deze kanaaltjes wijzen op veenwinning is onzeker21, maar niet onmogelijk. 

Het woordlid “meet”22, dat voorkomt in de straatnamen Westmeet- en Oostmeetstraat zou 

immers indicatief kunnen zijn voor veenwinning en verwijst zo mogelijk naar “maten”. Dit zijn 

de breedtes die werden uitgezet voor de opdeling van een veengebied alvorens turf te steken. 

Ook meer zuidwaarts langs het Lekevaartje, in de omgeving van de Catstraat, zijn aan weer-

zijden smalle percelen te zien.  

 
21 De Westmeetstraat stijgt vanaf De Mokker tot het gehucht Het Kruisken en verder tot Het Zwaantje (kruispunt Zandestraat/Wulfaertdijk). 

De hogere ligging van de weg doet ons twijfelen. 
22 Zie verder ook “Ter Meet”. Denk in dit verband ook aan het Meetjesland in Oost-Vlaanderen. 



De noordoostelijk gelegen percelen zijn repelpercelen. Deze ten zuidwesten, tussen de 

Westmeetbeek (ernaast ligt de Westmeetstraat) en het Lekevaartje, lijken eerder strookpercelen 

te zijn. Ten zuidoosten zijn de twee stroken begrenst door de Catstraat (Kattestraat). 

 

De Popp-kaart met aanduiding van de Westmeetbeek en het Lekevaartje23. De betreffende percelen 
zijn omcirkeld. Op de kaart zijn de oude benamingen Westmeetstraat en Kattestraat te zien. 

 

Ook langs de Hovaerestraat zijn zo’n kanaaltjes in een veld te zien. Net zoals in de Westmeet-

straat liggen deze kanaaltjes haaks op de weg en zijn ze gespreid op een regelmatige afstand. 

 
 

Kanaaltjes in de akker langs de Hovaerestraat voeren het water af naar een gracht. 
 

 
23 Geopunt Vlaanderen, Popp-kaart gecombineerd met Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA-waterloop. 



We menen dat deze kanaaltjes louter kunnen toegeschreven worden aan het draineren van 

akkers omdat deze percelen niet gelegen zijn in een beekvallei. 

Tevens weten we dat zelfs in de beekvalleien, ten zuiden van Gistelmoer, het veen beperkt is. 

In 2001 werden door Aquafin werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van een collector. 

Hun leidingen doorkruisten verschillende beekvalleien, o.a. deze van de Koolveldbeek. We 

konden slechts een beperkt veenpakket uit het Eemiaan (126000 BP – 116000 BP), afgedekt 

met Pleistoceen zand, vaststellen.  

   

De foto’s tonen in Koolveldbeek (Ichtegem) een veenpakket uit 
het Eemiaan (laatste tussen-ijstijd,128.000-118.000 BP) (Foto’s Marc Dewilde). 

 

Een strook smalle percelen treffen we ook aan ten westen van de Koolveldbeek (Ichtegem). 

Deze percelen leunen meer aan tegen de Oostveldweg dan tegen de Koolveldbeek. Het is niet 

onmogelijk dat de invloedsfeer van de beek tot daar reikte. 

 

De Popp-kaart met aanduiding van de Donkbeek en het Koolveldbeek24. 
Op de kaart zijn de repelpercelen die aanleunen tegen de Oostveldweg omcirkeld. 

 
24 Geopunt Vlaanderen, Popp-kaart gecombineerd met Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA-waterloop. 



Of de smalle percelen aan de rand van dergelijke beekvalleien betrekking hebben op veen-

activiteit of eerder een ingreep waren om velden te ontwateren, blijft onduidelijk. 

Op de Pourbuskaart (1571), die gekend is als behoorlijk nauwkeurig, zijn alvast ten noorden 

van Koekelare heel wat dicht bij elkaar getekende lijntjes te zien, We menen dat dit de vele 

afwateringskanaaltjes in het landschap symboliseert.  

 

Pourbuskaart met: 1. Zande, 2. Moerdijk, 3. ’t Zwaantje, 4. Wulfaertdijk, 5. Hovaere, 6. Hovaerestraat, 
7. Oostmeetstraat, 8. Barnestraat, 9. De Pluim-Cruusweghe, 10. Catstraat, 11. Ter Meet, 
12. Vijvermolen, 13. Schaerynckweg, 14. Leke, 15. Moere. De witte lijn toot de bedijking. 

 

In een eerder artikel kwamen de vele beken, die vanuit Koekelare noordwaarts stromen, aan 

bod25. We suggereerden dan dat de naamverklaring van Koekelare mogelijk in dit kader past. 

De belangrijkste vaststelling bij dit alles is dat het niet onmogelijk is dat het centrum van 

Koekelare vóór de bedijking van de Gistelmoer, die teruggaat tot het midden van de 11de eeuw, 

onderhevig kon zijn aan overstromingen26. 

We stellen ons dan de vraag of er inspanningen zouden kunnen geleverd zijn om het water te 

weren uit het centrum van Koekelare? 

 
25 G. Staelens, Kook & Lare versus Cocl & Ars, JBS 2009, p. 245-272. 
26 Dit is ook nu niet onmogelijk, maar dan vanuit het oogpunt van regenbuien. Naar aanleiding van het voorontwerp RUP Da Vinci (2021) 

bracht de Dienst Waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen een advies uit, waaruit we kunnen afleiden dat volgens pluviale 

overstromingskaarten (bron VMM) er tussen het centrum van Koekelare en de Oostveldweg overstromingsgevoelige gebieden liggen en 

waarbij we lezen dat bij buien T100 (= voorkomend om de 100 jaar) bij huidig klimaat en 2050 er respectievelijk overstromingspeilen van 

12,88 m TAW en 12,89 m TAW (Tweede Algemene Waterpassing, sedert 1946 met nulpeil in Oostende bij gemiddeld zeeniveau bjj laagwater) 

oftewel waterdieptes van respectievelijk 0,25m en 0,26m, mogelijk zijn. 

 

 

  
 

 

 

 

  

  

 

 

 



◼ Koekelare als belangrijke locatie 
 

Zowel Veurne als Koekelare waren zowat gelegen op de uitlopers van een vertakte geul met 

monding tussen Koksijde en Nieuwpoort. “In de 9de eeuw schijnt het gebied tussen Veurne-

Nieuwpoort en Lo-Diksmuide reeds goeddeels aan de invloed van de zee en de getijden 

onttrokken te zijn geweest. Alleen de geulen langswaar de IJzer zich doorheen dit gebied een 

weg naar zee baande, waren wellicht nog open. 

Het is goed mogelijk dat Veurne zijn ontstaan aan deze gunstige ligging dankt. In 877, als de 

naam voor het eerst verschijnt, worden er kleine percelen met waarschijnlijk een stedelijk 

karakter (lat. Sedile) vermeld en iets later, omstreeks 900, staat de naam tussen een aantal 

goederen van landelijke aard die daarom als villa worden gekwalificeerd, zónder deze 

kwalificatie”, aldus A. Verhulst27.  

Van Koekelare weten we uit de bronnen dat er zich hier een villa28 bevond. De hoofdhoeve of 

reserve konden we situeren langs de Dorpsstraat en de Sterrestraat. De afhankelijke hoeven, of 

tenuren, vonden we in het zuiden van Bovekerke29. 

Met de aanwezigheid van een middeleeuws domein mag Koekelare aanzien worden als een 

heel belangrijke locatie. 

J. Termote brengt nog een andere invalshoek aan: “Het strategisch belang van de IJzervlakte 

nam vanaf het einde van de 9de eeuw aanzienlijk toe. De aanwezigheid van versterkingen op 

het einde van de periode van de Noormaninvallen bewijst het belang van het gebied als toegang 

tot de diepe inhammen richting Ieperleet en richting Handzamevallei. Sporen van ronde 

collectieve versterkingen van het wal/gracht type zijn in Veurne, Alveringem en Diksmuide en 

ook meer landinwaarts in Werken, Woumen en Koekelare aan te duiden”. 

A. Verhulst vult verder aan: “dankzij het feit dat de IJzer samen met het water van de Kemmel-

beek en de Ieperlee ter hoogte van de Drie Grachten erin uitmondde en de geul aldus 

openhield, landde in 860 een vloot Noormannen die van daaruit de abdij van Sint-Bertijns te 

Sint-Omaar gingen plunderen.”30 

Spaenhiers deden archeologisch onderzoek op de site van het Oosthof in Koekelare. Ze vonden 

de oudste bewoningsfase binnen een grote ovale site31. Hun bevindingen zijn dat dergelijke 

sites op het Vlaamse platteland dun gezaaid zijn32. De veronderstelling is dat er in de late 10de 

eeuw een vluchtburcht werd aangelegd met als doel zich, in de toenmalige troebele tijden te 

beschermen33. 

 
27 Verhulst, Landschap en Landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, Brussel, 1995, p.20-22. 
28 Het woord villa heeft betrekking op de organisatie van het grootgrondbezit in de domeinen. Het klassieke domein uit de Karolingische tijd 

was tweeledig. Men had enerzijds een deel voorbehouden aan de heer dat hij voor eigen rekening uitbaatte of de reserve en anderzijds het deel 

voor de horige boeren of het hoevenland. Het deel van de heer bevatte de mansus indominicatus met vroonhof, t.t.z. het centraal hoevegebouw 

(curtis) en het vroonland of terra indominicata. 
29 G. Staelens, Landbouwbedrijven uit de vroege en volle Middeleeuwen in het Westelijk deel van Binnen-Vlaanderen, Onderzoek van de 

percelering in de omgeving van Koekelare, JBS 2008, p. 197-258. Een kleurdruk in: G. Staelens, M. Dewilde, 900 jaar Bovekerke, p. 63-124. 
30 Verhulst, p. 22. 
31 M. Dewilde, A. Ervynck, J. Heus, F. Vandewalle, Het Oosthof te Koekelare; een overzicht van de resultaten van de archeologische campagne 

1988, Coclariensia, Jaargang V, nr. 1 – maart 1990, p. 25. 
32 M. Dewilde, J. Heus, F. Vandewalle, Mededelingen vanwege de Spaenhiers n.a.v. de opgravingscampagne 1990 op de Oosthofsite, 

Coclariensia, Jaargang V, nr. 3 – sept 1990, P. 108, 110 
33 A. Ervynck en M. Dewilde (2004), Een bijgestelde datering voor de oorsprong van het Oosthof, JBS 2003, p. 65-74.  



Zowel de aanwezigheid van een domein als van een vluchtburg toont het belang aan van 

Koekelare34. 

 

◼ Een halve ringdijk rond Koekelare? 
 

Zoals al eerder bleek deed J. Termote onderzoek naar de eerste bedijking van de IJzergolf. Van 

de oudste dijk in het westelijk deel van het IJzer-estuarium meent hij dat er een drietal secties 

waren.  

Hij veronderstelt een ringdijk rond Veurne en zo ook een ringdijk rond Lo, die vertrekt vanaf 

Fortem (Alveringem) en eindigt bij Pollinkhove. Een derde sectie vormde een verbinding 

tussen beide ringdijken. Hij vatte samen dat er in de 2de helft van de 10de eeuw meerdere fases 

waren voor de aanleg van deze dijk35. 

Het is dus opmerkelijk dat de ringdijken die hij meent te herkennen, werden aangelegd rond 

plaatsen met “sporen van ronde collectieve versterkingen van het wal/gracht type”. 

In dezelfde lijn kunnen we erover nadenken of zware investeringen, als daar zijn de aanleg van 

dijken, ter bescherming van de villa Koekelare tegen overstromingen ook hier aan de orde 

kunnen zijn geweest. 

De huidige topografische kaarten tonen alvast aan dat het volledig noordelijk deel van 

Koekelare laag gelegen is.  

De aanleg van dijken zou in principe overal kunnen voorkomen.  

 

Topografische kaarten met kleurschakeringen 
(van rood naar blauw, van hoger naar lager) voor de hoogte36. 

 
34 De eerste vermelding van Koekelare dateert van 847. 
35 Termote, De broeken van de IJzer- en Handzamevallei, De bedijkingshistoriek van de IJzer- en de Handzamevallei, 2011, p. 19-20. In 

Zwaenepoel, A. & Verhaeghe, F. (Red. 2011).  De Broeken van de IJzer- en de Handzamevallei, Uitg. OC-ANB, XIV + 350 p. 
36 https://nl-be.topographic-map.com/maps/g9vu/Vlaanderen/ 



Door ons historisch-topografisch onderzoek, gecombineerd met toponiemen menen we indi-

caties te hebben voor een halve ringdijk die relatief dicht tegen het centrum van Koekelare 

gelegen was37. 

We hebben concreet de samenhang van de Catstraat, Barnestraat, Bisschophoekstraat, Venne-

weg en Oostveldweg, die aansluit op de Warande, op het oog. 

 

T. Dereeper informeert ons dat de Catstraat in de 16de eeuw gekend was als de Cadstraat of 

Cadtstraat. In 1859 vond hij de straat al verbasterd terug als Kattestraat38. De straat liep van 

de Cruusweghe (De Pluim) naar De Mokker. In noordoostelijke richting ligt de Barnestraat in 

het verlengde.  

 

De Barnestraat39 situeert T. Dereeper tussen de Hovaerestraat westwaarts tot aan de Cruus-

weghe. Hij geeft te kennen dat er volgens oude oorkonden een jeghenote of gehucht was die 

Ten Barne heette. Dit was ook de naam van de verdwenen hoeve die bewoond werd door J. 

Perdu-Jongbloet. 

 

Het tracé van de Barnestraat gaat verder over in de Bisschophoekstraat. Dit is meteen de aanzet 

voor een bocht rond Koekelare en het Oosthof. Oostwaarts vanaf de Potelstwegel40 kunnen we 

op de Popp-kaart een doorlopende perceelslijn volgen die verder aansluit op de Venneweg. 

De Oostveldweg vormt het laatste deel en loopt via een hoeve tot aan de Warandestraat. 

 

Popp-kaart met aanduiding van de Catstraat, Barnestraat, Bisschophoekstraat, Venneweg en Oostveldweg41. 
 
 

 
37 Tijdens het Erfgoedweekend van 20, 21 april 2002, werd deze mogelijkheid door G. Staelens bij een PowerPoint-presentatie met titel 

‘Historisch geografische visualisatie, westelijk deel van de zandstreek, besproken. 
38 Zie ook de eerder afgebeelde Popp-kaart. 
39 Volgens R. Seys heeft de Barnestraat nog maar sedert 1956 deze naam en heette voordien de Katte(steert)straat (Coclariensia, Jaargang VI 

nr. 3 september 1991, p. 37. 
40 Op de Popp-kaart treffen we ten westen van de Potelstwegel tot aan de Moerestraat blokpercelen. Deze percelen zijn indicatief voor akkers. 

Vermoedelijk gaan de percelen 1010 tot 1013 terug tot de bijhorende hoeve.  
41 Geoportaal, Vlaanderen, Popp. 



 

Deze kaart42 toont in rode kleur de repelpercelen langs de Westmeetstraat. De toponiemen Cat(straat), 
Barne(straat) hebben betrekking op het weren van water. Venne(weg) is te interpreteren als veen. 
 

Het valt ons op dat de percelen te zien op de Popp-kaart haaks georiënteerd zijn op deze 

veronderstelde gebogen lijn rond Koekelare. 

In het verlengde van de Bisschophoekstraat, over de Moerestraat waar we geen weg kunnen 

volgen, zijn in de weide nog minimale sporen te zien van evenwijdige afwateringskanaaltjes 

die aansluiten op een gracht. 

 

Dronefoto gemaakt op het kruispunt Bisschophoekstraat met Moerestraat. De pijlen duiden 
afwateringskanalen aan die uitmonden in een gracht. 

 
42 Achtergrond: Geoportaal, Vlaanderen, DHMV I, hillshade (0,25 m). 



Misschien is het niet onlogisch dat er op deze plaats geen weg is, want vanaf het kruispunt met 

de Bisschophoekstraat loopt de Moerestraat in noordwaartse richting over een kleine verhoging 

in het landschap. Met een natuurlijke barrière zou de aanleg van een dijk onnodig zijn. 

 

Onderstaande foto’s tonen aan dat de Venneweg en de Oostveldweg ten opzichte van de om-

liggende akkers hoger gelegen zijn. 

 

 
 

 
 

Hebben we met dit alles een ringdijk op het oog? 

 

◼ Toponiemen 
 

Catstraat 
 

A. Verhulst weet door onderzoek op Kadzand (NL) dat de betekenis van het woord “cat” 

teruggaat tot “kade”43. Hij kon er in bronnen uit 1111/15 het woord Cadesant terugvinden. Het 

 
43 Verhulst, Landschap en Landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, Brussel, 1995, p. 44. 



wijst erop dat er toen al een stelsel van kleine offensieve dijkjes of “kaden” bestond. Ze 

bakenden stukjes schorgrond af. Hij kon ook achterhalen dat deze schorren later werden 

verenigd in een grotere polder en dat de dijkjes nadien werden afgegraven. 

 

Mogelijk gaat het toponiem in Koekelare ook terug tot een kleine kade44. 

De plaats waar de Westbeek de Catstraat dwarst komt dan in aanmerking. 

 

Volgens onderstaand document uit 1810-1811 zijn de dichtst gelegen percelen tegenover de 

betreffende locatie in handen van madame brancas d’arenberg45. In het document wordt 

verwezen naar een vonnis van 3 juli 1738 uitgesproken op het feodaal hof van het Zuid- en 

Oosthof, waarbij deze percelen in bezit waren van Louis de Gand46. 

 

 
 

Dit document beschrijft het tracé tussen het kruispunt van Litterveldstraat/Brugse Heirweg en de 
Cattestraete/Kattestraete, gekend als de Westbekestraat. De weg was van ouds openbaar, maar werd 
rond 1810 afgesloten door landbouwer Alexander Proot met het voorwendsel dat dit privébezit was47.  

 

Zou deze plaats kunnen teruggaan tot een overslagplaats onder toezicht van het Oosthof? 

 
44 In Coclariensia, Jaargang VI nr. 3 september 1991, p. 36-41 legt R. Seys eerder de oorsprong van het toponiem bij de familienaam Cats, 

Cadts en de Cats. In hetzelfde artikel werd een brief opgenomen van Rik Sohier die nog andere mogelijkheden aanhaalt.  
45 Het betreft Louise-Pauline van Brancas (°1755-†1812), gravin van Lauraguais, laatste vrouw van Koekelare. Zij was gehuwd met Louis-

Engelbert van Arenberg (°1750-†1820), gekend als de blinde hertog. 
46 Louis de Gand de Mérode de Montmorency (°Rijsel, 16/07/1678 - †Parijs 16/06/1767) was pirnts van Izegem, zoon van Jean-Alphonse. Hij 

huwde driemaal: met Anne van Fürstenberg, Marie Pot van Rhodes en Margareta van Monaco-Grimaldi. Tijdens de Oostenrijkse 

Successieoorlog (1740-1748) beschermde zijn titel van maarschalk van Frankrijk zijn eigendommen te Koekelare van veel onheil, veroorzaakt 

door de Franse troepen van Lodewijk XV. In zijn testament van 4 november 1761 bepaalde de kinderloze Louis van Gent-Merode-

Montmorency, dat al zijn bezittingen moesten overgaan naar zijn nicht Elisabeth-Pauline van Gent-Merode-Montmorency, prinses van 

Izegem. Zij was de dochter van zijn broer Alexander en Louise de la Rochefoucauld-Roye. Elisabeth-Pauline huwde met Louis van Brancas 

en zou er later van scheiden. In haar testament van 24 mei 1783, bepaalde Elisabeth-Pauline dat Koekelare moest overgaan naar haar enig 

overgebleven dochter Louise-Pauline van Brancas, gravin van Lauraguais. (J.P. Tytgat, Het prinselijk en hertogelijk huis van Arenberg, 

Erfopvolger van de Heren van Koekelare, Nieuwkerken-Sint-Niklaas, 1987). 
47 RAB, Kaarten en plannen, nr. 771. Figuratieve kaart met de Westbekestraat te Koekelare, 1810. (Dank aan W. Staelens). 



 

Detail uit een figuratieve kaart van de ligging van de Westbekestraat rond 181048. 
Mogelijk situeerde zich een kade tussen de letters E en D. 

 
48 RAB, Kaarten en plannen, nr. 771. Figuratieve kaart met de Westbekestraat te Koekelare, 1810. 



Barnestraat 
 

Door het werk van K. De Flou menen we dat we ook moeten rekening houden met de variant 

barm. Voor Koekelare vinden we deze informatie:  

 

Barmen (de) Eene plaats te Couckelaere. Een parcheel som veurghemeens ter barme 

1741 (Fer. Couck., f. 139); de Barmen. 1741 (Ibid.). 

 

Barmewegh (den) Een weg te Couckelaere. 1735 (Fer. Couck., f. 23). 

 

Barmstraete (de) Een weg te Couckelaere. 1741 (Fer. Couck., f. 139). 

 

Barnethiende (de) Eene tiende-sectie te Couckelaere. Op den dijck jeghens de 

barnethiende scheedende. 1555 (Cloost. Oudenb. f. 260). Zie verder 

Barrevelt. 

 

Barrevelt (het) Een veld te Couckelaere. Beneden tmeulen velt, ofte barrevelt. 1738 

(Fer. Couck., f. 80). Vgl. met Barnethiende 

 

Het toponiem Barm is ook te vinden in Leke, Ichtegem en Moere. Onze interesse gaat nu vooral 

uit naar Moere: 

 

Barme stick (t) Een stuk land te Moere. 

lant… ende heet tbarme stick, … noortwaert over den barmewegh. 

1552 (Oml. Moere, I, 32); An den barme wech, … ende heet 

tbarmestick. 1556 (Moere, f. 5).  

 

Barmeweghelken (t) Een voetpad te Moere. tBarmeweghelken, 1552 (Oml. Moere, I, 39); 

an tbarme weghelken. 15556 (Moere, f. 5). 

 

Barmweg (den) Een weg te Moere. Over den barmeweg. 1552 (Omloop. Moere, I, 

32); den barme wech. 1556 (Moere, f. 3); Te Moere, palende aan den 

barmwegh. Maart 1829 (Adv.); Barmweg. 1846 (BW.). 

 

Enerzijds moeten we ervan uitgaan dat het toponiem betrekking heeft op de huidige 

Barnestraat. Anderzijds lijkt het ons niet onmogelijk dat het toponiem ook nog voorkwam in 

het noorden van Koekelare, m.n. in het grensgebied tussen de gemeente Moere en Koekelare. 

 

Vermoedelijk is het woord “barne” een verbastering voor “barm”, wat dan als een “berm” of 

een “verhoogde rand” kan begrepen worden.  

 

Ter Meet - Meetweg 
 

Ter Meet staat zowel voor een gehucht als voor de hofstede. De hofstede is te situeren tussen 

de Oostmeetstraat en Westmeetstraat. We citeren H. De Gryse en T. Dereeper49: “die hofstede 

werd genaamd in 1522: Ter Meet en in 1659 “’t Lange Veurhend” en is thans bedricht door 

Geo Dewulf-Desimpel”. 

 
49 Hector De Gryse (Sint-Eloois-Winkel, 1878-Koekelare 1964) was pastoor van Sint-Martinus Koekelare van 1932 tot zijn opruststelling in 

1950. In het parochiaal weekblad ‘Kooklare Noene’, dat hij in 1945 in het leven riep, schreef hij een ‘Geschiedenis van  Koekelare’, op een 

gevorderde leeftijd in samenwerking met Triphon Dereeper. (Coclariensia, Jaargang VI nr. 3 september 1991, p. 40 voetnoot 2). 



Over de (Oost)Meetweg vernemen we van hen: “De Oostmeetweg begon bij ’t Kruisken en liep 

ten oosten van Ter Meet noordwaarts tot aan de Dorpstraat. De Westmeetstraat begon ook bij 

’t Kruisken en liep ten westen van Ter Meet en dan westwaarts naar De Mokker”.  

 

 
 

Dronefoto vanaf de Westmeetstraat waarop de ligging van de hofstede Ter Meet, palend aan de 
Oostmeetstraat te zien is. Op de voorgrond een weide met afwateringskanalen. 

 

Wij overwegen ook de mogelijkheid om het toponiem ‘Meet’ als afstandsmaten te zien voor 

het graven van de afwateringskanalen.  

 

 

Met uitzondering van de Venneweg (veen) hebben overige straatnamen geen relatie met ons 

onderwerp. Ter Venne werd teruggevonden in 1632 en Vennehoek in 1739. 

 

 

  



◼ Nederzettingen 

 

Wij beperken ons voor onderhavig onderzoek tot een summiere opsomming van enkele neder-

zettingen die passen in dit kader. 

Zande Het dorp Zande ligt centraal in het westelijk deel van Gistel-Blote, op een hoogte 

van bijna 3,75m, wat hoort tot de hogere stukken. 

 Vermoedelijk gaat de oorsprong van Zande terug tot een zandrug in de 

voormalige zeegeul50. We mogen er aanslibbing met dekklei veronderstellen en 

misschien ontstonden daardoor schapenweiden. 

 De eerste vermelding, Egidius van Zande, dateert van 128051. 

Moere Het dorp ligt aan de rand van Gistel-Blote. Het toponiem laat een moer- of 

veengebied veronderstellen waar men turf kon ontginnen. De eerste vermel-

ding werd gevonden in het Charterboek van Bergues en dateert van 112752. 

Doeveren Een gehucht gelegen ten zuiden van het dorp Moere. T. Dereeper veronderstelt 

dat het toponiem teruggaat tot “De Oeveren” of “d’Oeveren” van de 

Moerdijkbeek. 

Het Dijksken Gelegen langs de Moerdijkbeek. 

Dijksken west: van De Puid tot aan de brug van Douveren. 

Dijksken oost: van Douveren tot aan de Leugenboomstraat53. 

 

◼ Conclusie 

 

Er zijn in het noorden van Koekelare heel wat indicaties die betrekking hebben op het weren 

van water en waterhuishouding in het algemeen. 

Rekening houdend met de belangrijkheid van Koekelare in de 9de, 10de eeuw…, enkele wegen 

die een gebogen lijn vormen rond Koekelare, de aansluitende haakse perceelsoriëntatie, de 

hogere ligging van enkele wegen, de betekenisvolle toponiemen… durven wij de veronder-

stelling maken dat men in het verleden inspanningen heeft geleverd om Koekelare te vrijwaren 

van overstromingen. 

Een halve ringdijk met een defensief karakter rond Koekelare zien wij als mogelijk54. 

Misschien gaat zo’n halve ringdijk, zoals bij Veurne en Lo, ook hier terug tot de tweede helft 

van de 10de eeuw. 

 
50 Ten noorden van Ramskapelle, in de IJzermonding lag een langwerpige binnenduin met de naam Sandeshoved (1083-1093). Hoved staat 

voor “hoofd” en het toponiem gaat bijgevolg terug tot “zandhoofd” en is te begrijpen als “havenhoofd”. (Verhulst, p.47, 52). 
51 Inventaris Onroerend Erfgoed (15777). 
52 Ibidem (14384). 
53 Overgenomen informatie van T. Dereeper. 
54 Op de valreep voor deze publicatie merken we dat J. Heus eveneens dit onderwerp behandelde in De Noordgrens van Koekelare een 

Romeinse aquaduct? Coclariensia, Jaargang VI nr. 1-2 maart-juni 1991, p. 4-9. Het artikel is een correcte repliek op M. Pyck, Keltische wegen 

en Gallo-Romeinse aquaducten tussen Leie en Noordzee, in het Houtland Jaarboek 1990, p. 34-126. J. Heus blijkt ook een doorlopend perceels- 

lijn op te merken, op basis van de Catstraat, de Barnestraat, de Bisschophoeksstraat, een verdonkerd stuk tot aan de Venneweg en verder naar 

de Eernegemstraat. Hij stelt zich een gracht voor als “een eerste poging om het water van de zuid-noord-beken en het overvloedige water van 

vennen en vijvers af te voeren”. Wij menen dat we de doorlopende lijn eerder als een strook moeten zien, die teruggaat tot een defensieve 



◼ Hovaere als Waere-toponiem 

 

Uit al het voorgaande menen wij dat het woord Hovaere ook mag bekeken worden in het kader 

van de middeleeuwse bedijking. 

Het woorddeel ‘vaere’ is zo mogelijk een verbastering van een ‘waere’, waarbij moet gedacht 

worden aan een dijk voor het ‘weren’ of ‘vermijden’ van water. 

Een aantal waere-toponiemen komen voor langs de 5 meter hoogtelijn. De Hovaeremolen 

maakt hier volgens ons deel van uit. 

We overlopen deze toponiemen vanaf de gemeentegrens Gistel-Oudenburg, langs het 

zuidelijkdeel van Moere Blote tot Vladslo-Esen. 

 

◼ Gistel - Westkerke 
 

Op de gemeentegrens van Gistel en Oudenburg kennen we de Waerebrug die de Moerdijkvaart 

dwarst. In de direct omgeving situeert zich ook het kasteel Ter Waere in Gistel. 

 

Op de kaart Vandermaelen (ca. 1850) treffen we het toponiem Waere Brugge ten zuidwesten 

van Westkerke. Als Warrebrugh vinden we het toponiem op de Frickx kaart uit 1712. 

 

 
 

Fragment uit de kaart van Vandermaelen, ca. 185055. 

 

 
berm of dijk, die samengaat met de aanleg van een gracht ertegen. De gracht kan dan het water dat afkomstig is van de hogere aansluitende 

gronden en die anders tegen de berm zou blijven staan, afvoeren. Wellicht is het ook overdreven “om het hele gebied ten noorden van de 

Diksmuidse (Brugse) Heerweg (op enkele uitzonderingen na)” als één veengebied te zien (naar L. Vanheule, Ichtegem en de villa Koekelare, 

Ichtegem, 1953). Wij maken eerder onderscheid tussen het landbouw klaar maken (waarbij kappen van bomen en strukgewas nodig is) en het 

ontvenen van beekvalleien, waarbij respectievelijk strookpercelen en repelpercelen indicatief kunnen zijn. Volgens J. Heus zou het toponiem 

Hovaere wel eens te maken kunnen hebben met ‘hoge vaert’ of ‘hoge waert’ (p. 6).  
55 Geoportaal Vlaanderen. 



 
 

Fragment uit een kaart van Vlaanderen uit 1712 van Eugène-Henri Frickx56. 

 

K. Deflou kon er het woord ware al vinden in 1272: in parrochia de Westkerke… de Ware57. 

Hij trof nog de vermelding de herewech die men heet terware leghter tusschen58 aan rond de 

jaren 1300. Nadien kon hij het toponiem nog vinden in de 14de, 16de en de 17de eeuw.  

Hij besloot dat het ware-toponiem er zowel betrekking heeft op een waterloop en een dijk, die 

fungeert als weg. 

Daarnaast krijgt het woord warebrug bij K. Deflou een aparte vermelding. De oudste terug-

gevonden vermelding van de brug bij Westkerke dateert van 1496: benorden de 

Waerbrugghe59. Bij Oudenburg wordt dezelfde brug teruggevonden in 1642: buuten 

Oudenburch tot waerbrugghe60. 

De polder die oostwaarts gelegen is van de Warebrug is gekend als Polder Ghistel-Oost-over-

de-Waere. Deze polder werd recent met andere polders samengevoegd tot de Midden-

kustpolder61. 

 
56 Geoportaal Vlaanderen en J. Bossu, Vlaanderen in oude kaarten, drie eeuwen cartografie, Eugène Henri Frickx, p. 156. 
57 De Flou, p. 1185, verwijzend naar Chart., Rijksarchief nr. 4331, blauw.  
58 Idem, verwijzend naar Rtb. S. Jansh. F. 159. 
59 Idem, p. 1187, verwijzend naar Chart. Rijksarchief nr. 5142, blauw. 
60 Idem, p. 1188, verwijzend naar Leenen Burg van Brugge 2, f. 103, v. 
61 Bij besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2007 gebeurde er een samensmelting van de Polder Ghistel-Oost-Over-de-Waere, de Groote 

Westpolder, de Snaeskerke Polder, de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht en de Polder van Zandvoorde tot een nieuwe polder met 

als naam "Middenkustpolder" (BS 18 augustus 2007). 



 

Situering van de verschillende polders in het IJzerbekken62. 
Linksonder een afbeelding van de nieuwe Middenkustpolder. De Hovaerewijk behoort hiertoe. 

 

 

◼ Beerst 
 

In Beerst werd het ware-toponiem door K. Deflou teruggevonden in 1408: Verzouc dat wi 

hadden ghedaen doen te Berst, vanden grieve van de ware bi den imbrekene van den verschen 

dyk. 

 

In de stadsrekeningen van Diksmuide van 1409 is teruggevonden: ghesent… ter Berst, … up 

tstic vander ware die inghewoelt was bi den verschen dike63. 

Een en ander wijst erop dat er in het begin van de 15de eeuw een breuk was in een nieuwe dijk. 

 

Latere vermeldingen tonen aan dat op deze dijk een weg werd aangelegd. 

 

Zo lezen we in 1562: ghemeten totter halver gracht jeghens de calsyde ghenaempt de waere, 

die van beerst brouck naer dicxmuude strect64. In 1735: In beerst, suijtwest vande kercke, 

tusschen de Waere ofte Calsijdewegh van beerst naer Dixmuijde ende…65. Ook een vermelding 

in 1774 wijst hierop: In beerst, … tusschen de waere ofte Calsijde wegh van beest naer 

dixmuijde66.  

 

 
62 Het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken (2008-2013), p. 65.  
63 Idem, p. 1183, beide vermeldingen verwijzen naar rekeningen van de stad Diksmuide. 
64 Idem, p. 1183, verwijzend naar N. Cloost. F. 97. 
65 Idem, p. 1184, verwijzend naar Leenen Wijnendale. 
66 Idem, p. 1184, verwijzend naar Manschepe Winendale, f. 379. 

Polder Ghistel-Oost-
over-de Waere 



Het is hiermee duidelijk geworden dat de weg die loopt van Beerst naar Diksmuide teruggaat 

tot een dijk. Deze dijk lijkt de broeken, die zich situeren tussen het Handzamekanaal en het 

Zijdelinck, af te sluiten. 

 

Dat het Zijdelinck ondanks de aanleg van een dijk toch water kon blijven afvoeren, kunnen we 

besluiten door de aanwezigheid van de Warebrug, waarvan het toponiem in 1775 voorkomt: 

Ook in de Prochie Beerst tot de Waere Brugge67. 

 

◼ Esen - Vladslo 
 

K. Deflou blijkt ook ware-toponiemen te hebben gevonden in Esen. De oudste vermelding zou 

dateren van 1403: alsoo men gaet ter Noortcapelle-waert, ende up de ware68. Andere 

vermeldingen uit de 15de ,16de, 17de en 18de eeuw, met uitzondering van één, zijn ook telkens 

in verband te brengen met de ware naar Beerst69. 

 

Dichter bij het centrum van Esen situeerde zich ook een ware. Zo vermeldt K. Deflou bij zijn 

laatste vermelding uit 1841 expliciet de gemeente Esen: Te Eessen, … langs de Waere70. 

 

In Esen bestaat vandaag de Warestraat71. De Warestraat vormt samen met de Kruisstraat een 

kruispunt met de N35. Over de spoorweg splitst de weg zich als Wagestraat in twee richtingen. 

 

De westelijk deel van de Wagestraat lijkt te lopen op een verhoogde strook in de Handzame-

vallei. Mogelijk gaat deze strook terug tot een voormalige dam of waere72. 

 

 
67 De Flou, p. 1187, verwijzend naar Reg. Vladslo, f. 5. 
68 Idem, p. 1184-1185, verwijzend naar de stadsrekeningen van Diksmuide.  
69 Zo heeft bijv. de vermelding uit 1775 betrekking te hebben op de kalsijde van Diksmuide naar Beerst: Buyten de noordpoorte der stede 

Dixmude ende aldaer verhaeckende langst de calchyde die men naemt de Waere (Reg. Vladsloo f. 1). Zo mogelijk is de Noortcapelle te zoeken 

bij de Noordpoorte en verwijst alles naar Diksmuide. Esen ligt aan de basis van Diksmuide. 
70 De Flou, p. 1185, verwijzend naar Adv. 
71 De Warestraat vormt samen met de Kruisstraat een kruispunt met de N35. 
72 Termote veronderstelt dat een dijk ter hoogte van Einsdijk in Vladslo de Handzamevallei dwarste. Zie Termote, De broeken van de IJzer- 

en Handzamevallei, De bedijkingshistoriek van de IJzer- en de Handzamevallei, kaart, p. 21. In Zwaenepoel, A. & Verhaeghe, F. (Red. 2011).  

De Broeken van de IJzer- en de Handzamevallei, Uitg. OC-ANB, XIV + 350 p. Het woorddeel ‘dijk’ uit ‘Einsdijk’ heeft betrekking op een 

verhoging van de rechteroever van de Handzamevallei vanaf de IJzer tot het gehucht Einsdijk. Het hoogtemodel toont dit ook aan. Dit is niet 

het geval voor een dam in de vallei ter hoogte van de Einsdijk. 



 
 

Digitaal hoogtemodel DHMV I, hillshade via Geoportaal. Onroerend Erfgoed. 
De pijlen wijzen naar een smalle strook die de Handzamevallei dwarst. 

 

 

◼ Hovaere(molen) 
 

De Hovaeremolen en de bijhorende wijk situeert zich op het kruispunt van de Hovaerestraat en 

de Wulfaertdijk. We kunnen ook stellen dat de locatie ligt tussen de feitelijke dijken die grenzen 

aan de straten Wulfaertdijk en Moerdijkbeek-West. 

De dijk van de Wulfaertdijk is vandaag te zien als een duidelijke berm naast de weg. Ernaast 

loopt een brede beek die het water afvoert uit een ruim gebied dat ten zuiden van de dijk ligt. 

Dit water wordt afgevoerd in de richting van Leke tot in het Zijdelink73.  

Ook bij de Moerdijk-West en de Scharynckweg is er een identieke situatie. Langs deze wegen 

is er eveneens een berm en loopt er een waterweg. Het water van het zuidelijk gelegen gebied 

tot de Wulfaertdijk wordt afgevoerd richting de gracht langs de Scharynckweg. Daar stroomt 

het water zoals dat van de Wulfaertdijk in zuidwestelijke richting. In de gracht langs de 

Moerdijkbeek-West loopt het water in de richting van het noord-oosten, om via Moere, in de 

Bourgognevaart te stromen. 

Als we de hoogtelijnen nakijken hebben we nabij de Hovaeremolen, in het bijzonder iets ten 

noordwesten ervan, de hoogste plaats van de omgeving.  

Dit is meteen een uitgelezen plaats voor het plaatsen van een molen. 

 
73 Het Zijdelink ontvangt ook water vanuit de Kasteelbeek in Bovekerke. We veronderstellen dat de Kasteelbeek zijn oorsprong had bij een 

voormalig bassin langs de Noordstraat. Dit bassin was onderhevig aan eb en vloed en leverde voldoende water aan een nabije watermolen. 

(Zie G. Staelens, Fietstocht door Bovekerke, 900 jaar Bovekerke, Spaenhiers, 2020, p. 335-337). We veronderstellen dat getijdewerking 

bijgevolg ook mogelijk was in de gracht van de Wulfaertdijk en bijgevolg tot bij tot aan de Catstraat. 

Esen 



Het water moet ter hoogte van het kruispunt Hovaerestraat-Scharynckweg-Moerdijkbeek- 

West ofwel naar het westen of het oosten. 

Rekening houdend met onze veronderstelling dat Hovaere teruggaat tot een Waere-toponiem, 

kunnen ons dan de vraag stellen, welke van de twee dijken in aanmerking komt? 

De Moerdijk of de Wulfaertdijk? 

Vermoedelijk schuilt het antwoord op de Ferrariskaart. 

Deze kaart uit 1771 vermeldt nabij het kruispunt van de Wulfaertdijk, Zandestraat en 

Westmeetstraat “Den Oyevaer Dyck”. 

 

We menen dat de plaats waar het woord op de kaart is afgedrukt, indicatief is om het waere-

toponiem te verbinden met de Wulfaertdijk. 

Deze dijk is er t.o.v. het westelijk gebied74 dan ook het meest hoog gelegen. 

Het woord Hovaere kunnen we bijgevolg zien als een samenstelling van de woorden “hoog” 

en “waere”. 

 
  

 
74 Het Koekelaarse gehucht De Leegte is er gelegen. 



 
 

Samenvattende kaart met de aangehaalde dijken ten noorden van Koekelare75. 

 

◼ Conclusie 

 

Alle wa(e)re-toponiemen die we tot zover aantroffen zijn in verband te brengen met een dijk 

of een dam. Telkens troffen we bij deze dam een weg en een waterloop aan. 

Dezelfde kenmerken zien we terug bij de Wulfaertdijk tot quasi aan de Hovaeremolen.  

Het verbasterde woorddeel ‘waere’ kunnen we begrijpen als een infrastructuur-element tot het 

‘weren’ of vermijden van water’76.  

 

Een verdere verbastering tot “oyevaer” lijkt mij eveneens betekenisvol en mogelijk. 

Als we bedenken dat de gracht langs de Wulfaertdijk verbinding had met het IJzer-estuarium, 

waar zich volgens de bronnen schaapsweiden situeerden, dan gaat het woord “Wulfaert” 

misschien terug tot “wolvaart”. 

Zou het hooien van deze weiden dan ook aan de basis liggen van een verbastering tot hooivaart? 

 

 
75 Getekend door Marcel Demarré. Met dank.  
76 Naar prof. E. Thoen, cursus Historische Geografie, UGent academiejaar 2004-2005. 


