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WOORD VOORAF 

Toen de eerste stappen in de geografie werden gezet was het moeilijk kiezen welke richting 

uit te gaan. De fysische aspecten met vulkanen, gletsjers, gebergtevormingen, … zorgden 

voor verbazing. Het kaarten maken met GIS zorgde voor verwonderlijke resultaten. De 

onderzoeken van de sociale en economische kant brachten opmerkelijke resultaten vanuit de 

maatschappij. De landschappelijke studies die mij deden nadenken over de evoluties van de 

mens en natuur. Het zijn nu net deze landschappelijke studies die doorheen de jaren in het 

geheugen bleven hangen en door de uitgevoerde excursies uitnodigden om zelf dergelijk 

onderzoek uit te voeren. Vooral de eerste excursie naar het Westland is me altijd bijgebleven. 

We moesten zelf eens terreinwerk doen, zagen alles uit de theorie in het landschap 

verschijnen, … Vandaar ook de keuze van mijn onderwerp. Ik wou nu wel eens weten hoe het 

in de streek rond Cassel allemaal is geëvolueerd, sinds mijn eerste bezoek in 2
e
 bachelor, 

maar ook veel verder in de tijd. Ook de mogelijkheid tot terreinwerk sprak mij aan. 

Onderzoek uitvoeren en toch kunnen genieten van de omgeving en de natuur. Dit was iets 

waar ik mijn tanden gedurende een jaar kon in zetten! 

Uiteraard was dit allemaal niet gelukt zonder de hulp van bepaalde personen. Zonder de 

toelichting van het gebied, de theoretische achtergrond, de aanwijzingen op mijn manier van 

werken, de interesse van haar uit, en nog zoveel meer was dit alles niet kunnen doorgaan. 

Daarom grote dank aan prof. Veerle Van Eetvelde, die ondanks haar drukke werkschema toch 

altijd de tijd wist te vinden om mij te helpen en sturen waar nodig. Verder ook dank aan 

Ruben Maddens en Bart De Wit die mij hebben bijgestaan bij het opmaken en verwerken van 

het GIS project waar dit nodig was. Ook een dank u wel aan Helga Vermeulen, die ons tijdens 

de GIS uren langer in het computerlokaal toeliet dan normaal, zodat we konden verder werken 

tot in de late uurtjes.  

Als laatste bedankt aan familie en vrienden die mij altijd hebben gesteund en ook de mindere 

en moeilijke periodes tijdens het onderzoek hebben meegemaakt. Maar vooral grote dank gaat 

uit naar mijn ouders, die mij de kans hebben gegeven mij te kunnen ontwikkelen in deze 

richting en mij zowel financieel als moreel altijd zijn blijven steunen.  
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In de tweede bachelor geografie wordt met de studenten een excursie met de naam „Westland‟ 

gehouden voor het vak „Inleiding Landschapskunde‟. Een onderdeel van deze excursie is een 

bezoek aan Frans-Vlaanderen, waaronder ook het gebied in de omgeving van Cassel. Dit 

gebied is de laatste jaren onderhevig geweest aan nieuwe ontwikkelingen en vraagt daarom 

om een herziening van de informatie. Er is nood aan een onderzoek naar de nieuwe 

ontwikkelingen en veranderingen van de nederzettingen van en rond Cassel. Daarbij wordt de 

keuze van de omliggende dorpen genomen in de Peenevallei. Op die manier is tot volgende 

selectie gekomen: Bavinchove, Cassel, Noordpeene, Oxelaëre, Wemaers-Cappel en 

Zuytpeene. Hierbij wordt de focus vooral gelegd op de dorpen en hun bebouwing, maar wordt 

ook het gebied dat de dorpen verbindt onderzocht.  

1.2 Doelstellingen en onderzoeksvragen 

De belangrijkste doelstelling is het onderzoek naar hoe het gebied is geëvolueerd door de 

jaren heen. Dit wordt onderzocht op verschillende manieren. Een eerste is het uitvoeren van 

een gedetailleerd terreinkartering. Om te weten hoe de dorpen zijn veranderd de laatste 

decennia, wordt alle bebouwing van de geselecteerde dorpen opgetekend en onderzocht naar 

functie, onderhoudstoestand en ouderdom. Deze bevindingen worden dan getoetst aan oudere 

gevonden data over het gebied. Bij deze vergelijking wordt dan gezocht naar eventuele 

nieuwe trends. Gaat er veel bebouwing verloren? Wordt de bebouwing in de dorpen 

onderhouden of verwaarloosd? Zijn er nieuwe ontwikkelingen te vinden in de dorpen? Zijn er 

gelijkaardige evoluties te vinden tussen de verschillende dorpen? Als er nieuwe 

ontwikkelingen zijn te vinden, wat zijn dan de mogelijke verklaringen waarom daar deze 

nieuwe ontwikkelingen voorkomen? 

Ter volledigheid wordt niet enkel de bebouwing in de dorpskernen zelf gekarteerd, maar 

wordt ook de bebouwing die verspreid voorkomt tussen de dorpen onderzocht. Dan wordt 

gekeken over welke vorm van bebouwing het daarbij vooral gaat en of er eventuele 

gelijkenissen of verschillen zijn met de bebouwing in de dorpskernen. Verwacht wordt dat 

vooral de grotere landbouwbedrijven tussen de dorpen gelegen zijn, maar is dit ook zo af te 

leiden uit het terreinwerk? 
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Naar aanleiding van een eerder uitgevoerd onderzoek in dit gebied wordt een vergelijking 

gemaakt met deze bevindingen en de zelf gevonden informatie. Het onderzoek is een 

cultuurhistorische landschapsonderzoek in de omgeving van Cassel in functie van de 

ruimtelijke planning (Larnoe et al., 1988). Bij dit onderzoek is een relictenkaart opgemaakt. 

Door nu zelf op het terrein te gaan en de satellietbeelden van Google Earth te onderzoeken is 

nagegaan wat nog te vinden is op het terrein van deze voorgestelde relicten. Zijn er grote 

verschillen te vinden tussen beide resultaten? Waarom zijn verdwenen relicten niet meer te 

vinden in het landschap?  

Naast het terreinwerk is ook ander onderzoek uitgevoerd op het studiegebied. Er wordt een 

tijdsdieptekaart gemaakt van het gebied aan de hand van luchtfoto‟s en satellietbeelden van 

Google Earth. De luchtfoto‟s stellen het gebied voor in het jaar 1949, 1957 en 1983. De 

recente toestand wordt bekeken aan de hand van de Google Earth beelden uit 2004. Wat zijn 

hierbij de grote verschillen? Zijn er nog sporen terug te vinden in het recente landschap van 

de oudere periodes? Zijn er plaatsen die meer zijn geëvolueerd dan andere? 

Google Earth is echter niet alleen voor luchtfoto-onderzoek gebruikt. Een functie die in 

Google Earth te vinden is, is de „streetview‟. De vraag die hierbij wordt gesteld is wat de 

bruikbaarheid is van deze functie voor landschappelijk onderzoek. Kan de streetview het 

terreinwerk vervangen? Wat zijn de voor- en nadelen van de functie? Wat met de toekomst?  

Wat hier volgt is eerst een beknopte bespreking van het studiegebied. Daarbij wordt zowel de 

historische als de landschappelijke en sociale achtergrond bekeken. Daarna volgt een 

uiteenzetting van de gebruikte materialen en bronnen, en op welke manier deze zijn gebruikt 

in het onderzoek. De resultaten die uit het onderzoek volgen worden vervolgens overlopen om 

deze dan te linken aan eerder uitgevoerd (internationaal) onderzoek om er mogelijke besluiten 

of trends uit te halen.  
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2. BESPREKING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het onderzoek vindt plaats in een gebied in Noord-Frankrijk, Nord-Pas-de-Calais, ook wel 

Frans-Vlaanderen genoemd. Het studiegebied (figuur 1) omvat de dorpen Cassel, 

Noordpeene, Zuytpeene, Bavinchove, Oxelaëre en Wemaers-Cappel. De zwarte omlijning 

duidt aan tot waar het terreinwerk en het onderzoek heeft plaatsgevonden. In dit studiegebied 

zijn verschillende landschappelijke analyses uitgevoerd. Vooraleer deze worden besproken, 

wordt een kort overzicht gegeven van de geschiedenis en de evolutie van het gebied en de 

ruimere regio.  

 
Figuur 1: Studiegebied 

Bron: Eigen onderzoek 

 

2.1 Historische achtergrond van Frans-Vlaanderen 

Het gebied dat Frans-Vlaanderen wordt genoemd, is een gebied dat in Frankrijk ligt en 

grotendeels samenvalt met Nord-Pas-de-Calais. Het is een streek in Frankrijk waar nog veel 

Vlaamse invloeden terug te vinden zijn. Het gebied kent echter een woelige geschiedenis met 

de vele veldslagen die er hebben plaatsgevonden. Waarom hier nu net al deze veldslagen zijn 

doorgegaan, kan volgens de Historische Atlas van Frans-Vlaanderen (Despriet, 1998) aan 

volgende oorzaken worden toegeschreven. Als eerste kan gesteld worden dat de feodaliteit die 
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in het gebied heerste een belangrijke bron vormde van territoriale geschillen. Er was een 

ingewikkeld en verwarrend systeem van toewijzingen van het grondgebied aan verschillende 

vorstendommen, leenheren, vazallen, … wat leidde tot verscheidene feodale oorlogen. Een 

tweede oorzaak waren de vorstelijke huwelijken. Door huwelijken werden grondgebieden als 

koopwaar verhandeld wat tot territoriale wijzigingen leidde. Deze wijzigingen veroorzaakten 

soms hevige geschillen tussen de nieuwe eigenaars en de ondergeschikte leenmannen.  

Een andere oorzaak die zorgde voor een maatschappelijke omwenteling was de Franse 

Revolutie in 1789 (Despriet, 1998). De Franse Revolutie had er namelijk voor gezorgd dat 

Frans-Vlaanderen onstabiel was geworden. Dit maakte het voor Napoleon zeer gemakkelijk 

om een staatsgreep te plegen in 1799. Zijn macht over het noorden hield stand tot 1815, 

wanneer het Franse leger totaal werd verslagen. Daarnaast had het gebied ook te maken met 

invallen van andere landen of groepen van volkeren, burgeroorlogen, opstanden, 

handelsoorlogen, … (Despriet, 1998). 

Een laatste oorzaak die Despriet (1998) aanhaalt zijn deze van militaire aard. Een wijziging 

van militaire positie en krachtsverhouding zorgde voor nieuwe machtsposities in Frans-

Vlaanderen. Er konden ook wijzigingen ontstaan in de militaire bondgenootschappen tussen 

verschillende landen. Zo is Engeland, dat eerst bondgenoot was van Frankrijk, in 1520 

overgestapt naar Spanje waardoor de militaire positie van Frankrijk in het nadeel kwam. Het 

was daarom dat er een gordel van militaire vestigingen werd aangelegd om zich te 

beschermen tegen de Spaanse Nederlanden. Toch kon Frankrijk zich goed verweren tegen 

deze Spaanse invallen en kon het in 1677 Nord en Pas-de-Calais toevoegen aan zijn 

grondgebied. Dit moment staat gekend als de derde Slag van Kassel. Deze pas ingenomen 

gebieden moesten natuurlijk goed beschermd worden, en daarom heeft Vauban, gekend van 

de Vauban-vestingen, gezorgd voor een vaste grensverdediging. Deze grensverdediging 

bestond uit 31 versterkte grenssteden die verscheidene aanvallen hebben gekend (Despriet, 

1998). De pré-carré, zoals deze zone ook wel wordt genoemd, bestond uit een dubbele linie 

(Antrop, 2006). De versterking van het gebied in de omgeving van Cassel aan de hand van de 

Vauban-stijl zou echter te grote kosten gevraagd hebben, en was ook verdedigend niet 

voordelig door aanwezigheid van de Mont des Recollets ten oosten van Cassel. Na deze 

periode is het militaire belang van het gebied afgenomen en zijn verdere versterkingen 

uitgebleven (Bragard et al., 1999). 
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2.2 Historische achtergrond van Cassel 

Cassel is een dorp in Frans-Vlaanderen dat een heel lange en rijke geschiedenis kent. Het is 

reeds meer dan tweeduizend jaar geleden gesticht en was een belangrijke hoofdstad in de 

Romeinse periode (Bragard et al., 1999). Door de ligging op een hoogte van ongeveer 175m 

boven zeeniveau vormde het een strategische locatie op een front waar vele veldslagen 

hebben plaatsgevonden. Van die romeinse periode zijn nog sporen te vinden in het huidig 

wegenpatroon (Vermeulen & Antrop, 2001). Verder zijn ook aanwijzingen te vinden van 

centuriaties in de omgeving van de stad (Vermeulen & Antrop, 2001). Van het militaire 

karakter van de heuvel zijn nog sporen te vinden uit de eerste tot de derde eeuw na Christus 

(Vermeulen & Antrop, 2001). Een voorbeeld hiervan zijn de sporen van een 

verdedigingsmuur (3
e
 eeuw na Christus) op het hoogste punt van de stad (Bragard et al., 

1999). Bovenop deze verdedigingsmuur was een kasteel en versterkte stad gebouwd in de 11
e
 

eeuw. Dit is af te leiden van gravures die gevonden zijn van het gebied, waarop ook een oude 

molen is voorgesteld (Bragard et al., 1999). Deze molen heeft de naam „Moulin du Château‟. 

De molen die nu op de Casselberg te vinden is, is echter niet de oorspronkelijke. Deze is 

opgebouwd in de 16
e
 eeuw maar is later in 1811 afgebrand. De Kasteelmeulen die er nu te 

vinden is, is afkomstig uit Arneke en naar de top van de Casselberg verplaatst in 1947 

(Antrop, 2011). Ten westen van Cassel waren nog meerdere molens te vinden maar deze zijn 

nu allemaal verdwenen.  

In de Historische Atlas van Frans-Vlaanderen (Despriet, 1998) is een opsomming te vinden 

van de belangrijkste plaatsen en vestingen. Eén van de besproken vestingen is Cassel. Er 

wordt aangegeven dat Cassel een hoogtenederzetting is, gegroeid in de middeleeuwen.  Het 

nog aanwezige Romeins fort werd in de middeleeuwen uitgebouwd als burcht voor de Graven 

van Vlaanderen. De burcht was van groot belang in de 11
e
-14

e
 eeuw, tijdens de strijd tussen 

Vlaanderen en Frankrijk. Daarna is het belang echter verloren gegaan en is de burcht in de 18
e
 

eeuw verdwenen. Ten zuiden van het dorp was echter veel bebouwing ontstaan en was er een 

beveiliging van 12 bastions en 4 stadspoorten, waarvan nog twee poorten zijn overgebleven 

(de Kasteelpoort en de Ariënpoort). De versterking van Cassel is gestopt in 1678 toen het zich 

bij Frankrijk aansloot. Een voorstelling van Cassel ten tijde van de 17
e
 eeuw is te vinden op 

onderstaande figuur 2. Ondanks de bombardementen tijdens Wereldoorlog II, zijn nog steeds 

gebouwen te vinden van de 17
e
 tot 19

e
 eeuw. Cassel heeft daardoor en door zijn ligging op de 

Casselberg een grote toeristische waarde.  
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Figuur 2: Panoramisch gezicht op de stad (rechts) en de burcht (links) van Kassel; 

midden 17
e
 eeuw 

Bron: Despriet (1998) 

 

Verder wordt in de Historische Atlas van Despriet (1998) ook een volledig overzicht gegeven 

van de veldslagen, wapenbestanden en vredesakkoorden die in Frans-Vlaanderen hebben 

plaatsgevonden. Tussen deze lijst is een veldslag te vinden die in ons studiegebied heeft 

plaatsgevonden en die bekend staat onder de „Slag bij Kassel‟. De veldslag is meerdere malen 

uitgevochten. Een eerste keer op 22 februari 1071, een tweede keer in 1328 en een derde en 

laatste keer 1677. De veldslag in 1677 wordt ook wel de Slag aan de Peenebeek genoemd. Het 

is deze veldslag die heeft geleid tot de basis van de huidige Frans-Belgische grens. Van deze 

veldslag is in Noordpeene nog veel informatie te vinden. Het is ook in de Peenevallei, aan 

Noordpeene en Zuytpeene, dat de slag heeft plaatsgevonden (Antrop, 2011). Naast een 

wandelroute die in Zuytpeene start en ons langs de verschillende plaatsen leid waar gevochten 

is, is in Noordpeene ook een museum te vinden met de naam: „Maison de la Bataille‟, ook wel  

‟t Huis van „n Peeneslag genoemd.  

2.3 Historische achtergrond van Noordpeene 

De naam Noordpeene komt voor het eerst voor in 1114 (Antrop, 2011). Er is sprake van een 

hof-kerk-associatie. Er is nog één zo‟n hof te vinden in het dorp, maar deze heeft momenteel 
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een functie als woning gekregen. Langsheen de straat die vertrekt vanuit het dorp naar het 

westen, is het kasteel „La Tour‟ gevestigd. Dit was vroeger een motte-site maar is in de 15
e
 

eeuw omgebouwd naar een kasteel. De walgracht die bij deze motte hoorde is nog steeds in 

het landschap aanwezig. Langsheen deze weg hebben zich verschillende woningen gevestigd 

(Antrop, 2011). Nieuwe ontwikkelingen in de kern zijn er nauwelijks te vinden, behalve 

enkele lintbebouwingen langsheen de toegangswegen naar het dorp (Antrop, 2011).  

2.4 Historische achtergrond van Zuytpeene 

Zuytpeene is later ontstaan dan Noordpeene, pas in 1203 (Antrop, 2011). Het is een pleindorp 

met een groot kerkhof rondom de kerk. De bewoning rondom de kerk toont aan dat het hier 

niet om een dries gaat. In de dorpskern zijn geen grote boerderijen te vinden. Deze bevinden 

zich meer aan de rand van het dorp, dichter bij de akkers. Er is ook sprake van verdwijnende 

kleine hoeves en uitbreidingen van de grotere landbouwbedrijven (Antrop, 2011). Nieuwe 

woningen vormen zich als lintbebouwing langsheen de toegangswegen naar de dorpskern 

(Antrop, 2011). 

2.5 Historische achtergrond van Bavinchove 

Bavinchove is net als Noordpeene en Zuytpeene een pleindorp. Halverwege de 19
e
 eeuw had 

Bavinchove drie kernen. Er was een eerste kern met hof-kerk-associatie te vinden in de oude 

kern nabij de kerk. De landbouwfunctie is er niet meer te vinden en de bebouwing in de buurt 

bestaat voornamelijk uit rijhuizen (Antrop, 2011). De tweede kern bevindt zich ten zuiden van 

de eerste, langsheen de nationale weg en er zijn nergens sporen te vinden van 

landbouwfuncties (Antrop, 2011). Midden 19
e
 eeuw werd de derde kern toegevoegd in de 

vorm van een station waar later de ontwikkeling van een stationswijk en industrie ontstaat 

(Antrop, 2011). Daartussen zijn enkele alleenstaande woningen en gehuchten te vinden 

(Antrop, 2011). Vandaag de dag zijn de eerste en de tweede kern met elkaar verbonden door 

woningen alsook de tweede en de derde kern door lintbebouwing. Aan de rand van het dorp 

zijn nieuwe vlakverkavelingen toegevoegd (Antrop, 2011).  

2.6 Het studiegebied landschappelijk bekeken 

Nu de geschiedenis van het studiegebied en de omgeving ervan kort is besproken, wordt hier 

het gebied met een andere invalshoek bekeken. Cassel en de dorpen eromheen bevinden zich 
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fysisch-geografisch in het zacht golvende heuvelland, in de klei van Ieper, en ligt te midden 

van wat men het Houtland noemt (Antrop, 2006). In dit houtland zijn verschillende heuvels te 

vinden, waaronder de Casselberg die in ons studiegebied ligt. Iets verder van de Casselberg, 

ten oosten aan de rand van het studiegebied, bevindt zich de Recollettenberg (figuur 3). De 

naam Houtland is waarschijnlijk ontstaan in de loop van de 19
e
 eeuw. Er is sprake van een 

gesloten karakter en rondom de hoeves werden bomenrijen aangeplant. Ook heggen, 

houtkanten en knotbomenrijen werden aangelegd en deden dienst als houtproductie enerzijds 

en afsluiting voor het vee anderzijds (Antrop, 2006). Door de twee wereldoorlogen zijn vele 

van deze bomen en houtkanten echter verdwenen en niet terug heropgebouwd.  

 
Figuur 3: Synthese kaart met de verschillende landschappen en belangrijkste 

kenmerken 

Bron: Antrop (2006)  

 

Figuur 4 stelt de geologische kaart van het studiegebied voor. Meer detail hiervan is te vinden 

als bijlage 1 met daar ook bijhorende legende. De geologie van het Houtland is ontstaan door 

sedimentatie uit het Tertiair (65 tot 2 miljoen jaren geleden) (Antrop, 2006). Na tektonische 

opheffing in het zuiden van het Houtland, is de rug van Artesië ontstaan. De afzettingen die 

dan plaatsvonden, zijn klei van Ieper en daarboven zand- en kleilagen met op de top 
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limonietzanden van de Diestiaanperiode (Antrop, 2006). Dit is ook te zien op onderstaande 

geologische kaart (figuur 4). De top van de Casselberg en de oostelijk gelegen 

Recollettenberg heeft een top die op de kaart wordt aangegeven als Diestiaan. Dit geeft dus 

aan dat de top van deze twee heuvels bedekt zijn met limonietzanden. Deze limonietzanden 

vormen hardere delen in het landschap (door verwering tot zandsteen) en zijn daardoor 

erosiebestendiger. Daarom worden deze heuvels ook getuigenheuvels genoemd (Antrop, 

2006). Daarrond is wel erosie opgetreden, met later afzettingen van zand met daarboven 

zandleem en leem (Antrop, 2006). Dit is ook op de kaart af te lezen. Rondom de 

getuigenheuvels ligt de bovenste klei van Vlaanderen (donker bruin). Bavinchove, Oxelaëre, 

Zuytpeene, Noordpeene en Wemaers-Cappel hebben pleistocene leemafzettingen. De 

Peenebeek en de Lynkebeek zijn diep ingesneden in de klei ondergrond en er zijn geen 

alluviale afzettingen te vinden (Antrop, 2011).  

 
Figuur 4: Geologische kaart van Cassel en omgeving 

Bron: Geologische kaart van Saint Omer, kaartbladnr. 4, Dépôt de la Guerre, 

opgemaakt in 1835, derde uitgave in 1929 

 

Zoals reeds eerder werd aangegeven vormde Cassel tijdens de Romeinse periode de 

strategische hoofdstad van het gebied (Antrop, 2006). Daarvan zijn nu nog sporen te vinden in 

het landschap wanneer gekeken wordt naar het wegenpatroon. De wegen die vanuit Cassel 

vertrekken zijn kaarsrechte wegen die zorgen voor snelle verbinding met de omgeving 

(Antrop, 2006). In de middeleeuwen komen nieuwe ontwikkelingen in de dorpen en een grote 

bevolkingsgroei bracht de noodzaak aan nieuwe ontginningen. Er ontstonden dicht bevolkte 

dorpen met daartussen verspreid boerderijen, meestal in de vorm van een motte. Deze 

boerderijen hadden namelijk een walgracht rond een soms verhoogd centraal gedeelte waar de 
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gebouwen op staan (Antrop, 2006). Van deze boerderijen zijn nog enkele in het landschap te 

vinden als relicten.  

Sommige boeren gingen naast hun gekende landbouwactiviteiten ook over op de 

ambachtelijke huisnijverheid van spinnen en weven (Antrop, 2006). Dit vroeg echter om 

aanpassingen aan de dorpsstructuren want er was vraag naar meer plaats. Deze plaats werd 

gecreëerd naast de grote kerk in de vorm van een groot vierkantig plein. De boerderijen 

kwamen niet zozeer meer in de dorpen voor maar kwamen meer aan de rand, dicht bij de 

akkers te liggen (Antrop, 2006). Van dit type dorpen zijn er drie te vinden in het studiegebied, 

namelijk Noordpeene, Zuytpeene en Bavinchove. Deze dorpen hebben elk een groot plein 

nabij de kerk dat gebruikt werd om het laken te drogen. De toen ontstane structuur van deze 

pleindorpen is nu nog steeds te  herkennen.  

Halverwege de 19
e
 eeuw is er sprake van een crisis op het platteland en de opkomst van de 

industrialisatie. Deze had ook gevolgen voor enkele dorpen in het studiegebied. Er ontstond 

namelijk de ontwikkeling van spoorwegen in het landschap. Een voorbeeld hiervan is te 

vinden in Bavinchove. Daar werd een spoorlijn aangelegd die de uitbouw van een 

stationswijk met zich mee bracht (Antrop, 2006). Eind 20
ste

 eeuw, in 1992, is nog een 

belangrijke spoorlijn aangelegd in het gebied, namelijk de TGV of hogesnelheidstrein die gaat 

van Lille (Rijsel) in het oosten naar Calais in het westen. Nu nog vormt Cassel een knooppunt 

van een dicht spoorwegnetwerk (Vermeulen & Antrop, 2001).  

2.7 Relictenkaart 

Larnoe et al. (1988) beschrijven in hun artikel „Een cultuurhistorisch landschapsonderzoek in 

de omgeving van Cassel in functie van de ruimtelijke planning‟ een nieuwe manier van 

benaderen bij historisch-geografische landschapsstudies. Daarbij gebruiken ze een 

cultuurhistorische invalshoek waarbij het meer gaat om het aflezen van de historische 

ontwikkelingen aan de hand van elementen in het huidige landschap. Ze zijn hiervoor op drie 

verschillende methodes te werk gegaan: een retrogressief onderzoek, een retrospectief 

onderzoek en het opstellen van een landschapstransformatiekaart. Wat voor de hier 

uitgevoerde studie van belang is, is hun relictenkaart, opgesteld aan de hand van retrospectief 

onderzoek.  

Larnoe et al. (1988) stellen dat de relictenkaart (figuur 5 en 6) een overzicht geeft van de 

historische informatie die nog in het actuele landschap te herkennen is. Op deze relictenkaart 
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worden zowel de afzonderlijke als de samenhangende elementen voorgesteld. Er wordt onder 

andere een beeld gegeven van aanwezige bossen, perceelsrandbegroeiingen, sites met 

walgrachten, gehuchten, … en aangegeven waar zich gesloten of open landschapspcellen 

bevinden. Zo zijn in de buurt van Noordpeene en Zuytpeene enkele gehuchten te vinden, al 

dan niet in lineair verband. In het studiegebied zijn twee mottes te vinden tussen Wemaers-

Cappel en Zuytpeene. Noordpeene heeft vijf sites met walgracht, al dan niet met aanwezige of 

verdwenen bebouwing. Verder zijn enkele open en gesloten landschapscellen te vinden, en 

verspreid over het gebied perceelsrandbegroeiing. Ten zuiden van Cassel is een zone met bos 

aangegeven. De dorpsvormen van enkele dorpen worden aangegeven, waarbij Noordpeene en 

Zuytpeene dorpen zijn met dorpsplein, Oxelaëre een onregelmatige vorm heeft en Wemaers-

Cappel te maken heeft met rijbewoning.  
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Figuur 5: Overzicht van de landschappelijke relicten in de omgeving van Cassel 

Bron: Larnoe et al. (1988) 
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Figuur 6: Legende van de relictenkaart 

Bron: Larnoe et al. (1988) 
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2.8 Bevolkingsevolutie van de dorpen 

Zoals Antrop et al. (2011) aangeeft werd een dieptepunt bereikt in 1990 voor de 

bevolkingsgrootte van Cassel, door een afnemende handelsfunctie en moeilijke 

verkeerstoegankelijkheid tot het centrum. Een heropleving van de bevolkingsgrootte kwam er 

door een toename van het aanwezige toerisme en de groei van de bejaardentehuizen. 

Onderstaande figuur 7 geeft de evolutie weer van de bevolking in Cassel, alsook van de 

andere onderzochte dorpen. Deze gegevens zijn bekomen via het „Institut national de la 

statistique et des études économiques‟ (Insee: http://www.insee.fr). Uit de figuur is af te 

leiden dat alle dorpen een geleidelijke afname van hun bevolkingsaantal hebben gekend vanaf 

het begin van de 20
ste

 eeuw. Daarvoor blijf de bevolking zo goed als gelijk. Enkel Cassel heeft 

wisselende groottes gekend. Ook de sporen van de tweede wereldoorlog zijn te merken, 

waarbij in Cassel een daling wordt gezien na WO II en bij de andere dorpen een lichte stijging 

is te merken. Vanaf de jaren ‟90 komt een heropleving van de bevolkingsgroottes, zoals 

eerder aangegeven door Antrop et al. (2011). Dit komt niet enkel in Cassel voor, maar geldt 

voor alle dorpen.  

 
Figuur 7: Bevolkingsevolutie van de dorpen in het studiegebied 

Bron: Naar Insee (2010) 

 

  

http://www.insee.fr/
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3. METHODE EN MATERIAAL 

3.1 Materiaal 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van kaart- en luchtfotomateriaal van verschillende 

aard. Hier wordt kort overlopen met welke kaarten en foto‟s gewerkt is en wat hun specifieke 

doel was voor het onderzoek. Een overzicht is ook te vinden in onderstaande tabel 1. Enkele 

van deze kaarten zijn ook in bijlage toegevoegd voor meer detail. 

Tabel 1: Gebruikte topografische kaarten en luchtfoto’s 

Bron: Institut Géographique National 

 

Topografische kaarten 

Dataset Kaartblad Datum Oorspronkelijke schaal 

De Cassinikaart Saint-Omer (5) 18
e
 eeuw 1/80.000 

Carte de France – type 1889 Saint-Omer (4-NO) 1929 1/80.000 

Carte de France – type 1922 Cassel 1958 1/50.000 

Carte de France Cassel (7-8) 1958 1/50.000 

Carte topographique série 

bleue; itinéraire de 

randonnée 

Wormhout – Cassel 

(2303 E) 

2004 1/25.000 

Digitale topografische kaart 

van het IGN op géoportail 

(ingezoomd op 

studiegebied) 

2010 1/4.000 

Digitale kadasterkaart van 

het IGN op géoportail 

(ingezoomd op 

studiegebied) 

2004 1/4.000 

Luchtfotomateriaal 

Dataset Grootte Datum Resolutie  

1949_F 2103-2403_P_25000 

nr. 43-51 en 80-88 

17cm x 12cm 1949 25.000 

1957_F 2103-2403_P_25000 

nr. 16-22 en 54-60 

18cm x 18cm 1957 25.000 

1983_IFN 59-62_P_20000 

nr. 297-303 en 344-347 

23cm x 23cm 1983 20.000 
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3.1.1 Historische kaarten 

Een eerste kaart die werd gebruikt voor het verkrijgen van een historische achtergrond van het 

gebied, is de kaart opgesteld door Cassini. De familie Cassini heeft een eerste volledige 

bedekking van Frankrijk gemaakt op een kaart met schaal 1/86.400 (De Maeyer, 2009). Deze 

kaart kreeg de naam „Carte de France‟ maar is beter gekend onder de naam „Carte de Cassini‟.  

Hier is gebruik gemaakt van de Cassini kaart van Saint-Omer (figuur 8). Op de kaart staan de 

dorpen die in het studiegebied zijn gelegen reeds vermeld. Een echte dorpsstructuur is nog 

niet af te leiden van de dorpen, enkel een beetje voor Cassel. Wat wel te zien is, is een beperkt 

wegenpatroon dat nog herkenbaar is op recente topografische kaarten. Een voorbeeld daarvan 

is de weg die onderaan de Recollettenberg loopt en van oost naar west door Cassel  gaat. De 

molens te westen van Cassel, waarover gesproken werd in punt 2.2 zijn op deze kaart 

duidelijk te herkennen.  

 
Figuur 8: Kaart van Cassini, 18

e
 eeuw, originele schaal 1/86.400 

Bron: Institut Géographique National 

  

Ander historisch kaartmateriaal omvat oude topografische kaarten, allen uitgegeven door het 

Institut Géographique National (IGN). Een eerste topografische kaart geeft de toestand weer 

in 1929 (figuur 9). Deze kaart is opgemaakt in 1835 door het Dépôt de la Guerre, maar is later 

door het IGN in 1929 herbekeken en heruitgegeven (zoals is af te lezen onderaan de kaart). 

Alles is op schaal 1/80.000 weergegeven wat een beperkte graad aan detail geeft. Toch zijn de 

dorpsstructuren al duidelijk te herkennen. Noordpeene, Zuytpeene en Bavinchove hebben de 

structuur van een pleindorp en ook de huidige vorm van Cassel, Wemaers-Cappel en Oxelaëre 

is duidelijk al te herkennen. Het aandeel bebouwing is echter nog beperkt, maar het 

wegenpatroon is al goed terug te brengen naar de huidige toestand. Verder valt ook op dat de 

spoorlijn door Bavinchove, langs Zuytpeene en Noordpeene al aanwezig en duidelijk te zien 

is op de kaart. Deze spoorlijn verbindt Dunkerque (Duinkerke) uit het noorden met 
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Hazebrouck (Hazebroek) uit het zuiden. De lijn is aangelegd in 1848 en overbrugt een afstand 

van ongeveer 40km. De voorstelling van het reliëf aan de hand van schrapjes maakt de kaart 

minder leesbaar en moeilijker te analyseren. Zeker voor Cassel waar een hoge dichtheid aan 

streepjes is te vinden door zijn hogere ligging ten opzichte van de omgeving.   

 
Figuur 9: Topografische kaart 1929, originele schaal 1/80.000 

Bron: Institut Géographique National 

 

Een tweede is de topografische kaart van Cassel van 1958, uitgegeven door het IGN (figuur 

10).  Deze kaart is opgemaakt en getekend in 1940 en heruitgegeven in 1958 (zoals is af te 

lezen op de kaart). De kaart is op schaal 1/50.000 waarbij de huidige structuur van de dorpen 

goed te herkennen is. De bebouwing die is weergeven toont aan dat in 1958 minder 

bebouwing aanwezig is dan nu het geval is. Het wegenpatroon is duidelijk herkenbaar en ook 

hier is de spoorweg die door Bavinchove, langs Zuytpeene en Noordpeene loopt duidelijk op 

te merken. Het hydrografisch netwerk waarin de Peenebeek een belangrijke rol speelt voor het 

gebied, wordt duidelijk weergegeven. De hoogte van het gebied wordt hier weergegeven aan 

de hand van hoogtelijnen met schaduweffecten, wat de leesbaarheid ten opzichte van 

scharpjes verhoogt.  
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Figuur 10: Topografische kaart 1958, originele schaal 1/50.000 

Bron: Institut Géogpraphique National 

 

Een derde historisch topografische kaart is ook een kaart uit 1958 maar deze is op schaal 

1/25.000 opgemaakt (figuur 11). De kaart is opgemaakt in 1936 en opnieuw uitgegeven in 

1958 (zoals is af te lezen onderaan de kaart). Door de grotere schaal is er meer detail 

aanwezig maar een vergelijking tussen beide kaarten uit ‟58 geeft voor de bebouwing geen 

grote verschillen. De bebouwing wordt hier gedetailleerder voorgesteld waardoor het 

gemakkelijker is afzonderlijke gebouwen te herkennen, maar in het aandeel van de bebouwing  

zijn geen verschillen te merken. Hetzelfde geldt voor de wegen.  

 
Figuur 11: Topografische kaart 1958, originele schaal 1/25.000 

Bron: Institut Géographique National 
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Als laatste werd voor de volledigheid de topografische kaart van Wormhout (Cassel) bekeken 

(figuur 12). Dit is een kaart op schaal 1/25.000 en is uitgegeven in 2004, ook door het IGN. 

Op deze kaart is te zien dat de dorpen allen in omvang zijn toegenomen. Die bebouwing is 

aan de rand van de dorpen toegevoegd. Wat nog opvalt is de nieuwe spoorlijn die het gebied 

doorkruist. Dit is de TGV lijn die gaat van Lille (Rijsel) in het oosten naar Calais in het 

westen. Over deze hogesnelheidslijn werd reeds gesproken in punt 2.6.  

 
Figuur 12: Topografische kaart 2004, originele schaal 1/25.000 

Bron: Institut Géographique National 

 

3.1.2 Luchtfotomateriaal 

Naast kaartmateriaal is ook gewerkt met luchtfoto‟s en satellietbeelden van Google Earth. De 

luchtfoto‟s zijn afkomstig van het IGN en werden op volgende site terug gevonden: 

http://loisirs.ign.fr. Voor het hier besproken studiegebied werden drie reeksen van 

verschillende periode gratis aangeboden. Deze konden digitaal worden gedownload en zo 

worden geanalyseerd. Het gaat om stereoscopische luchtfoto‟s waarbij de geselecteerde foto‟s 

uit de reeksen telkens het volledige studiegebied bedekken. Meer gegevens over de 

luchtfoto‟s en een overzicht is te vinden in tabel 1.  

Voor het bekijken en vergelijken van de luchtfoto‟s is gebruik gemaakt van de LizardTech 

Geoviewer. Dit programma wordt gratis aangeboden door de LizardTech groep 

(http://www.lizardtech.com). De Geoviewer kan worden gebruikt voor het openen en 

bekijken van ruimtelijke afbeeldingen, vectorlagen en LiDAR informatie. Hier is het gebruikt 

voor het bekijken van de luchtfoto‟s, die bestandtype „JPEG 2000‟ hadden. Omdat het om een 

http://loisirs.ign.fr/
http://www.lizardtech.com/
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viewer gaat, was het enkel mogelijk op deze luchtfoto‟s in en uit te zoomen. Bewerkingen 

waren niet mogelijk.  

3.1.3 Google Earth 

Om een recenter beeld te verkrijgen is ook gewerkt met beeldmateriaal van Google Earth. De 

satellietbeelden voor het studiegebied zijn opgenomen in 2004. Om gemakkelijker te kunnen 

werken met deze satellietbeelden zijn er twee afbeeldingen met een resolutie van 5000 pixels 

op 5000 pixels, of 1,4m, uit Google Earth geëxporteerd. Deze besloegen elk een gebied van 7 

bij 7 km en omvatten het volledige studiegebied. De satellietbeelden werden voor twee doelen 

gebruikt. Enerzijds als achtergrond voor zelf aangemaakte kaarten die het terreinwerk 

voorstellen. Daardoor kon het digitalisatiewerk worden beperkt en wordt toch voldoende 

informatie over de dorpen meegegeven naar landgebruik. Anderzijds zijn de beelden ook 

gebruikt voor het opmaken van een tijdreekskaart. Deze kaart stelt dan de delen voor in het 

studiegebied, die ook op de luchtfoto‟s (zie 3.1.2) te vinden waren, elk met een verschillende 

tijdsperiode.  

Naast de gewone verticale beelden in Google Earth is ook gewerkt met de „streetview‟ functie 

die in het programma is opgenomen. Voor bepaalde straten in het studiegebied is een 

streetview ontwikkeld waarbij men zich door de straat kan bewegen aan de hand van de 

pijltjestoetsen en op die manier als het ware door de straat loopt. Deze werkwijze wordt dan 

vergeleken met het uitgevoerde terreinwerk. Voor het terreinwerk is door de straten gelopen 

en is de bebouwing aan de hand van een typologie (zie 3.2.1) in kaart gebracht. Hetzelfde kan 

worden gedaan voor een aantal straten aan de hand van de streetview in Google Earth. 

Daarom wordt een vergelijking gemaakt van beide werkwijzen en de verschillen 

geanalyseerd. Onderstaande figuur 13 toont de wegen waar de streetview is opgenomen in 

Google Earth. Deze straten worden weergegeven door de blauwe lijnen bovenop het 

satellietbeeld.  
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Figuur 13: Mogelijkheden tot streetview in Google Earth 

Bron: Google Earth 

 

Een voorbeeld van het beeld dat verkregen wordt door de streetview functie is te zien in 

figuur 14. Het beeld dat wordt weergegeven is een beeld met zicht op de markt van Cassel. In 

de verte is de kerk duidelijk te zien als herkenningspunt. De streetview zorgt er voor, dat men 

zich als het ware op het terrein bevindt. Er wordt een beeld verkregen alsof men zelf in deze 

straat staat. Aan de hand van de muis kan men zich op deze plaats dan 360° draaien om een 

volledig beeld te krijgen van de omgeving. De gele lijn die centraal door de afbeelding loopt 

geeft aan langswaar men zich kan bewegen om dergelijk streetview beeld te blijven 

behouden. Dit kan door te klikken op de foto naar de plaats waar men zich wil naar 

verplaatsen, maar kan ook aan de hand van de pijltjestoetsen.  
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Figuur 14: Voorbeeld van een streetview-beeld in Cassel 

Bron: Google Earth 

 

3.1.4 Kaarten van het géoportail 

Om de huidige toestand van de bebouwing in de verschillende dorpen te onderzoeken, is 

gebruik gemaakt van kaarten die te vinden waren op het géoportail, een internetportaal dat in 

2006 in dienst is gebracht door het Institut Géographique National (IGN) van Frankrijk. Op 

de website van het géoportail (www.geoportail.fr) werd ingezoomd op het studiegebied. Daar 

kon de keuze worden gemaakt tussen de verschillende kaarten en luchtfoto‟s die afgebeeld 

moesten worden. Er kunnen verschillende kaarten tegelijk worden afgebeeld bovenop elkaar. 

Door met de transparantie te spelen verkrijgt men een beeld van verschillende kaarten met 

verschillende informatie. Voor het terreinwerk is gekozen om de topografische kaarten van 

het IGN te gebruiken op schaal 1/4000. Deze kaart is opgesteld in januari 2010 en geeft dus 

het meest recente topografische beeld van het gebied weer. Bovenop deze topografische 

ondergrond werd de kadasterkaart geplaatst. Deze kadasterkaart van de percelen is laatst 

herzien in november 2010. Voor het terreinonderzoek hier is echter gewerkt met een editie 

van 2004. Door deze twee kaarten samen te bekijken voor het studiegebied, kan enerzijds een 

duidelijk beeld van de structuur van de dorpen worden verkregen aan de hand van de 

topografische kaart. Anderzijds werd het karteren van de bebouwing in de dorpen 

vergemakkelijkt aan de hand van de kadasterkaart. 

http://www.geoportail.fr/
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Naast de kaarten verkregen via het géoportail, is voor het terreinwerk ook nog een andere 

kaart gebruikt, namelijk een topografische kaart van Wormhout (Cassel) op schaal 1/25.000 

(zie 3.1.1). Dit is ook een kaart van het IGN en omvat in het zuidelijke deel van de kaart het 

hier bestudeerde studiegebied. De kaart wordt door het IGN gezien als een wandelkaart, 

waardoor ook vele kleine wegen en paden worden weergegeven. Deze kaart werd vooral 

gebruikt om door het gebied heen te navigeren en een duidelijk overzicht te verkrijgen van het 

gebied op het terrein. Ook de verwerking van de resultaten met ArcGIS (zie 3.2.2.1) is met 

deze kaart gebeurd.  

3.1.5 Statistische gegevens 

Naast het hierboven beschreven beeldmateriaal werd ook gebruik gemaakt van de 

bevolkingsgegevens van alle dorpen. Deze zijn opgesteld door het „Institut national de la 

statistique et des études économiques‟ (Insee: http://www.insee.fr) in juni 2010. De 

bevindingen van dit onderzoek werden reeds aangehaald bij de beschrijving van het 

studiegebied in punt 2.8. Daar was vooral op te merken dat alle dorpen een geleidelijke 

afname hebben ondergaan in bevolkingsgrootte maar de laatste twee decennia een 

gedeeltelijke heropleving hebben gekend.  

3.2 Methoden 

3.2.1 Terreinkartering 

3.2.1.1 Voorbereiding van het terreinwerk 

Vooraleer aan het terreinwerk te beginnen werd een eerste, verkennend terreinbezoek gedaan. 

Na het opzoeken van informatie en het lezen van enkele literatuur werd een eerste afbakening 

gemaakt van het studiegebied. Deze afbakening omvatte Cassel, Noordpeene en Zuytpeene. 

Het waren ook deze dorpen die gekend waren aan de hand van de excursie naar het Westland. 

Eenmaal op het terrein aangekomen werden foto‟s genomen van het gebied en werd ook naar 

de omgeving van de eerst geselecteerde dorpen gegaan. Op die manier werd een precieze 

afbakening van het studiegebied gemaakt en is besloten om ook Bavinchove, Oxelaëre en 

Wemaers-Cappel aan het studiegebied toe te voegen. Van alle geselecteerde gemeenten was 

het de bedoeling om de dorpskern naar bebouwing te karteren. Voor het gebied dat tussen de 

dorpen ligt en de dorpen met elkaar verbindt, werd ook de bebouwing geïnventariseerd. En 

http://www.insee.fr/
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voor de dorpen aan de rand van het studiegebied, werd in de onmiddellijke omgeving ook de 

bebouwing opgenomen, wanneer deze nog niet in het eerder vermelde tussenliggende gebied 

lagen.  

Het terreinwerk is gebeurd aan de hand van de twee kaarten van het géoportail, de 

topografische kaart van 2010 en de kadasterkaart van 2004, beide op schaal 1/4.000 (zie tabel 

1). Er werden verschillende printscreens genomen van de kaarten. Dit omdat het beeld dat 

verkregen werd op schaal 1/4000 niet het volledige gebied omvatte. Deze printscreens werden 

dan aan elkaar gezet om zo het volledige studiegebied te bedekken. Deze overzichtskaarten 

werden dan in verschillende kaarten opgedeeld en zo meegenomen op het terrein. Van de 

dorpen werden echter nog andere kaarten opgesteld. Om de graad van details te verhogen 

voor de dorpen werden daarvoor nieuwe printscreens genomen, ditmaal op een schaal van 

1/2000. Voor Cassel was het echter nodig om de kaart nog extra op te delen om 

gemakkelijker op het terrein te kunnen werken.  

Vooraleer dan effectief op het terrein te gaan werd een lijst opgesteld van wat de te karteren 

attributen waren. Er is besloten om voor elk gebouw de functie, de onderhoudstoestand en de 

ouderdom te inventariseren.  

Eerst werd de functie van elk gebouw onderzocht. De functies waartussen gekozen werd zijn 

te zien in onderstaande tabel 2. Met de hoofdgroep wordt de functie bedoeld van het gebouw, 

die bepaalde types van gebouwen met eenzelfde karakter (de elementen) bundelt. Een 

voorbeeld is de functie „stalling‟, waarbij het gaat om gebouwen die mensen gebruiken als 

opslagplaatsen, bv. garages, loodsen, tuinhuizen, … 
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Tabel 2: Functie van de gebouwen 

Bron: Eigen onderzoek 

Functie 

Hoofdgroep Elementen 

Woning  

Stalling Garage, loods, tuinhuis, … 

Appartementen  

Rusthuis  

Landbouwbedrijf Woning en stallen ervan 

Horeca Hotels, restaurants, cafés, voetbalkantines, … 

Handelszaak Winkel, supermarkt, kapper, bakker, slager, kruidenier, apotheek, … 

Dienst Toeristische dienst, ambulance dienst, politiekantoor, radiozender, 

verzekeringskantoor, bank, rijschool, architectenbureau, 

immobiliënkantoor, notaris, … 

Bedrijf  

Openbaar gebouw Parochiezaal, gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, mediatheek, 

expositieruimte, polyvalente zaal, feestzaal, asielcentrum, … 

School Kleuter-, lagere- en middelbare scholen 

Station  

Museum  

Monument  

Kasteel  

Kerk  

Kapel  

Molen  

 

Als tweede eigenschap werd naar de onderhoudstoestand van de gebouwen gekeken. Het is 

namelijk belangrijk om te weten in welke toestand de meeste huizen in een bepaald dorp zijn. 

Er zijn vijf klassen van onderhoudstoestanden te onderscheiden, namelijk: nieuwbouw, goed, 

gerestaureerd, matig en slecht (tabel 3). Ter verduidelijking van de indeling van de toestanden 

van de gebouwen zijn aan onderstaande tabel 3 foto‟s toegevoegd met korte beschrijving van 

de indeling in de verschillende klassen.  
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Tabel 3: Indeling van de onderhoudstoestanden van bebouwing in het studiegebied 

Bron: Eigen onderzoek 

 
nieuwbouw 

 
goed 

Nieuwe woningen, soms nog in opbouw, 

tuin vaak nog in aanlegfase, geen sporen van 

veroudering op de muren of de daken, 

meestal enkelvoudige bebouwing, … 

Bebouwing in goede staat, beperkte sporen 

van ouderdom zoals kleurverschillen op 

muren en daken door verwering en regen, 

ramen met dubbelglas, onderhouden tuin, … 

 
gerestaureerd 

 
matig 

Woningen met duidelijk oud uitzicht, 

nieuwe ramen met dubbelglas, gevel mooi 

verzorgt en mogelijks herschilderd, daken 

vernieuwd, enkele sporen van ouderdom 

nog steeds te merken aan de zijgevels van 

het gebouw (kleurverschillen), … 

Vaak oudere woningen met begroeiing op 

muren en daken (mos), ramen meestal nog 

enkelglas, gevel sterk verweerd en enkele 

scheuren en vochtplekken te merken aan de 

muren, tuin vaak rommelig, … 
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slecht 

Bebouwing die volledig is verkrot, vaak 

leegstaand, ruines, ramen vaak niet meer 

aanwezig, omgeving van gebouwen 

rommelig met veel afval, onbewoonbaar, 

gevel vuil, daken met gaten in, … 

 

Een derde en laatste eigenschap van de bebouwing die geregistreerd werd op het terrein, is de 

ouderdom van de gebouwen. Deze ouderdom is deels ook gelinkt aan de bouwstijl. Hierbij 

kunnen drie klassen worden onderscheiden: gebouwen die gebouwd zijn tot en met de 19
e
 

eeuw, in de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw en gebouwen jonger dan 2005 (tabel 4). De toewijzing van 

deze klassen is deels gebeurd op basis van informatie te vinden op kaarten en luchtfoto‟s en 

deels door interpretatie op het terrein. Voor sommige gebouwen, zoals bepaalde woningen, is 

de ouderdom af te lezen op de huizen aan de hand van naamborden. Huizen met dezelfde 

bouwstijl als deze worden dan ook in deze periode aangeduid. Ook op basis van 

kaartmateriaal kan een schatting gedaan worden naar de ouderdom. Voor Cassel is nog een 

extra categorie toegevoegd: „oude 19
e
 eeuwse winkels (tabel 4). Deze woningen hebben 

namelijk een traditionele bouwstijl uit de 19
e
 eeuw (figuur 15). Het gaat hierbij om huizen die 

in de 19
e
 eeuw een economische functie hadden. Dit wijst op een belangrijke economische 

positie van Cassel in de 19
e
 eeuw.  

Tabel 4: Ouderdom van de bebouwing in het studiegebied 

Bron: Eigen onderzoek 

Ouderdom  

t.e.m. 19e eeuw 

 Oude 19e eeuwse winkels 

20e en 21e eeuw 

> 2005 
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Figuur 15: Gevel van de oude 19

e
 eeuwse winkels in Cassel 

Bron: Antrop et al. (2011) 

 

Eenzelfde indeling in attributen is ook gebruikt voor de bebouwing buiten de dorpskernen. 

Zoals al eerder aangegeven, was op de kaarten en de luchtfoto‟s te zien dat tussen en in de 

onmiddellijke omgeving van de dorpen, nog kleine gehuchten of clusters van bebouwing 

waren te vinden. Voor de meeste van deze verspreide bebouwing is ook de functie, 

onderhoudstoestand en ouderdom bepaald.  

3.2.1.2 Inventarisatie op het terrein 

Met de aangemaakte kaarten, beschreven in 3.2.1.1 werd naar het studiegebied vertrokken 

voor de terreinkartering. Elk gebouw kreeg een uniek volgnummer dat op de kaarten werd 

aangeduid. In een bijhorende tabel werd per gebouw de attributen beschreven. Soms kwam 

het ook voor dat bepaalde gebouwen niet meer aanwezig waren op het terrein maar wel nog 

op de kadasterkaart aangeduid stonden. Deze gebouwen werden als verdwenen opgenomen. 

Omgekeerd kon echter ook, dat bepaalde gebouwen wel aanwezig waren op het terrein, maar 

niet op de kaart stonden weergegeven. Deze werden dan toegevoegd en kregen ook een uniek 

volgnummer. Voor deze nieuw bijgetekende bebouwing werd dan de functie, onderhouds-

toestand en ouderdom bepaald. Aangezien deze gebouwen nog niet op de kadasterkaart 

stonden, zijn deze pas de laatste jaren gebouwd en gaat het dus om nieuwbouw. Er is gewerkt 

met de kadasterkaart van 2004 en dus zijn dergelijke gebouwen jonger dan 2005. 

De inventarisatie van de gebouwen heeft plaatsgevonden in de periode oktober – november 

2010. Eerst werd naar Noordpeene, Wemaers-Cappel en Zuytpeene gegaan, dan naar 
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Bavinchove en Oxelaëre, en als laatste naar Cassel, wat de meeste tijd in beslag heeft 

genomen door zijn omvang. Telkens nadat een dorp volledig was gekarteerd, werd naar de 

omgeving buiten de dorpskern gegaan en werd de verspreide bebouwing uit de buurt 

geïnventariseerd. De kartering van elke dorpskern nam ongeveer per dorp één dag in beslag. 

Enkel voor Cassel zijn iets meer dan twee dagen nodig geweest. De omgeving van de 

dorpskernen nam, door het steeds moeten verplaatsen van gebied naar gebied, samen een 

vijftal dagen in beslag. Dit komt op een totaal terreinwerk van ongeveer twee weken verspreid 

over de maanden oktober en november. Bij dit terreinwerk zijn ook vele foto‟s getrokken, om 

te gebruiken als geheugensteun bij de latere verwerking van de gegevens.  

3.2.2 Verwerking van het terreinwerk 

3.2.2.1 Invoegen van de topografische kaart in ArcMap 

Om het reeds eerder vermelde bronmateriaal (zie 3.1) te kunnen analyseren werd gebruikt 

gemaakt van ArcGIS 9, meer bepaald ArcMap 9.3. Dit is een programma waarbij 

geografische data gemakkelijk te verwerken en analyseren is. Het is ook aan de hand van dit 

programma, dat het terreinwerk is verwerkt. Vooraleer het terreinwerk kon worden ingevoegd 

waren enkele voorbereidingen noodzakelijk.  

Allereerst is de topografische kaart van Wormhout (Cassel) met schaal 1/25.000 gescand 

zodat deze ook digitaal beschikbaar was. Het is deze kaart die de basis zou vormen van alle 

verdere verwerkingen. Aan de gescande kaart werd een geografisch coördinatensysteem 

toegekend. Aangezien geen digitaal kaartmateriaal met gekende referentie voor handen was, 

werd het coördinatenstelsel op volgende manier toegekend. In Google Earth werd gezocht 

naar punten die zowel op de kaart als op de satellietbeelden van Google Earth gemakkelijk te 

herkennen waren. Van deze punten werden de coördinaten, die afgelezen konden worden op 

de satellietbeelden, opgeslagen in een tekstbestand. Op die manier werd een tekstbestand 

bekomen met een lijst van x- en y-coördinaten van 15 punten. Dit tekstbestand werd dan in 

ArcMap ingeladen via de functie „Add XY Data‟. Als geografisch coördinatensysteem werd 

hiervoor de standaard ellipsoïde „WGS 1984‟ gekozen, conform aan Google Earth. Dit 

coördinatensysteem werd dan ook als standaard voor het GIS project genomen.  

Omdat deze coördinaatpunten nog niet gekoppeld waren aan de eerder ingeladen afbeelding 

van de topografische kaart Wormhout (Cassel), werden deze nog aan elkaar gegeorefereerd. 

Hierbij wordt gewerkt met grondcontrolepunten (GCP). Hier fungeren de punten afkomstig 
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van Google Earth als GCP‟en. Dan werd de topografische kaart gegeorefereerd aan de GCP, 

werd de gegeorefereerde kaart geresampled en als TIFF bestand opgeslagen. Aan de 

topografische kaart werd ook het geografisch referentiesysteem WGS 1984 toegekend.  

Door op deze manier te werk te gaan zijn echter wel twee onnauwkeurigheden ontstaan. Er is 

een onnauwkeurigheid in de locatie van de grondcontrolepunten. Deze zijn namelijk afgeleid 

uit Google Earth, waardoor een minimale afwijking kan ontstaan van de werkelijke 

coördinaten van die bepaalde punten. Een tweede fout is een systematische fout tussen de 

waarden van de GCP en de berekende coördinaten van het gegeorefereerde beeld. Deze 

onnauwkeurigheden zijn wel minimaal gehouden door voldoende in te zoomen op beide 

beelden en op die manier zo min mogelijk afwijkingen te verkrijgen. Dit is ook te zien, bij het 

uitvoeren van een kleine controle op de hoekpunten van de topografische kaart, waarvan de 

precieze coördinaten zijn gekend.  

Om het digitaliseren van de verzamelde data gemakkelijker te laten gaan, werden ook de al 

eerder vernoemde kaarten op schaal 1/4000 ingeladen in ArcMap. Deze kaarten zijn namelijk 

ook op het terrein gebruikt. Daarom werden deze eerst gegeorefereerd en werd het passend 

coördinatensysteem toegekend. De georeferentie is hierbij gebeurd op basis van de hierboven 

vernoemde topografische kaart Wormhout (Cassel).  

3.2.2.2 Inventarisatie van het terreinwerk 

De 6 dorpen werden gedigitaliseerd maar pas nadat extra data was opgenomen om een beter 

overzicht te krijgen van het studiegebied. Deze extra data bevat wegen, spoorwegen, 

waterwegen en wateroppervlakken. Door deze ook weer te geven is het gemakkelijker zich te 

lokaliseren in het gebied en mogelijks bepaalde belangrijke verbindingen tussen verschillende 

dorpen te herkennen.  

Daarna werd dorp per dorp de bebouwde kom gedigitaliseerd. Hiervoor werd ingezoomd op 

de kadasterkaarten die ook waren ingeladen en gegeorefereerd zoals hierboven aangegeven. 

Elke vorm van bebouwing werd opgetekend, ook diegene die op het terrein als verdwenen 

werden aangeduid, alsook nieuwe bebouwing werd bijgetekend. Op die manier werd een 

bestand opgemaakt die de toestand weergeeft van nu ten opzichte van het jaar 2004, wanneer 

de kadasterkaart is opgesteld. Voor elk dorp werd een nieuwe laag aangemaakt die telkens de 

naam van het desbetreffende dorp droeg. Daarnaast werd ook de verspreide bebouwing buiten 

de dorpskernen gedigitaliseerd.  
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Van elk gebouw werd de footprint gedigitaliseerd die te vinden was op de kadasterkaarten. 

Wanneer nieuwe gebouwen moesten bijgetekend worden, werden deze in rechthoekige 

blokken gedigitaliseerd, omdat de footprint daarvan op het terrein moeilijk te bepalen was. 

Daarna werd voor elk gebouw de attributen toegevoegd in de attributentabel in ArcMap.  

Nadat de digitalisatie van de gebouwen, wegen, spoorwegen en waterelementen was voltooid, 

werd van elk dorp een kaart gevisualiseerd op basis van de attributen. Omdat enkel de 

bebouwing, wegen, spoorwegen, waterlopen en wateroppervlakken werden opgenomen, zou 

dit op de kaarten te weinig informatie gegeven hebben. Daarom is besloten om voor het 

gehele gebied de satellietbeelden van Google Earth in te laden en als achtergrond van de 

gedigitaliseerde data te gebruiken. Er zijn twee afbeeldingen met een resolutie van 5000 op 

5000 pixels of 1,4m opgemaakt, die telkens elk en gebied van 7 bij 7 kilometer bedragen. 

Deze afbeeldingen werden ingeladen in ArcMap en werden dan gegeorefereerd met de kaart 

van Wormhout (Cassel). Bij deze georeferentie werd voor het dataframe van de 

gedigitaliseerde lagen een nieuw projectiesysteem gekozen, namelijk de wereld transversale 

Mercator projectie. Nadat de twee afbeeldingen gegeorefereerd waren, werd gekozen om deze 

een transparantie van 40% toe te kennen. Dit omdat de satellietbeelden enkel een 

ondersteuning bieden bij de kaarten en geen overheersende informatie zijn. Om de kaarten 

dan op een cartografisch correcte manier voor te stellen, moest het projectiesysteem van het 

dataframe weer omgezet worden naar WGS 1984 UTM zone 31N. Dit is het projectiesysteem 

dat voor Frankrijk bruikbaar is.  

Uiteindelijk werd van elk dorp drie verschillende visualisaties gemaakt met telkens de 

verschillende attributen. Een eerste kaart stelde de functie voor van elk gebouw in het dorp. 

De tweede kaart stelde de onderhoudstoestand voor van elk gebouw. En de derde kaart gaf de 

ouderdom weer van de gebouwen. Enkel voor Cassel werden meerdere kaarten gemaakt. Dit 

omdat het dorp een groter gebied inneemt en te weinig detail wordt weergegeven wanneer het 

volledige dorp wordt voorgesteld. Daarom werd van Cassel negen kaarten gemaakt, drie voor 

de functie, drie voor de onderhoudstoestand en drie voor de ouderdom. Op deze manier 

werden 24 kaarten gemaakt van het uitgevoerde terreinwerk.  

3.2.3 Analyse van de terreinkartering 

Naast de visualisatie van de terreinkartering zijn ook grafieken en tabellen opgemaakt om de 

analyse van de resultaten gemakkelijker te maken. Voor elk dorp kon worden nagegaan 
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hoeveel van de gebouwen een bepaald attribuut hadden gekregen ten opzichte van het totale 

aantal in dat dorp. Hiervoor werden drie verschillende tabellen opgemaakt, één voor elk 

attribuut. De rijen van de tabellen kregen de attribuutwaarde mee. Per kolom werd voor elk 

dorp aangegeven hoeveel gebouwen aanwezig waren met deze attribuutwaarde. Was in een 

dorp geen gebouw aanwezig voor een bepaalde waarde, dan werd dit open gelaten. Deze 

aantallen werden dan gedeeld door het totale aantal per dorp, om zo tot een procentuele 

verdeling te komen van de attribuutwaarden per dorp. Zo kon bijvoorbeeld voor elk dorp 

bepaald worden wat het aandeel was van gebouwen met functie wonen, hoeveel nieuwbouw 

in elk dorp aanwezig is ten opzichte van alle bebouwing in dat dorp (vernieuwingsindex), hoe 

het met de ouderdomstoestand van elk dorp is gesteld, … (Sevenant, 1998). Verder werd ook 

een vergelijking gemaakt tussen de verschillende dorpen voor alle attributen.  

3.2.4 Analyse van de luchtfoto’s en Google Earth 

Zoals in punt 3.1.2 en 3.1.3 werd vermeld, is gebruik gemaakt van luchtfoto‟s en de 

satellietbeelden van Google Earth. De analyse die heeft plaatsgevonden is gebeurd op basis 

van de bebouwing die op de beelden wordt weergegeven. In het eerder aangemaakte GIS 

project waren de satellietbeelden van Google Earth al gegeorefereerd. Deze beelden vormden 

dan ook de basis van de analyse. Er werd een nieuwe laag toegevoegd aan het project waarin 

de gegevens, af te leiden van de luchtfoto‟s, in werden opgenomen.  

Er zijn drie reeksen van luchtfoto‟s met verschillend jaartal geanalyseerd voor het 

studiegebied, namelijk voor het jaar 1949, 1957 en 1983. Eerst werden de luchtfoto‟s van het 

jaar 1949 bekeken. Op deze foto‟s werd nagegaan welke bebouwing er al aanwezig was in dat 

jaar, dit zowel voor de bebouwing in de dorpskernen als voor de verspreide bebouwing. Deze 

werden dan op de satellietbeelden gedigitaliseerd, indien deze op de luchtfoto voorkwamen 

zoals ze op de satellietbeelden waren te herkennen. Gebouwen die in 1949 al gebouwd waren 

maar nu vervangen zijn door nieuwe gebouwen, werden niet in deze tijdslaag opgenomen. 

Hierbij is geen rekening gehouden met de footprint van de gebouwen en gebouwen die dicht 

bij elkaar stonden werden als één vlak samengenomen.  

Daarna werden de luchtfoto‟s van het jaar 1957 geanalyseerd. Hierop werd ook gekeken naar 

de voorgestelde bebouwing uit die tijd. Wanneer gebouwen voorkwamen op de luchtfoto‟s 

van dat jaar, die nog niet waren opgenomen bij de luchtfoto‟s van ‟49 werden deze erbij 

geïnventariseerd als nieuwe attribuutwaarde. Dezelfde werkwijze werd gevolgd voor de foto‟s 
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van 1983. Tenslotte werd gekeken naar de satellietbeelden van Google Earth, die opgenomen 

zijn in 2004. De bebouwing die op deze beelden was voorgesteld en nog niet was opgenomen 

werd dan aangevuld. Zo werd een tijdsdieptekaart bekomen van het studiegebied van de vier 

verschillende periodes. Deze tijdsdieptekaart stelt de evolutie voor van de bebouwing op basis 

van verschillende tijdsdoorsneden tot aan het jaar 2004.  

Bij deze analyse moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat het gaat om een evolutie 

aan de hand van tijdsdoorsneden. Daarmee wordt bedoeld dat mogelijks niet alle 

veranderingen van bebouwing tussen 1949 en 2004 zijn opgenomen. Omdat er maar met vier 

tijdsdoorsneden wordt gewerkt kan het dus voorkomen dat er in deze periode wel 

veranderingen in de bebouwing zijn ontstaan maar niet worden weergegeven aan de hand van 

deze analyse. Het zou kunnen voorvallen dat bijvoorbeeld een gebouw na het jaar 1957 is 

gebouwd maar al weer verdwenen was in het jaar 1983 waardoor hiervan geen gegevens meer 

op de luchtfoto‟s te vinden waren. Door echter de periode tussen de opnamedata van de foto‟s 

te beperken, werden dergelijke voorvallen zo goed mogelijk vermeden.  

3.2.5 Analyse van de relictenkaart 

In punt 2.7 werd de relictenkaart besproken opgesteld door Larnoe et al. (1988). Deze 

relictenkaart is vergeleken met de toestand in 2004 aan de hand van de satellietbeelden van 

Google Earth. Op deze satellietbeelden werd nagegaan wat nog van relicten, voorgesteld op 

de relictenkaart, is te vinden in het gebied. Naast het gebruik van de satellietbeelden is ook 

gebruik gemaakt van de kennis opgedaan door het terreinwerk. De relictenkaart is vóór de 

uitgevoerde kartering reeds bestudeerd om ook na te gaan op het terrein wat nog van deze 

relicten te vinden is in het landschap. Er werd een onderscheid gemaakt tussen puntrelicten, 

lijnrelicten en vlakrelicten. De attributen die zijn geanalyseerd zijn te vinden in onderstaande 

tabel 5. Deze attributen werden ook opgenomen in het GIS project en voorgesteld aan de hand 

van een kaart.  
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Tabel 5: Attributen van relictenkaart 

Bron: Larnoe et al. (1988) 

Puntrelicten Lijnrelicten Vlakrelicten 

- circulaire site met 

walgracht, bebouwing 

aanwezig 

- circulaire site met 

walgracht, bebouwing 

afwezig 

- vierkante site met 

walgracht, bebouwing 

aanwezig 

- motte 

- bebouwing in 

gehuchtsverband 

- bebouwing in lineair 

gehuchtsverband 

- perceelsrandbegroeiing - bos 

- gesloten landschaspscel 

- open landschapscel 
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4. RESULTATEN 

4.1 Kenmerken van de dorpskernen op basis van de gekarteerde attributen 

Alvorens het terreinwerk te analyseren werd van elk dorp drie verschillende kaarten gemaakt. 

Een eerste gaf de functie van de gebouwen weer, een tweede de onderhoudstoestand, en een 

derde de ouderdom van de gebouwen in dat dorp. De resultaten hiervan zijn hieronder 

toegevoegd, maar zijn ook te vinden in de bijlagen voor meer detail (bijlage 7 t.e.m. 30). Wat 

hier volgt zijn de bevindingen die uit het terreinwerk konden gehaald worden. Eerst wordt elk 

attribuut dorp per dorp besproken (punt 4.1.1 tot en met punt 4.1.3). Daarna volgt een 

vergelijking van de dorpen met elkaar voor elk attribuut (punt 4.1.4).  

In onderstaande tabellen worden cijfers afkomstig uit het onderzoek met elkaar vergeleken. 

Waar echter rekening mee moet gehouden worden is dat deze cijfers individuele gebouwen 

weerspiegelen. Wanneer er bijvoorbeeld over 9 gebouwen met de functie landbouwbedrijf 

wordt gesproken in een dorp, dan wordt bedoeld dat er 9 individuele gebouwen zijn in dat 

dorp die als functie landbouwbedrijf hebben, maar dat betekent niet dat er 9 

landbouwbedrijven aanwezig zijn. Het gaat dan ook over gebouwen die bij een 

landbouwbedrijf horen. Dit geldt ook voor de stallingen, scholen, stations, ... Hiermee moet 

dus rekening gehouden worden wanneer puur cijfermatig wordt gekeken. 

4.1.1 De functie van de gebouwen 

De functie van de gebouwen die onderzocht zijn, zijn te zien in onderstaande tabel 6. Daarin 

zijn alle mogelijke functies die in het studiegebied konden voorkomen opgenomen en dan 

werd per dorp bepaald hoeveel van de gebouwen bijhorende functie hadden. Niet alle functies 

zijn in alle dorpen aanwezig. Het cijfermateriaal dat in onderstaand deel wordt aangehaald is 

afgeleid van deze tabel 6.  
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Tabel 6: Functie van de individuele gebouwen 

Bron: Eigen onderzoek 

 
 

4.1.1.1 Bavinchove 

In Bavinchove (figuur 16) heeft ruim 70% van de gebouwen de functie woning. Deze 

woningen bevinden zich vooral langsheen de toegangswegen naar de kerk, in een grote cluster 

meer ten zuiden in het dorp, en dicht bij het station. De functie die daarna het meest wordt 

ingenomen is stalling (20%). Deze bevindt zich voornamelijk in de stationsbuurt waarbij het 

gaat om loodsen en grote opslagplaatsen die bij de bedrijven in de buurt horen. Verder is op te 

merken dat het enige voorkomende openbaar gebouw rondom de kerk is gesitueerd. Hierbij 

gaat het om het gemeentehuis/polyvalente zaal. Recht tegenover het gemeentehuis is een 

school te vinden. Dit is een school die nu nog steeds wordt gebruikt. De andere school die in 

het gebied gelegen is, is niet meer actief in gebruik. In de buurt van de kerk is ook een café te 

vinden met een nog Vlaamse naam: „In den Goedendag‟. De andere drie horecagebouwen 

situeren zich in de stationsbuurt, nabij het voetbalplein centraal in het dorp, en helemaal in het 

zuiden. In de dorpskern zijn nog drie actieve landbouwbedrijven te vinden. Elk van deze drie 

landbouwbedrijven bestaat uit drie gebouwen. Bij twee van deze bedrijven is een groot 

wateroppervlak te vinden. Er is een kleine aanwezigheid van handelszaken, zeven in totaal, 

verspreid over de kern van het dorp. Van de twee verdwenen gebouwen in het dorp situeert 

zich één in de stationsbuurt en één centraal in het dorp. Het gebouw verdwenen aan het 

station heeft plaatsgemaakt voor een skatepark waar jongeren zich kunnen uitleven.  

# % # % # % # % # % # %

woning 277 70,66 675 73,37 130 66,67 72 62,61 42 70,00 87 67,44

appartementen 4 0,43 8 6,96

rusthuis 1 0,11

stalling 81 20,66 118 12,83 42 21,54 23 20,00 11 18,33 29 22,48

landbouwbedrijf 9 2,30 6 0,65 7 3,59 5 4,35 5 8,33 5 3,88

horeca 4 1,02 24 2,61 4 2,05 1 0,87 2 1,55

handelszaak 7 1,79 26 2,83 2 1,03

dienst 16 1,74

bedrijf 4 1,02 2 0,22

openbaar gebouw 1 0,26 7 0,76 2 1,03 3 2,61 1 1,67 2 1,55

school 4 1,02 7 0,76 1 0,51 1 0,87 2 1,55

station 2 0,51

museum 1 0,11 1 0,51

monument 1 0,11

kasteel 1 0,11 2 1,03

kerk 1 0,26 2 0,22 1 0,51 1 0,87 1 1,67 1 0,78

kapel 3 0,33 2 1,03 1 0,87

molen 1 0,11

verdwenen sinds 2005 2 0,51 25 2,72 1 0,51 1 0,78

totaal 392 100 920 100 195 100 115 100 60 100 129 100

Zuytpeene

Functie van de individuele gebouwen

Bavinchove Cassel Noordpeene Oxelaëre Wemaers-Cappel
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Figuur 16: Functie van de bebouwing in Bavinchove 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.1.2 Cassel 

In Cassel (figuur 17) is na de woningen en stallingen, die 85% van het dorp innemen, de 

horeca en handelszaken de functie die het meeste voorkomt (samen bijna 6%). Van deze twee 

functies is een hoge concentratie te vinden rondom het centrale plein in het centrum van de 

stad. Het gaat hierbij voor de horeca vooral om restaurants en cafés maar ook enkele hotels. 

De handelszaken zijn van uiteenlopende aard. Het gaat van souvenirwinkels, tot 

supermarkten, tot elektrozaken, … Verder is het ook een dorp waar een aantal diensten te 

vinden zijn: architectenbureaus, verzekeringskantoren, immobiliënkantoren, …, maar ook de 

dienst van de politie en ambulance is in het centrum van Cassel gelegen. Wat opvalt is de 

aanwezigheid van de scholen in het centrum. Ten noorden van het centrale plein is een grote 

middelbare school gelegen. Deze neemt de gehele binnenruimte van het driehoekig 

stratenpatroon in. Ten oosten van het gebied is nog een kleine lagere school te vinden. Meer 

ten zuiden en iets verder gelegen van de markt bevindt zich een sporthal die vooral door 

scholen wordt gebruikt. Bovenop de Casselberg is de Kasteelmeulen te vinden. Deze zone is 

sterk toeristisch uitgerust mede door zijn historische waarde, maar ook door het mooie 
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uitzicht op het omliggende landschap. Wanneer naar de randen van Cassel wordt gekeken valt 

op dat de meeste bebouwing meer verspreid komt te liggen. Het gaat hierbij om enkelvoudige 

woningen. Dit valt het sterkst op in het oosten/zuidoosten van het gebied waar de woningen 

een sterke verspreiding kennen. Dit is helemaal anders bijvoorbeeld rondom de kerk. Daar 

komen kleinere rijwoningen voor. Het is ook meer ten oosten dat het enige rusthuis te vinden 

is. Wat nog op te merken is, is dat het museum, gelegen aan het centrale plein, het recentelijk 

geopende „Musée de Flandre‟ is.  
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Figuur 17: Functie van de bebouwing in Cassel 

Bron: Eigen onderzoek 
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4.1.1.3 Noordpeene 

Ook in Noordpeene (figuur 18) zijn het de woningen en stallingen die samen het grootste 

aandeel van de functies op zich nemen (ruim 88%). Wat echter sterk opvalt zijn de drie 

omwalde woningen die voorkomen. Het gaat hierbij om woningen die hun vroegere 

landbouwfunctie hebben verloren. In de dorpskern is maar één actief landbouwbedrijf meer te 

vinden en dit bevindt zich meer ten zuidoosten, aan de rand van het dorp, bestaande uit zeven 

gebouwen. Ten westen van de middelste van de drie omwalde woningen is een herberg te 

vinden. Andere horeca op het grondgebied Noordpeene is een café ten oosten van deze 

herberg, een voetbalkantine en een restaurant helemaal ten westen van het dorp. De twee 

handelszaken die voorkomen in het gebied zijn enerzijds een kapper en een grotere winkel 

met verkoop van tuinmaterialen en gas. Rondom de kerk bevindt zich een school, een 

mediatheek en het gemeentehuis. Het is ook daar dat het bezoekerscentrum is gelegen met de 

naam „Maison de la Bataille‟ of „Slag aan de Peene‟. In dit centrum wordt audiovisueel 

uitgelegd hoe en waar precies de Slag aan de Peene heeft plaatsgevonden. Niet enkel in het 

bezoekerscentrum kan hier informatie over gevonden worden. Ook verspreid in het dorp en 

aan de randen, zijn informatieborden te vinden over het gebeuren van de veldslag. Centraal op 

de kaart is verder nog een kasteel te vinden recht tegenover de meest westelijke omwalde 

oude hoeve. De toegang naar dit gebouw is afgesloten waardoor ook meer informatie hierover 

ontbreekt. Wat wel zeker is, is dat het nu nog bewoond is.  
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Figuur 18: Functie van de bebouwing in Noordpeene 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.1.4 Oxelaëre 

Ongeveer 62% van de gebouwen zijn woningen en 20% zijn stallingen in Oxelaëre (figuur 

19). Nabij de kerk is een landbouwbedrijf te vinden. Dit heeft nu ook vooral een toeristische 

functie gekregen. Deze hoeve heeft de naam „La ferme des Templiers‟. Op het informatiebord 

dat bij deze hoeve staat, is te lezen dat het om een 18
e
 eeuwse Vlaamse hoeve gaat. De naam 

Templiers komt van het feit dat deze hoeve in handen moet geweest zijn van een ridderorde 

met deze naam. Naast deze toeristische informatie wordt ook aangegeven dat het 

landbouwbedrijf nog steeds actief is. Het ene gebouw dat als functie horeca heeft gekregen is 

een herberg waar men kamers kan huren. De openbare gebouwen in dit dorp zijn het 

gemeentehuis en een sportzaal. Ten zuiden is nog een kleine bibliotheek te vinden op de hoek 

van de straat. Naast de gewone woningen is ook ten noorden/noordoosten een ommuurd 

domein te vinden waar verschillende appartementsgebouwen staan. Het gaat hier om 

appartementen die als sociale woningbouw kunnen gezien worden. De toegang tot dit domein 

is echter uitsluitend voor de bewoners van deze appartementen waardoor meer informatie 

verborgen blijft.  
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Figuur 19: Functie van de bebouwing in Oxelaëre 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.1.5 Wemaers-Cappel 

Wemaers-Cappel (figuur 20) is een klein dorp met enkel een gemeentehuis en feestzaal als 

openbaar gebouw. Buiten de kerk en één enkel landbouwbedrijf, komen enkel woningen en 

stallingen voor. Al de gebouwen zijn rondom het kruispunt gelegen. Het gaat hierbij vooral 

over verspreide bebouwing. De ene woning, iets meer noordelijker gelegen op iets grotere 

afstand van de weg, is een oude hoeve die nu enkel nog de functie wonen draagt.  
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Figuur 20: Functie van de bebouwing in Wemaers-Cappel 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.1.6 Zuytpeene 

In Zuytpeene (figuur 21) valt ook hier onmiddellijk op dat de hoofdfunctie van het dorp 

wonen is (67%), met verspreid de aanwezigheid van stallingen (22%). Er is een café gelegen 

in het centrum van het dorp en meer aan de buitenrand in het westen ligt nog een 

voetbalkantine gesitueerd. Er zijn twee kleine schoolgebouwen te vinden. Recht tegenover het 

kerkplein is het gemeentehuis gelegen en ten oosten is een polyvalente zaal te vinden. In het 

oosten van de dorpskern is een kleine uitloper van een straat te vinden die naar een kleine 

stalling loopt. Dit gebied vormt een camping in het dorp. De stalling vormt de berging van het 

domein en naast enkele caravans gaat het vooral over tenten die er opgesteld staan. Ten 

zuiden van het gebied is het enige actieve landbouwbedrijf te vinden binnen de kern van 

Zuytpeene.  
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Figuur 21: Functie van de bebouwing in Zuytpeene 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.2 De onderhoudstoestand van de gebouwen 

Naast de functie is als tweede kenmerk van de gebouwen de onderhoudstoestand onderzocht. 

De resultaten hiervan worden weergegeven dorp per dorp in onderstaande tabel 7. Verdere 

beschrijvingen aan de hand van cijfermateriaal verwijzen naar deze tabel.  

Tabel 7: Onderhoudstoestand van de individuele gebouwen 

Bron: Eigen onderzoek 

 
 

# % # % # % # % # % # %

nieuwbouw 43 10,97 143 15,54 50 25,64 26 22,61 20 33,33 46 35,66

goed 248 63,27 280 30,43 86 44,10 55 47,83 23 38,33 49 37,98

gerestaureerd 39 9,95 357 38,80 31 15,90 20 17,39 8 13,33 23 17,83

matig 50 12,76 77 8,37 23 11,79 8 6,96 6 10,00 10 7,75

slecht 10 2,55 38 4,13 4 2,05 6 5,22 3 5,00

verdwenen sinds 2005 2 0,51 25 2,72 1 0,51 1 0,78

totaal 392 100 920 100 195 100 115 100 60 100 129 100

Onderhoudstoestand van de individuele gebouwen

Bavinchove Cassel Noordpeene Oxelaëre Wemaers-Cappel Zuytpeene
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4.1.2.1 Bavinchove 

Over het algemeen is de bebouwing in Bavinchove (figuur 22) goed te noemen. Ongeveer 

63% is goed onderhouden en verzorgd. De nieuwbouw ligt een beetje verspreid in het gebied 

maar er zijn twee clusters te vinden. De eerste ligt ten oosten van de kerk, waar langsheen de 

zuidkant van de straat nieuwe woningen zijn geplaatst. De tweede cluster is te vinden in het 

zuiden waar een nieuwe wijk is aangelegd. Deze nieuwe bebouwing is een uitbreiding van een 

eerder ontwikkelde wijk. De twee nieuwe gebouwen die bij de landbouwbedrijven horen ten 

oosten en ten westen van de kern zijn nieuwe stallingen. Er zijn dus uitbreidingen gebeurd 

van deze landbouwbedrijven. Wat toch opmerkelijk is, is dat de stallingen en gebouwen 

gelegen aan het station en het spoor in matige tot slechte staat verkeren. Sommige stallingen, 

behorend tot de bedrijven, zijn niet meer in gebruik en worden bijgevolg ook niet meer 

onderhouden.  

 
Figuur 22: Onderhoudstoestand van de bebouwing in Bavinchove 

Bron: Eigen onderzoek 
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4.1.2.2 Cassel 

Het centrum van Cassel (figuur 23) heeft op het eerste zicht een groot aandeel van 

gerestaureerde bebouwing, ongeveer 39%. Als tweede grote groep zijn het de gebouwen die 

in goede staat zijn (30%). Deze komen verspreid over het dorp voor maar vooral meer naar de 

randen van de dorpskom toe. Wat opvalt is dat ongeveer één zesde van de gebouwen 

nieuwbouw zijn. Deze bevinden zich meer aan de randen van het dorp met een grote 

concentratie in het zuidoosten. Daar is een geheel nieuwe wijk opgericht. Het gaat hierbij 

voornamelijk om open woningen en enkele halfopen bebouwingen. De dorpskern heeft over 

het algemeen een minder goede staat. Naast de al eerder aangehaalde gerestaureerde 

bebouwing, komen verspreid over het gebied gebouwen voor in mindere tot slechte staat. 



58 

 

 
Figuur 23: Onderhoudstoestand van de bebouwing in Cassel 

Bron: Eigen onderzoek 
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4.1.2.3 Noordpeene 

In Noordpeene (figuur 24) is bijna de helft (44%) van de bebouwing in een goede staat. De 

tweede grootste groep, één vierde, van het dorp vormt de nieuwbouw. Aan de randen van het 

dorp zijn grote zones van nieuwbouw opgetrokken. Het merendeel daarvan zijn woningen. De 

matig onderhouden gebouwen liggen verspreid over het dorp en de enkele slechte gebouwen 

komen voor in het westen van Noordpeene. De drie omwalde hoeves waarover al eerder werd 

gesproken bevinden zich elk in een andere staat. De hoeve gelegen in het zuidwesten, 

middenin het bos, bevindt zich in een matige staat, de hoeve ten westen van de kerk in goede 

staat, en de hoeve ten oosten van de kerk is gerestaureerd. Wat wel te zien is, is dat de 

gebouwen rondom de kerk goed zijn onderhouden of gerestaureerd. Dit was ook te merken 

aan het volledig nieuw heraangelegd plein/parking dat zich tussen de kerk en het 

gemeentehuis bevindt.  

 
Figuur 24: Onderhoudstoestand van de bebouwing in Noordpeene 

Bron: Eigen onderzoek 
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4.1.2.4 Oxelaëre 

Oxelaëre (figuur 25) heeft van alle gerestaureerde gebouwen (17%), de meeste rondom de 

kerk gelegen. Iets verder van de kerk komen dan meestal goede tot matige woningen voor. 

Over het algemeen is de bebouwing in het dorp in goede staat met een aandeel van bijna 48%. 

De nieuwbouw (22%) is ook hier meer te vinden aan de rand van het dorp. Ten westen is een 

nieuwe wijk uitgebouwd en op het afgesloten domein waar de appartementen staan zijn ook 

nieuwe gebouwen geplaatst. Het landbouwbedrijf, dat zich ten zuidoosten in dit gebied 

bevindt, heeft ook een restauratie ondergaan.  

 
Figuur 25: Onderhoudstoestand van de bebouwing in Oxelaëre 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.2.5 Wemaers-Cappel 

Het dorp Wemaers-Cappel (figuur 26) bestaat uit iets meer dan 70% gebouwen in goede staat 

of nieuwbouw. Vooral langsheen de weg naar Cassel toe (richting het oosten) is veel 

nieuwbouw te vinden. De gerestaureerde gebouwen liggen net als de matige tot slechte 

gebouwen, verspreid over het dorp.  
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Figuur 26: Onderhoudstoestand van de bebouwing in Wemaers-Cappel 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.2.6 Zuytpeene 

De meerderheid (38%) van de gebouwen in Zuytpeene (figuur 27) zijn in goede staat en er 

komen geen woningen voor in slechte toestand. De tweede grootste groep in het dorp is de 

nieuwbouw met een aandeel van 35%. Vooral in de kern komen gerestaureerde gebouwen 

voor. Een kleine 8% van de gebouwen is maar matig onderhouden, dus kan over het algemeen 

worden besloten dat Zuytpeene een dorp is met goede en onderhouden gebouwen. Er zijn 

enkele clusters van nieuwbouw te vinden waarvan de grootste zich in het noordwesten 

bevindt. De twee openbare gebouwen van het dorp zijn nieuwbouw.  
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Figuur 27: Onderhoudstoestand van de bebouwing in Zuytpeene 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.3 De ouderdom van de gebouwen 

De resultaten van het onderzoek naar de ouderdom van de gebouwen zijn te vinden in tabel 8, 

waar het hierop volgende cijfermateriaal van afkomstig is.  

Tabel 8: Ouderdom van de individuele gebouwen 

Bron: Eigen onderzoek 

 
 

 

# % # % # % # % # % # %

t.e.m. 19e eeuw 30 7,69 345 38,55 27 13,92 29 25,22 3 5,00 6 4,69

20e - 21e eeuw 354 90,77 516 57,65 157 80,93 85 73,91 56 93,33 115 89,84

sinds 2005 6 1,54 13 1,45 10 5,15 1 0,87 1 1,67 7 5,47

oude 19e eeuwse winkels 21 2,35

totaal 390 100 895 100 194 100 115 100 60 100 128 100

Ouderdom van de individuele gebouwen

ZuytpeeneBavinchove Cassel Noordpeene Oxelaëre Wemaers-Cappel
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4.1.3.1 Bavinchove 

Wanneer wordt gekeken naar de ouderdom van de bebouwing in Bavinchove (figuur 28), dan 

is op te merken dat er 30 woningen uit de periode tot en met de 19
e
 eeuw zijn. Veel van deze 

oude bebouwing is gerestaureerd. Enkele oude woningen en stallingen zijn in matige staat, 

maar over het algemeen zijn de oude woningen goed onderhouden. Er zijn zes woningen 

gebouwd sinds 2005 waarvan twee ten westen van de kerk, twee in de al eerder vermelde wijk 

ten zuiden van de dorpskern, en twee langsheen de weg die vanuit de zuidelijke wijk met 

nieuwbouw vertrekt naar de kerk.  

 
Figuur 28: Ouderdom van de bebouwing in Bavinchove 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.3.2 Cassel 

De ouderdom van de bebouwing in Cassel is voorgesteld in figuur 29. Daarbij valt op dat vele 

van de totale groep oude gebouwen (345) zich in de kern bevinden. Deze zijn nu meestal 

gerestaureerd. Het zijn deze gebouwen die rond het centrale plein zijn gelegen en langsheen 

de smalle straat staan, die ten westen doorloopt vanuit het centrale plein. Ook de gebouwen 

rond de kerk zijn vooral in deze categorie onder te brengen. Langsheen het centrale plein en 
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de verderlopende westelijke straat liggen enkele gebouwen (21) met de bouwstijl van de oude 

19
e
 eeuwse winkeltjes. Deze gebouwen zijn opgericht in de 19

e
 eeuw met economisch doel en 

zijn nu vaak omgevormd naar woningen. De enkele gebouwen (13) die pas sinds 2005 zijn 

gebouwd, liggen verspreid over het dorp. Ten noorden van de kern zijn twee recentelijke 

gebouwen bijgekomen waarbij het gaat over een nieuw bedrijf en een appartementenblok. De 

andere zijn huizen waarvan ten oosten een cluster is gelegen ter vervanging van een grote 

stalling. Deze grote stalling is nog aangegeven op de kadasterkaart maar hier is nu niets meer 

van te zien.   
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Figuur 29: Ouderdom van de bebouwing in Cassel 

Bron: Eigen onderzoek 
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4.1.3.3 Noordpeene 

De gebouwen in Noordpeene (figuur 30), gebouwd voor de 20
ste

 eeuw (ongeveer 14%), zijn 

voornamelijk te vinden langsheen de weg die vanuit het westen naar het dorp toeloopt, en in 

de omgeving van de kerk. Het zijn kleine lage gebouwen waar nog vele Vlaamse benamingen 

op te vinden zijn. De recentelijk bijgebouwde woningen (10) zijn enerzijds te vinden ter 

hoogte van de voetbalkantine en anderzijds een cluster langsheen de weg naar  het dorp vanuit 

het zuiden. Daar zijn zeven nieuwe woningen te vinden en het ene perceel ertussen is ook 

gereserveerd voor een nieuwe woning.  

 
Figuur 30: Ouderdom van de bebouwing in Noordpeene 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.3.4 Oxelaëre 

Rondom de kerk van Oxelaëre (figuur 31), in het zuiden, zijn de meeste voor 20
e
 eeuwse 

gebouwen te vinden. Enkelen zijn gesitueerd meer in het westen van het dorp. Van dit type 

gebouwen komen er 19 voor in  het dorp. Er is slechts één woning recentelijk bijgebouwd, te 

vinden in het westen, in de al eerder vernoemde wijk van nieuwbouw.  
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Figuur 31: Ouderdom van de bebouwing in Oxelaëre 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.3.5 Wemaers-Cappel 

De meeste gebouwen in Wemaers-Cappel (figuur 32) zijn uit de 20
ste 

– 21
ste

 eeuw. Er zijn drie 

oudere gebouwen te vinden waaronder de al eerder vermelde oude hoeve ten noorden van het 

centrum en een herenhuis direct ten oosten naast de kerk. Er is ook één recentelijk gebouwde 

woning bijgekomen langsheen de weg richting Cassel.  
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Figuur 32: Ouderdom van de bebouwing in Wemaers-Cappel 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.3.6 Zuytpeene 

Een onderzoek naar de ouderdom van de bebouwing in Zuytpeene (figuur 33) geeft aan dat de 

5% oude gebouwen (t.e.m. 19
e
 eeuw) te vinden zijn rondom de kerk. Daarbij gaat het vooral 

om de gerestaureerde bebouwing. De recentelijk bijgekomen woningen (7) liggen aan de rand 

van de dorpskern.  
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Figuur 33: Ouderdom van de bebouwing in Zuytpeene 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.4 Vergelijking tussen de verschillende dorpen 

De vraag is nu of er bepaalde opvallende vergelijkingen of verschillen zijn te vinden tussen de 

verschillende dorpen. Om dit te onderzoeken worden de onderzochte attributen één voor één 

herbekeken en hervergeleken. Hiervoor is vooral het cijfermateriaal (tabel 6, 7 en 8) een 

handig vergelijkingsmiddel. Om dit gemakkelijk te kunnen vergelijken zijn staafdiagrammen 

gemaakt. Deze geven telkens de procentuele verhoudingen weer van de attributen voor elk 

dorp, naast elkaar weergeven per attribuut.  

4.1.4.1 De functie van de bebouwing 

Onderstaande figuur 34 geeft de procentuele verhoudingen weer voor de functies van de 

gebouwen in de desbetreffende dorpen.  
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Figuur 34: Vergelijking naar functie tussen de verschillende dorpen (%) 

Bron: eigen onderzoek 

 

De functie wonen is voor alle dorpen de meest voorkomende functie in de dorpskern. Deze 

bedraagt bij allen waarden tussen de 60% en de 75%. Oxelaëre heeft het kleinste aandeel 

woningen in de dorpskern maar dit wordt gecompenseerd door de aanwezigheid van de 

appartementen waardoor de gebouwen gebruikt voor wonen in alle dorpen procentueel toch 

vrij gelijklopend zijn in aandeel. De tweede meest voorkomende functies in alle dorpen zijn 

de stallingen. Deze schommelen rond 20%, behalve bij Cassel waar het iets meer is dan 10%. 

Dit kleinere aandeel aan stallingen wordt echter gecompenseerd door een groter aandeel aan 

andere functies ten opzichte van de andere dorpen.  

Voor de landbouwbedrijven moet opgelet worden wanneer naar de grafiek wordt gekeken. Uit 

de grafiek valt af te lezen dat Wemaers-Cappel het grootste aandeel aan landbouwbedrijven 

heeft en Bavinchove een kleiner aandeel. Wanneer echter naar aantallen wordt gekeken is op 

te merken dat Bavinchove 3 landbouwbedrijven heeft, Oxelaëre 2, en de andere dorpen 

slechts 1. De grafiek geeft aan dat, bijvoorbeeld, in het dorp Wemaers-Cappel meer gebouwen 

staan met een landbouwfunctie ten opzichte van het totale aantal aanwezige gebouwen in de 

dorpskern, in vergelijking met de rest van de dorpen.  
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Voor de economische functies van horeca, handelszaken, bedrijven en diensten zijn weinig tot 

geen gelijkenissen te vinden tussen de verschillende dorpen. Het grootste aandeel van deze 

functies is te vinden in Cassel. Wemaers-Cappel is het tegenovergestelde, waarbij geen enkele 

van deze functies voorkomen. Dit is te verklaren door de omvang van beide dorpen ten 

opzichte van elkaar. Bij de andere dorpen komen enkele handelszaken en horeca voor, maar 

dorpen als Noordpeene, Zuytpeene en Oxelaëre hebben geen bakker of slager in de dorpskern. 

Hierdoor zijn deze dorpen afhankelijk van de omliggende dorpen, zoals bijvoorbeeld Cassel, 

voor deze basisbehoeften.  

De openbare gebouwen in alle dorpen zijn vrij gelijklopend. Enkel het aandeel van Oxelaëre 

(2,5%) is iets hoger dan de rest. Wat deze openbare gebouwen zijn, komt in alle dorpen bijna 

op hetzelfde neer, namelijk gemeentehuizen en ruimtes voor gemeentelijke activiteiten. In elk 

dorp, buiten Wemaers-Cappel zijn ook scholen te vinden. Daarbij gaat het om kleuter- en 

lagere scholen. In Cassel is ook een middelbare school te vinden. De kinderen van de 

omliggende dorpen gaan naar deze school met de bus en zijn dus op die manier ook 

afhankelijk van Cassel. Bavinchove is het enige dorp in het studiegebied met een station.  

Cassel en Noordpeene zijn de enige dorpen met een museum en een kasteel. In alle dorpen 

staat een kerk, enkel Cassel heeft er twee. Cassel, Noordpeene en Oxelaëre hebben naast deze 

kerk ook nog verspreid in het dorp enkele kapelletjes staan. Voor de functie monumenten en 

molens zijn enkel gebouwen te vinden in Cassel.  

Voor wat de verdwenen bebouwing betreft, is het aandeel van Cassel het grootste met 25 

(bijna 3%) verdwenen gebouwen. In Bavinchove zijn twee gebouwen niet meer terug te 

vinden in de huidige dorpskern en in Noordpeene en Zuytpeene telkens één gebouw.  

4.1.4.2 De onderhoudstoestand van de bebouwing 

De vergelijking van de onderhoudstoestand van elk dorp met elkaar wordt weergegeven in 

onderstaande figuur 35.  
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Figuur 35: Vergelijking naar onderhoudstoestand tussen de verschillende dorpen (%) 

Bron: Eigen onderzoek 

 

Om de vitaliteit van de dorpen na te gaan, is gebruik gemaakt van de vernieuwingsindex zoals 

opgesteld door Sevenant (1998). Deze vernieuwingsindex geeft de verhouding weer van het 

aandeel nieuwbouw ten opzichte van het totale aantal gebouwen in dat dorp. De waarden 

hiervoor zijn te vinden in tabel 7 en worden ook weergegeven door de blauwe blokken in 

figuur 35. Daaruit is af te leiden dat Zuytpeene het hoogste aandeel (35%) aan nieuwbouw 

heeft in het dorp. Het is tevens ook het enige dorp in het studiegebied waar geen gebouwen 

voorkomen met een slechte onderhoudstoestand. Wemaers-Cappel en Noordpeene hebben 

ook nog een hoge vernieuwingsindex van respectievelijk 33% en 25%. Bavinchove heeft de 

laagste index met een aandeel van slechts 11%. Er kan dus besloten worden dat Zuytpeene het 

meest vitale dorp is en Bavinchove het minst.  

Op dezelfde manier is ook voor alle andere attribuutwaarden van de onderhoudstoestand een 

percentage berekend. Daaruit is af te leiden, dat ondanks dat Bavinchove het dorp is met het 

laagste aandeel aan nieuwbouw, het de hoogste score heeft voor bebouwing in goede 

onderhoudstoestand. Een lagere score op de vernieuwingsindex geeft daarom niet aan dat het 

dorp verouderd is. Tussen de andere dorpen zijn weinig opmerkelijke verschillen te vinden bij 

de goede onderhoudstoestand. Cassel kent het laagste aandeel van ongeveer 30%.  



73 

 

Zowel op vlak van aandeel in de nieuwbouw als aandeel van gebouwen in goede 

onderhoudstoestand, scoort Cassel vrij laag. Het grootste aandeel van Cassel is namelijk het 

aandeel van de gerestaureerde gebouwen. Dit aandeel van ongeveer 39% is tevens ook het 

hoogste in vergelijking met de andere dorpen. Bij de andere dorpen zijn geen grote 

verschillen te merken qua gerestaureerde gebouwen in de dorpskernen. De gerestaureerde 

gebouwen in Cassel bevinden zich, zoals reeds eerder aangegeven in punt 4.1.2.2, 

voornamelijk in het centrum van het dorp. De gebouwen zijn daar tegen elkaar aan gebouwd, 

wat de optie van restaureren bevoordeeld over nieuwbouw in de plaats zetten. Vaak hebben de 

gebouwen ook een historische waarde die behouden moet blijven voor de aantrekking van 

toeristen.  

Het aandeel van gebouwen in matige en slechte staat is vrij gelijklopend voor alle dorpen en 

schommelt rond respectievelijk 10% en 4%. Uitzondering hierop is, zoals eerder aangehaald, 

Zuytpeene waar geen gebouwen in slechte toestand zijn te vinden.  

4.1.4.3 De ouderdom van de bebouwing 

Ook een vergelijking tussen de ouderdom van de gebouwen voor elk dorp is gemaakt en 

voorgesteld in onderstaande figuur 36.  

 
Figuur 36: Vergelijking naar ouderdom tussen de verschillende dorpen (%) 

Bron: Eigen onderzoek 
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Cassel is het dorp met het grootste aandeel aan gebouwen gebouwd in de periode tot en met 

de 19
e
 eeuw (39%). Dit is gemakkelijk te verklaren doordat dit dorp een lange geschiedenis 

kent zoals in punt 2 is beschreven. Dat veel van deze gebouwen nu nog te vinden zijn in het 

dorp is reeds verklaard in punt 4.1.4.2. Doordat de gebouwen in de kern aan elkaar zijn 

gebouwd is het moeilijker deze zomaar te verwijderen en nieuwe in de plaats te brengen. Ook 

de historische achtergrond vraagt om het behoudt van deze gebouwen. Oxelaëre heeft met 

25% ook een vrij groot aandeel aan oude bebouwing terwijl bij de rest van de dorpen deze 

tussen de 5% en 14% ligt.  

Voor de gebouwen uit de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw zijn geen opmerkelijke verschillen te vinden 

tussen de verschillende dorpen. Bij de bebouwing die sinds 2005 is gebouwd, springen 

Noordpeene en Zuytpeene boven de andere dorpen uit met een aandeel van 5% ten opzichte 

van ongeveer 1% voor de rest. Dit toont aan dat deze twee dorpen nog steeds in verandering 

zijn en mogelijks zelfs uitbreiden. Het terreinwerk heeft ook aangetoond dat het voornamelijk 

jongere koppels of gezinnen zijn die in deze nieuwbouw (komen) wonen.  

4.1.5 De verspreide bebouwing 

Tussen de dorpskernen en in de onmiddellijke omgeving ervan zijn ook nog verspreid over 

het studiegebied gebouwen of clusters van gebouwen (kleine gehuchten) te vinden. Ook daar 

is de functie, onderhoudstoestand en ouderdom van onderzocht. Omdat ook hier de footprint 

van de gebouwen is opgenomen, is het moeilijk, door hun kleine omvang, een goede 

voorstelling in kaartvorm te geven van de onderzochte attributen. Om toch de spreiding van 

deze gebouwen duidelijk te maken is de functie van de bebouwing voorgesteld op 

onderstaande kaart (figuur 37, ook te vinden als bijlage 31). De landbouwbedrijven die in het 

gebied voorkomen zijn nogmaals als extra laag toegevoegd. Dit omdat aan de hand van het 

terreinwerk is duidelijk geworden dat de meeste landbouwbedrijven zich niet in de 

dorpskernen bevinden maar aan de buitenranden daarvan. Door ze als aparte laag nog extra 

toe te voegen wordt een goed beeld verkregen van waar deze landbouwbedrijven zich dan wel 

situeren.  

Om echter toch een beeld te krijgen van de opgenomen attributen van de verspreide 

bebouwing zijn tabellen gemaakt die elk van deze attributen weergeven. Op deze manier 

kunnen de verschillende gebouwen toch goed worden geanalyseerd.  
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Figuur 37: Verspreide bebouwing in het studiegebied 

Bron: Eigen onderzoek 

 

4.1.5.1 Functie van de verspreide bebouwing 

Het overgrote deel van de verspreide bebouwing wordt ingenomen door woningen (53%) en 

door landbouwbedrijven (37%) (tabel 9). De woningen bevinden zich voornamelijk in clusters 

verspreid over het gebied, terwijl de landbouwbedrijven meestal alleen voorkomen met er 

rond hun akkers. Naast een minimaal aantal van horeca (5), bedrijven (2) en stallingen (13) 

komen ook twee kastelen en een rusthuis voor die niet in een dorpskern zijn gelegen. 
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Tabel 9: Functie van de verspreide bebouwing 

Bron: Eigen onderzoek 

 
 

4.1.5.2 Onderhoudstoestand van de verspreide bebouwing 

Het grootste aandeel van de gebouwen zijn in goede onderhoudstoestand (42%) (tabel 10). 

Daarnaast komt ook nog veel nieuwbouw voor (21%). Dit kan gaan om zowel huizen, maar 

vaak gaat het ook om nieuwe loodsen, aan de landbouwbedrijven toegevoegd. De huizen bij 

deze landbouwbedrijven zijn meestal gerestaureerd of in goede staat, en door 

uitbreidingsredenen moesten nieuwe loodsen aan het erf worden toegevoegd. Het kleine 

aandeel (10%) van matig of slecht onderhouden bebouwing gaat vooral over huizen en ruïnes 

die in het gebied voorkomen. Het zijn vaak kleine verlaten woningen op grotere afstand van 

de dorpskeren die dan niet meer onderhouden worden.  

Tabel 10: Onderhoudstoestand van de verspreide bebouwing 

Bron: Eigen onderzoek 

 
 

4.1.5.3 Ouderdom van de verspreide bebouwing 

Bij de verspreide bebouwing zijn geen gebouwen gevonden die nog niet op de kadasterkaart 

voorkwamen (tabel 11). De gebouwen die gebouwd zijn in de periode tot en met de 19
e
 eeuw 

# %

woning 192 53,33

rusthuis 1 0,28

stalling 13 3,61

landbouwbedrijf 135 37,50

horeca 5 1,39

bedrijf 8 2,22

kasteel 6 1,67

totaal 360 100

Functie van de verspreide bebouwing

# %

nieuwbouw 78 21,67

goed 151 41,94

gerestaureerd 96 26,67

matig 15 4,17

slecht 20 5,56

totaal 360 100

Onderhoudstoestand van de verspreide bebouwing
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hebben een aandeel van 26%. Daarvan bevinden er zich veel op de landbouwbedrijven als 

woningen of op kruispunten van straten. De overige 74% zijn gebouwen uit de 20
ste

 en 21
ste

 

eeuw. Een patroon in de ligging van deze gebouwen is niet te vinden.  

Tabel 11: Ouderdom van de verspreide bebouwing 

Bron: Eigen onderzoek 

 
 

4.2 Luchtfoto-onderzoek 

De analyse van de bebouwing op de luchtfoto‟s voorgesteld, heeft geleid tot onderstaande 

tijdsdieptekaart (figuur 38).  

 
Figuur 38: Tijdsdieptekaart van de bebouwing in het studiegebied 

Bron: Eigen onderzoek 

 

# %

t.e.m. 19e eeuw 95 26,39

20e - 21e eeuw 265 73,61

totaal 360 100

Ouderdom van de verspreide bebouwing
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Op de tijdsdieptekaart (figuur 38) is te zien dat de bebouwing uit 1949 een overwicht heeft in 

het gebied. Dit overwicht vooral duidelijk merkbaar in het westen van het gebied. Daar komt 

veel verspreide bebouwing voor, zoals deze was te vinden op de luchtfoto‟s van dat jaar. De 

bebouwing in alle dorpskernen, gebouwd in ‟49, situeert zich vooral omheen de kerken van de 

dorpen. Opvallend is wel dat bij Oxelaëre het aandeel van gebouwen uit deze periode heel 

klein is. De verspreide bebouwing bestaat voor een groot deel uit landbouwbedrijven (zie punt 

4.1.5.1). Bij deze landbouwbedrijven zijn het vooral de woningen die uit deze tijdsperiode 

afstammen samen met enkele kleine stallen. Een veel voorkomend fenomeen dat te vinden 

was bij deze boerderijen is dat stallen die op de luchtfoto‟s van 1949 stonden, nu niet meer te 

vinden zijn op de satellietbeelden maar vervangen zijn door nieuwe loodsen uit recentere 

periodes.  

De periode tussen 1949 en 1957 brengt niet zoveel verandering in de bebouwing. In deze 

tijdspanne van 8 jaar zijn weinig nieuwe gebouwen bijgekomen. Enkel in en rond de dorpen 

Cassel en Bavinchove zijn enkele nieuwe gebouwen te vinden. Daarbij gaat het, voor de 

dorpskernen, vooral om uitbreidingen.  

De periode vanaf 1957 tot en met 1983 brengt echter wel opmerkelijke veranderingen in het 

landschap. Alle dorpskernen hebben te maken met uitbreidingen van bebouwing, met in 

Bavinchove en Oxelaëre de opvallendste toevoegingen. In Bavinchove heeft de bebouwing uit 

deze periode gezorgd voor een aaneensluiting van de eerder bebouwde clusters. Oxelaëre 

heeft deze opmerkelijke toevoeging te danken aan de bouw van het domein met 

appartementen, waar in punt 4.1.1.4 al werd over gesproken. Dit nieuwe domein werd in deze 

periode ook verbonden met de reeds oudere bebouwing rond de kerk. Cassel kent vooral 

uitbreidingen aan de rand van de toen aanwezige bebouwing uit eerdere periodes. Het 

driehoekige gele vlak, in het centrum van Cassel, is de middelbare school. Zuytpeene en 

Noordpeene kennen elk een toevoeging van gebouwen in het oosten van de dorpskern. De 

verspreide bebouwing, aangeduid uit deze periode, is vooral bij de landbouwbedrijven te 

situeren. De eerder besproken nieuwe loodsen die bij deze boerderijen gebouwd werden zijn 

dus voornamelijk dan toegevoegd. 

De laatste geanalyseerde periode is deze vanaf 1983 tot 2004. Bij de verspreide bebouwing 

zijn weinig tot geen nieuwe gebouwen op te merken. Het gaat vooral om nieuwe aanbouw aan 

de rand van de dorpen. Deze gebouwen zorgen enerzijds voor verbindingen tussen de al 

eerder te vinden bebouwing, en anderzijds voor uitbreidingen van de dorpskernen. Deze 
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uitbreidingen vormen dan nieuwe woonwijken. Het is daar dat de nieuwbouw besproken in 

punt 4.1.2 is te vinden. Wemaers-Cappel is het enige dorp dat sinds 1949 tot deze periode 

bijna geen uitbreidingen heeft gekend.  

4.3 Analyse van de relictenkaart 

Een vergelijking tussen de relictenkaart opgesteld door Larnoe et al. (1988) en de toestand in 

2004 aan de hand van de satellietbeelden van Google Earth, heeft geleid tot onderstaande 

nieuwe relictenkaart (figuur 39).  

 
Figuur 39: Relictenkaart van het studiegebied in 2004 

Bron: Eigen onderzoek 

 

Op de satellietbeelden van Google Earth zijn nog enkele puntrelicten te vinden in het 

landschap. In Noordpeene zijn nog drie circulaire sites met walgracht te herkennen. Twee 

daarvan hebben nog aanwezige bebouwing, bij één is de bebouwing verdwenen. Verder is in 

Noordpeene ook nog een vierkante site met walgracht te vinden. De drie sites waarvan de 

bebouwing nog aanwezig is, zijn de sites met omwalling zoals beschreven in punt 4.1.1.3. 

Ten zuidwesten van Bavinchove is ook een vierkante site met walgracht te herkennen waarbij 
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de gebouwen nog aanwezig zijn. Deze site is gelokaliseerd op de plaats waar één van de drie 

aanwezige landbouwbedrijven is te vinden (zie punt 4.1.1.1). De twee mottes die op de 

relictenkaart van Larnoe et al. (1988) zijn te vinden, zijn nog steeds op de satellietbeelden van 

Google Earth in 2004 te herkennen.  

Naast de eerder besproken puntrelicten zijn er ook nog relicten te vinden die bebouwing in 

gehuchtsverband weergeven. Dit soort van bebouwing wordt in twee categorieën 

onderverdeeld: bebouwing in gehuchtsverband en bebouwing in lineair gehuchtsverband. In 

het studiegebied is één lineair gehucht te vinden. Dit is het gehucht ten westen van 

Noordpeene en dit is ook duidelijk nog herkenbaar op de satellietbeelden. Van de bebouwing 

in gewoon gehuchtsverband waren er drie te vinden op de relicten kaart van Larnoe et al. 

(1988). Deze drie zijn nog steeds aanwezig in het landschap van 2004. Deze gehuchten 

hebben de naam (van west naar oost): „Ferme du Couvent‟, „Stuyver‟, en „Ferme de Casteel 

Veld‟ (IGN: topografische kaart Wormhout (Cassel), 2004).  

Voor de lijnrelicten werd enkel de perceelsrandbegroeiing onderzocht. Het eerste dat direct op 

te merken is, is dat veel van de perceelsrandbegroeiiing uit 1988 is verdwenen in het 

landschap van 2004. In de buurt van landbouwbedrijven is het grootste deel van de begroeiing 

gebleven maar bij de rest is er vooral sprake van verdwijning. Ook komt het voor dat vroegere 

perceelsrandbegroeiing is overgegaan in volledige bospercelen. Dit is duidelijk te merken in 

het westen van Cassel, alsook boven het bosoppervlak dat wordt voorgesteld op de relicten 

kaart van Larnoe et al. (1988). Dat veel van deze begroeiing is verloren gegaan heeft vooral 

invloed gehad op de aanwezigheid van de gesloten landschapscellen.  

De gesloten landschapscellen zijn in aandeel afgenomen. Er zijn nog delen van deze cellen 

terug te vinden op het terrein en de satellietbeelden, maar deze zijn beperkter geworden in 

omvang. De open landschapscellen zijn zo goed als gelijk gebleven. Het enige bos dat op de 

oorspronkelijke relictenkaart voorkwam, is nog steeds terug te vinden in het landschap van 

2004, maar is nu uitgebreid met nieuw bos, zoals hierboven werd aangegeven. Algemeen 

zelfs kan gesteld worden, aan de hand van de luchtfoto‟s (3.1.2) dat er een evolutie is 

gekomen waarbij steeds meer bos voorkomt in het landschap.  
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5. DISCUSSIE 

5.1 Evaluatie van het gebruik van Google Earth voor landschapsonderzoek 

5.1.1 De bruikbaarheid van de Google Earth streetview 

Om de bebouwing van de dorpen en hun omgeving te analyseren is een uitgebreide 

terreinkartering uitgevoerd. Er werd naar het studiegebied gegaan, daar werd de bebouwing 

geïnventariseerd door alle straten in het studiegebied af te gaan en één voor één de gebouwen 

te analyseren. De streetview functie in Google Earth plaats personen als het ware in de straten 

die worden bekeken en dus kan op deze manier ook de bebouwing worden bekeken. Omdat in 

het studiegebied voor een groot aantal straten de streetview goed was ontwikkeld (zie punt 

3.1.3, figuur 10), werd deze naar zijn bruikbaarheid geanalyseerd. Er werd nagegaan of de 

streetview functie het terreinwerk mogelijks kon vervangen voor landschappelijke of 

stedelijke studies. Hier werd vooral gekeken voor de analyse van de bebouwing in dorpen, 

omdat dit goed te vergelijken was met het hier uitgevoerde terreinwerk.   

Algemeen kan worden gesteld dat bij het terreinwerk de meeste gebouwen vrij eenvoudig te 

bezichtigen waren en de attributen gemakkelijk konden toegekend worden. Wanneer dan naar 

de streetview functie wordt gekeken van het gebied, valt op dat deze vooral een goede 

geheugensteun vormen naar later. Bij het digitaliseren van de bebouwing was het soms nodig 

bepaalde straten terug voor ogen te krijgen en daarbij was de streetview een handig apparaat. 

Om echter de streetview te gebruiken ter vervanging van het terreinwerk zijn er toch nog 

twijfels.  

Een eerste probleem waar men mee te kampen krijgt is, dat hoewel er voor een groot aantal 

straten een goed ontwikkelde streetview was, er toch ook missing links aanwezig waren in het 

studiegebied. Er blijven namelijk een aantal straten aanwezig waar de functie niet optimaal 

kan gebruikt worden. Er wordt wel naar deze straten gegaan, maar de 3D omgeving ontbreekt 

waardoor enkel het terreinoppervlak te zien is, met de gebouwen geprojecteerd op de grond. 

Het gaat hierbij vooral over kleinere straten en bepaalde landwegels. Dat is dan ook een eerste 

reden waarom de streetview het terreinwerk niet volledig kan vervangen. Er zouden teveel 

niet onderzochte zones overblijven waardoor geen volledige studie kan plaatsvinden.  

Een tweede reden is de kwaliteit van de streetview. Wanneer men zich door de straten 

beweegt, langsheen de huizen, krijgt men een goed beeld van de gevels. De beelden van de 
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streetview zijn echter langsheen een bepaalde as genomen. Het is dan ook niet mogelijk van 

deze as af te wijken. Daarom kunnen bepaalde zaken niet worden gezien. Dit kan vertekende 

of misleidende conclusies tot gevolg hebben. Een woning kan bijvoorbeeld een goede, 

verzorgde gevel hebben maar wanneer naar de achterkant of zijkant wordt gekeken, kan deze 

een ander beeld geven. Dit kan gemakkelijker worden onderzocht op het terrein, doordat men 

een grotere bewegingsvrijheid heeft, maar bij de streetview is deze echter beperkt.  

Daarom kan algemeen worden gesteld dat de streetview functie een handig apparaat is ter 

ondersteuning van landschappelijk onderzoek. Het is echter nog noodzakelijk terreinwerk te 

verrichten en alles ter plaatse te gaan bekijken. De streetview kan wel dienen als eerste indruk 

vóór het terreinwerk of als geheugensteun erna. Mogelijks kan hier in de toekomst nog 

verandering in komen door een betere uitwerking van de functie.  

Verder kan het ook gebruikt worden om bepaalde zaken gemakkelijk te presenteren. Wanneer 

foto‟s worden genomen is het altijd moeilijk om grotere gehelen voor te stellen. Door iemand 

de bevindingen voor te stellen aan de hand van de streetview, kan die persoon zich er een 

beter beeld bij vormen, dit dan samenhangend met de nodige uitleg.  

5.1.2 De combinatie van ArcMap en Google Earth 

Voor de verwerking van het terreinwerk en de andere bronnen is gebruik gemaakt van 

ArcMap 9.3. Daarbij werden twee afbeeldingen van Google Earth ingeladen in het 

programma. Dit om de voorstelling van de resultaten te vergemakkelijken en de nodige 

analyses te kunnen uitvoeren. De vraag is nu of dit omgekeerd ook kan. Onderzoek op het 

internet op de site van Google Earth (http://www.google.com/intl/nl/earth/index.html) geeft 

aan dat er een versie bestaat van Google Earth, waarbij gemakkelijk lagen uit ArcMap kunnen 

ingeladen worden in Google Earth. Dit is de Google Earth Pro versie, waarvan een gratis 7 

dagen proefversie wordt aangeboden. Een volledige versie kost echter $400 voor één jaar.  

Om dit uit te testen werd de proefversie geïnstalleerd en uitgeprobeerd. Door op de importeer 

functie van het programma te klikken kan gemakkelijk een ArcMap laag worden toegevoegd 

aan Google Earth. Het vraagt uiteraard om een passend projectiesysteem, maar zoals in punt 

3.2.2.1 werd aangetoond, was dit hier geen probleem. Er kunnen bij de proefversie echter 

slechts 100 attribuutwaarden van elke laag worden toegevoegd in Google Earth. Aangezien de 

meeste lagen meer dan 100 attribuutwaarden bevatten, werden enkel de eerste 100 

http://www.google.com/intl/nl/earth/index.html
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opgenomen. Ondanks deze onvolledigheid kon toch een goed beeld verkregen worden van 

wat hiermee kan gedaan worden.  

Een voordeel van het kunnen toevoegen van ArcMap-lagen in Google Earth is de 

gemakkelijke verspreiding van de gegevens. De meeste mensen kennen ondertussen de 

werking van Google Earth, meer dan deze van ArcMap. De aangemaakte lagen in Google 

Earth kunnen gemakkelijk worden opgeslagen en zo worden doorgegeven aan anderen.  

Ook de voorstelling van bepaalde resultaten kan op een duidelijke en dynamische manier 

gebeuren. Wanneer bijvoorbeeld aan een groep mensen uitleg moet worden gegeven over een 

bepaald studiegebied, kan dit gemakkelijk aan de hand van Google Earth. Er kan eenvoudig 

een overzicht gegeven worden van waar het studiegebied zich bevindt, om dan naar de juiste 

locatie in te zoomen. Zo kunnen mensen met weinig geografische achtergrond het 

studiegebied beter plaatsen in de ruimte. Ook wanneer verschillende studiegebieden worden 

besproken, kan gemakkelijk van het ene studiegebied naar het andere worden overgaan, 

waarbij de ligging van beide ten opzichte van elkaar ook duidelijk in beeld wordt gebracht. 

Dit geeft dus aan dat ArcMap lagen kunnen voorstellen in Google Earth een handig 

hulpmiddel kan zijn bij de voorstelling van de resultaten.  

5.2 Terugkoppeling van de veranderingen van bebouwing en landschapsrelicten 

5.2.1 De aanwezigheid van landbouwbedrijven buiten de dorpskernen 

Zoals uit het onderzoek naar de functie van de bebouwing van de dorpskernen en de 

verspreide bebouwing kon besloten worden, zijn de landbouwbedrijven vooral buiten de 

dorpskernen te vinden. Er komen wel enkele boerderijen voor in de dorpskernen maar deze 

bevinden zich vooral aan de rand. Bij de verspreide bebouwing is meer dan één derde van de 

bebouwing landbouwbedrijf. De vraag is nu of dit een uitzonderlijke situatie is, of als er nog 

dorpen te vinden zijn met dergelijke verspreidingspatroon.  

Antrop & Van Eetvelde (2008) bespreken in het werk „Mechanisms in recent landscape 

transformation‟ onder andere de veranderingen van het landschap op het lokale niveau. Ze 

hebben verscheidene case studies uitgevoerd waaronder een studie in Mont-Gauthier, 

Wallonië. Antrop & Van Eetvelde (2008) stellen dat wanneer de landbouw een 

schaalvergroting ondergaat, er minder, maar grotere boerderijen ontstaan. Vroeger waren 

boerderijen in het dorpscentrum gesitueerd, waar het moeilijk is om uit te breiden. Deze 
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uitbreidingen binnen de dorpskern met nieuwe gebouwen gaan ook in tegen de 

planningsregels om het rurale karakter van de dorpen te behouden. Daardoor worden 

boerderijen vaak verbannen uit het centrum en verplaatst buiten de dorpskom, dicht bij de 

akkers. Dit proces werd terug gevonden in Mont-Gauthier. Dit was een typisch agrarisch 

straatdorp waarvan de huizen nu vaak zijn omgebouwd tot woningen en hun landbouwfunctie 

hebben verloren. De actieve bedrijven bevinden zich nu in de perisfeer van het dorp. 

Antrop & Van Eetvelde (2008) komen dus tot dezelfde conclusies in Mont-Gauthier als het 

hier uitgevoerde onderzoek. In de dorpskernen van Noordpeene en Zuytpeene bijvoorbeeld 

zijn nog sporen terug te vinden van oude boerderijen of hoeves. Deze zijn nu omgebouwd tot 

woningen maar hun agrarische achtergrond is nog vaak te herkennen. Omdat deze hoeves in 

de dorpskern geen mogelijkheid hadden tot uitbreiding zijn er meer landbouwbedrijven te 

vinden buiten de dorpskernen dan erin. Op die manier bevinden deze landbouwbedrijven zich 

ook dichter bij de akkers, zoals ook in Mont-Gauthier het geval was.  

Deze landbouwbedrijven in de omgeving van de dorpen hebben ook invloed op het rurale 

karakter van het landschap (Kristensen et al., 2001). Kristensen et al. (2001) geeft namelijk 

aan dat het de landbouwers zijn die vorm geven aan het landschap zodat het aan hun noden 

voldoet. Landbouwers in Denemarken halen bepaalde landschapselementen, zoals 

bijvoorbeeld hagen, weg en veranderen het landgebruik van de gronden. Kristensen et al. 

(2001) noemt deze veranderingen „landschapsactiviteiten‟. Deze redenering kan ook gevolgd 

worden in het hier onderzochte studiegebied. Net als in Sønder Omme (Kristensen et al., 

2001) hebben de landbouwers invloed op de aanwezigheid van perceelsrandbegroeiingen. In 

beide gevallen worden deze vaak verwijderd om een aantal kleinere percelen samen te voegen 

tot één groot perceel. Het is dus duidelijk dat de landbouwers ook in de omgeving van Cassel 

en de andere bestudeerde dorpen, invloed hebben op het karakter van het landschap.  

5.2.2 Uitbreidingen en nieuwbouw in de dorpskernen 

Het hier uitgevoerde onderzoek liet naar voor komen dat in verschillende dorpen veel 

nieuwbouw is bijgekomen. Daarbij gaat het vaak vooral om uitbreidingen van de dorpen en 

geen vervangingen van bestaande bebouwing. Dit was te zien bij de bespreking van de 

onderhoudstoestand van de bebouwing in de dorpen (punt 4.1.2) en de tijdsdieptekaart (punt 

4.2). Waarom deze nieuwbouw en uitbreidingen zijn te vinden in de dorpen kon niet worden 

afgeleid uit het terreinwerk. Wat wel op het terrein was af te leiden, was dat het vooral jonge 
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koppels of jonge gezinnen zijn die in de nieuwbouw wonen. Een verklaring kan mogelijks 

gevonden worden in de groei van de bevolkingscijfers (punt 2.8).  

Figuur 7 geeft aan dat, ondanks dat er een daling is gekomen van de bevolkingsgrootte van 

alle dorpen, er terug een heropleving is ontstaan vanaf begin jaren ‟90 van de vorige eeuw. 

Het is ook ongeveer in deze periode geweest dat de aanwezige nieuwbouw is gebouwd. Op 

welke manier de relatie tussen beide is te trekken blijft echter onduidelijk. Een eerste 

hypothese geeft de relatie weer dat een bevolkingstoename vraagt om nieuwe ruimte in de 

dorpen. Kinderen van aanwezige gezinnen gaan op zoek naar beschikbare gronden in hun 

thuisdorp om in de buurt van de familie te blijven wonen. Een mogelijks andere hypothese 

gaat van een omgekeerde relatie uit. Omdat de nieuwbouw meestal in wijkniveau is 

ingepland, kan het zijn dat deze door bepaalde firma‟s zijn opgericht om daarna te verkopen 

of verhuren. Hiervan was een voorbeeld te vinden in Cassel. Daar is een cluster van een zestal 

nieuwbouw gebouwen te vinden, geleverd door een firma uit de buurt. De aanwezigheid van 

deze nieuwe gebouwen zorgt dan voor een stijging in de bevolkingsgrootte. Het is ook aan 

deze tweede hypothese dat hier voorkeur wordt gegeven door het gedane terreinwerk.  

De analyse naar de ouderdom van de bebouwing in de dorpskernen (punt 4.1.3) geeft aan dat 

er zich nog steeds nieuwe ontwikkelingen voordoen in de dorpen. Er worden nog steeds 

gronden beschikbaar gesteld voor nieuwbouw. Dit wijst er dus op dat de dorpen niet aan het 

leeglopen zijn en er nog een aantrekking is voor jongere mensen om in deze dorpen te wonen, 

ondanks het vaak lage aandeel aan basisfuncties zoals bakkers en slagers.  

Een andere verklaring wordt gegeven door Antrop & Van Eetvelde (2008). Zij geven aan dat 

traditionele nederzettingen zich op veilige plaatsen bevinden waar ze beschermd zijn van 

wind, zon en regen. Vandaag de dag is dit niet meer primerend en wordt vooral gezocht naar 

plaatsen met een mooi uitzicht, op heuvels, aan de rand van de dorpen. Van dergelijke nieuwe 

nederzettingen zijn voorbeelden te vinden in Cassel. In het zuiden van de dorpskern is de 

afgelopen 20 tot 30 jaar een nieuwe wijk gebouwd. Deze wijk is gebouwd op een helling 

waardoor de huizen naar het zuiden toe steeds lager in het landschap voorkomen. Hierdoor 

krijgen de meeste huizen een mooi uitzicht op het landschap. Het zoeken naar mooie 

omgevingen, zoals aangegeven door Antrop & Van Eetvelde (2008) kan dus daar ook een 

reden zijn van de aanwezige nieuwbouw.  
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5.2.3 Traditioneel versus nieuw landschap 

Traditionele landschappen worden gezien als landschappen met een duidelijke identiteit, die 

in de loop daar jaren weinig tot geen veranderingen hebben ondergaan (Antrop, 2005). Deze 

landschappen zijn echter de laatste decennia onderhevig geweest aan grote veranderingen. 

Door de opkomst van urbanisatieprocessen, de nood aan bereikbaarheid tot een site en een 

trend van globalisering ontstaan nieuwe landschappen (Antrop, 2005). Bij Hersperger & 

Bürgi (2009) zijn het de urbanisatie, intensificatie van de landbouw en de vergroening die 

zorgen voor het verdwijnen van het traditionele landschap. Ook Van Eetvelde & Antrop 

(2004) geven aan dat veranderingen onder andere ook door intensievere landbouw kunnen 

plaatsgrijpen. Een vierde factor die door Antrop (2005) wordt aangegeven zijn de rampen die 

een gebied kunnen doen wijzigen. De hieruit ontstane nieuwe landschappen ondergaan een 

afname in hun diversiteit, hun coherentie en hun identiteit (Van Eetvelde & Antrop, 2004; 

Antrop 2005). 

In het hier bestudeerde studiegebied kunnen sporen terug gevonden worden van een overgang 

naar intensievere landbouwproductie. De analyse van de luchtfoto‟s en de satellietbeelden van 

Google Earth, geeft aan dat bepaalde kleine percelen nu zijn samengenomen om grotere 

perceelblokken te vormen. De sporen van deze kleine percelen zijn nog als kleurverschillen te 

vinden binnen de grote percelen.  Dit komt omdat deze percelen vaak gescheiden waren door 

grachten of houtkanten die nu verdwenen zijn maar hun sporen hebben achtergelaten. Dit 

verlies aan perceelsrandbegroeiing werd ook reeds aangetoond bij de analyse van de 

relictenkaart (punt 4.3).  

Verder zijn ook sporen te vinden van urbanisatie van de nederzettingen. De dorpen worden 

geleidelijk groter door de aanbouw van nieuwe woningen aan de rand van de dorpskern. Dit 

geeft de dorpen een ander karakter. Het rurale karakter van de dorpen dreigt hierdoor verloren 

te gaan. Het meeste van deze nieuwbouw is echter geen vervanging van de aanwezige 

bebouwing waardoor de oudere bebouwing met hun historische waarde toch aanwezig 

blijven.   

Om echter te spreken van een volledige omschakeling van een traditioneel landschap naar een 

nieuw landschap in het studiegebied is nog verder onderzoek nodig.  Zoals aangegeven door 

Van Eetvelde & Antrop (2004) en door Antrop (2005) is het de samenwerking van 

verschillende factoren die voor deze veranderingen zorgen. De nadruk lag hier vooral op de 

veranderingen van de bebouwing in de dorpen en de omgeving, maar specifieke 
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veranderingen in landgebruik en bereikbaarheid van de dorpen werden niet in detail 

onderzocht. Als ook de snelheid van deze veranderingen wil gevonden worden moet 

uitgebreide historische data worden onderzocht (Schneeberger et al., 2006). Een verdere 

studie naar deze drijvende krachten en hun invloed op het landschap kan dan meer uitsluitsel 

brengen.  

5.3 Mogelijkheden tot verder onderzoek 

De analyse aan de hand van verscheidene bronnen en terreinwerk legden vooral de nadruk op 

de bebouwing in het studiegebied. Naast de bebouwing zijn echter nog andere zaken die ook 

veel kunnen vertellen over de evolutie van de dorpen en de omgeving.  

Een eerste is een onderzoek naar het aanwezige wegenpatroon tussen en in de dorpen. Een 

mogelijke manier van onderzoek wordt gegeven door een Zwitsers-geograaf Erik Vion. Vion 

(1989) heeft het wegenpatroon onderzocht tussen verschillende dorpen in het westen van 

Zwitserland. Hierbij deelde hij het wegennet in drie types van wegen: lokale 

(landbouwfunctie), regionale (wegen die dorpen overslaan) en supra-regionale wegen. Door 

deze indeling te maken over verschillende periodes in de tijd, kan een evolutie in het 

wegennet worden onderzocht. Ditzelfde zou kunnen gedaan worden voor het wegennet in het 

hier bestudeerde studiegebied.  

Verder kan ook het landgebruik in de omgeving van de dorpen worden onderzocht. Dit kan 

mogelijks belangrijke resultaten opleveren door de aanwezigheid van de vele 

landbouwbedrijven rondom de dorpskernen. Daaraan gekoppeld kan ook de perceelstructuur 

van de landbouwgronden worden geanalyseerd. Omdat het gebied zich in het houtland 

bevindt, waren vroeger veel percelen omgeven door hagen en lage struiken. De analyse van 

de relictenkaart (punt 4.3) gaf al aan dat veel van deze houtkanten nu zijn verdwenen maar 

een meer gedetailleerde studie kan meer resultaten hieromtrent geven.  

Ook de gebruikte methode met behulp van Google Earth kan nog verder bestudeerd worden. 

Er zullen ongetwijfeld nog verdere evoluties gebeuren met het programma dus hier kan 

mogelijks nog meer gebruik van gemaakt worden in het landschappelijk onderzoek. Ook de 

evoluties omtrent de combinatie van GIS en Google Earth (punt 5.1.2) is interessant om in de 

gaten te houden.  
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6. CONCLUSIE 

Het onderzoek naar de ontwikkelingen van de nederzettingen van en rond Cassel heeft 

aangetoond dat er een aantal zaken zijn gewijzigd de afgelopen jaren en decennia. Dit kan 

besloten worden door de gedetailleerde terreinkartering die heeft plaatsgevonden. De 

bebouwing van de dorpskernen werden naar functie, onderhoudstoestand en ouderdom 

onderzocht en vergeleken. Daaruit valt te besluiten dat wonen in alle dorpen de voornaamste 

functie inneemt, met daarop gevolgd het aandeel van de stallingen. Tussen de andere functies 

zijn meer verschillen te vinden dorp per dorp. Cassel heeft de meeste variëteit aan functies en 

Wemaers-Cappel heeft te maken met het omgekeerde. Opvallend is echter de afwezigheid van 

bakkers en slagers, die instaan voor enkele basisbehoeften van de mens, in Noordpeene, 

Zuytpeene en Oxelaëre, wat wijst op afhankelijkheid naar de omgeving toe van de inwoners. 

Cassel heeft te maken met een beperkt aandeel van verdwijning of verwijdering van 

gebouwen. Bij de andere dorpen gaat dit slecht om één of twee gebouwen. Eerder dan 

verdwijnen, komen steeds nieuwe gebouwen bij in alle dorpen. Deze worden meestal in 

wijkniveau of clusters gebouwd op nieuwe verkavelingen. Vooral in Zuytpeene, Noordpeene 

en Wemaers-Cappel is sprake van een grote aanwezigheid van nieuwbouw. Zuytpeen is ook 

tevens het enige dorp met geen enkel gebouw in slechte onderhoudstoestand. Het grootste 

aandeel van alle bebouwing in de dorpen is in goede staat. Cassel heeft het grootst aantal 

gerestaureerde gebouwen, maar is ook het oudste dorp in het studiegebied. Dit was te merken 

door het onderzoek naar de ouderdomstoestand, waarbij de bebouwing in Cassel voor een 

derde uit gebouwen bestaat die voor de 20
ste

 eeuw zijn gebouwd. De andere dorpen hebben 

overwegend gebouwen uit de 20
ste

 eeuw tot 2004. Noordpeene en Zuytpeene hebben het 

hoogste aandeel van nieuwbouw jonger dan 2005. Waarom in deze, over het algemeen, kleine 

dorpen toch nog nieuwe ontwikkelingen voorkomen, kan mogelijks het gevolg zijn van een 

toename in de bevolkingsgrootte van de verschillende dorpen. Het zijn dan vooral jongere 

koppels of gezinnen die in deze woningen hun intrek nemen. Deze jongeren kiezen dan juist 

deze dorpen en locaties door de aanwezigheid van mooie uitzichten en natuurlandschappen.  

Naast de bebouwing in de kernen was het de vraag of de omgeving op een gelijkaardige 

manier evolueerde en wat de gelijkenissen of verschillen dan juist zijn. Het aller belangrijkste 

dat daarbij kan worden besloten is dat landbouwbedrijven zich niet in de dorpskernen situeren 

maar aan de rand en in de verspreide omgeving tussen de dorpen. Dit omdat daar meer 

uitbreidingsmogelijkheden zijn en de bedrijven zich dichter bij de akkers bevinden. Deze 

landbouwbedrijven bestaan voor het grootste deel uit gerestaureerde woningen met nieuwe 
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stallingen en loodsen. Daarnaast zijn nog kleine gehuchten of clusters van woningen te vinden 

in de omgeving van de dorpen. Ook daar zijn nieuwe ontwikkelingen te merken aan de hand 

van kleine uitbreidingen.  

Een vergelijking van het huidige studiegebied met de relictenkaart opgesteld door Larnoe et 

al. (1988) liet enkele opmerkelijke trends naar voren komen. De puntrelicten op de kaart van 

Larnoe et al. (1988) voorgesteld, worden ook grotendeels teruggevonden op de 

satellietbeelden van Google Earth en op het terrein. De grootste veranderingen hebben 

plaatsgegrepen bij de lijnrelicten. Veel van de vroegere perceelsrandbegroeiing is nu 

verdwenen waardoor ook de geslotenheid van bepaalde landschapscellen is afgenomen. 

Verder viel het ook op dat de aanwezigheid van bossen is toegenomen in het gebied, en het 

bosperceel dat als relict is opgenomen op de relictenkaart van 1988 nog steeds te herkennen is 

in het huidige landschap.  

De veranderingen in het landschap konden ook uit de analyse van de luchtfoto‟s en 

satellietbeelden worden afgeleid. Het hoofddoel van dit onderzoek was echter een 

tijdsdieptekaart opstellen van de bebouwing voor de perioden 1949 – 1957 – 1983 – 2004. Uit 

deze studie kan geconcludeerd worden dat er veel bebouwing te vinden is afkomstig uit de 

periode voor 1949. Daarna hebben nog enkele uitbreidingen van de dorpskernen 

plaatsgevonden waarbij de grootste uitbreiding te situeren is in de periode ‟57 – ‟83. Deze 

uitbreidingen zorgden vooral voor eenmaking van verschillende clusters van bebouwing in de 

kernen. De latere uitbreidingen (na 1983) zijn vooral aan de rand van de dorpskernen te 

vinden. Het zijn deze gebouwen die onder andere als nieuwbouw zijn opgenomen tijdens de 

terreinkartering.  

De streetview functie van Google Earth zorgt ervoor dat mensen zich virtueel in het gebied 

bevinden. Een onderzoek naar de bruikbaarheid hiervan kwam vooral tot de bevinding dat 

deze functie als voorstellingswijze veel potentieel in zich heeft. Door de missing links en 

soms mindere kwaliteit van de data, kan het zeker geen volledig terreinwerk overnemen. Het 

kan wel dienen als geheugensteun bij bepaalde locaties en is zeker goed bruikbaar als 

voorstellingswijze, gecombineerd met gegevens uit GIS projecten.  
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8.5 Bijlage 5: Topografische kaart van 1958 (schaal 1/25.000) 
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8.6 Bijlage 6: Topografische kaart Wormhout (Cassel) 2004 
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8.27 Bijlage 27: Ouderdom van de bebouwing in Wemaers-Cappel 

 



120 
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