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1. INLEIDING 

 

1.1. Onderwerp en relevantie van het onderzoek 

 

Toponiemen kunnen eenvoudigweg omschreven worden als ‘plaatsnamen’. Het zijn de 

eigennamen die wij geven aan landschappelijke elementen zoals nederzettingen, wegen, 

bruggen, waterlopen, bossen, weiden, akkers enz. met het doel deze te onderscheiden en te 

lokaliseren. Voor toponymisch onderzoek kan gesteund worden op diverse bronnen 

waaronder topografische en kadastrale kaarten en oude pacht- en landboeken. Toponiemen 

dragen op verschillende vlakken bij tot onze kennis. Ze verschaffen onder andere informatie 

over de landschapsontwikkelingen, de taalevoluties, de nederzettingsgeschiedenis en de 

archeologie en bieden daarnaast een inzicht in het leven en de gebruiken van onze voorouders. 

Plaatsnamen werden en worden namelijk niet willekeurig gekozen. Ze hebben steeds een 

bepaalde betekenis en zijn typisch voor een specifieke periode en/of streek. Toponiemen 

spelen dus niet enkel een rol in de toponymie of plaatsnaamkunde, maar zijn bovendien ook 

waardevol op interdisciplinair vlak vanwege de informatie die ze bevatten over ontginningen, 

percelering, bodemgesteldheid en -bezetting, hoogteligging, vroegere gebruiken, sociale 

verhoudingen, enz. Bijgevolg zijn ze bruikbaar binnen vakgebieden als de landbouw- en 

nederzettingsgeschiedenis, de archeologie, de historische geografie, de taalgeografie en de 

volkskunde (Lindemans, 1925; De Wit, 1957; Berkel van & Samplonius, 1995; Beijers & 

Bussel van, 1996; Antrop, 2007).  

 

Deze masterscriptie tracht aan de hand van een case studie met betrekking tot een 

studiegebied gelegen binnen de gemeentes Moerbeke, Stekene en Sinaai, de relatie te 

achterhalen tussen toponiemen en het landschap waarnaar ze verwijzen. Dit onderwerp sluit 

aan bij het onderzoeksproject "“Prehistoric settlement and land-use systems in Sandy Flanders 

(NW Belgium): a diachronic and geo-archaeological approach". Dit project ving aan in 2008 

en heeft als doel het achterhalen in welke mate het paleolandschap een invloed heeft gehad op 

de keuze van de prehistorische nederzettingen en exploitatie binnen Zandig Vlaanderen 

(http://cartogis.ugent.be, 15 juli 2011). In het kader van dit project werd door Ilke Werbrouck 

gestart met een doctoraatsonderzoek, en werd voor de onderzoeksregio een groot aantal 

toponiemen verzameld op basis van literatuur en cartografische bronnen. De verzamelde 

dataset werd als basis gebruikt voor deze masterscriptie en werd gecontroleerd en verder 

aangevuld.  
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1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen 

 

De opzet van dit onderzoek is achterhalen of toponiemen en hun betekenis in relatie staan tot 

het landschap waarop ze betrekking hebben en dit voor een studiegebied gelegen binnen de 

gemeentes Moerbeke, Stekene en Sinaai. Deze algemene doelstelling leidt tot enkele 

onderzoeksvragen waarop deze scriptie een antwoord tracht te bieden.  

In eerste instantie moeten de toponiemen binnen het studiegebied verzameld, gelokaliseerd en 

verklaard worden teneinde hun relatie tot het landschap te kunnen bepalen. Hieruit rijst de 

vraag welke bronnen geschikt zijn voor dergelijk toponymisch onderzoek, welke informatie 

zij kunnen bieden en met welke problemen er rekening moet gehouden worden bij hun 

interpretatie. Het is belangrijk te vermelden dat voor dit onderzoek geen vast tijdskader is 

vastgelegd met betrekking tot de verzameling van de toponiemen. De oudste cartografische 

bron dateert uit de 17e eeuw, maar ook oudere attestaties worden vermeld en gebruikt bij de 

verklaring.  

Het landschap, waarvoor de relatie tot de toponiemen onderzocht wordt, is zeer dynamisch en 

voortdurend onderhevig aan veranderingen, die sinds het begin van de sedentaire levenswijze,  

mede het gevolg zijn van menselijke ingrepen (Antrop, 2007). In het kader van deze scriptie 

is het dan ook belangrijk te weten hoe het landschap binnen het studiegebied geëvolueerd is 

om te bepalen in welke mate dit impact heeft gehad op de aanwezige toponiemen. Voor het 

landschappelijk onderzoek werd wel een specifieke periode afgebakend aangezien het aantal 

cartografische bronnen, die het landschap op een duidelijke manier weergeven, eerder beperkt 

zijn. De Kabinetskaart van de Ferraris wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de 

beschrijving van de landschapsevolutie. Hierdoor kan de onderzoeksvraag gespecificeerd 

worden tot welke evolutie het landschap binnen het studiegebied ondergaan heeft sinds de 18e 

eeuw.  

De uiteindelijke doelstelling van deze scriptie, namelijk het bepalen van de relatie tussen 

toponiemen en het landschap, kan opgesplitst worden in enkele specifieke onderzoeksvragen 

met name wat is de relatie tussen toponiemen en het historische landschap, bestaat deze 

oorspronkelijke relatie nog steeds tussen het huidige landschap en de nog aanwezige 

toponiemen, wat is de relatie tussen de verdwenen toponiemen en het huidige landschap en 

worden toponiemen ook op een alternatieve manier gebruikt?  

Tenslotte tracht deze scriptie eveneens een antwoord te geven op de vraag wat de mogelijke 

oorzaken en beïnvloedende factoren zijn voor het verdwijnen van toponiemen. 
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1.3. Structurele opbouw van de masterproef 

 

In voorafgaande inleiding werden onderwerp, relevantie, doelstelling en onderzoeksvragen 

van de scriptie besproken. In een tweede hoofdstuk zal het studiegebied specifieker gesitueerd 

worden en zal ook aandacht besteed worden aan zijn landschappelijke, bodemkundige en 

geomorfologische eigenschappen. Het derde hoofdstuk geeft een antwoord op de eerste 

onderzoeksvraag met een beschrijving van de bijdrage en problemen van de belangrijkste 

literaire en cartografische bronnen die werden aangewend bij de lokalisatie en verklaring van 

de toponiemen in het studiegebied. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de 

methodologie met aandacht voor de verschillende stappen in het onderzoek en de hiervoor 

aangewende methoden en technieken. De drie daaropvolgende hoofdstukken betreffen de 

resultaten van het onderzoek en een antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. In een eerste 

deel wordt een overzicht gegeven van de toponiemen binnen het studiegebied, hun evolutie op 

het vlak van spelling en locatie op kaart en hun mogelijke verklaringen. Een tweede deel richt 

zich tot de landschappelijke veranderingen en evoluties die zich hebben voorgedaan in het 

studiegebied vanaf de Kabinetskaart van de Ferraris. Deze bespreking is noodzakelijk als 

aanleiding naar het hoofdstuk waarin de resultaten worden besproken voor de relatie tussen 

toponiemen en het landschap en waarbij landschapsveranderingen een mogelijke oorzaak 

kunnen zijn voor wijzigingen, verdwijningen en nieuwe verschijningen van toponiemen op 

kaart. Hierna volgt de discussie waarin wordt ingegaan op de resultaten en enkele 

tekortkomingen van het onderzoek. Er wordt geëindigd met een conclusie waarin de 

antwoorden op de onderzoeksvragen bondig samengevat worden.   
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2. SITUERING VAN HET STUDIEGEBIED 

 

2.1 Geografische situering 

 

Het studiegebied is bij benadering 34 km² groot en bevindt zich in het noordoosten van de 

provincie Oost-Vlaanderen. Het ligt hoofdzakelijk verspreid over drie gemeentes met name 

Stekene, Moerbeke en Sinaai (Figuur 1). Eén toponiem ligt op het grondgebied van Eksaarde, 

een deelgemeente van Lokeren. 

 
Figuur 1: Situering studiegebied 

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1997-1998, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 

14/7-8); gemeentegrenzen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Stekene, 04/04/2011; http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaai, 

04/04/2011; http://nl.wikipedia.org/wiki/Eksaarde, 04/04/2011); eigen bewerking 

 

Het studiegebied is gelegen op een overgang van diverse landschappelijke, geomorfologische 

en bodemkundige eenheden, die worden gekenmerkt door specifieke eigenschappen van het 

substraat, het reliëf, de bodem en zijn gebruik, enz. Het zijn deze eigenschappen die het 

landschap bepalen en zodoende ook de toponiemen die eraan gegeven worden. In dit 

hoofdstuk wordt een korte omschrijving gegeven van deze landschappelijke, 

geomorfologische en bodemkundige eenheden, wat toelaat de voorkomende toponiemen 

binnen een breder landschappelijk kader te onderzoeken. 
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2.2   De landschappelijke eenheden binnen het studiegebied 

 

Volgens de kaart “Traditionele landschappen van het Vlaamse Gewest” liggen binnen het 

studiegebied vijf traditionele landschappen. Van noord naar zuid gaat het om de Zeeuwsch-

Vlaamse polders ten oosten van het kanaal Gent-Terneuzen, de grote dekzandrug van 

Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal Gent-Terneuzen, de Moervaartvallei, het Land 

van Waas en het Straatdorpengebied van Lokeren (Figuur 2).  

 
Figuur 2: Traditionele Landschapseenheden 

Bron: Traditionele Landschappen van het Vlaamse Gewest (Antrop et al., 2002); gemeentegrenzen 

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Stekene, 04/04/2011; http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaai, 04/04/2011; 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eksaarde, 04/04/2011); eigen bewerking. 

 

Deze verschillende eenheden worden gekenmerkt door zowel typische fysische als 

cultuurlandschappelijke kenmerken die zich ontwikkelen doorheen de tijd onder invloed van 

een veranderende politiek, cultuur en technologie (Antrop, 2007). De fysische en culturele 

eigenschappen worden voor de verschillende eenheden afzonderlijk besproken met 

uitzondering van de Zeeuws-Vlaamse polders om die reden dat binnen dit landschap geen 

toponiemen gelegen zijn.  Het grootste deel van het studiegebied wordt ingenomen door de 

Moervaartdepressie en de dekzandrug waarbinnen zich dan ook het grootste aantal 

gedigitaliseerde toponiemen bevindt.  
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2.2.1 De grote dekzandrug Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal Gent-Terneuzen 

 

Deze dekzandrug vormt samen met deze ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen het oost-

west georiënteerde dekzandruggencomplex van Maldegem-Stekene. Dit complex is enkele 

kilometers breed en meer dan 100 km lang en bestaat uit een reeks westzuidwest-

oostnoordoost georiënteerde stuifzandruggen. Hoewel gesproken wordt van een rug is het 

hoogteverschil met de omgeving slechts enkele meters en het vormt dan ook voornamelijk 

een dominant element binnen het microreliëf van het studiegebied (Sanders et al., 1989; 

Sevenant et al., 2002). Typerend voor de bewoning zijn de losse gehuchten, uitgerokken 

langsheen de wegen, en de lintbebouwing. Ook enkele hoeven liggen hier en daar verspreid 

tussen de akkers. Op de zeer droge stuifzandruggen komt voornamelijk bos voor (Sanders et 

al., 1989). De afwisseling tussen deze boscomplexen en de hiertussen gelegen bebouwing, 

meestal in de vorm van dorpen, creëert een mozaïeklandschap van gesloten en open ruimten 

(Sanders et al., 1989; N.N., 2005).  

 

2.2.2 De Moervaartdepressie 

 

De overgang van de dekzandrug naar de Moervaartdepressie verloopt via een opvallende 

steilrand. De depressie zelf is breed en vlak en wordt gekenmerkt door een uitgesproken 

microreliëf (Sevenant et al., 2002). De Moervaartvallei werd ooit gedomineerd door 

moerassige weiden die enkel geschikt waren als hooiland. De omzetting naar akkerland is een 

redelijk recent fenomeen, sinds 1950, mogelijk gemaakt door het grootschalig beheer van 

pompgemalen (http://www.heidebos.be, 16 april 2011). Nu is het bodemgebruik er een 

afwisseling van open akker- en weiland met verspreide bosjes, hoofdzakelijk populieren, die 

belangrijke blikvangers zijn. Langs de waterlopen komen permanente graslanden voor met 

een historisch karakter en binnen het studiegebied zijn ook relicten van eendenkooien terug te 

vinden (Bourgeois, 2009; Vermeersch & Decleer, 2009). De bewoning is hier zeer gering en 

bevindt zich voornamelijk aan de randen van de depressie die zelf vanwege de 

overstromingen niet geschikt is voor bewoning (Sanders et al., 1989) 

 

2.2.3 Het Land van Waas 

 

Slechts een zeer klein deel van de onderzoeksregio behoort tot het Land van Waas. Het gaat 

om een zone ten zuiden en ten noorden van de Moervaartdepressie in het uiterste oosten van 
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het studiegebied. Het Land van Waas wordt gekenmerkt door een vlakke tot lichtgolvende 

topografie en een grote differentiatie van de bodem. Dit leidt tot een niet uniform landschap 

bestaande uit onder andere bolle akkers, weilanden, bosfragmenten en het typische 

coulissenlandschap in het noordelijke deel. Het nederzettingstype is er hoofdzakelijk 

lintbebouwing (N.N., 2005).  

 

2.2.4 Het Straatdorpengebied van Lokeren 

 

Dit landschap bevindt zich in het uiterste zuidwesten van het studiegebied en wordt enkel 

vermeld vanwege het hierbinnen gelegen toponiem Moermansdonck. Het gaat om een vrij 

vlak landbouwgebied waarin het sterk verstedelijkte weefsel getypeerd wordt door 

lintbebouwing (Antrop et al., 2002).  

 

 

2.3 De geomorfologische eenheden binnen het studiegebied 

 

De geomorfologie van het studiegebied kan afgeleid worden van de “Geomorfologische kaart 

van België” op schaal 1/50.000 (De Moor & Heyse, 1989, kaartbladen Langelede 14/3, 

Stekene 14/4, Zeveneken 14/7 en Lokeren 14/8). Binnen het studiegebied bevinden zich drie 

morfologische hoofdeenheden, namelijk het Vlaamse Valleilandschap, het Cuestalandschap 

van het Land van Waas en de zuidelijke uitlopers van de Scheldepolders (De Moor, 1995). 

Enkel de Vlaamse Vallei wordt verder besproken, gezien de gedigitaliseerde toponiemen zich 

louter binnen deze eenheid situeren.  

De Vlaamse Vallei maakt deel uit van de Vlaamse zandstreek en de hoogte schommelt er 

tussen ongeveer +3 en +8m (Sanders et al., 1989; De Moor, 1995). De vorming van deze 

vlakke en laaggelegen vallei vindt haar oorsprong tijdens de Elster-ijstijd, tussen ruwweg 

470.000 en 420.000 jaar geleden. Gedurende dit glaciaal daalde het zeepeil waardoor de 

rivieren van het Scheldebekken zich konden insnijden in het tertiair substraat. Tijdens het 

daaropvolgende Holstein-interglaciaal steeg het zeepeil opnieuw waardoor de zee kon 

binnendringen in de uitgesneden valleien en deze opgevuld werden met fluviatiele 

sedimenten. De Saale-ijstijd zorgde opnieuw voor een sterke daling van het zeeniveau wat tot 

een verdere en intense insnijding van de rivieren leidde. Hierdoor ontstond een grote 

depressie, de Vlaamse Vallei, die tijdens de stijging van de zee, gedurende het Eem-
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interglaciaal, opnieuw grotendeels werd opgevuld met fluviatiele, mariene en estuariene 

sedimenten (Goossens, 1984, p. 147-148; Sevenant et al., 2002, p. 38).  

Binnen dit valleilandschap kan een zeker microreliëf waargenomen worden bestaande uit 

grote asymmetrische zandruggen, van elkaar gescheiden door parallelle depressies (Gysels et 

al., 1993, p. 247). Eveneens komen rivier- of landduinen voor die ontstaan zijn in het 

Tardiglaciaal toen het opvullingsvlak van de Vlaamse Vallei werd aangetast door 

rivierinsnijdingen en windwerking (Sevenant et al. 2002, p. 38).  Dit microreliëf bepaalt de 3 

morfologische subeenheden die binnen het studiegebied onderscheiden kunnen worden. Het 

gaat om de dekzandrug van Lembeke-Stekene, de Moervaartvallei en het hellingsvoetvlak van 

Sinaai (Figuur 3). 

 
Figuur 3: Geomorfologische eenheden 

Bron: Geomorfologische kaart van België 1/50.000 (De Moor & Heyse 1989, Kaartbladen Stekene 14/4, 

Langelede 14/3, Zeveneken 14/7, Lokeren 14/8); gemeentegrenzen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Stekene, 

04/04/2011; http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaai, 04/04/2011; http://nl.wikipedia.org/wiki/Eksaarde, 04/04/2011); 

eigen bewerking 

 

2.3.1 De dekzandrug van Lembeke-Stekene 

 

Deze eenheid omvat het oostelijke gedeelte van de dekzandrug Maldegem-Stekene en wordt 

in het studiegebied begrensd door de Scheldepolders in het noorden en de Moervaartdepressie 
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in het zuiden. De dekzandrug werd gevormd aan het einde van de Weichsel- ijstijd, toen de 

Vlaamse Vallei bijna volledig werd opgevuld met grote hoeveelheden eolisch dekzand en 

fluviatiele afzettingen die met de smeltwaters terechtgekomen waren in de rivieren en daar 

bezonken. De extreme droogte die op de opvulling volgde, resulteerde in een stijging van de 

eolische activiteit en een daling van de fluviatiele. Het was in deze periode dat de oudste 

dekzanden werden afgezet waartoe ook het dekzandruggencomplex van Maldegem-Stekene 

behoort (Goossens, 1984; Vermeersch & Decleer, 2009). Deze rug is asymmetrisch van vorm 

met een steil hellende zuidflank en een zwakhellende noordflank. De hoogte van de rug 

varieert van +4 tot +8 m en de top wordt gekenmerkt door een microreliëf van ruggen en 

depressies (De Moor, 1995, Sanders et al., 1989). 

 

2.3.2 De Moervaartdepressie 

 

De Moervaartvallei bestaat uit een brede, zeer vlakke depressie, gelegen op een gemiddelde 

hoogte van +3,5 m, ten zuiden van de dekzandrug. De overgang met deze rug gebeurt eerder 

abrupt met een plots hoogteverschil van 2 m (Sanders et al., 1989). De vallei heeft zich 

gevormd door de ontwikkeling van de dekzandrug Maldegem-Stekene tijdens het 

Tardiglaciaal. De vorming van deze rug zorgde voor een afdamming in het noorden van de 

Vlaamse Vallei waardoor het grondwaterpeil steeg en zich ter hoogte van de huidige 

Moervaartdepressie een zoetwatermeer kon vormen waarin moeraskalk werd afgezet. (Baeté 

et al., 2004; Vermeersch & Decleer, 2009). Ook vandaag heeft de depressie nog steeds een 

moerassig karakter en wordt gedeeltelijk door pompgemalen ontwaterd (De Moor, 1995). 

Binnen de Moervaartvallei zelf kan een microreliëf waargenomen worden bestaande uit een 

patroon van oeverwallen of donken die kleine zandruggen vormen in het vlakke landschap 

(Bourgeois, 2009).  

 

2.3.3. Het hellingsvoetvlak van Sinaai 

 

Deze subeenheid is gelokaliseerd in het zuidoosten van het studiegebied en hierbinnen 

bevinden zich onder andere enkele gedigitaliseerde zones, benoemd met de toponiemen 

‘Sompele’, ‘Polder Wyck’, ‘Papelaer’ en ‘Herenisse’. Binnen het studiegebied bevindt zich 

slechts de aanzet naar dit hellingsvoetvlak, merkbaar door de iets hogere ligging ten opzichte 

van het centrale gedeelte van de Moervaartvallei en beduidend minder natte gronden.  
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2.4 De belangrijkste bodemtypes binnen het studiegebied  

 

Binnen het studiegebied kunnen twee bodemassociaties onderscheiden worden met name deze 

van de Vlaamse Zandstreek en deze van de alluviale gebieden waartoe de depressies van de 

Moervaart en het Kanaal van Stekene behoren (Sanders et al., 1989). Figuur 4 is een 

vereenvoudigde weergave van de Bodemkaart van België op schaal 1/20.000 (Tavernier, 

1990, kaartbladen Stekene 26E, Langelede 26W, Zeveneken 41W en Lokeren 41E) waarop de 

belangrijkste bodemtypes voor het studiegebied staan afgebeeld. Deze worden afzonderlijk 

besproken met aandacht voor hun verspreiding en landgebruikmogelijkheden.  
 

De alluviale gebieden, waartoe de depressies van de Moervaart en het Kanaal van Stekene 

behoren, worden gekenmerkt door overwegend natte, gereduceerde gronden zonder 

profielontwikkeling met op geringe of matige diepte vaak een substraat van mergel, zand of 

veen (Sanders et al., 1989). Ten westen van de Moervaart gaat het om gronden op mergelig 

materiaal, die vandaag grotendeels ingenomen worden door akkerland met uitzondering van 

de noordelijke zone ter hoogte van Boudelomeers. Deze zone vertoont een venige bovengrond 

en ligt onder weiland. Het bosgebied van Vettemeers wordt gekenmerkt door 

zandleembodems die een sterke antropogene invloed vertonen. Ten oosten van de Moervaart, 

langsheen het Kanaal van Stekene komen zowel klei- als zandleembodems voor, al dan niet 

met een venige bovengrond. Beide types hebben in de winter te kampen met wateroverlast en 

zijn niet geschikt voor akkerbouw. Ze liggen dan ook grotendeels onder weiland. Enkele 

vergraven en opgehoogde terreinen komen voor ter hoogte van de Herenisse en de Fondatie 

en deze zijn het gevolg van de aanleg van greppels ter verbetering van de ontwatering van het 

gebied. Actueel worden deze gronden overwegend ingenomen door struikgewas en ruderale 

vegetatie. Ook de zuidelijke gronden die ooit deel uitmaakten van de besloten ruimte van de 

Baudelo abdij behoren tot de klasse van de vergraven terreinen (Van Ranst & Sys, 2000;  De 

Keersmaeker et al., 2006).  

Ten zuiden van de alluviale gebieden, in het zuidoosten van het studiegebied, bestaat de 

bodem er enerzijds uit matig natte tot matig droge zandgronden die beiden geschikt zijn voor 

een gebruik als akker- en weiland, mits de droge gronden voldoende bemest worden. 

Anderzijds kunnen ook matige natte gronden op lemig zand aangetroffen worden, die in 

oudere tijden veelal als hooiweide werden gebruikt. Door een goede drainering liggen deze 

gronden vandaag grotendeels onder akker- en weiland (Van Ranst & Sys, 2000).  
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Het deel van het studiegebied ten noorden van de Moervaart en het Kanaal van Stekene 

behoort bodemkundig tot de associatie van de Vlaamse Zandstreek en hierbinnen kunnen 

enkele zones met specifieke bodemtypes onderscheiden worden.  

Een eerste zone bevindt zich bij benadering ten westen van de lijn Riedepolder-Polken en 

bestaat hoofdzakelijk uit zeer droge tot natte zandgronden. De zeer droge zandgronden, ter 

hoogte van Wullebos, zijn uiterst slechte landbouwgronden die dan ook hoofdzakelijk onder 

naaldhout liggen. De droge en matig natte gronden zijn wel geschikt mits voldoende 

bemesting wordt voorzien, terwijl de natte gronden dan weer het best geschikt zijn voor 

weiland (Sanders et al., 1989; Van Ranst & Sys, 2000).  

Ten oosten en ten zuiden van deze zone en ten noorden van de Moervaart en ten westen van 

de lijn Heikant-Bosdorp kan een tweede zone onderscheiden worden waarbinnen drie 

bodemtypes van belang zijn. Het eerste type zijn de matig droge tot matig natte zandgronden 

met een verbrokkelde humus en/of ijzer B-horizont, die matig geschikt zijn voor akker- en 

weiland. Het voorkomen van deze postpodzolen wijst  op een vroege ontginning tussen de 12e 

en 14e eeuw en deze zijn ontstaan ten gevolge van het eeuwenlange in cultuur brengen van 

podzolgronden (Sanders et al., 1989). Deze podzolen zijn typisch voor dekzandgronden 

waarop aanvankelijk bossen groeiden en ze worden gekenmerkt door een grijzige 

uitspoelingslaag en een donkerbruine tot zwarte inspoelingslaag. Binnen deze zone gaat het 

om zeer droge tot matig natte podzolbodems. De zeer droge tot droge gronden zijn vanwege 

hun watergebrek niet geschikt voor landbouw en liggen dan ook vaak onder bos. De matig 

droge tot matig natte podzolen zijn, mits bemesting, matig geschikt voor de verbouwing van 

niet veeleisende gewassen (Sanders et al., 1989). Een derde type dat kan onderscheiden 

worden zijn de matig droge tot droge zandgronden met een diepe antropogene humus A-

horizont. Dit zijn de zogenaamde plaggenbodems die verschijnen rondom de oude 

bewoningskernen van de dekzandrug met name Wittingstraat, Bosdorp, Prinsenstraat, 

Heikant, Berg, Polken en Zwarte Ruiter. Deze bodems zijn het resultaat van pogingen die 

sedert de Middeleeuwen werden ondernomen om de arme dekzandgronden te verrijken via 

het systeem van met mest vermengde plaggen. Deze maakten de gronden geschikt voor 

landbouw en ook vandaag behoren deze bodems tot de geschikte landbouwgronden (Sanders 

et al., 1989; Van Ranst & Sys, 2000; Van Trikt & Ahrens, s.d.).  

Een laatste zone die kan onderscheiden worden ligt ten oosten van de lijn Heikant-Bosdorp 

aan de rand van het studiegebied. Ter hoogte van Cruysenacker kunnen matig tot sterk 

gleyige gronden op zandleem onderscheiden worden, evenals matig natte tot natte gronden op 

lemig zand. Deze zijn mits drainage geschikt voor wei- en akkerland. Ter hoogte van 
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Kerckenacker bevinden zich matig droge tot matig natte lemige zandgronden met een 

verbrokkelde humus en/of ijzer B-horizont. Beiden zijn geschikt voor landbouw maar de natte 

postpodzolen worden bij voorkeur gebruikt voor de veeleisende gewassen (Sanders et 

al.,1989).  

 
Figuur 4: Belangrijkste bodemtypes binnen het studiegebied 

Bron: Bodemkaart van België 1/20.000 (Tavernier, 1989, Kaartbladen Stekene 26E, Langelede 26W, Lokeren 

41E, Zeveneken 41W ); eigen bewerking 
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3. METHODOLOGIE EN BRONNEN   

 

3.1   Bronmateriaal voor het verzamelen, lokaliseren en verklaren van toponiemen 

 

3.1.1 Literatuur 

 

Voor de verklaring van de toponiemen en het bepalen van hun oudste attestaties wordt 

gesteund op secundaire bronnen en niet op oorspronkelijke archieven. De bespreking van de 

literatuur zal zich beperken tot de standaardwerken en tijdschriften waarop deze scriptie zich 

in het bijzonder gebaseerd heeft. 

Voor de algemene gegevens wordt gebruik gemaakt van het werk van Lindemans (1925), dat 

informatie geeft over de werkwijze en problematiek van de toponymie en waarin hij ook een 

verklaring geeft voor de belangrijkste zelfstandige plaatsnaamwoorden1 van diverse 

landschapselementen als water, bos, hoogten en laagten, bouw- en weiland, enz. Schönfeld 

(1980) deelt de veldnamen van Nederland in naar hun benoemingsmotieven zoals 

bodemgesteldheid, ligging, grootte, enz. en geeft voor velen een verklaring. Ook de werken 

van Carnoy (1929), van Berkel en Samplonius (1995) en Gysseling (1948, 1956, 1960) geven 

bruikbare basisinformatie over de belangrijkste toponymische bestanddelen. Een meer recent 

werk dat informatie biedt op dit vlak is dat van De Brabandere et al. (2010). In dit 

verklarende woordenboek worden de Vlaamse gemeentenamen alfabetisch opgesomd en op 

een etymologisch verantwoorde wijze verklaard (De Branbandere et al., 2010). 

Meer gericht op de regio van onderzoek zijn de artikelen van Heyse in het “Tijdschrift van de 

heemkundige kring voor Groot-Stekene” en deze van Van Goethem in de “Annalen van de 

oudheidkundige kring van het Land van Waas”. Beiden geven zowel een opsomming van de 

toponiemen die voorkomen binnen de gemeente Stekene als informatie over de oudste 

attestaties in archieven en op kaarten. De serie ‘Geschiedenis van de gemeenten der provincie 

Oost-Vlaanderen’ van De Potter en Broeckaert (1864-1870, 1881), in het bijzonder de werken 

die handelen over de gemeenten Moerbeke en Stekene, zijn van belang vanwege de 

verwijzingen naar oude plaatsnamen en hun bijhorende datering.  

In de meeste van deze werken wordt verwezen naar het ‘Middelnederlandsch Woordenboek’ 

van Verwijs en Verdam. Dit woordenboek werd geraadpleegd via de website van het Instituut 
                                                
1 Toponiemen zijn opgebouwd uit een zelfstandig plaatsnaamwoord zoals loo, laar, donk enz. en een bepalend 
gedeelte ter specificatie. Het zelfstandige naamwoord wordt ook beschouwd als het achtervoegsel (Lindemans, 
1925, p. 20).  
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voor Nederlandse Lexicologie of INL. Daarnaast kunnen op deze website nog drie andere 

woordenboeken geconsulteerd worden, die waardevol zijn voor de verklaring van toponiemen 

met name het Oudnederlands Woordenboek, het Vroegmiddelnederlands Woordenboek en het 

Woordenboek der Nederlandsche Taal.  

De onderzoeken van Baeté (2005a, 2005b, 2005c), Baeté et al. (2004) en De Keersmaeker et 

al. (2006) zijn gericht op een specifiek deel van het studiegebied met name de zone van de 

Fondatie en de Heirnisse. Deze werken zijn bijzonder nuttig op zowel historisch-

landschappelijk als op toponymisch vlak. Overige literatuur is eerder van bijkomstige en 

algemenere aard. 

 

3.1.2 Cartografische bronnen 
 

Voor het verzamelen en lokaliseren van de toponiemen binnen het studiegebied en het 

bepalen van hun evolutie op het vlak van spelling en locatie op kaart doorheen de tijd, wordt 

hoofdzakelijk gebruik gemaakt van tien cartografische bronnen, weergegeven in Tabel 1. Het 

gaat om twee Landboeken, de Kabinetskaart van de Ferraris, de kadastrale atlas van Popp, de 

Atlas van de Buurtwegen en vijf topografische kaarten.  

 
Tabel 1: Basiskaarten 

Jaartal Titel Auteur Schaal 
ca. 1670 Landboek van Stekene en Sinaai A. Van Landeghem - 

1771-1778 Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden J.J.F. de Ferraris 1/25.000 

1841 Atlas van de Buurtwegen  1/10.000 
1842-1879 Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique P.C. Popp 1/5.000 

1846-1854 Topografische kaart van België Ph. Van der Maelen 1/20.000 

1910 Topografische kaart van België Mititair Cartografisch Instituut 1/10.000 
1948 Topografische kaart van België Militair Geografische Instituut 1/10.000 

1980 Topografische kaart van België Nationaal Geografisch Instituut 1/10.000 

1998 Topografische kaart van België Nationaal Geografisch Instiuut 1/10.000 

 

Naast deze basiskaarten wordt eveneens gebruik gemaakt van 19 historische kaarten die 

gedateerd kunnen worden tussen 1576 en 1880. Deze kaarten worden eerst besproken waarna 

een chronologisch overzicht volgt van de tien basiskaarten met aandacht voor zowel hun 

beperkingen als hun bijdrage aan het onderzoek.  
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3.1.2.1 Historische kaarten 

Tabel 2 geeft een overzicht van de 19 geraadpleegde historische kaarten, die hoofdzakelijk 

gebruikt zijn ter controle van spelling en locatie van de toponiemen. Vanwege grote 

onduidelijkheden worden deze kaarten algemeen niet gebruikt om de toponiemen te 

lokaliseren en af te bakenen. Er zijn echter enkele uitzonderingen met als eerste de 

plaatsnamen ‘Onlende, nu seynen van Baudeloo’ en ‘Seynen van Wulfsdonk’ die enkel 

voorkomen op de kaart van Horenbault. Op basis van deze kaart is slechts een benaderende 

afbakening mogelijk. Een tweede uitzondering is de gedetailleerde kadasterkaart van Van 

Belle uit 1812. Hierop verschijnen de toponiemen de Cofferinge en Swaerten Ruyter voor het 

eerst. De Cofferinge verschijnt later op de topografische kaarten uit 1980 en 1998 als 

Koefering, maar op dezelfde locatie. De kaart van Peeters uit 1870 vermeldt echter ook een 

koeffering, maar ditmaal op een afwijkende plaats. Dit toponiem is gedigitaliseerd als 

verplaatst toponiem. Het gehucht Swaerten Ruyter kon gedigitaliseerd worden aan de hand 

van de Atlas van de Buurtwegen maar de kaart van Van Belle is vooral van belang vanwege 

de schrijfwijze van het toponiem, wat later zal blijken uit de verklaring.  

Ten slotte zijn er nog de toponiemen Arenhouck, Proyen Houck en Clippeldorp. Deze worden 

voor het eerst weergegeven op de kaart van Pieter van Landeghem uit 1651. Ze 

herverschijnen nog enkele malen op latere kaarten, maar niet op de 10 basiskaarten. Ze 

worden opgenomen in de databank vanwege hun voorkomen in combinatie met het toponiem 

Baggaart en binnen de zone die later volledig ingenomen wordt door Baggaart en Wullebos. 

De overige kaarten zijn meestal op dermate grote schaal, dat de voorkomende toponiemen 

zeer moeilijk aan een bepaalde zone toegewezen kunnen worden. Ze worden dan ook 

hoofdzakelijk gebruikt ter aanvullende informatie voor het tijdstip van eerste voorkomen en 

de spellingswijze van het toponiem.  

Ten slotte verdient één kaart van de gemeente Moerbeke een afzonderlijke vermelding 

vanwege het ontbreken van een landboek voor deze gemeente. Het betreft een parcellaire 

kaart uit 1725 van de hand van Philippus Jacobus Benthuys. Hij heeft zich hiervoor gebaseerd 

op een kaart uit 1710, gemaakt door J. Van Landeghem, hoogstwaarschijnlijk familie van 

Anthonis, die verantwoordelijk is voor de landboeken van Stekene en Sinaai. Deze kaart zou 

op haar beurt gebaseerd zijn op een kaart uit 1679 waardoor we kunnen aannemen dat deze 

parcellaire kaart en de landboeken uit ongeveer dezelfde periode stammen (Beaurain, 2000). 

Deze kaart, geraadpleegd op microfilm in het Rijksarchief te Gent, is vanwege het onscherpe 

beeld veel minder bruikbaar dan de landboeken. Ook het aantal toponiemen is zeer gering. 
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Deze kaart wordt dan ook enkel gebruikt om enige spellingsvarianten in de toponiemen aan te 

duiden. 

 
Tabel 2: Historische kaarten 

Jaartal Titel/omschrijving Auteur Schaal Referentie 
1576 Kaerte figurative van de gronden van het 

Bisdom van gent te Wulfsdonck binnen de 
parochie van Moerbeke in den Lande van 
Waes 

F. Horenbault - Rijksarchief Gent, 
Kaarten en plans, nr. 458 

1605 Wasia t'land van Waes - - Bibliotheca Wasiana, nr. 
WAS002000027, Sint-
Niklaas 

1641 Episcopatus Gandavensis I. en C. Blaeu - Bibliotheca Wasiana, nr. 
243, Sint-Niklaas 

1651 Bevat Plaatsnamen: Caudenborn, Cleyn 
Sinay, Polder vanden Riede, Steken, 
Kemseke 

Pieter Van 
Landeghem 

- Bibliotheca Wasiana, nr. 
167 deel II, Sint-Niklaas 

1651 
(eventueel 
1681) 

Kaerte figurative van het Land van Waes P. Van Landegem 1/20.000 Rijksarchief Gent, 
Kaarten en plans, nr. 
2098 

1680 Caerte figurative van het landt van Waas W.T. Hattinga 1/38.540 Zeeuws Archief, Zeeuws 
Genootschap, Kaarten De 
Waard, nr. 1416 

1706 Carte tres particuliere du Pays de Waes ou 
sont marqués les lignes depuis anvers jusque 
à Gand 

E.H. Fricx 1/90.000 Bibliotheca Wasiana, nr. 
WAS002000002, Sint-
Niklaas 

1720 De la maison d'Autriche et de la republique 
d'Hollande publie l'an 1720 

- - Bibliotheca Wasiana, nr. 
WAS002000028, Sint-
Niklaas 

1724 Les environs d'Anvers, d'Hulst, d'Axel, de 
Sandvliet, de Lillo, de Saint-Nicolas et Sas du 
Gand 

G. Danet 1/120.000 Heemkring Sint-Niklaas, 
ongenummerd 

1725 Caerte van de prochie van Moerbeke. Lande 
van Waes 

P.J. Benthuys - Rijksarchief Gent, 
Kaarten en plans, nr. 456 

1745 Schelde bij Lillo en naast aangelegen landen, 
gemaakt door W.T. Hattinga 

W.T. Hattinga - Bibliotheca Wasiana, nr. 
WAS002000030, Sint-
Niklaas 

1745 Kaart van Axel en omstreken, 
Hulsterambacht (gedeeltelijk) en het Land 
van Waas (gedeeltelijk) 

W.T. Hattinga 1/37.000 Zeeuws Archief, Zeeuws 
Genootschap, Atlas 
Hattinga, nr. 240 

1747 Schelde bij Lillo en naast aangelegen landen W.T. Hattinga 1/29.920 Zeeuws Archief, Zeeuws 
Genootschap, Atlas 
Hattinga, nr. 1305 

18e eeuw Carte topographique de Pays de Waes J.B. De Bouge 1/60.000 Heemkring Sint-Niklaas, 
nr. 57 

1812 Moerbeke P.J. Van Belle - Rijksarchief Gent, 
Kaarten en Plans, nr. 
2809/1-25 

1825 Nieuwe plaatsbeschrijfkundige kaart van het 
distrikt st Nikolaas voorheen land van Waas 

A.J.L. Van den 
Bogaerde 

1/80.000 Heemkring Sint-Niklaas, 
nr. 530 
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Jaartal Titel/omschrijving Auteur Schaal Referentie 
tussen 1830 
en 1880 

Carte de la Belgique d'après Ferraris Etablissement 
Géographique de 
Bruxelles 

- Bibliotheca Wasiana, nr. 
WAS002000032, Sint-
Niklaas 

1870 Topographische kaert van het voormalig Land 
van Waes: Bestaande in het bestierlijk 
Arrondissement St Nicolaas, met de 
gemeenten Waesmunster en Moerbeke 

G.A. Peeters 1/40.000 Heemkring Sint-Niklaas, 
nr. 409 

1880 Moerbeke-Waas E. Peeters 1/12.500 Rijksarchief Gent, 
Kaarten en Plans, nr. 
2474 

 

 

3.1.2.2  De landboeken van Stekene en Sinaai 

Vanaf de 16e eeuw werden in het Graafschap Vlaanderen per gemeente of parochie 

landboeken opgemaakt. Deze bevatten gegevens over de grootte, de ligging, de grondsoort en 

de vorm van de percelen en tevens de namen van hun eigenaars en gebruikers. Zij dienden ter 

informatie voor het heffen van belastingen en worden beschouwd als de voorlopers van het 

kadaster (De Flou, 1929). Het zijn belangrijke bronnen binnen het toponymisch en 

landschappelijk onderzoek (De Maeyer et al., 2004). De landboeken zelf worden vaak 

vergezeld van gekleurde kaarten waarop de landwijken en hun uitzicht staan weergegeven. 

Voor Stekene en Sinaai zijn ze opgemaakt door de landmeter Anthonis Van Landeghem 

omstreeks 1670. Deze landboeken en hun bijhorende kaarten zijn zeer waardevol voor de 

lokalisatie van de toponiemen en het bepalen van hun oudere schrijfwijzen. Op de kaart van 

Popp en de Atlas van de Buurtwegen komen namelijk veel dezelfde toponiemen terug als in 

de landboeken, maar het is bij deze kaarten veel minder duidelijk op welk gebied ze 

betrekking hebben. Aangezien de toponiemen in de landboeken verwijzen naar wijken en 

gebiedsdekkend zijn voor elke gemeente, zijn er binnen het studiegebied enkele 

overlappingen vanwege toegevoegde en verdwenen plaatsnamen op latere kaarten.  

 

3.1.2.3  De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van de Ferraris  

Onder leiding van Jozef Jean François Graaf de Ferraris werd voor de eerste maal het 

grondgebied van België op een systematische en grootschalige wijze gekarteerd. Hij 

realiseerde zijn ‘Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden’ tussen 1771 en 1778 op 

schaal 1/11.520. Voor deze scriptie wordt echter gebruik gemaakt van de uitgave van de 

Koninklijke Bibliotheek van België op schaal 1/25.000 uit 1965. De kaart van Ferraris geeft 

een zicht op de landschappelijke toestand in de 18e eeuw, voor de grote veranderingen die 
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gepaard gingen met de Franse Revolutie. De kaart is echter niet steeds even betrouwbaar 

vanwege het ontbreken van een geodetische basis bij de kartering. Naast deze globale 

vervorming vertoont de kaart ook lokale vertekeningen en foutief gekarteerd landgebruik. 

Daarbij bemoeilijkt de grote diversiteit aan weergegeven landgebruiksvormen vaak de 

interpretatie en vertonen de voorkomende toponiemen soms fouten in locatie en spelling (De 

Flou, 1929; Baken & Huybrechts, 2002, De Maeyer et al., 2004, Antrop et al., 2006). De 

toponiemen die voor het eerst voorkomen bij de kaart van de Ferraris moeten dan ook kritisch 

benaderd worden en bij de digitalisatie wordt deze nooit gebruikt als referentiekaart. 

 

3.1.2.4   De Atlas van de Buurtwegen 

Deze atlas is het resultaat van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, die er de 

toenmalige gemeenten toe verplichtte een inventaris op te maken van alle buurt- en 

voetwegen. De atlas bestaat uit een overzichtsplan van de gemeente, meestal op schaal 

1/10.000, verscheidene detailplannen voor de genummerde deelgebieden en tabellen waarin 

de eigenaars van de percelen en de wegkarakteristieken worden beschreven (N.N., 2007). De 

kaart zelf vertoont weinig verschillen met de kadasterkaart van Popp maar bevat veel minder 

toponiemen. Deze werden er echter wel met een grotere nauwkeurigheid opgeschreven, wat 

niet wegneemt dat ook hier moet rekening gehouden worden met onjuistheden en foutieve 

spellingen (De Flou, 1929). De toponiemen vertonen inderdaad vaak spellingsveranderingen 

en lichte wijzigingen in locatie ten opzichte van de Poppkaart. Bij duidelijke 

plaatsverschuivingen, waardoor niet meer kan aangenomen worden dat het toponiem naar 

dezelfde entiteit verwijst, wordt de Atlas van de Buurtwegen als meest betrouwbare kaart 

beschouwd en als basis voor de digitalisatie gebruikt. De locaties bij Popp, en andere jongere 

kaarten, zijn vervolgens gedigitaliseerd als verplaatst toponiem.  

 

3.1.2.5   Philippe Christian Popp 

Zijn ‘Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique, publié avec l’autorisation du Gouvernement 

sous les auspices de Monsieur le Ministre des Finances’ werd gerealiseerd tussen 1842 en 

1879 en bundelt een reeks kadasterkaarten van 1800 Belgische gemeenten op schaal 1/5.000 

(De Maeyer et al., 2004). Het voordeel van dergelijke grote schaal is de gedetailleerde 

weergave van alle wegen en percelen. Het nadeel van deze kaarten is dat ze niet zijn 

opgetekend met het noorden naar boven wat enige verwarring kan scheppen bij het 

georefereren. Daarnaast zijn bij de 19e eeuwse kadasterkaarten soms plaatsnamen opgetekend 

die toen reeds niet meer in gebruik waren (De Flou, 1929). Dit is mogelijks ook de reden 
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waarom bij Popp heel wat toponiemen voorkomen die niet verschijnen bij de Atlas van de 

Buurtwegen en de topografische kaart van Van der Maelen, beiden omstreeks dezelfde 

periode opgemaakt.  

 

3.1.2.6  Topografische kaarten  

Als laatste wordt gebruik gemaakt van vijf topografische kaarten. De oudste is een zwart-

witkaart van de hand van Philippe Van der Maelen en dateert uit de periode tussen 1846 en 

1854, dus omstreeks dezelfde tijd als de Atlas van de Buurtwegen en de kadasterkaart van 

Popp. Hoewel het landgebruik slechts algemeen wordt weergegeven, is deze kaart een 

belangrijke momentopname van het toenmalige landschap (Antrop et al., 2006). Ook de 

opgetekende plaatsnamen zijn bij Van der Maelen doorgaans correcter en groter in getale, 

maar toch blijft de interpreteerbaarheid met betrekking tot de zone waarnaar het toponiem 

verwijst niet zonder moeilijkheden (De Flou, 1929). De afwijkende benamingen worden 

vermeld bij de verklaringen van de toponiemen en ze worden ook opgenomen in de tabel met 

spellingsveranderingen.  

De overige topografische kaarten dateren uit 1910, 1948, 1980 en 1998. Het zijn publicaties 

van het Nationaal Geografisch Instituut dat ten tijde van de oudste kaart nog de benaming 

Militair Cartografisch Instituut had en in 1947 werd omgedoopt tot Militair Geografisch 

Instituut. De meest recente kaart behoort tot de nieuwe topografische kaarten die volledig 

steunen op een digitale databank binnen een GIS (De Maeyer et al.,2004, Antrop et al., 2006). 

De kaarten vertonen onderling heel wat verschillen in schrijfwijze en plaatsing van de 

toponiemen. Ook heel wat oudere plaatsnamen verdwijnen en nieuwe verschijnen. Opvallend 

voor de recentere kaarten van 1980 en 1998 is dat benamingen van vroegere herbergen nu 

eerder in relatie staan tot een ruimere zone op de kaart en ook niet meer vergezeld worden van 

de afkorting voor herberg. In tegenstelling tot de kadastrale kaarten die de bezitspercelen 

weergeven, tonen topografische kaarten de gebruikspercelen en dus de bodembezetting. Dit 

maakt hen ook bruikbaar om in combinatie met de Kabinetskaart van de Ferraris de evolutie 

van het landschap binnen het studiegebied na te gaan. 
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3.2 Methodologie 

 

3.2.1 Verzameling Cartografische bronnen en literatuur 

 

Een eerste fase in dit onderzoek bestond uit het verzamelen van de nodige literatuur en 

bruikbare cartografische bronnen voor het studiegebied. Een groot deel van het kaartmateriaal 

en de toponiemen werd ter beschikking gesteld door een doctoraatstudente, die in het kader 

van haar onderzoek reeds een uitgebreide inventarisatie had uitgevoerd. De literatuur werd 

verzameld in de universiteitsbibliotheken en enkele historische kaarten werden geraadpleegd 

in het Rijksarchief te Gent 

 

3.2.2 Kartering en afbakening van de toponiemen in GIS 

 

Aan de hand van de tien basiskaarten en enkele historische kaarten, vermeld onder het deel 

‘Cartografische bronnen’ werden 96 toponiemen gedigitaliseerd via het programma ‘ArcGIS 

9.3’. Hiervoor werden drie afzonderlijke shapefiles gebruikt met de naam ‘Vlaktoponiemen’, 

‘Punttoponiemen’ en ‘Verplaatste Toponiemen’. Tot de ‘Vlaktoponiemen’ behoren 74 

toponiemen die werden gedigitaliseerd aan de hand van polygonen. Deze polygonen geven de 

begrenzing weer van het gebied waarop het toponiem betrekking heeft. Voor de toponiemen 

die voorkomen in de landboeken zijn deze begrenzingen specifiek te bepalen. Voor de overige 

toponiemen zijn deze afbakeningen eigen interpretaties gesteund op de literatuur en de 

cartografische bronnen. Voor het studiegebied werden ook 11 toponiemen verzameld die 

verwijzen naar menselijke constructies als hoeves, herbergen, molens, kloosters en bruggen. 

Deze toponiemen werden als punt gedigitaliseerd aangezien ze betrekking hebben op een 

specifiek te lokaliseren element in het landschap. Het digitaliseren van de punt-en 

vlaktoponiemen werd uitgevoerd met de oudste basiskaart, waarop het toponiem voorkomt, 

als achtergrond in ArcMap. De enkele toponiemen waarvan de begrenzing gebaseerd is op de 

overige historische kaarten werden gedigitaliseerd op basis van deze kaarten, die werden 

ingeladen in ArcMap en vervolgens zo goed mogelijk gegeorefereerd om een relatief goed 

gelokaliseerde afbakening te bekomen. De Kabinetskaart van de Ferraris, hoewel een 

basiskaart, werd nooit gebruikt als achtergrond voor de digitalisatie aangezien deze kaart te 

grote vervormingen vertoont. In het geval een toponiem voor het eerst op deze kaart 

verschijnt worden de Atlas van de Buurtwegen of de meer recentere topografische kaarten 

gebruikt voor de digitalisatie.  
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Ten slotte werd een derde shapefile gebruikt voor de ‘Verplaatste Toponiemen’. Dit zijn 

toponiemen waarvan de naam reeds op oudere kaarten is verschenen maar waarvan de positie 

gewijzigd is op één of meerdere kaarten. Het gaat hierbij steeds om vlaktoponiemen. Als basis 

voor de digitalisatie binnen de shapefile ‘Vlaktoponiemen’ wordt gesteund op de oudste of 

meest betrouwbare kaart. De locaties op de overige kaarten, waarop het toponiem als 

dusdanig ‘verplaatst’ verschijnt, worden gebruikt bij de digitalisatie van de ‘Verplaatste 

Toponiemen’. In de attributentabel in ArcMap krijgen alle toponiemen ook een individueel 

ID. Voor de verplaatste toponiemen stemt dit overeen met het ID van het oorspronkelijke 

toponiem. De spelling van het toponiem in deze tabel is gebaseerd op de kaart waarop het 

toponiem verplaatst voorkomt. Indien het meerdere kaarten betreft, wordt de oudste kaart 

gebruikt als basis voor de spelling.  

 

3.2.3 Opmaak databank en verklaring van de toponiemen 

 

Na het verzamelen en afbakenen van de toponiemen in Gis werd een databank aangemaakt in 

Access. Deze databank omvat in eerste instantie de inventarisatie van alle toponiemen in de 

tabel ‘Toponiemen’ (Tabel 4 in Bijlage 2). Hun schrijfwijze in de databank is gebaseerd op de 

oudste van de tien basiskaarten tenzij het toponiem op deze kaarten niet voorkomt. In dat 

geval wordt de oudste kaart van voorkomen gebruikt. In het geval het op de oudste kaart 

vergezeld wordt van een lidwoord, wordt dit voor de inventarisatie weggelaten, aangezien 

deze vooral typisch zijn voor de landboeken maar op andere kaarten niet meer gebruikt 

worden. In deze inventarisatie wordt voor elk toponiem de eeuw van eerste voorkomen 

vermeld, de categorie waartoe het behoort, een eventuele verdere specificatie van deze 

categorie en de spellingswijze op de tien basiskaarten, indien van toepassing. Wanneer er op 

één van de kaarten sprake is van een verplaatsing wordt het nummer van het verplaatste 

toponiem opgegeven, dat vervolgens in de tabel ‘Verplaatste Toponiemen’ (Tabel 5 in Bijlage 

2) kan teruggevonden worden. Dit nummer stemt overeen met de kolom FID in de tabel en in 

ArcMap. Aangezien op meerdere kaarten soms eenzelfde verplaatsing te zien is kan meer dan 

één keer hetzelfde nummer voorkomen. Dit verwijst dan naar dezelfde gedigitaliseerde zone 

in ArcMap.  

Voor de categorie wordt een onderscheid gemaakt tussen gehuchtnamen, gebouwnamen, 

hoogtenamen en terreinnamen, waaruit reeds een eerste relatie tot het landschap bepaald kan 

worden. De terreinnamen worden verder onderverdeeld volgens hun bepalend gedeelte dat 

onder andere kan verwijzen naar de bodemgesteldheid en –bezetting van een gebied, zijn 
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ligging, vorm en grootte, enz. De indeling die in deze scriptie wordt toegepast steunt enerzijds 

op benoemingsmotieven die vermeld worden bij Schönfeld (980) en Lindemans (1925), 

anderzijds op scripties die gericht zijn op toponymisch onderzoek en steeds gepromoot door 

Prof. Dr. Magda Devos.  

Er dient vermeld te worden dat vele terreinnamen voorkomen in het landboek van Stekene en 

hier als wijken of landwijken worden beschouwd. Wanneer bij de verklaringen van de 

toponiemen gesproken wordt over wijken, is dit dan ook een verwijzing naar de landwijken 

en niet naar bewoonde zones. Naar deze laatste wordt verwezen met de term gehucht of buurt.   

In de tabellen wordt aan elk toponiem eveneens een ID toegekend dat overeenstemt met het 

ID van het toponiem in ArcMap.  

 

Buiten deze inventarisatie werd de databank mede gebruikt voor het verzamelen van 

geografische  informatie over de zones waarop de toponiemen betrekking hebben. De tabel 

‘Situering Toponiemen’ bevat voor zowel de punt- als vlaktoponiemen informatie omtrent de 

gemeente waarin ze gelegen zijn, de Traditionele Landschapseenheid en geomorfologische 

eenheid waartoe ze behoren en de belangrijkste voorkomende bodemtypes. Deze tabel werd 

vooral gebruikt als overzicht bij het schrijven van de verklaring en het bepalen van de relatie 

tussen de toponiemen en het landschap aangezien uit deze tabel de bodemkundige 

eigenschappen en hoogteligging afgeleid kunnen worden.  

De tabel ‘Toponiemen op historische kaarten’ (Tabel 6 in Bijlage 3) omvat een overzicht van 

de punt- en vlaktoponiemen die voorkomen op de geraadpleegde historische kaarten. Deze 

tabel vormt een aanvulling bij de verklaring van de toponiemen waarin hun voorkomen op de 

historische kaarten in bepaalde gevallen vermeld wordt.  

Bij het bepalen van de relatie tussen toponiemen en het landschap wordt naast de basiskaarten 

en de literatuur eveneens gesteund op de historische kaarten waarop het landgebruik kan 

afgeleid worden. Voor deze kaarten werd een afzonderlijke tabel (Tabel 20 in Bijlage 4) 

aangemaakt waarbij het landgebruik staat weergegeven voor de vlaktoponiemen waarvoor dit 

af te leiden valt. Er wordt hierbij geen rekening gehouden of het toponiem op deze kaarten 

voorkomt of niet. Wat wel belangrijk is, is of het toponiem ten tijde van de kaart reeds 

bestond. Wanneer dit niet het geval is wordt het landgebruik niet weergegeven.  

Deze databank dient hoofdzakelijk als hulpmiddel bij het schrijven van deze scriptie om 

bepaalde informatie met betrekking tot de toponiemen op een eenvoudige en snelle manier op 

te zoeken. 
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3.2.4 Terreinwerk 

 

Het landschappelijk kader waarbinnen de toponiemen gesitueerd worden, speelt een 

belangrijke rol in deze scriptie. Hoewel de relatie tussen de toponiemen en het huidige 

landschap bepaald kan worden aan de hand van topografische kaarten, luchtfoto’s, het digitale 

hoogtemodel en de bodemkaart is een plaatselijke controle op het terrein aangewezen. Het 

terrein werd in totaal driemaal bezocht, eenmaal in maart met Professor Van Eetvelde en 

Professor Antrop en vervolgens nog tweemaal in april. Tijdens dit terreinbezoek werd met de 

auto het volledige terrein doorkruist en werd waar nodig halt gehouden. Dit werd in eerste 

instantie gedaan voor de toponiemen die verwijzen naar zichtbare eigenschappen van het 

landschap zoals de bodembezetting, de ligging, het reliëf, enz. Dit reliëf werd vergeleken ten 

opzicht van het digitale hoogtemodel. Eveneens werden de basiskaarten, met uitzondering van 

de landboeken, gebruikt op het terrein om mogelijke veranderingen vast te stellen in het 

landgebruik. Hierdoor kwamen de geografische vervormingen en foutieve karteringen bij de 

Ferraris ook duidelijk tot uiting. Op sommige plaatsen werden enkele foto’s en notities 

genomen om achteraf bepaalde locaties opnieuw te kunnen bekijken en de verklaringen aan te 

vullen. Eveneens werd aandacht besteed aan de mogelijke alternatieve gebruiken van de 

toponiemen in onder andere namen van winkels en straten. Voor de punttoponiemen werd 

nagegaan of de bouwwerken waarnaar ze verwijzen vandaag nog steeds aanwezig zijn in het 

landschap en of deze al dan niet nog dezelfde functie hebben behouden.  

 

3.2.5 Landschapsevaluatie en -analyse 

 

De evaluatie van de landschapsevolutie kan opgesplitst worden in drie delen. In een eerste 

deel wordt het landschap besproken voor de periode tussen de aanvang van de ontginningen 

in de 13e eeuw en de Kabinetskaart van de Ferraris, omstreeks 1775. Deze bespreking steunt 

enerzijds op literatuur, anderzijds op enkele historische kaarten die het historische 

landgebruik weergeven. Hiervoor kon gebruik gemaakt worden van 20 tabel, ‘Landgebruik op 

historische kaarten’, in de databank.  

De landschapsevolutie vanaf de 18e eeuw wordt beschreven aan de hand van vier kaarten met 

name de Kabinetskaart van de Ferraris, de topografische kaart van Van der Maelen en de 

topografische kaarten van 1910 en 1998 opgemaakt door respectievelijk het MCI en het NGI.  

Allen zijn het cruciale momentopnamen van het landschap. De kaart van de Ferraris geeft 

namelijk een overzicht van het landschap voor de grote veranderingen die gepaard gingen met 
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de Franse Revolutie, terwijl de topografische kaart van Van der Maelen het landschap 

weergeeft aan het begin van de onafhankelijkheid van België en tijdens de vroege 

ontwikkeling van de industrialisatie. De topografische kaarten uit 1910 en 1998 tenslotte zijn 

opnames van net voor en na de Wereldoorlogen waarbij op de meest recente kaart ook de 

moderne veranderingen te zien zijn zoals de aanleg van de autosnelwegen 

(http://cartogis.ugent.be, 14 juli 11). Op basis van deze kaarten werden vier nieuwe kaartjes 

gemaakt aan de hand van ArcGis 9.3 en Adobe Illustrator CS3 met het doel de belangrijkste 

landschapsveranderingen doorheen de tijd eenvoudig voor te stellen. Het gaat hier dan ook 

om een sterke generalisatie van de oorspronkelijke kaarten waarbij enkel een onderscheid 

gemaakt wordt tussen heide, bos, akker- en weiland en bebouwd gebied. De twee 

eendenkooien2, die bij Ferraris aangeduid worden met het toponiem ‘Canardiere’ worden 

eveneens weergegeven. Het aantal soorten bodembezetting dat gekarteerd wordt neemt toe op 

de recentere kaarten wat betekent dat ook de graad van generalisatie voor deze kaarten groter 

is. Tabel 3 geeft weer welke bodembezetting tot welke categorie gerekend wordt voor de 

verschillende kaarten.  
 

Tabel 3: Categorieën bodembezetting 

Categorie Ferraris Van der Maelen Topografische kaart 
1910 Topografische kaart 1998 

Heide Heide Br (bruyère) / / 

Bos Loofbos laagstam 
Kreupelhout 
Naaldbos 
Gemengd bos 
Boomgaard 

Bois 
Bois de Sapin 

Hoogstammen 
Naaldbomen 
Kreupelhout 
Boomkwekerijen 
Rijsbosschen 

Naaldhout 
Loofhout 
Gemengd hout 
Struikgewas 
Populierenaanplant 
Boomgaard 
Boomkwekerij of rijshout 
Ruderale vegetatie met 
kreupelhout 

Akkerland Akker  Bouwlanden Landbouwgrond 
Weiland Weide Pré Weiden Permanent hooi- of weiland 
Bebouwing Gehucht 

Gebouwen 
Hameau 
Ferme 
Cabaret 

Dorpen 
Hoeve 
Herberg 

Gewone gebouwen 
Elektrische centrale 
Gebouw van openbaar nut 
Camping 
Tuinen en andere grasperken 
Serres 

 

                                                
2 Eendenkooien zijn constructies waar in het wild levende eenden gevangen worden voor consumptie. Ze zijn 
gelegen in het zuiden van het studiegebied binnen de Moervaartdepressie en wanneer ze nog te herkennen zijn 
op de afzonderlijke kaarten worden ze eveneens op de nieuwe kaartjes weergegeven.  
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Bij de digitalisatie van de bodembezetting werden de vier kaarten als achtergrond gebruikt. 

De grote vervormingen bij de Kabinetskaart van de Ferraris maken het echter noodzakelijk 

om de kaart meermaals te georefereren om de bodembezetting zo goed mogelijk weer te 

geven voor het hele gebied.  

In een laatste deel wordt de landschapsevolutie beschreven aan de hand van een 

tijdsdieptekaart en een kaart die het aantal veranderingen weergeeft vanaf de Kabinetskaart 

van de Ferraris. Deze kaarten werden vervaardigd via een overlay van de gedigitaliseerde 

kaartjes. De tijdsdieptekaart geeft weer tot welke periode het landschap terugkeert met een 

indeling in 1775, 1850, 1910 en 1998. De tweede kaart visualiseert het aantal veranderingen 

dat het landschap ondergaan heeft sinds de kaart van de Ferraris, gaande van 0 tot 3 

veranderingen. Aangezien voor enkele toponiemen de zone waarop ze betrekking hebben 

deels buiten het studiegebied gelegen is, worden deze zones eveneens weergegeven op de zes 

besproken kaartjes.  

 

3.2.6 Verwerking en kwalitatieve analyse van de verzamelde toponiemen in relatie met het 

landschap 

 

Deze stap in het onderzoek wordt opgesplitst in vier onderdelen. Het eerste deel betreft het 

vaststellen van een relatie tussen de toponiemen en het historische landschap. Met historisch 

landschap wordt hier het landschap in de 18e eeuw bedoeld aangezien de Kabinetskaart van de 

Ferraris de oudste kaart is waarop het landgebruik voor het volledige studiegebied wordt 

weergegeven. Slechts voor enkele toponiemen kan gebruik gemaakt worden van literatuur en 

oudere historische kaarten om het landgebruik af te leiden. De vier categorieën, met name 

gehucht-, gebouw-, hoogte- en terreinnamen, worden afzonderlijk besproken met voor de 

terreinnamen een verdere indeling naar bepalend gedeelte van het toponiem. De relatie tot het 

historische landschap wordt hoofdzakelijk vastgesteld op basis van de verklaringen voor de 

toponiemen, die konden gestaafd worden aan de hand van historische kaarten, de bodemkaart 

en het digitale hoogtemodel. 

In een tweede deel wordt de relatie tussen de nog bestaande toponiemen en het actuele 

landschap behandeld. Hierin worden de toponiemen opnieuw per categorie besproken waarbij 

per toponiem wordt nagegaan of de relatie die kon vastgesteld worden voor het historische 

landschap tot vandaag bewaard is gebleven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

topografische kaarten, luchtfoto’s, de bodemkaart, het digitale hoogtemodel en terreinwerk. 

Aan de hand van deze bronnen wordt ook nagegaan of de oorspronkelijke relatie voor de 
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verdwenen toponiemen al dan niet nog aanwezig is in het huidige landschap. Eveneens 

worden mogelijke argumenten aangehaald voor hun verdwijning, gebaseerd op de 

afzonderlijke situatie van elk toponiem.  

In een vierde deel worden de bestaande en verdwenen toponiemen met elkaar vergeleken voor 

wat betreft de eeuw waarop ze voor het eerst op kaart verschijnen, de categorie waartoe ze 

behoren, de relatie die ze vertonen met het huidige landschap en of ze al dan niet overlappen 

met zowel jongere als oudere toponiemen. Hiermee wordt een overlapping bedoeld tussen de 

zones die werden gedigitaliseerd met betrekking tot de toponiemen. Wanneer er een 

overlapping is met zowel een ouder als jonger toponiem wordt de overlapping met het jongere 

toponiem vermeld aangezien er meer kans is dat het verschijnen van een nieuw toponiem 

invloed heeft op het verdwijnen van een ouder toponiem. Aangezien de punttoponiemen 

gelegen zijn binnen grotere wijken wordt hier geen rekening gehouden met overlapping. De 

vergelijking van de bestaande en verdwenen toponiemen gebeurt aan de hand van twee 

tabellen waarin bovenvernoemde kenmerken voor beiden afzonderlijk worden weergegeven. 

Het doel van deze vergelijking is om uiteindelijk eventuele conclusies te trekken aangaande 

de mogelijke oorzaken voor het verdwijnen van toponiemen. 

Tenslotte wordt voor zowel de bestaande als verdwenen toponiemen onderzocht of ze 

vandaag al dan niet ook op een alternatieve manier gebruikt worden. Dit kan gaan om een 

gebruik als straatnaam, maar eveneens als naam van een winkel, restaurant, bedrijf, enz. Dit 

werd bepaald aan de hand van terreinwerk en Google maps (http://maps.google.be, 16 juni 

2011) 

 

3.2.7 Visualisatie van de toponiemen en hun relatie met het landschap 

 

Aan de hand van AcrGIS 9.3 en Illustrator CS3 werden enkele kaarten gemaakt, naast diegene 

die de landschapsevolutie weergegeven. In eerste instantie betreft het drie kaarten die de 

toponiemen binnen het studiegebied lokaliseren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

gehucht-, gebouw- en hoogtenamen, de terreinnamen en de verplaatste toponiemen. Deze 

verdeling over drie kaarten wordt louter gedaan om de overzichtelijkheid te behouden en 

verwarring te vermijden. Op de kaarten voor de gehucht-, gebouw-, hoogte- en terreinnamen 

worden de gedigitaliseerde zones weergegeven waarop de toponiemen betrekking hebben, 

hun eeuw van eerste verschijnen op kaart en of ze al dan niet verdwenen zijn op de 

topografische kaart van 1998. Voor de verplaatste toponiemen wordt naast hun voorkomen op 

kaart, eveneens de eeuw waarin ze voor het eerst verplaatst verschijnen, hun verplaatsing zelf 
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en of ze al dan niet verdwenen zijn op de topografische kaart van 1998 gevisualiseerd. Deze 

kaarten worden ter illustratie gebruikt bij de verklaring van de toponiemen.  

Om de relatie tussen het actuele landschap en de toponiemen voor te stellen, wordt gebruik 

gemaakt van twee kaarten die enerzijds de relatie weergeven voor de nog bestaande 

toponiemen, anderzijds deze voor de verdwenen toponiemen. Voor de relatie tot het huidige 

landschap zijn er drie mogelijkheden. Ofwel is de relatie volledig of gedeeltelijk bewaard 

gebleven, of ze is verdwenen ofwel is er sprake van twijfel omtrent de relatie omwille van 

onzekerheden in enerzijds de verklaring van de toponiemen, anderzijds omtrent de zone 

waarop ze betrekking hebben indien het gaat om een verplaatst toponiem. 

 

Naast deze algemene kaarten die het volledige studiegebied weergeven worden eveneens 

enkele detailkaartjes gebruikt bij de bespreking van de relatie tussen toponiemen en het 

landschap. Hierop worden voornamelijk de verdwenen en verplaatste toponiemen 

weergegeven om zowel de mogelijke oorzaken van verdwijning aan te tonen als om hun 

evolutie en locatie op kaart weer te geven.   
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4. RESULTATEN: VERKLARING EN EVOLUTIE VAN DE TOPONIEMEN 

 

Toponiemen zijn plaatsnamen die opgebouwd zijn uit toponymische elementen. Deze 

elementen zijn meestal kenmerkend voor een bepaalde periode en/of streek waardoor de 

ouderdom van het toponiem kan ingeschat worden. Hiertoe is het wel belangrijk dat de oudste 

vorm van het toponiem gekend is. Plaatsnamen ondergaan in de loop van de tijd namelijk 

spellingveranderingen waardoor ze soms sterk gaan afwijken van hun oorspronkelijke vorm 

en dit kan een impact hebben op de uiteindelijke verklaring en datering (Berken van et al., 

1995). Naast spellingveranderingen kunnen toponiemen zich eveneens verplaatsen op 

opeenvolgende kaartedities wat meestal wordt gedaan om de leesbaarheid van de kaart te 

verzekeren en dus niet noodzakelijk betekent dat ook de realiteit waarnaar de toponiemen 

verwijzen, verplaatst is (Antrop, 2007). Deze realiteit kan echter ook in de loop van de tijden 

veranderen waarbij er zowel sprake kan zijn van het overdragen als het overerven van namen. 

Bij het eerste wordt de naam van één werkelijkheid overgedragen op een andere werkelijkheid 

die nabijgelegen is, wat bijvoorbeeld het geval is voor percelen die de naam overnemen van 

de aangrenzende waterloop. Bij overerving verplaatst het toponiem zich niet, maar gaat het 

verwijzen naar een andere werkelijkheid door veranderingen in het landschap zelf. (Devos, 

2000). Zo kan de naam van een gebied nog steeds verwijzen naar de aanwezigheid van heide, 

terwijl dit in realiteit al lang niet meer het geval is. Deze factoren zijn mede de oorzaak voor 

de sterk uiteenlopende en vaak tegenstrijdige verklaringen van toponymische elementen en 

bijgevolg de toponiemen zelf.  

In de meeste gevallen zijn de toponiemen opgebouwd uit een zelfstandig plaatsnaamwoord en 

een bepalend gedeelte. De zelfstandige plaatsnamen zijn woorden waarvan de betekenis 

bekend is zoals bos, laar, dorp, donk, meers, akker enz. Deze verwijzen naar zekere 

werkelijkheden in het landschap zoals hoogtes, bossen, meersen, bewoning, enz. en deze 

bevinden zich doorgaans in het verleden. Het bepalende gedeelte bestaat uit een specificatie 

van deze plaatsnaam en kan betrekking hebben op de hoedanigheid van de bodem, het uitzicht 

van de locatie, de eigenaar of pachter van het gebied, enz. (Lindemans, 1925). De generale 

indeling van de toponiemen is gebaseerd op het zelfstandige plaatsnaamwoord en hieruit kan 

reeds een algemene relatie tot het landschap vastgesteld worden. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen gehuchtnamen, gebouwnamen, hoogtenamen en terreinnamen. De 

terreinnamen worden verder opgesplitst op basis van het bepalende gedeelte.  

Er wordt een korte bespreking gegeven voor elke categorie, de eventuele verdere opsplitsing 

en de belangrijkste toponymische elementen die bij deze categorie behoren. Een 
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gedetailleerde omschrijving van alle toponiemen met aandacht voor hun ouderdom, 

lokalisatie en evolutie op kaart, spellingveranderingen doorheen de tijd en mogelijke 

verklaringen bevindt zich in Bijlage 1. In Bijlage 2 bevinden zich de tabellen met betrekking 

tot de inventarisatie van enerzijds alle punt- en vlaktoponiemen, anderzijds de verplaatste 

toponiemen. Bijlage 3 tenslotte omvat tabel 6 waarin het voorkomen van de punt- en 

vlaktoponiemen op de historische kaarten wordt weergegeven 

 

 

4.1 Gehuchtnamen 

 

Tot de gehuchtnamen (Figuur 5) behoren in de eerste plaats alle toponiemen die als ‘Ha.au’ of 

‘hameau’ aangeduid worden op respectievelijk de Kabinetskaart van de Ferraris en de Atlas 

van de Buurtwegen. Tevens worden ook de toponiemen waarbij de woorden ‘dorp’, ‘wijk’ en 

‘straat’ als zelfstandig plaatsnaamwoord gebruikt worden, ingedeeld bij deze categorie. De 

plaatsnaam ‘hoek’ kan zowel bij de wijknamen als bij de terreinnamen ingedeeld worden 

vanwege tegenstrijdige betekenissen in de literatuur. Door Lindemans (1925) wordt ‘hoek’ 

verklaard als een gehuchtnaam terwijl het bij Van Goethem (1964) de betekenis heeft van 

“afgelegen streek”. De indeling van de ‘Hoeknamen’ wordt hier gebaseerd op het al dan niet 

aanwezig zijn van bewoning op de cartografische bronnen. 

 

 

4.2 Gebouwnamen 

 

Tot de gebouwnamen (Figuur 5) behoren alle punttoponiemen en eveneens één vlaktoponiem. 

Deze namen verwijzen naar één of andere menselijke constructie in het landschap. Voor het 

studiegebied gaat het om benamingen van hoeves, herbergen, een klooster, een molen en een 

brug.   

 

 

4.3 Hoogtenamen 

 

Tot deze categorie behoren slechts twee toponiemen met name Arentschoot en Swerten Berch 

(Figuur 5) en hun indeling is gebaseerd op het voorkomen van de toponymische elementen 

schoot en berg. ‘Schoot’ is afkomstig van het Germaanse “Skauta-” dat verwijst naar een 
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“beboste hoek hogere grond, die uitspringt in moerassig terrein” (Gysseling, 1956, p. 96). 

Berg in de toponymie verwijst naar een zekere hoogte in het landschap en deze kan 

betrekking hebben op zelfs de meeste geringe verhevenheid (Gysseling, 1956; Heyse, 1989b). 

 

 

4.4 Terreinnamen 

 

Tot de terreinnamen behoren de toponiemen die verwijzen naar het natuur- en 

cultuurlandschap, dat bestaat uit akkers, weilanden, bossen en onontgonnen gronden zoals 

heidevelden. Terreinnamen bevatten vaak de zelfstandige plaatsnaamwoorden bos, akker, 

meers, laar, donk en heide en deze verwijzen naar een specifiek terreintype. De verklaring van 

deze toponymische elementen komt uitgebreid aan bod in Bijlage 1.  

De verdere opsplitsing van deze categorie gebeurt niet aan de hand van de terreintypes maar 

op basis van het bepalende gedeelte dat verwijst naar specifieke kenmerken van het terrein 

zoals bodemgesteldheid en landgebruik en deze spelen een belangrijke rol bij het vaststellen 

van de relatie tussen het toponiem en het landschap. Er wordt een elfdelige indeling toegepast 

met een onderscheid tussen benoeming naar afsluiting, bodembezetting, bodemgesteldheid, 

eigenaar, functie, grootte, juridisch statuut, ligging, ontginning, reliëfkenmerk en vorm. 

Figuur 6 betreft de lokalisatie van de terreinnamen waarbij het kaartnummer overeenstemt 

met het nummer in Tabel 7. Dit nummer wordt eveneens vermeld bij de gedetailleerde 

bespreking in Bijlage 1.  

 

 

4.5 Verplaatste toponiemen 

 

De verplaatste toponiemen worden niet als afzonderlijke categorie besproken maar worden 

vermeld bij de bespreking van de oorspronkelijke toponiemen in Bijlage 1. Ze worden wel 

afzonderlijk weergegeven op Figuur 7.  
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Figuur 5: Gehuchtnamen, gebouwnamen en hoogtenamen 

Ouderdom is de eeuw van de kaart waarop het toponiem voor het eerst voorkomt 

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1997-1998, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 

14/7-8); gemeentegrenzen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Stekene, 04/04/2011; http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaai, 

04/04/2011; http://nl.wikipedia.org/wiki/Eksaarde, 04/04/2011); eigen bewerking 
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Figuur 6: Terreinnamen 

Ouderdom is de eeuw van de bron waarop het toponiem voor het eerst voorkomt 

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1997-1998, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 

14/7-8); http://nl.wikipedia.org/wiki/Stekene, 04/04/2011; http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaai, 04/04/2011; 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eksaarde, 04/04/2011; eigen bewerking 
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Figuur 7: Verplaatste toponiemen 

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1997-1998, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 

14/7-8); http://nl.wikipedia.org/wiki/Stekene, 04/04/2011; http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinaai, 04/04/2011; 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eksaarde, 04/04/2011; eigen bewerking 
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4.6 Indeling van de terreinnamen  

 

De indeling die wordt toegepast op de toponiemen binnen het studiegebied, in het bijzonder 

de specificatie naar bepalend gedeelte voor de terreinnamen, dient als richtlijn om de relatie 

tussen het toponiem en het landschap te bepalen. Voor de terreinnamen is het echter niet 

steeds even duidelijk aan welke categorie ze toegewezen moeten worden aangezien ze op 

basis van hun toponymische elementen tot meerdere categorieën kunnen behoren. Tabel 7 

geeft een overzicht van deze terreinnamen en de specifieke categorie of categorieën waartoe 

ze behoren, gebaseerd op alle mogelijke verklaringen die voor de toponiemen werden 

gevonden. 

 
Tabel 7:  Indeling Terreinnamen 
Kaart 

Nr. Toponiem Afsluiting Bodem-
bezetting 

Bodem- 
gesteldheid 

Eigenaar, 
pachter of 
gebruiker 

Functie 
of 

gebruik 
Grootte Juridisch 

Statuut Ligging Ontginning Reliëf Vorm 

1 Achter Cheynen       x x    

2 appeldorppolder   x         

3 Arenhouck  x      x  x  

4 Arent 
Stobbelaere 

   x        

5 Baggaart  x x  x   x    

6 Baudeloo 
meersch 

 x  x        

7 Belram     x       

8 Bochten           x 

9 Boonpolder   x  x       

10 Canardiere     x       

11 Canardiere     x       

12 Cleyn Huycke      x     x 

13 Clippeldorp x  x         

14 Colputte  x   x    x   

15 Coninckxheye  x     x     

16 Cruysenacker     x   x    

17 Dolf Vlaminck   x x        

18 Dolhof   x     x    

19 Dryhoeck           x 

20 Fondatie       x     

21 Gheweste        x    

22 Gordebeecke    x    x    

23 Groenenputte  x   x    x   

24 Groote Huycke      x     x 

25 Haemer Heycant  x      x    

26 Haesenhoeck   x         

27 Hamer        x    

28 Herenisse  x   x       

29 Heycolputte  x   x    x   

30 Kerckenacker     x   x    
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Kaart 
Nr. Toponiem Afsluiting Bodem-

bezetting 
Bodem- 

gesteldheid 

Eigenaar, 
pachter of 
gebruiker 

Functie 
of 

gebruik 
Grootte Juridisch 

Statuut Ligging Ontginning Reliëf Vorm 

31 Koefering   x  x   x x   

32 Lieve Seys     x       

33 Mandeke     x       

34 Meserie   x         

35 Meulenvijvers        x    

36 Moermansdonck   x x     x   

37 Moerputte   x x     x   

38 Nieuwen 
Peerenboom 

x  x         

39 Onlende, nu 
seynen van 
Baudloo 

  x x   x     

40 Pachtgoed       x     

41 Papelaer  x  x x       

42 Polder Van den 
Riede 

  x     x    

43 Polder Wyck   x         

44 Poliaen    x        

45 Polken Bosch  x      x    

46 Proyen hoeck        x    

47 Raeshouck    x        

48 Saleghemswijck    x        

49 Seynen van 
Wulfsdonk 

   x   x     

50 Sompele   x         

51 T' Foreest  x     x     

52 Terelinck           x 

53 Vette Meersch 
Bosch 

 x x         

54 Vijfbunders      x      

55 Voor Clynen       x x    

56 Wildernis  x   x       

57 Wullebos  x          

 
Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de terreinnamen bij meerdere categorieën kunnen 

ingedeeld worden. Dit heeft enerzijds te maken met de verschillende verklaringen voor de 

toponymische elementen en de tegenstrijdigheden in de literatuur omtrent de betekenis van de 

toponiemen zelf. Anderzijds speelt ook de overlapping in betekenis voor de verschillende 

categorieën een rol. Toponiemen die bijvoorbeeld verwijzen naar ontginning, zeggen 

automatisch ook iets over de functie of het gebruik van het gebied en in vele gevallen ook iets 

over de bodemgesteldheid of de bodembezetting. Bij de indeling wordt dan ook gekozen voor 

de categorie die het beste aansluit bij de betekenis.  
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5. RESULTATEN: HISTORISCHE EVOLUTIE EN ANALYSE VAN HET 

LANDSCHAP 

 

5.1. Evolutie van het landschap binnen het studiegebied 

 

5.1.1 De aanvang van de ontginningen omstreeks de 13e eeuw tot ca. 1775 

 

Het studiegebied behoort geomorfologisch tot de Vlaamse zandstreek die voor de aanvang 

van de ontginningen overwegend bestond uit bossen, heiden en moerassen. Pas aan het einde 

van de grote Middeleeuwse ontginningsbeweging, tijdens de 13e eeuw, komt hier voor het 

studiegebied verandering in. De landschapsontwikkeling in deze periode is ook grotendeels 

verbonden met de stichting van de Baudelo abdij, omstreeks 1200, te Klein-Sinaai dat toen 

nog een eenzaam gebied was, omgeven door wouden en moerassen. Het bezit van de abdij 

strekte zich uit binnen de driehoek Moerbeke-Stekene-Sinaai en was een schenking van de 

Graaf van Vlaanderen, die de moerassige Moervaartdepressie graag wou zien omgezet 

worden tot een rendabel landbouwgebied (De Belie, 1997; Baeté, 2005a). Deze periode ziet 

het ontstaan van dorpen, met name ook de huidige gemeentes waartoe het studiegebied 

behoort. Hun ontwikkeling is gekoppeld aan de rationele ontginningen van de moerassen in 

de 13e en 14e eeuw die deels werden gebruikt voor de turfwinning en deels werden omgezet 

tot landbouw- en weilanden (Vermeersch & Decleer, 2009). De hele zone in het zuiden van 

het studiegebied, gaande van Caudenborm tot Vette Meersch Bosch en van Belram-Papelaer 

tot Polder Wyk is een ontginningslandschap, gekenmerkt door rechtlijnige dreven. Ook het 

noorden, behorende tot de dekzandrug, vertoont grotendeels een rechtlijnig 

perceleringspatroon dat gepaard gaat met straatdorpen van waaruit de ontginning van de 

omgeving werd aangevat in langgerekte stroken (Gysels et al., 1993). Deze situatie met in het 

noorden een afwisseling van bos, akkerland, straatdorpen en heidevelden en in het zuiden 

hoofdzakelijk meersen en ettingen bleef tot omstreeks de kaart van de Ferraris grotendeels 

onveranderd.  

 

5.1.2 De Kabinetskaart van de Ferraris (ca.1775) 

 

Op Figuur 8 wordt de bodembezetting weergegeven zoals deze kan afgeleid worden van de 

kaart van de Ferraris, vervaardigd tussen 1771 en 1778.  Op deze figuur zijn de twee 
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belangrijkste eenheden binnen het studiegebied duidelijk te onderscheiden namelijk de 

Moervaartdepressie en de dekzandrug.  

 
Figuur 8: Bodembezetting op de Kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) 

Bron: Kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) 1:25.000 (kaartblad Stekene 56-2); eigen bewerking 

 

De dekzandrug bestaat overwegend uit akkers rondom kleine gehuchten te midden van bossen 

en heidevelden. De belangrijkste hedendaagse woonkernen zijn op deze kaart reeds aanwezig, 

met name Klein Sinaai, Caudenborm, Heikant, Bosdorp, Bruggewyk, Prinsenstraat, 

Koewacht, Swerten Berch en de dorpskern van Stekene zelf.  Deze nederzettingen deden 



 46 

dienst als uitvalsbasis voor de systematische ontginning van het omliggende land. Deze 

ontginning, waarbij de gronden het dichts bij de nederzetting gebruikt worden als akkerland, 

komt ook tot uiting in de bodemkaart. Hier stemmen de akkergronden overeen met de 

verbrokkelde podzol- en plaggenbodems. Het akkerland rondom de woonkernen Klein-Sinaai 

en Caudenborm bevindt zich op nattere zandgronden van het type Zdp. Dit zijn goede 

zandgronden die geschikt zijn voor teelten van lichte vruchtwisseling (Van Ranst & Sys, 

2000).  

In de Moervaartdepressie wordt, met uitzondering van het gehucht Hondtsnest, geen 

bewoning aangetroffen. De kern van de vallei wordt hoofdzakelijk ingenomen door vochtig 

weiland en enkele beboste zones. Zuidelijker en dichter bij de rand met het Land van Waas is 

akkerland het dominerende bodemgebruik. Gezien er in het pachtboek van Baudelo uit 1741 

voor het gebied nog sprake is van een gebruik als etting, moet de omzetting naar bos en 

akkerland tussen 1741 en ca. 1770 aangevat zijn (Baeté et al., 2004). Deze bebossing 

gebeurde via een systeem van rabatten. Dit is een vorm van bosbouw waarbij droge 

ophogingen worden gecreëerd tussen greppels om vervolgens bomen op te planten.  

 

5.1.3 Topografische kaart van België van Van der Maelen (ca. 1850) 

 

Figuur 9 toont het landschap omstreeks 1850. Op deze kaart is er voor de Moervaartdepressie 

een duidelijke uitbreiding te zien van het bosareaal en ook het aandeel landbouwgrond is 

toegenomen. Bewoning ontbreekt hier nog steeds, terwijl de woonkernen op de dekzandrug 

zich iets verder hebben ontwikkeld langsheen de wegen. Op deze rug hebben de bossen zich 

op sommige plaatsen uitgebreid, terwijl ze in andere zones plaats geruimd hebben voor 

akkerland. De heidevelden zijn grotendeels verdwenen met uitzondering van enkele kleine 

percelen. Algemeen is de situatie vergelijkbaar met de toestand omstreeks de tijd van de kaart 

van de Ferraris met op de dekzandrug hoofdzakelijk bos en akkerland rondom gehuchten, 

terwijl de Moervaartdepressie wordt ingenomen door weiland, bos en akkerland. 
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Figuur 9: Bodembezetting op de topografische kaart van Van der Maelen (ca. 1850) 

Bron: Topografische kaart van België door Philippe Van der Maelen, 1:20.000 (kaartbladen Sint Niklaas 3-13, 

Hulst 3-9, Zelzaete 2-16); eigen bewerking 

 

5.1.4 Topografische kaart 1910 

 

Figuur 10 toont de situatie omstreeks 1910. Een eerste opvallende verandering op deze kaart 

is de aanwezigheid van een spoorlijn, net ten noorden van de Heirweg. Deze is vandaag niet 

meer in gebruik maar is ingericht als wandel- en fietspad. Het verschijnen van deze spoorweg 
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wijst op een groeiende mobiliteit en ontsluiting van het platteland. Dit komt ook tot uiting in 

het verdwijnen van de  heide- en de verdere afname van de bosbestanden op de dekzandrug 

ten voordele van de landbouw. Ook de woonkernen zijn hier verder uitgebreid, terwijl de 

Moervaartvallei nog steeds onbewoond blijft. Met uitzondering van de aanplantingen van 

enkele percelen bos, blijft deze zone ook relatief onveranderd met betrekking tot de 

bodembezetting.  

 
Figuur 10: Bodembezetting op de topografische kaart van 1910 

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1909-1910, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 

14/7-8); eigen bewerking 
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5.1.5 Topografische kaart 1998 

 

De actuele situatie van het landschap wordt weergegeven op figuur 11 en is gebaseerd op de 

topografische kaart uit 1998. Een eerste element dat hierbij opvalt is de aanwezigheid van de 

N49 die het noorden van het studiegebied doorkruist en in 1983 in gebruik genomen werd. 

Eveneens nieuw zijn de campings en weekendverblijven die verspreid liggen tussen de 

boscomplexen en langsheen de Heirweg tussen Klein-Sinaai en Stekene. Ten slotte springt 

ook, in vergelijking met de drie oudere kaarten, de veel grotere versnippering van het 

landschap in het oog. De dekzandrug bestaat nog steeds uit een groot aandeel bos maar door 

de aanleg van de N49 en door de ontginningen die hebben plaatsgevonden met het oog op 

agrarische praktijken, liggen deze bossen meer verspreid. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is 

de bewoning aanzienlijk toegenomen en vanwege de sterke lintbebouwing zijn de 

bewoningskernen nu bijna niet meer van elkaar te onderscheiden. Tussen de boscomplexen 

bevinden zich grote percelen met afwisselend gebruik als akker- of weiland (Gemeente 

Stekene, 2001; N.N., 2005). Dit is een opmerkelijke verandering gezien vanaf de kaart van de 

Ferraris de dekzandrug overwegend landbouwgebied was te midden van boscomplexen. De 

aanleg van weiden, meestal omringd door knotbomen, is dan ook een fenomeen dat zich 

gedurende de laatste eeuw heeft voorgedaan.  

Voor de Moervaartdepressie is de meest opmerkelijke verandering de gedeeltelijke omzetting 

van de aanvankelijke meersen in akkerland. Dit werd mogelijk gemaakt door de verbeterde 

waterhuishouding in de 2e helft van de 20e eeuw, die werd gerealiseerd door het gebruik van 

pompgemalen. Het huidige landschap van de Moervaartvallei is een afwisseling van grote 

akkercomplexen, weilanden en bossen, met zowel loof- en naaldbos, als aanplantingen van 

populieren. Het gebied is vrijwel nog steeds onbewoond. Door de omzetting van grasland 

naar bos en akkerland is dit oorspronkelijke open landschap meer gesloten geworden 

(http://cartogis.ugent.be, 14 juli 11).  
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Figuur 11: Bodembezetting op de topografische kaart van 1998 

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1997-1998, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 

14/7-8); eigen bewerking 
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5.2 Analyse van het landschap  

 

Uit deze beknopte evolutieschets blijkt dat landschappen allesbehalve stabiel zijn en dat het 

actuele landschap het resultaat is van een eeuwenlange ontwikkeling die mede, en in de laatste 

eeuwen zelfs hoofdzakelijk, door de mens tot stand is gekomen. Deze ontwikkeling heeft zich 

niet overal even sterk doorgezet met als resultaat dat bepaalde delen van het landschap van 

recente oorsprong zijn, terwijl anderen sedert hun ontstaan ongewijzigd zijn gebleven en 

zodoende teruggaan tot een oudere periode. Het landschap is dus als het ware opgebouwd uit 

verschillende tijdslagen die elk, zij het in verschillende gradaties, sporen hebben nagelaten 

(Antrop, 2007). Deze tijdslagen, evenals het aantal veranderingen die het landschap sinds haar 

ontstaan heeft ondergaan, spelen een rol binnen het kader van deze scriptie aangezien ze een 

licht kunnen werpen op oorzaken die mede aan de grondslag liggen voor het verdwijnen en 

verschijnen van toponiemen op kaart.  

Om de tijdslagen en transformaties van het landschap weer te geven, wordt gebruikt gemaakt 

van een tijdsdieptekaart en een kaart die het aantal veranderingen weergeeft die het landschap 

ondergaan heeft sinds de kaart van de Ferraris (Figuur 13). Deze kaarten worden kort 

besproken.  

 

5.2.1   Tijdsdieptekaart  

 

De tijdsdieptekaart (Figuur 12) van het studiegebied is een cartografische weergave van de 

reeds besproken landschapsevolutie vanaf de kaart van de Ferraris en geeft dus weer tot welke 

periode het landschap teruggaat. In dit geval kunnen vier periodes onderscheiden worden met 

name 1775, 1850, 1910 en 1998. Uit de kaart blijkt dat de meeste veranderingen zich hebben 

voorgedaan tussen 1910 en 1998 aangezien het grootste deel van het landschap tot de periode 

van 1998 behoort. Deze recente veranderingen betreffen hoofdzakelijk een omzetting van 

akkerland naar weiland op de dekzandrug en in de zuidoostelijke zone van het studiegebied, 

een omzetting van weiland naar akkerland in een deel van de Moervaartdepressie en een 

sterke uitbreiding van de woonkernen, die nu nauwelijks nog van elkaar onderscheiden 

kunnen worden. De oudste landschapselementen bevinden zich verspreid over het 

studiegebied en stemmen hoofdzakelijk overeen met de centra van de oorspronkelijke 

bewoningskernen, de grote zones bos en akkerland op de dekzandrug en enkele stroken 

weiland in de Moervaartdepressie.  Slechts weinig delen van het landschap gaan terug tot de 

periode van 1850 en 1910. Dit is enerzijds te wijten aan de beperkte veranderingen die het 
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landschap ondergaan heeft tussen 1775 en het begin van de 20e eeuw. Anderzijds spelen ook 

de grote ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan aan het einde van de 19e eeuw en vooral 

na de Tweede Wereldoorlog, een belangrijke rol, aangezien ze eventuele wijzigingen in 

voorgaande periodes teniet gedaan hebben. Deze ontwikkelingen betreffen de introductie van 

de spoorwegen en de auto als transportmiddelen en de toenemende verstedelijking en 

fragmentatie van het landschap (Antrop, 2007). 

 
Figuur 12: Tijdsdieptekaart (1775-1998) 

Bron: Kabinetskaart van de Ferraris 1:25.000 (kaartblad Stekene 56 (Q2); Topografische kaart van België door 

Philippe Van der Maelen 1:20.000 (kaartbladen Sint Niklaas 3-13, Hulst 3-9, Zelzaete 2-16); Topografische 

kaarten 1/10.000 (1909-1910, 1997-1998, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 14/7-8); 

eigen bewerking 
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5.2.2 Aantal landschapsveranderingen  

 

 
Figuur 13: Aantal landschapsveranderingen sinds de Kabinetskaart van de Ferraris 

Bron: Kabinetskaart van de Ferraris 1:25.000 (kaartblad Stekene 56 (Q2); Topografische kaart van België door 

Philippe Van der Maelen 1:20.000 (kaartbladen Sint Niklaas 3-13, Hulst 3-9, Zelzaete 2-16); Topografische 

kaarten 1/10.000 (1909-1910,1997-1998, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 14/7-8); 

eigen bewerking 

 

Naast de tijdsdiepte wordt ook de dynamiek van het landschap cartografisch weergegeven in 

Figuur 13. Deze kaart laat zien hoeveel veranderingen elk deel van het landschap heeft 

ondergaan sinds de kaart van de Ferraris. Het beeld is gelijkaardig aan de tijdsdieptekaart en 
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logischerwijs stemmen de delen van het landschap die teruggaan tot 1775 overeen met de 

delen waarbinnen zich nul veranderingen hebben voorgedaan. Hoewel het grootste deel van 

het studiegebied teruggaat tot 1998 is deze recente oorsprong vaak het resultaat van slechts 

één verandering in het landschap, die zich dus heeft voorgedaan tussen 1910 en 1998. Zones 

die twee tot drie veranderingen hebben ondergaan, zijn in de minderheid en hiertoe behoren 

hoofdzakelijk de uitbreidingen van de oude woonkernen en de weilanden op de dekzandrug 

die oorspronkelijk akkerland waren. Er kan dus gesteld worden dat het landschap sinds de 

Kabinetskaart van de Ferraris tot omstreeks het begin van de 20e eeuw relatief ongewijzigd is 

gebleven en dat grote veranderingen zich pas recentelijk hebben voorgedaan.  
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6. RESULTATEN: RELATIE TUSSEN TOPONIEMEN EN HET LANDSCHAP 

 

6.1 Relatie tussen toponiemen en het historische landschap 

 

6.1.1 Gehuchtnamen 

 

Voor Zeven van de veertien toponiemen die bij de gehuchtnamen werden ingedeeld, 

verwijzen de toponymische elementen rechtstreeks naar een zekere vorm van bewoning aan 

de hand van de woorden dorp, wijk, straat en hoek. Het gaat om de toponiemen Boschdorp, 

Bruggewyk, Denseshoeck, Nieuwdorp, Prince Straetie, Rodehoek en Wittingstraat. Tevens 

verwijzen ook Heikant, Kleyn Sinay, Polken en Polkenen in hun betekenis naar bewoning. 

Ook op alle kaarten waarop deze toponiemen verschijnen, lijken ze betrekking te hebben op 

een bewoonde zone, die in het geval van Denseshoeck en Polkenen slechts enkele 

woonhuizen of hoeves omvat.  

Voor drie toponiemen is de relatie tot bewoning, hetzij in naam of op kaart, minder duidelijk 

vast te stellen. Voor Caudenborm en Swaerten Ruyter zijn er in eerste instantie onzekerheden 

omtrent hun verklaring. Daarbij wijzen deze verklaringen niet onmiddellijk op een bewoonde 

zone. Niettemin hebben deze toponiemen vanaf hun eerste voorkomen op kaart betrekking op 

gehuchten waardoor de vraag ontstaat of het hier gaat om ofwel overdracht of overerving van 

de benaming ofwel foutieve verklaringen. Voor Koewacht is er wel zekerheid wat betreft de 

verklaring. Het toponiem is in oorsprong een terreinnaam die verwijst naar de vroegere 

functie van het gebied als wachtplaats voor het vee wanneer de lagergelegen poldergebieden 

onder water stonden. Voor dit toponiem is het echter niet duidelijk wanneer het effectief 

gebruikt wordt voor een bewoonde zone. Het verschijnt in 1590 voor het eerst in een 

Memorieboek, maar hier verwijst het naar een fort dat zijn naam te danken heeft aan de toen 

reeds bestaande plaatsnaam (Heyse, 1987), waaruit volgt dat de naam zeker voor 1590 

bestond. De oudste historische kaart waarop Koewacht voorkomt dateert uit 1605, maar 

hierop staat geen bewoning aangeduid, louter enkele kerken, waardoor het niet zeker is of het 

in die tijd nog een terreinnaam was. Pas op de kaart van Pieter van Landeghem uit 1651 is het 

duidelijk dat het toponiem wijst op een bewoond gebied. Er is hier dus sprake van overerving 

waarbij de oorspronkelijke terreinnaam werd behouden als benaming voor het zich daar 

ontwikkelende gehucht. In oorsprong stond het toponiem dus in relatie met het landschap.  

Één opmerking dient gemaakt te worden omtrent het toponiem Rodehoek, dat voor het eerst 

verschijnt op de topografische kaart van 1980 en waarvoor de relatie tot het landschap wordt 
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vastgesteld door middel van het naamsdeel hoek, dat hier geïnterpreteerd wordt als 

nederzetting. De oorsprong van het toponiem moet echter veel ouder zijn en etymologisch 

verwijst het naar een gerooid gebied, waarbij het woord hoek oorspronkelijk niet in de zin van 

nederzetting zal bedoeld zijn. Vanwege het ontbreken van oudere attestaties voor dit 

toponiem wordt de relatie tot het historische landschap als onzeker beschouwd.  

Uit de ligging van de woonkernen, op zowel de topografische kaarten als de bodemkaart en 

het digitale hoogtemodel, blijkt dat het niet gaat om een willekeurige spreiding binnen het 

studiegebied. In eerste instantie bevinden ze zich allen op de hoger gelegen en drogere 

dekzandrug aangezien de Moervaartdepressie vanwege haar drassige bodem en periodieke 

overstromingen niet geschikt is voor bewoning (Sanders et al., 1989). Daarnaast zijn ze ook 

allen gesitueerd langsheen de wegen waarbij de oude kernen dienst deden als uitvalsbasis 

voor de ontginning van het omliggende land. Dit blijkt eveneens uit de bodemtypes van de 

gronden rondom deze ontginningssites, namelijk overwegend plaggenbodems en 

postpodzolen. Beide types wijzen op een vroege ingebruikname van het gebied als akkerland, 

tussen de 12e en 14e eeuw. Deze vroege ontginning gaat gepaard met een perceleringspatroon 

van kleine blokvormige kavels, wat ook duidelijk te zien is op de Kabinetskaart van de 

Ferraris (Sanders et al., 1989).  

 

Tabel 8 geeft een overzicht van de gehuchtnamen met een korte omschrijving van hun 

betekenis. Eveneens wordt vermeld of hun relatie tot het historische landschap al dan niet kon 

worden vastgesteld aan de hand van literatuur en cartografische bronnen.  

 
Tabel 8: Relatie gehuchtnamen en historische landschap 

Toponiem Omschrijving Relatie 
Boschdorp Dorp langsheen een weg, beplant met dennenbossen ja 
Bruggewyk Dorp gelegen nabij een brug ja 
Caudenborm Dorp gelegen nabij een bron en een woud nee 
Densehoeck Dorp in de vorm van een zeshoek ja 
Heikant Dorp gelegen nabij een heidegebied ja 
Kleyn Sinay Dorp in de nabijheid van Sinaai maar met een kleinere omvang ja 
Koewacht Plaats waar koeien worden gewacht wanneer de polders onder water staan ja 
Nieuwdorp Dorp van recente oorsprong ja 
Polken Bewoning op een hoogte ja 
Polkenen Bewoning op een hoogte nee 
Prince Straetie Dorp waarvan de eigenaar een belangrijk statuut heeft nee 
Rodehoek Plaats waar bos werd gerooid om het land bebouwbaar te maken nee 
Swaerten Ruyter Dorp gelegen op de grens Moerbeke-Stekene nee 
Wittingstraat Dorp in een bosrijke omgeving ja 
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6.1.2 Gebouwnamen 

 

Tot de gebouwnamen behoren twaalf toponiemen waarvan er acht in hun benaming reeds 

verwijzen naar een zekere constructie. Het gaat om Baudelo hof, Donkerhofstede, Duivekeet, 

Hondtsnest, Kaudenborm molen, Koey Brug, Oudt Clooster van Baudeloo en Riethof. Voor 

Lesten Stuiver en De Snep is de betekenis duidelijk door het gebruik van de afkorting voor 

herberg op de kaarten. Voor de verklaring van het toponiem Nachtegael wordt gesteund op de 

vermeldingen van een herberg bij Van Goethem (1965, p. 14) en De Potter & Broeckaert 

(1881, p. 42).  

Het vlaktoponiem Stuiver wordt tot de gebouwnamen gerekend vanwege het eerste 

voorkomen van het toponiem als herbergnaam. Stuiver verschijnt pas op de topografische 

kaarten van 1980 en 1998 en wordt hierop niet vergezeld met de afkorting voor één of ander 

gebouw. Het toponiem bevindt zich wel ter hoogte van de vroegere herberg en het gaat hier 

dus waarschijnlijk om een zekere naamsoverdracht waarbij de naam van de oorspronkelijke 

herberg nu gebruikt wordt om de nabije omgeving aan te duiden.  

Hoewel voor de gebouwnamen hun betekenis niet steeds eenduidig kon worden vastgesteld, 

verwijzen ze in de literatuur en op cartografische bronnen wel steeds naar een zeker gebouw 

waardoor kan gesteld worden dat ze in relatie stonden tot het historische landschap, met 

uitzondering van het toponiem Stuiver.   

 

6.1.3 Hoogtenamen 

 

Twee toponiemen zijn ingedeeld bij de hoogtenamen vanwege de zelfstandige 

plaatsnaamwoorden schoot en berg, met name Arentschoot en Swerten Berch. Arentschoot 

springt er op het digitale hoogtemodel duidelijk uit ten opzichte van zijn omgeving met een 

gemiddelde hoogteligging van 8 m. De naam verwijst eveneens naar een ligging in 

heidegebied wat uitstekend pas bij de oorspronkelijke gesteldheid van de regio.  

Swerten Berch, voor het eerst weergegeven als wijk in het landboek van Stekene, verwijst 

naar zijn ligging nabij één van de vier zandduinen die ook wel “Vierbergen” werden genoemd 

(Heyse, 1988b). Op het digitale hoogtemodel bevindt Swerten Berch zich net ten noorden van 

een duidelijk hoger gelegen gebied, die de zone van de “Vierbergen” werd genoemd. Dit 

stemt overeen met de verklaring van Heyse (1989b) dat tijdens de optekening van de wijken 

in het landboek, enkele grenzen werden aangepast om samen te vallen met natuurlijk grenzen 
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of wegen. Hierdoor bevindt de duin, waarnaar Swerten Berch verwijst, zich net ten zuiden 

van de wijk. . 

 

6.1.4 Terreinnamen 

 

Zevenenvijftig toponiemen werden ingedeeld bij de terreinnamen op basis van hun 

zelfstandige plaatsnaamwoord dat kan bestaan uit bos, meers, laar, akker, enz. De 

Terreinnamen worden verder onderverdeeld in elf categorieën in functie van het bepalende 

gedeelte. Dit gedeelte speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van zowel de 

oorspronkelijke als de huidige relatie tot het landschap.  

 

6.1.4.1  Afsluiting of omheining 

Clippeldorp en Nieuwen Peerenboom zijn beiden verwijzingen naar een vorm van afsluiting 

tijdens wateroverlast. In het geval van Clippeldorp gaat het om een soort ‘knuppels’, bij 

Nieuwen Peerenboom om slagbomen. Clippeldorp heeft betrekking op een zone waarbinnen 

zich overwegend matig natte zandbodems bevinden, die gekenmerkt worden door 

wateroverlast in de winter. Een zekere bescherming, al dan niet in de vorm van stukken 

brandhout, ‘knuppels’, over de plassen, zal dus aangewezen geweest zijn.  

Voor Nieuwen Peerenboom is er echter enige onduidelijkheid omtrent de verklaring en 

situering van het toponiem. Bij Popp wordt het weergegeven in een zone, gekenmerkt door 

matig natte zandgronden terwijl het zich bij de Atlas van de Buurtwegen binnen de regio van 

de matig droge zandgronden bevindt3, die niet te kampen hebben met wateroverlast. Hier rijst 

echter de vraag of de relatie tot een slechte waterhuishouding niet gezocht moet worden bij 

het toponiem Peerboom, dat voor het eerst verschijnt op een kaart uit 1605 en op de recente 

topografische kaart nog steeds op dezelfde locatie wordt aangeduid, namelijk net ten noorden 

van Clippeldorp en op matig natte zandgronden. Het is aannemelijk dat twee nabijgelegen 

toponiemen naar eenzelfde omstandigheid verwijzen. Nieuwen Peerenboom is dan 

hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar het oorspronkelijke Peerboom, misschien omwille 

van een tijdelijke wateroverlast aangezien het na Popp van de kaarten verdwijnt. Zowel de 

verklaring, situering en relatie tot het historische landschap blijven voor dit toponiem louter 

speculatief.  

 

                                                
3 De uitleg met betrekking tot de afbakening van de zone bevindt zich in Bijlage 1  
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6.1.4.2 Bodembezetting 

Tot deze categorie behoren de toponiemen t’Foreest en Wullebos. Beiden zijn het 

verwijzingen naar de aanwezigheid van bos. T’Foreest verschijnt voor het eerst in het 

landboek van Stekene waarin binnen de wijk t’Foreest nog enkele bosjes weergegeven zijn. 

Oorspronkelijk was de zone echter volledig met loofhout beplant nadat het onder leiding van 

de Baudelo abdij was uitgeveend en drooggelegd.  

Wullebos is een recent toponiem dat voor het eerst verschijnt op de topografische kaart van 

1980 en hier betrekking heeft op een zone die reeds op de oudste historische kaarten bebost is. 

Vandaag is het gebied beplant met naaldhout wat het meest voorkomende landgebruik is voor 

deze zeer droge zandgronden. 

 

6.1.4.3 Bodemgesteldheid 

In tabel 9 worden de toponiemen weergegeven die een indicatie zijn voor de 

bodemgesteldheid van het gebied waarnaar ze verwijzen. De tabel geeft informatie over de 

verklaring van het toponiem, de meest voorkomende bodemtypes en een beknopte 

omschrijving van deze types. Figuur 14 is een uitsnede van de bodemkaart waarop de 

toponiemen staan weergegeven. 

 
Tabel 9: Terreinnamen - Bodemgesteldheid 

Toponiem Verklaring Bodemcode Omschrijving Bodem 
appeldorppolder Lager gelegen, 

vochtig gebied 
ZdP Matig natte zandgrond 

Haesenhoeck Afgelegen streek met 
droge, onvruchtbare 
grond 

Zcg 
Zbg 
Zch/Zdh 
 
Zcm 

Matig droge podzol, weinig geschikt voor akkerland 
Droge podzol, weinig geschikt voor akkerland 
Matig droge tot matig natte postpodzol, matig geschikt 
voor akkerland 
Matig droge plaggenbodem, geschikt voor akkerland 

Meserie Ligging op droge en 
onvruchtbare grond 

Zch/Zdh 
 
Zcm 

Matig droge tot matig natte postpodzol, matig geschikt 
voor akkerland. 
Matig droge plaggenbodem, geschikt voor akkerland  

Onlende, nu 
seynen van 
Baudloo 

Zompig land s-M Natte tot zeer natte gronden op mergelig materiaal, al dan 
niet met een venige bovengrond 

Polder Wyck Lager gelegen, 
vochtig gebied 

ZdP 
Sep 

Matig natte zandgrond 
Natte grond op lemig zand 

Sompele Zompig land ZdP 
Sep 

Matig natte zandgrond 
Natte grond op lemig zand 

Vette Meersch 
Bosch 

bos op alluviale, 
vruchtbare grond 

Zcg 
 
Pdp 
 
m-Ldp 

Matig droge podzol, ongeschikt voor akker- en weiland 
Matig natte grond op lichte zandleem, geschikt voor 
akkerland 
Matig gleyige gronden op zandleem, geschikt voor 
akkerland mits drainage  
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Uit deze tabel blijkt dat de bodemeigenschappen van de zones waarop de toponiemen 

betrekking hebben een grote gelijkenis vertonen met de eigenschappen die voortkomen uit de 

verklaring van de toponiemen.  

 
Figuur 54: Terreinnamen vernoemd naar de bodemgesteldheid 

Bron: Bodemkaart van België 1/20.000 (Tavernier, 1989, Kaartbladen Stekene 26E & Lokeren 

41E); eigen bewerking 

 

6.1.4.4 Eigenaar, pachter of gebruiker 

De toponiemen die verwijzen naar een eigenaar zijn Arent Stobbelaere, Baudeloo meersch, 

Dolf Vlaminck, Gordebeecke, Lieve Seys, Papelaer, Poliaen, Raeshouck en Saleghems wijck. 

Vanwege hun koppeling aan een bepaalde persoon staan deze toponiemen niet in relatie tot 

het historische landschap. Voor Lieve Seys dient echter vermeld te worden dat voor dit 

toponiem noch oudere attestaties dan 1880, noch analogieën in de literatuur gevonden konden 

worden. Dit toponiem werd ingedeeld als een benoeming naar een persoon, maar zekerheid 

hierover is er niet.  
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Twee uitzonderingen in deze categorie zijn Baudeloo meersch en Papelaer die enige 

informatie bieden over het landgebruik van de zone waarnaar ze verwijzen. Meersen zijn 

alluviale gronden langsheen waterlopen die vaak gebruikt worden als hooiland. Baudeloo 

meersch, gelegen langsheen de Moervaart, was in oorsprong een meersgebied dat behoorde 

tot de Baudelo abdij. Papelaer omvat het woord laar dat verwijst naar gemeenschappelijke 

weide. Dit gebied is gelegen binnen de Moervaartdepressie op hoofdzakelijk natte gronden, 

die zeer geschikt zijn voor een gebruik als weiland. De oudste kaart waarop de 

bodembezetting voor deze zone kan afgeleid worden, is de kaart van de Ferraris en hierop is 

een combinatie van weiland en akkerland te zien. Deze kaart dateert echter uit 1775, waardoor 

een oorspronkelijk gebruik als enkel weiland of meers niet uitgesloten is.  

 

6.1.4.5 Functie of gebruik 

Zeven terreinnamen verwijzen naar een zekere functie of gebruik van het landschap. Voor de 

toponiemen Belram, Herenisse, Mandeke en Proyen hoeck is dit een gebruik als weiland, al 

dan niet gemeenschappelijk. De bodemtypes in deze zones ondersteunen de mogelijkheid 

voor een dergelijk gebruik. Voor Belram en Herenisse kan dit ook afgeleid worden uit 

historische kaarten waarop het landgebruik staat weergegeven, respectievelijk een kaart van 

De Bouge uit de 18e eeuw en één van Frickx uit 1706. Mandeke verschijnt pas in 1980 op 

kaart en wegens het ontbreken van oudere attestaties is het moeilijk de relatie tot het 

historische landschap te bepalen. Ook voor Proyen hoeck zijn er onzekerheden. Het toponiem 

zou wijzen op weiland gelegen binnen onvruchtbaar, bosrijk gebied. Er zijn echter geen 

historische bronnen die deze verklaring ondersteunen. De enige kaart die informatie biedt 

omtrent de geloofwaardigheid van de verklaring is de bodemkaart. De zone die als Proyen 

hoeck werd gedigitaliseerd omvat drie bodemtypes met name matig natte zandgronden, natte 

gronden op zand en droge zandgronden met een duidelijke humus en/of ijzer B-horizont. Dit 

laatste type is wel degelijk ongeschikt voor akker- en weiland en bosbouw is hier het 

aangewezen bodemgebruik. De matig natte en natte zandgronden behoren tot de goede 

zandgronden die geschikt zijn voor weiland (Van Ranst et al., 2000). Op basis van de 

bodemkaart mag dus een zekere relatie verondersteld worden tussen het toponiem en het 

historische landschap.  

Het toponiem Boonpolder is een verwijzing naar een gebruik als landbouwland en verschijnt 

voor het eerst in het landboek van Stekene. Het is echter wachten op de Kabinetskaart van de 

Ferraris om een duidelijk beeld te krijgen van het landschap. Op deze kaart wordt de wijk van 

Boonpolder ingenomen door gesloten akkerland. Hieruit kan echter niet met zekerheid een 
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relatie worden vastgesteld aangezien er zich tussen het eerste voorkomen van het toponiem en 

de Kabinetskaart van de Ferraris een periode van 100 jaar bevindt waarvoor geen informatie 

beschikbaar is. 

Canardiere verschijnt tweemaal als toponiem, maar enkel op de kaart van de Ferraris. Beide 

toponiemen wijzen op een zone waarbinnen een vijver gelegen is, die omgeven wordt door 

bomen. Dit is het typische uitzicht van een eendenkooi of canardiere waar in het wild levende 

eenden worden gevangen voor consumptie. In dit geval is het toponiem de letterlijke 

verwoording van het gebruik.  

Een laatste toponiem dat behoort tot deze categorie is Wildernis, dat voor het eerst wordt 

gebruikt op de topografische kaart van 1980, maar hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong vindt 

in de 18e eeuw. Het toponiem is geen verwijzing naar de bodembezetting maar naar het 

gemeenschappelijk gebruik van de grond (Van Goethem, 1965; Heyse, 1988b). 

 

6.1.4.6  Grootte 

Vijfbunders verschijnt voor het eerst in het Landboek van Stekene en is een verwijzing naar 

de omvang van het grootste perceel binnen de wijk. In het Landboek worden de percelen 

duidelijk weergegeven waaruit blijkt dat Vijfbunders wel degelijk over een perceel beschikt 

dat ongeveer de helft van de wijk inneemt en bij benadering vijf bunder of ongeveer 5 hectare 

groot is.  

 

6.1.4.7 Juridisch Statuut 

Het juridisch statuut van een gebied wijst op de bevoegde persoon of instantie waaronder het 

gebied valt. Tabel 10 geeft een overzicht van deze toponiemen, het woord in de benaming dat 

verwijst naar een juridisch statuut en de specificatie van dit statuut.  

 
Tabel 10: Terreinnamen - Juridisch Statuut 

Toponiem Juridisch woord Specificatie Statuut 
Achter Cheynen Cheynen Land in cijnspacht gegeven, vermoedelijk aan de Baudelo abdij 
Coninckxheye Coninckx Koninklijke rechten, vermoedelijk de Graaf van Vlaanderen 
Fondatie Fondatie Schenkingen aan de Baudelo abdij 
Pachtgoed Pachtgoed Land in pacht gegeven 
Seynen van Wulfsdonk Seynen Land in cijnspacht gegeven, behorende tot de heerlijkheid 

Wulfsdonk 
Voor Clynen Clynen Land in cijnspacht gegeven 
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6.1.4.8 Ligging 

Elf toponiemen behoren tot deze categorie en hun ligging kan zowel verwijzen naar een 

bepaald gebied of een waterloop als naar specifieke elementen of bouwwerken in het 

landschap. Tabel 11 geeft een overzicht van deze toponiemen, hun algemene ligging en een 

specificatie hiervan.  

 
Tabel 11: Terreinnamen – Ligging 

Toponiem Ligging Specificatie 
Baggaart langsheen water Wullebosbeek 
Koefering langsheen water gekoppeld aan 

veenontginning 
Moervaart 

Dolhof in 'wild' gebied Bos- en heidelandschap 
Gheweste in 'woest' gebied Bos- en heidelandschap 
Haemer Heycant langsheen water en heide Hamerse Vaart en heidegebied 
Hamer langsheen water Hamerse Vaart 
Meulenvijvers bij een molen en vijvers Molen en vijvers van de Baudelo abdij, maar 

in de 17e eeuw reeds verdwenen 
Polken Bosch bij de Polken Bos nabij het gehucht Polken 
Cruysenacker langsheen de route van de kruisprocessie Akkerland langsheen de  route van de 

Kruisprocessie te Stekene 
Polder Van den Riede langsheen een rijt of waterloop Zoute Vaart 
Kerckenacker rondom de kerk en de pastorie Akkerland rondom de kerk en de pastorie van 

Stekene 
 

Uit de tabel blijkt dat deze elf toponiemen in oorsprong gerelateerd waren aan het landschap 

waarin ze zich bevonden. Hoewel de benaming Meulenvijvers pas voor het eerst op kaart 

verschijnt in het Landboek uit 1670, wanneer de molen en de vijvers, waarnaar het toponiem 

verwijst, reeds verdwenen zijn, dateert de oudste attestatie van het toponiem uit 1600 (De 

Potter & Broeckaert, 1881), wat het mogelijk maakt dat zich toen nog steeds een molen en/of 

vijvers in de wijk bevonden. Ook opgravingen en onderzoek, onder leiding van Alfons De 

Belie, hebben aangetoond dat de benaming niet uit de lucht gegrepen is, maar dat zich ooit 

vijvers en een molen in deze zone bevonden.  

 

6.1.4.9 Ontginning 

Tot deze categorie behoren vijf toponiemen die verwijzen naar twee verschillende 

ontginningsvormen. De eerste zit vervat in de toponiemen Colputte en Heycolputte die 

verwijzen naar een ‘koolput’ en dus naar de houtskoolbranding die in deze zones plaatsvond. 

Dit komt eveneens tot uiting op de kaart in het landboek van Stekene waarop de toponiemen 

voor het eerst als wijken verschijnen. Hierop staan naast de bomen eveneens de meilers 
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getekend. Dit zijn de constructies die opgetrokken worden voor de houtskoolwinning (Figuur 

15). 

 
Figuur 15: Toponiemen Colputte en Heycolputte in het landboek van Stekene 

Bron: landboek van Stekene (Van Landeghem, 1670); eigen bewerking 

 

Een tweede exploitatievorm is terug te vinden in de toponiemen Moerputte en Groenenputte 

die wijzen op de ontginning van veen. De bodemkundige eigenschappen van Moerputte, 

namelijk gronden op mergelig materiaal met een venige bovengrond, zijn aanwijzingen voor 

een gebruik als veenontginningsgebied. Te Groenenputte wijzen de bodems vooral op een 

gebruik als landbouwgrond, maar dit betekent niet dat ze in vroegere tijden niet als 

turfwinningsgebied gebruikt geweest zijn. Na uitvening werden gronden namelijk vaak 

geschikt gemaakt voor landbouwdoeleinden. Ook de rechthoekige structuur van deze wijk en 

de wegen en waterlopen die haaks op elkaar staan, wijzen op een systematische ontginning 

van het gebied (Heyse, 1988a). Het laatste toponiem Moermansdonck wordt eveneens in 

relatie gebracht tot veenontginning. Het toponymisch bestanddeel donk wordt hier dan ook 

niet verklaard als een zandheuvel in moerassig gebied maar als een eerder zompige wildernis. 

Het naamsdeel moerman heeft dan betrekking op de persoon die aan veenontginning doet. 

Ook de nabijgelegenheid van Moerputte en de sterke antropogene invloed op de bodems in dit 

gebied, die in verband gebracht wordt met uitvening, wijzen in de richting van een relatie tot 

de historische veenontginning.  

 

6.1.4.10  Reliëfkenmerk 

Arenhouck is een verwijzing naar het reliëf vanwege het naamsdeel ‘aren’, dat de betekenis 

heeft van ‘zandige heuvelrug of kleine verhevenheid in heidelandschap’ (Van Goethem, 1964; 

Schönfeld, 1980). De zone waarop Arenhouck betrekking heeft is gelegen op de dekzandrug 

in een oorspronkelijk heidegebied. De verklaring van het toponiem sluit dus goed aan bij zijn 

ligging.   
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6.1.4.11  Vorm 

Bochten, Cleyn en Groote Huycke, Dryhoeck en Terelinck zijn vijf vormtoponiemen. Allen 

verschijnen ze voor het eerst in de landboeken en verwijzen hier duidelijk naar de vorm van 

de wijk die ze benoemen. Dryhoeck en Terelinck keren op latere kaarten terug, maar met een 

aangepaste spelling en op gewijzigde posities, die als verplaatste toponiemen gedigitaliseerd 

werden. Tabel 12 geeft een overzicht van de toponiemen, de afbeelding van de 

oorspronkelijke wijk en een omschrijving van de vorm. 

 
Tabel 12: Terreinnamen - Vorm 

Toponiem Vorm Omschrijving 

Bochten 

 

Wijk begrensd door wegen die veel bochten maken 

Cleyn Huycke 

 

Wijk genoemd naar de huik, een kledingstuk voor mannen 

Dryhoeck 

 

Perceel met driehoekige vorm, gelegen binnen het beluik van de Baudelo 
abdij 

Groote Huycke 

 

Wijk genoemd naar de huik in associatie met Cleyn Huycke 

Terelinck 

 

Wijk genoemd naar de hierin gelegen vier grote percelen die doen denken aan 
de bakstenen steunblokken voor houten molens, ook wel teerlingen genoemd. 
De naam kan ook verwijzen naar de vorm van de volledige wijk 

 

6.1.5 Synthese 

 

Voorgaande bespreking toont aan dat de meeste toponiemen in relatie stonden tot het 

historische landschap. Enkele uitzonderingen betreffen in eerste instantie de toponiemen die 

verwijzen naar de eigenaar of het juridisch statuut van de gronden en dus in oorsprong geen 

verwijzing zijn naar het landschap en haar eigenschappen. Op de tweede plaats zijn er enkele 

toponiemen waarvoor de verklaringen onzeker zijn en er geen oude attestaties bekend zijn.  

Voor deze toponiemen is het eveneens niet mogelijk om een relatie tot het historische 

landschap vast te stellen. Met deze aspecten dient dan ook rekening gehouden te worden bij 

het vaststellen van de relatie tot het huidige landschap. 
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6.2 Relatie tussen bestaande toponiemen en het huidige landschap 

 

Figuur 16 is een weergave van de bestaande toponiemen en hun huidige spelling, ligging en 

relatie tot het actuele landschap. 

 
Figuur 16: Bestaande toponiemen 

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1997-1998, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 

14/7-8); eigen bewerking 
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6.2.1 Gehuchtnamen  

 

Tabel 13 is een weergave van de nog bestaande gehuchtnamen met hun oorspronkelijke naam, 

de huidige benaming, of er al dan niet een relatie tot het historische landschap kon worden 

vastgesteld, of ze al dan niet op één van de tien basiskaarten verplaatst voorkomen en of hun 

historische relatie vandaag al dan niet bewaard is gebleven.  

 
Tabel 23: Bestaande gehuchtnamen 
Oorspronkelijk toponiem Historische relatie Huidig toponiem Verplaatst Huidige relatie 

Boschdorp Ja Bosdorp Nee Ja 
Bruggewyk Ja Brug Nee Ja 
Caudenborm Twijfel Koudenborn Nee Twijfel 
Heikant Ja Heikant Ja Ja 
Kleyn Sinay Ja Klein Sinaai Nee  Ja 
Koewacht Ja Koewacht Nee Nee 
Nieuwdorp Ja Nieuwdorp Nee Ja 
Polken Ja Polken Ja Ja 
Rodehoek Twijfel Rodehoek Nee Twijfel 
Swaerten Ruyter Twijfel Zwarte Ruiter Nee Twijfel 
 

Uit de tabel blijkt dat voor de toponiemen waarvoor met zekerheid een relatie tot het 

historische landschap kon worden vastgesteld, deze relatie ook vandaag nog aanwezig is, met 

uitzondering van Koewacht dat in oorsprong een terreinnaam is.  

Twee wijknamen, met name Heikant en Polken, ondergaan een evolutie in hun locatie op 

kaart en deze worden nader toegelicht. Polken (Figuur 17) verschijnt voor het eerst als 

gehucht op de Atlas van de Buurtwegen en keert daarna op alle overige basiskaarten terug met 

uitzondering van de Poppkaart. Op de topografische kaarten van Van der Maelen, 1910 en 

1948 neemt het toponiem posities in rondom het oorspronkelijke gehucht waarnaar het dus 

nog steeds lijkt te verwijzen. Vanaf 1980 lijkt de naam echter betrekking te hebben op een 

ruimer gebied dan de oorspronkelijke woonzone. Deze evolutie lijkt gekoppeld aan het 

toponiem Wittingstraat dat eveneens voor het eerst verschijnt als gehucht op de Atlas van de 

Buurtwegen maar op de topografische kaarten van 1980 en 1998 verdwenen is. Dit doet 

vermoeden dat Polken actueel gebruikt wordt om een wijk aan te duiden met hierin de  

oorspronkelijke gehuchten Polken en Wittingstraat. Deze zone werd dan ook als een 

verplaatst toponiem gedigitaliseerd. Het is delicaat om voor Polken een relatie tot het huidige 

landschap te bevestigen of te ontkennen aangezien niet met zekerheid kan vastgesteld worden 

op welke zone het huidige toponiem betrekking heeft.  
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Figuur 17: Evolutie van het toponiem Polken 

Bron: http://www.gisoost.be/ATLASBW/; Topografische kaart van België door Philippe Van der Maelen, 

1:20.000 (kaartbladen Sint Niklaas 3-13); Topografische kaarten 1/10.000 (1909-1910, 1948, 1980, 1997-1998, 

kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4); eigen bewerking 

 

Voor Heikant kan een gelijkaardige evolutie vastgesteld worden, weergegeven op Figuur 18. 

Het toponiem komt voor het eerst voor als gehuchtnaam op de Atlas van de Buurtwegen en 

komt daarna, net zoals Polken, op alle andere basiskaarten voor behalve op de kaart van Popp. 

Hier wordt Teerlinck gebruikt aangezien bij Popp alle oude wijknamen uit de landboeken 

terugkeren. Vanaf de topografische kaart van 1910 tot 1998 komen zowel Heikant als 

Terelinck voor op kaart, waardoor met zekerheid kan gesteld worden dat beiden als 

afzonderlijke toponiemen beschouwd moeten worden. De plaatsing van het toponiem Heikant 

op de verschillende kaarten vertoont een zekere variatie, maar aangezien deze verschuivingen 

beperkt zijn en zich steeds rondom het oorspronkelijke gehucht bevinden, werden ze niet als 

verplaatste toponiemen gedigitaliseerd. Enkel de topografische kaart van 1980 toont een 
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beduidende verschuiving en werd wel afzonderlijk gedigitaliseerd. Deze verschuiving zou te 

maken kunnen hebben met de uitbreiding van de bewoning langsheen de Heistraat. Hoewel 

Heikant in zekere zin ook betrekking heeft op ligging langsheen heide, wordt de nadruk 

gelegd op de betekenis van woonkern waardoor kan gesteld worden dat het toponiem zijn 

relatie tot het landschap behouden heeft.   

 
Figuur 18: Evolutie van het toponiem Heikant 

Bron: http://www.gisoost.be/ATLASBW/; Topografische kaart van België door Philippe Van der Maelen, 

1:20.000 (kaartblad Hulst 3-9); Topografische kaarten 1/10.000 (1909-1910, 1948, 1980, 1997-1998, 

kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4); eigen bewerking 

 

 

 

 

 



 70 

6.2.2 Gebouwnamen 

 

In tabel 14 worden de nog bestaande toponiemen weergegeven met hun oorspronkelijke en 

huidige schrijfwijze, de oorspronkelijke en huidige constructie waarnaar ze verwijzen en of ze 

al dan niet nog in relatie staan tot het huidige landschap.  

 
Tabel 14: Bestaande gebouwnamen 

Oorspronkelijk toponiem Oorpsronkelijke 
constructie Huidig toponiem Huidige constructie Huidige relatie 

Baudeloo hof hoeve Boudelohoeve hoeve ja 
De Snep herberg Snepke woonhuis nee 
Duivekeet hoeve Duivekeet hoeve ja 
Hondtsnest herberg of gehucht Hondsnest pompgemaal nee 
Koey Brug brug Koebrug brug ja 
Riethof hoeve Riethof hoeve ja 
Stuiver herberg Stuiver zone nee 
 

Stuiver is de enige gebouwnaam die als vlaktoponiem werd gedigitaliseerd. Het heeft zijn 

benaming te danken aan de herberg de Lesten Stuyver die zich eens in de zone bevond 

waarop het toponiem Stuiver vandaag betrekking lijkt te hebben. Aangezien de 

oorspronkelijke herberg verdwenen is, is ook de relatie tussen het toponiem en het huidige 

landschap verdwenen. 

 

6.2.3 Hoogtenamen 

 

Slechts twee toponiemen werden als hoogtenaam gecategoriseerd en beiden zijn vandaag nog 

in gebruik. Arentschoot verwijst daarbij nog steeds naar dezelfde wijk in het uiterste 

noordoosten van het studiegebied, die hoger gelegen is dan zijn omgeving. Hoewel de relatie 

tot heidegebied verdwenen is, is het toponiem in eerste instantie een verwijzing naar de 

hoogte waaruit mag geconcludeerd worden dat het zijn relatie tot het landschap bewaard 

heeft. Swerten Berch daarentegen krijgt vanaf de kaart van de Ferraris een andere betekenis. 

Waar het in het landboek van Stekene gebruikt wordt als landwijknaam, wordt het op de 

Kabinetskaart gebruikt als naam voor het gehucht dat zich deels binnen de oorspronkelijke 

wijk bevindt. Hier kan dus gesproken worden van overdracht waarbij de oorspronkelijke 

hoogtenaam is overgegaan op het aangrenzende gehucht. Ook op de latere kaarten blijft het 

toponiem verwijzen naar de woonzone, met uitzondering van de Poppkaart waarop de oude 

landwijknamen opnieuw voorkomen. Hoewel het gehucht eveneens in de buurt ligt van de 
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zandduin, waarnaar het oorspronkelijke toponiem verwijst, heeft het zijn betekenis als 

hoogtenaam verloren waardoor in essentie ook de relatie tot het landschap verdwenen is.  

 

6.2.4 Terreinnamen 

 

6.2.4.1 Bodembezetting 

Wullebos dat voor het eerst op kaart verschijnt in 1980, verwijst nog steeds naar het huidige 

naaldbos ten zuiden van de E34. Aangezien er geen eenduidige verklaring kon gegeven 

worden aan het naamsdeel ‘Wulle’ werd het toponiem ingedeeld bij de categorie 

bodembezetting en deze relatie heeft het in het actuele landschap behouden. 

 

6.2.4.2 Bodemgesteldheid 

Van de oorspronkelijk zeven toponiemen die tot deze categorie behoren, komen er vandaag 

nog slechts twee voor op kaart. Het gaat om Vette Meersch Bosch en Haesenhoeck die actueel 

verschijnen als Vettemeers en Hazenhoek. Hazenhoek is een verwijzing naar droge en 

onvruchtbare grond en deze relatie heeft het behouden. Het huidige Vettemeers heeft 

betrekking op een privaat bosgebied dat gebruikt wordt als jachtdomein. Het toponiem is een 

verwijzing naar de vruchtbaarheid van de meersen die, door de regelmatige overstromingen 

en afzetting van slib, vruchtbare gronden zijn. Deze meersen waren het oorspronkelijke 

landgebruik in deze zone, maar zijn reeds lange tijd verdwenen. Op de Kabinetskaart van de 

Ferraris bleef de relatie enigszins aanwezig door de toevoeging van het woord bos, terwijl op 

de actuele kaart louter gesproken wordt van Vettemeers. Gezien het toponiem ingedeeld is bij 

een benoeming naar bodemgesteldheid is dit de belangrijkste eigenschap en uit de bodemkaart 

blijkt ook dat de bodemtypes in dit gebied geschikt zijn voor een gebruik als akkerland. Er 

kan dan ook gesproken worden van een gedeeltelijk bewaarde relatie.  

 

6.2.4.3 Eigenaar, pachter of gebruiker 

Voor deze categorie zijn het enkel de toponiemen Baudeloo meersch, Papelaer en Lieve Seys 

die nog voorkomen op de topografische kaart van 1998. Voor Lieve Seys is er onzekerheid 

over de verklaring, maar vanwege het ontbreken van literatuur omtrent dit toponiem lijkt een 

persoonsnaam de meest voor de hand liggende keuze. Baudeloo meersch en Papelaer, nu 

Boudelomeers en Papelaar, behoren tot deze categorie vanwege hun verwijzing naar 

respectievelijk de abdij van Baudelo en de pape of pastoor. In dit opzicht is de relatie tot het 

huidige landschap verdwenen aangezien de Baudelo abdij verdwenen is en ook Papelaer geen 



 72 

eigendom meer is van de pastoor. Deze toponiemen kunnen echter ook op een andere manier 

bekeken worden op basis van de zelfstandige naamsdelen meers en laar. Deze verwijzen 

respectievelijk naar alluviale grond langsheen een waterloop en naar gemeenschappelijke 

weide. Enkel voor Baudeloo meersch is de relatie met het actuele landschap deels behouden, 

door de aanwezigheid van weiland in dit gebied.  

 

6.2.4.4 Functie of gebruik 

Vier bestaande toponiemen verwijzen naar een zekere functie of gebruik van het gebied met 

name Belram, Wildernis, Mandeke en Herenisse, dat nu als Heernisse wordt geschreven. 

Wildernis en Mandeke verwijzen naar gemeenschapsgrond die meestal bestaat uit weiland. 

Belram en Herenisse verwijzen dan weer specifiek naar een gebruik als graasweide. Hoewel 

sommige van deze gebieden actueel nog deels ingenomen worden door weiland, is het 

gebruik waarnaar ze verwijzen niet meer van toepassing. Voor deze toponiemen is de relatie 

tot het huidige landschap dan ook verdwenen.  

 

6.2.4.5 Juridisch Statuut 

Tabel 15 geeft de nog bestaande toponiemen weer in deze categorie. Voor deze toponiemen is 

er geen enkele relatie meer bewaard tot het huidige landschap. Dit is enerzijds te wijten aan 

het feit dat hun betekenis zich in het verleden bevindt, toen de zones waarop de toponiemen 

betrekking hebben effectief nog pachtgoed waren van onder andere de Baudelo abdij.  

Anderzijds heeft dit ook te maken met het benoemingsmotief zelf dat niet verwijst naar 

eigenschappen van het landschap, maar naar het statuut en in zekere zin ook de eigenaars van 

de gronden.  

 
Tabel 15: Bestaande toponiemen vernoemd naar het juridisch statuut 

Oorspronkelijk toponiem Huidige toponiem Verplaatst Huidige relatie 
Achter Cheynen Achter Cheijnen Nee Nee  
Coninckxheye Koningshei Ja  Nee  
Fondatie Fondatie Nee Nee  
Pachtgoed Pachtgoed Nee Nee  
Voor Clynen Voor Cheijnen Nee Nee  
 

Voor het toponiem Coninckxheye is er enigszins nog een verwijzing naar het landschap, 

namelijk naar heide. Dit toponiem verschijnt vandaag als Koningshei op een andere locatie, 

namelijk binnen de grenzen van de oude landwijk Haemer Heycant. Er is echter eveneens een 

dienstencentrum Koningshei dat zich wel bevindt binnen de grenzen van de oorspronkelijke 
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wijk. De verplaatsing van het toponiem is eerder beperkt waardoor de mogelijkheid bestaat 

dat de verschuiving te maken heeft met de interpretatie van de karteerder. Of er al dan niet 

sprake is van een verschuiving heeft echter geen invloed op de relatie met het huidige 

landschap die zowel voor beide locaties als voor beide betekenissen verdwenen is.  

 

6.2.4.6 Ligging 

Tabel 16 geeft een overzicht van de toponiemen in deze categorie met hun oorspronkelijke en 

huidige spelling, een omschrijving van de historische relatie, of ze al dan niet verplaatst zijn 

op de tien basiskaarten en of ze al dan niet nog in relatie staan tot het huidige landschap. 

 
Tabel 16: Bestaande toponiemen vernoemd naar de ligging 
Oorspronkelijk toponiem Historische relatie Huidig toponiem Verplaatst Huidige relatie 
Baggaart Langsheen Wullebosbeek Baggaart Nee Ja 
Gheweste In 'woest' gebied Gewest Ja Twijfel 
Hamer Langsheen de Hamerse Vaart Hamer Nee Ja 
Koefering Nabij de Moervaart Koefering Nee Twijfel 
Polder Van den Riede Langsheen de Zoute Vaart Riedepolder Nee Ja 
 

Voor twee toponiemen is er twijfel omtrent hun relatie tot het huidige landschap. Voor 

Koefering is deze te wijten aan het feit dat de betekenis van ligging nabij de Moervaart 

gekoppeld is aan veenontginning, die vandaag niet meer plaatsvindt. Hier is mogelijks sprake 

van overerving waarbij het toponiem dat eens een connectie had met veenontginning, in latere 

tijden werd gebruikt voor de woonzone die er zich ging ontwikkelen.  

Het toponiem Gheweste verwijst naar een ligging in ‘woest’ gebied, wat betrekking heeft op 

de vroegere heide- en bosgebieden in deze regio. Hoewel het gebied ook vandaag nog bosrijk 

is, kan niet meer echt gesproken worden van ‘woest’. Dit toponiem heeft eveneens een 

afwijkende positie op de topografische kaart van 1980 waarop het verschijnt binnen de wijk 

die in het landboek van Stekene wordt aangeduid met Groenenputte. Op alle overige 

basiskaarten verschijnt het op dezelfde positie waardoor het in 1980 mogelijks om een 

foutieve locatie gaat. Niettemin werd dit toponiem afzonderlijk gedigitaliseerd.  

 

6.2.4.7 Ontginning 

Van de vijf ontginningsnamen is het slechts Groenenputte dat vandaag nog voorkomt als 

Groene put. De benaming is een verwijzing naar de turfontginning die hier in het verleden 

heeft plaatsgevonden. Indien louter wordt gekeken naar de activiteit kan gesteld worden dat 

de relatie verdwenen is. De wijk vertoont echter nog sporen van dit vroegere gebruik in zijn 
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rechthoekige vorm en in de haaks kruisende wegen en waterlopen. Dit zijn relicten van de 

vroegere ontginning waardoor nog steeds gesproken kan worden van een zekere band tussen 

het toponiem en het huidige landschap.  

 

6.2.4.8 Vorm 

Tot deze categorie behoren de toponiemen Groote Huycke, Terelinck en Dryhoeck. Groote 

Huycke, vandaag als Grote Huike geschreven, heeft zowel zijn oorspronkelijke vorm als 

positie in het landschap behouden. Dit is niet het geval voor de twee overige toponiemen. 

Dryhoeck verwees oorspronkelijk naar een driehoekig perceel binnen het beluik van de 

Baudelo abdij, maar op de topografische kaarten van 1910, 1980 en 1998 komt het toponiem 

Driehoek op verscheidene plaatsen voor waardoor er twijfel is omtrent de zone waarop de 

naam van toepassing is. Hoewel in de drie gevallen het toponiem niet meer lijkt te verwijzen 

naar het oorspronkelijke perceel, veronderstelt hun ligging, in een hoek, enige relatie tot de 

vorm (Figuur 19). 

 
Figuur 19: Evolutie van het toponiem Driehoek  

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1909-1910, 1980, 1997-1998, kaartbladen, Wachtebeke-Sinaai 14/7-

8);eigen bewerking 

 
Ook voor het toponiem Terelinck kunnen twee verplaatste toponiemen onderscheiden worden 

op enerzijds de topografische kaart van 1910, anderzijds deze van 1948 en 1998 (Figuur 20). 

Het toponiem Terlink op de topografische kaart van 1910 bevindt zich net ten zuiden van de 

oorspronkelijke landwijk. Op de kaarten van 1948 en 1998 bevindt het toponiem Teerling 

zich ten oosten van deze wijk. Voor beide locaties is er onzekerheid of ze al dan niet nog 

betrekking hebben op de buurt uit het landboek van Stekene. Op de topografische kaart van 

1980 bevindt het toponiem zich namelijk binnen de oorspronkelijke grenzen, waardoor er een 



 75 

mogelijkheid is dat ook de verplaatste toponiemen nog naar diezelfde wijk verwijzen. De 

afwijkende ligging voor de kaarten uit 1910, 1948 en 1998 zou dus louter te maken kunnen 

hebben met de leesbaarheid of de interpretatie van de karteerder en dus niet met een 

werkelijke verschuiving van de naam. De positie van Terelinck zou in dit opzicht ook 

gekoppeld kunnen zijn aan de positie van het toponiem Heikant. Op de topografische kaarten 

van 1948 en 1998 verplaatst het toponiem Heikant zich namelijk naar de positie van Terlink  

en verschuift Teerling naar het oosten. Het gebruik van Teerlingstraat en Dobbelsteenstraat 

als straatnamen binnen de oorspronkelijke wijk kan er eveneens op wijzen dat het huidige 

toponiem nog op dezelfde zone betrekking heeft. Indien dit het geval is veronderstelt een 

verklaring naar de vorm van de wijk een relatie, terwijl dit niet meer het geval is als geopteerd 

wordt voor een verwijzing naar de vier blokvormige percelen binnen de oorspronkelijke wijk. 

 
Figuur 20: Evolutie van het toponiem Teerling in relatie tot het toponiem Heikant 

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1909-1910, 1948, 1980, 1997-1998, kaartblad Kruisstraat-Stekene 14/3 -

4);eigen bewerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

6.3 Relatie tussen verdwenen toponiemen en het huidige landschap  

 

Figuur 21 is een weergave van de verdwenen toponiemen, hun ligging en relatie tot het 

huidige landschap.  

 
Figuur 21: Verdwenen toponiemen 

Bron: Topografische kaarten 1/10.000 (1997-1998, kaartbladen Kruisstraat-Stekene 14/3-4, Wachtebeke-Sinaai 

14/7-8); eigen bewerking 
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6.3.1 Gehuchtnamen 

 

Tot de verdwenen gehuchtnamen behoren de toponiemen Denseshoeck, Polkenen, Prince 

Straetie en Wittingstraat. Met uitzondering van Wittingstraat verschijnen de toponiemen voor 

het eerst op de Kabinetskaart van de Ferraris. Voor Denseshoeck en Polkenen is dit tevens de 

enige basiskaart waarop ze voorkomen en het gaat hier duidelijk slechts om enkele 

woonhuizen of boerderijen. Ook op de recentere basiskaarten is de bewoning hier zeer 

beperkt gebleven. De kleine omvang en de geringe ontwikkeling van deze gehuchten zou een 

reden kunnen zijn voor het verdwijnen van de toponiemen. Voor Polkenen is er een tweede 

mogelijkheid, gekoppeld aan de aanwezigheid van het toponiem Polken dat verschijnt op de 

Atlas van de Buurtwegen en op elke andere basiskaart met uitzondering van de kadasterkaart 

van Popp. De gelijkenis in naam, het feit dat ze op geen enkele historische kaart samen 

voorkomen en de mogelijkheid van geografische vervormingen op de Kabinetskaart kunnen 

erop wijzen dat bij de kaart van de Ferraris het foutieve gehucht werd aangeduid. Dit zou geen 

uitzondering zijn aangezien ook Caudenborm foutief gelokaliseerd staat en de zone rondom 

het toponiem Swerten Berch, grenzend aan Polkenen, geografische fouten vertoont.   

Prince Straetie verschijnt ook voor het eerst op de kaart van de Ferraris maar verschijnt daarna 

nog driemaal in de vorm van Prinsenstraat op de topografische kaarten van 1910, 1948 en 

1980. Waarom het plots verdwijnt op de kaart uit 1998 is niet duidelijk. In de buurt 

verschijnen namelijk geen nieuwe toponiemen, noch is er plaatsgebrek.  

Voor Wittingstraat is de oudste kaart van voorkomen de Atlas van de Buurtwegen en het 

toponiem verschijnt daarna op elke basiskaart tot en met de topografische kaart van 1948. 

Vanaf 1980 lijkt het gehucht Wittingstraat te behoren tot een ruimer bewoningsgebied dat 

wordt aangeduid met het toponiem Polken (Figuur 17).  

 

6.3.2 Gebouwnamen 

 

De gebouwnamen die vandaag verdwenen zijn betreffen Nachtegael, Donkerhofstede, 

Kaudenborm molen en Oudt Clooster van Boudelo. Het verdwijnen van deze laatste twee 

toponiemen, na respectievelijk de topografische kaart van 1948 en de Kabinetskaart van de 

Ferraris, is eenvoudigweg te wijten aan het verdwijnen van de constructies waarnaar ze 

verwijzen. De abdij van Baudelo werd namelijk in 1796 opgeheven, ongeveer 20 jaar na de 

kaart van de Ferraris. Van deze abdij is vandaag niets overgebleven aangezien in 1911 de 

eigenaar van het terrein de overgebleven muurresten liet verwijderen om het volledige gebied 



 78 

te egaliseren (De Belie, 1997). Verwijzingen naar de vroegere abdij komen nog voor in enkele 

straatnamen, met name de Boudelostraat, de Kloosterstraat en de Abdijstraat. De molen te 

Caudenborm moet verdwenen zijn na 1948.  

Voor het toponiem Donkerhofstede is de reden van verdwijnen op de topografische kaart van 

1998 niet duidelijk, aangezien de hoeve nog steeds bestaat. Één mogelijkheid is het 

verschijnen van een nieuw toponiem in de buurt, namelijk Kriekerij, net buiten het 

studiegebied. Dit toponiem wijst op een klein recent natuurgebied en komt niet voor op de 

overige kaarten waarop Donkerhofstede wel nog verschijnt.  

Omtrent het toponiem Nachtegael is er enige onduidelijkheid. Het verschijnt voor het eerst op 

kaart in 1745 en Van Goethem (1965, p. 14) en De Potter en Broeckaert (1881, p. 42) spreken 

over een herberg met deze benaming. Op de kaart van de Ferraris verschijnt echter op een 

gelijkaardige locatie het toponiem Achtergael dat verwijst naar een gehucht. Op de kaart van 

Van der Maelen wordt opnieuw gesproken van Nachtegael, terwijl Achtergael op geen enkele 

andere basiskaart voorkomt. Indien het effectief gaat om een herberg zou het verdwijnen van 

het toponiem in relatie kunnen staan met het verdwijnen van deze functie of het gebouw. Met 

betrekking tot een gehucht kan hetzelfde verondersteld worden als voor Polkenen en 

Denseshoeck, namelijk dat de beperkte grootte en ontwikkeling van de woonzone ertoe geleid 

heeft dat het toponiem niet meer gebruikt werd. Het blijft echter onzeker of het op de 

Kabinetskaart gaat om een foutieve benaming en onjuiste aanduiding als gehucht. De 

gelijkenissen in locatie en naam doen echter vermoeden dat beide toponiemen niet los van 

elkaar kunnen beschouwd worden.  

 

6.3.3 Terreinnamen 

 

6.3.3.1 Afsluiting of omheining  

Clippeldorp wordt door Heyse (1987) als een waterziek gebied omschreven en de benaming 

verwijst dan ook naar een zekere vorm van afsluiting, namelijk ‘knuppels’, waarmee de weg 

werd verstevigd in tijden van wateroverlast. Het toponiem verschijnt op geen enkele 

basiskaart en verdwijnt volledig na de kaart van Peeters uit 1880. Hierop komt het voor als 

Clippeldorppolder en bevindt het zich in de zone die als appeldorppolder gedigitaliseerd is. 

Op deze kaart verschijnen eveneens Pachtgoed en Lieve Seys voor het eerst, beiden gelegen 

in de zone die als Clippeldorp werd gedigitaliseerd. Deze toponiemen keren echter terug op de 

topografische kaarten uit 1980 en 1998. Het verdwijnen van Clippeldorp kan gekoppeld zijn 
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aan het verschijnen van deze nieuwe toponiemen, maar kan ook gekoppeld zijn aan het niet 

meer in gebruik zijn van de soort afsluiting waarnaar het verwijst.   

Het voorkomen van Nieuwen Peerenboom is beperkt tot de Atlas van de Buurtwegen en de 

Poppkaart. Het omvat hier een zone ten oosten van het oudere toponiem Peerenboom dat ook 

vandaag nog voorkomt en dat verwijst naar een ‘perre’ of slagboom waarmee de weg wordt 

afgesloten bij overstroming. Op oudere historische kaarten en eveneens op de recentere 

topografische kaarten verschijnt het toponiem Peerenboom net buiten het studiegebied ter 

hoogte van Riethof. Op de Atlas van de Buurtwegen en de kadasterkaart van Popp wordt dit 

toponiem vergezeld met de afkorting voor gehucht, wat niet het geval is voor Nieuwen 

Peerenboom. Vanwege het woord nieuw kan verondersteld worden dat beide toponiemen in 

relatie staan tot elkaar, maar het is niet duidelijk op welke manier. Was de zone van Nieuwen 

Peerenboom een tijdelijk waterziek gebied of heeft het juist betrekking op een nieuwe 

woonzone niet ver van het eerste gehucht Peerenboom? Ook literatuur biedt geen antwoord 

op deze vragen waardoor er onduidelijkheden blijven omtrent de verklaring en de relatie tot 

zowel het historische als huidige landschap.  

 

6.3.3.2 Bodembezetting 

Het toponiem T’Foreest verschijnt het eerst als wijknaam in het landboek van Stekene en 

keert daarna nog eenmaal terug op de Poppkaart. De naam verwijst naar bebost terrein en uit 

de topografische kaart van Van der Maelen blijkt dat dit tot en met de 19e eeuw de 

belangrijkste bodembezetting was in het gebied. Vanaf de topografische kaart van 1910 is er 

een afname van het bosbestand te zien ten voordele van de landbouw. Het verdwijnen van het 

toponiem kan gekoppeld zijn aan de afname van dit bosbestand, maar kan eveneens te maken 

hebben met het verschijnen van het toponiem Wittingstraat, op de Atlas van de Buurtwegen, 

dat verwijst naar een gehucht dat centraal gelegen is in de wijk T’Foreest op de grens met de 

wijk Bochten.  

 

6.3.3.3 Bodemgesteldheid 

Het oudste toponiem in deze categorie is Onlende, nu seynen van Baudloo en komt enkel voor 

op een kaart van Horenbault uit 1576. Het toponiem is een verwijzing naar zompig land dat 

eigendom is van de Baudelo abdij. Deze betekenis is een perfecte omschrijving voor de 

Moervaartdepressie waarin het gelegen is. Vanaf de Atlas van de Buurtwegen verschijnt 

binnen ongeveer dezelfde zone een nieuw toponiem, namelijk Baudeloo meersch. Ook hierin 

wordt verwezen naar de Baudelo abdij en het gebruik van het gebied als meersen wijst op een 
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vochtige bodem. Het is dus mogelijk dat de betekenis van het oorspronkelijke toponiem 

voortgezet wordt in dit nieuwe.  

Drie toponiemen, met name Polder Wyck, Sompele en Meserie, zijn wijknamen uit het 

landboek van Stekene en Sinaai en verschijnen, net zoals vele andere wijknamen, enkel nog 

bij Popp. Deze toponiemen vertonen echter geen beduidende overlapping met nieuwe 

toponiemen en ook de bodemeigenschappen van deze zones zijn onveranderd gebleven. Het 

blijft dan ook onduidelijk waarom sommige toponiemen, met het landboek als oudste 

voorkomen,  verdwijnen terwijl andere op recentere kaarten opnieuw opduiken. 

Een laatste toponiem dat verwijst naar de bodemgesteldheid is appeldorppolder. Dit kan 

beschouwd worden als een 19e eeuws toponiem aangezien het enkel voorkomt op de Atlas 

van de Buurtwegen, de kadasterkaart van Popp en de topografische kaart van Van der Maelen.  

Zowel voor als na de 19e eeuw is het op geen enkele kaart terug te vinden. Appeldorppolder 

verwijst naar een zone die het zuidelijke gedeelte omvat van het gebied dat als Clippeldorp 

werd gedigitaliseerd. Voor beide toponiemen kan er een zekere gelijkenis in naam en locatie 

opgemerkt worden. Daarbij valt op dat Clippeldorp voorkomt op enkele historische kaarten 

vanaf 1651 en op een kaart van Van den Bogaerde uit 1825 wordt het toponiem geschreven 

als Klippeldonk. Dit is slechts zestien jaar voor het verschijnen van de Atlas van de 

Buurtwegen waarop appeldorppolder voorkomt. Op de kaart van Peeters uit 1880 lijkt zelfs 

een combinatie van beiden te staan, namelijk Clippeldorppolder. Hier rijst de vraag of beide 

toponiemen varianten zijn van elkaar en door een foutieve interpretatie of problemen met 

leesbaarheid Clippeldorp door appeldorppolder werd vervangen. Een hoofdletter C gevolgd 

door een l vertoont namelijk een zekere gelijkenis met hoofdletter a. Beide toponiemen 

verwijzen eveneens naar een zekere controle van het bodemwater. Een polder is namelijk een 

gebied waar de waterstand kunstmatig wordt beheerd, terwijl Clippeldorp een verwijzing is 

naar het gebruik van ‘knuppels’ om de wegen in een waterziek gebied te verstevigen en te 

verbeteren. Deze theorie is echter louter hypothetisch aangezien geen onderbouwende 

literatuur kon gevonden worden omtrent deze toponiemen.  

 

6.3.3.4 Eigenaar, pachter of gebruiker 

De verdwenen toponiemen die verwijzen naar de eigenaars van de gronden hebben allen hun 

oorsprong in het landboek van Stekene waarna ze, met uitzondering van de Poppkaart, niet 

meer gebruikt worden. Het gaat om Gordebeecke, Dolf Vlaminck, Poliaen, Saleghemswijck, 

Arent Stobbelaere en Raeshouck. Gezien deze toponiemen niet in relatie staan tot het 

landschap moet hun verdwijning dan ook niet beschouwd worden in het teken van eventuele 
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landschapsveranderingen. Waarschijnlijk heeft het overlijden van de eigenaars en de 

erfgenamen geleid tot een teloorgang van hun betekenis en zodoende ook gebruik.  

 

6.3.3.5 Functie of gebruik  

Tot de verdwenen toponiemen die betrekking hebben op de functie of het gebruik van een 

gebied, behoren de twee Canardieres, Boonpolder en Proyen hoeck.  

Het toponiem Canardiere is de Franse benaming voor eendenkooi en is een letterlijke 

verwoording van de functie. Eendenkooien zijn oude constructies die vroeger werden gebruikt 

bij de jacht op eenden en ze bestonden veelal uit een vijver met daar rond bos. Dit is ook 

duidelijk te zien op de kaart van de Ferraris, de enige kaart waarop de toponiemen 

voorkomen. Dergelijke eendenkooien waren zeer talrijk in de 18e eeuw, maar hun gebruik 

ging daarna sterk achteruit. Dit zou een mogelijke reden kunnen zijn waarom de toponiemen 

niet op latere kaarten verschijnen. Actueel is de eendenkooi in de Fondatie nog herkenbaar in 

het landschap, maar deze is niet meer functioneel.  

Boonpolder, aanwezig als wijk in het landboek en op de kaart van Popp, is enerzijds een 

verwijzing naar lagergelegen vochtig gebied en anderzijds naar een gebruik als landbouwland. 

Op de kaart van de Ferraris bestaat deze zone hoofdzakelijk uit landbouwland en bos, terwijl 

het vandaag grotendeels ingenomen wordt door akker- en weiland. In landschappelijk opzicht 

is er vandaag nog een gedeeltelijke relatie aanwezig en door het ontbreken van andere 

toponiemen in deze zone kan de verdwijning van Boonpolder niet verklaard worden.  

Proyen hoeck verschijnt voor het eerst op een kaart van Van Landeghem uit 1651, waarna het 

opnieuw voorkomt in het landboek van Stekene, maar niet als wijknaam, en op drie 

historische kaarten van Hattinga uit 1680, 1745 en 1747. Het overlapt met de landwijken 

Bochten, Swerten Berch, Haesenhoeck en Groote Huycke die, met uitzondering van Bochten, 

ook nog voorkomen op de recente topografische kaart. De overlapping met toponiemen die in 

het landboek wel als wijknamen werden vastgelegd, kan een mogelijke reden zijn voor het 

verdwijnen van het toponiem.  

 

6.3.3.6 Grootte 

Vijfbunders behoort als enige toponiem tot deze categorie en net zoals een groot deel van de 

toponiemen die voor het eerst verschijnen in de landboeken, keert het enkel terug op de kaart 

van Popp. Het toponiem is een verwijzing naar de vroegere structuur van de bezitspercelen 

waarbij het grootste perceel in de wijk ongeveer vijf bunder groot was.  
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6.3.3.7 Juridisch statuut 

Seynen van Wulfsdonk, dat enkel verschijnt op een kaart van Horenbault uit 1576, is het 

enige verdwenen toponiem uit deze categorie. De zone die gedigitaliseerd is voor dit 

toponiem vertoont een overlapping met de toponiemen Achter Cheynen en Voor Clynen die 

beiden nog voorkomen op de recente topografische kaart. Ook het domein Wulfsdonk komt 

nog steeds als toponiem voor te Moerbeke. Een verklaring voor het verdwijnen van dit 

toponiem moet hoogstwaarschijnlijk gezocht worden bij de aanwezigheid van andere 

toponiemen in dezelfde zone en het verdwijnen van het juridisch statuut waarnaar het 

verwijst.  

 

6.3.3.8 Ligging 

De verdwenen toponiemen binnen deze categorie betreffen Kerckenacker, Cruysenacker, 

Meulenvijvers, Polken Bosch, Dolhof en Haemer Heycant. Met uitzondering van Polken 

Bosch zijn het allemaal benamingen voor wijken die voorkomen in het landboek van Stekene. 

Voor Kerckenacker is dit landboek tevens de enige cartografische bron. Vandaag is dit de 

wijk waarbinnen het centrum van Stekene gelegen is en reeds op de kaart van de Ferraris 

bevindt zich hier de meest geconcentreerde bewoning. Het verdwijnen van het toponiem kan 

dan ook gekoppeld zijn aan de groei van deze woonzone. Ten noorden van Kerckenacker 

bevindt zich de wijk Cruysenacker die nog eenmaal terugkeert als toponiem op de Poppkaart. 

Op deze kaart staan echter de meeste landwijknamen opnieuw weergegeven waardoor het niet 

uitgesloten is dat Cruysenacker toen reeds haar gebruik verloren had. Deze mogelijkheid 

wordt ondersteund door het verschijnen van een nieuw toponiem binnen de oorspronkelijke 

wijk maar buiten het studiegebied. Het gaat om het huidige Kiekenhaag dat reeds op de kaart 

van de Ferraris verschijnt als gehucht onder de vorm Kieckenshaeghe. Ook op alle overige 

kaarten, met uitzondering van Popp, komt dit toponiem voor. Het verwijst hierbij naar het 

gehucht dat zich ontwikkeld heeft langsheen de straat Kiekenhaag die de noordelijke grens 

vormt van de oorspronkelijke wijk Cruysenacker. Het verdwijnen van dit toponiem kan 

daarnaast ook te maken hebben met het beëindigen van de Kruisprocessie doorheen deze 

wijk, waarnaar het toponiem oorspronkelijk verwees. Ook Dolhof en Meulenvijvers 

verschijnen enkel in het landboek en op de kaart van Popp wat opnieuw doet vermoeden dat 

heel wat van de oude landwijken in het midden van de 19e eeuw niet meer in gebruik waren 

ondanks hun voorkomen op de Poppkaart. De molen en de vijvers, waarop de naam 

Meulenvijvers gebaseerd is, waren ten tijde van het landboek reeds verdwenen en ook het 

‘wild, begroeide land’ waarnaar Dolhof verwijst was in de 19e eeuw gedeeltelijk in cultuur 
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gebracht. Deze namen hadden op het tijdstip van hun verdwijning dan ook alle banden met 

het landschap verloren. Voor Meulenvijvers is er echter nog een gelijkaardig toponiem dat 

verschijnt op de topografische kaart van Van der Maelen, maar hierop verschoven is, namelijk 

Molevijvers Bosch (Figuur 22).  

 
Figuur 22: Toponiemen Meulenvijvers, Molevijvers Bosch en Polken Bosch 

Bron: Topografische kaart van België door Philippe Van der Maelen 1:20.000 (kaartblad Sint Niklaas 3-13); 

Topografische kaarten 1/10.000 (1909-1910, 1948, kaartblad Kruisstraat-Stekene 14/3-4);eigen bewerking 

 

Dit toponiem werd gedigitaliseerd als een ruime beboste zone binnen de oorspronkelijke 

landwijken Meulenvijvers, Heycolputte, Vijfbunders, Dolf Vlaminck en T’Foreest. Het 

toponiem zelf bevindt zich in de wijk Dolf Vlaminck die beschouwd kan worden als de kern 

van het bosbestand. Op de topografische kaart van 1910 is Molevijvers Bosch verdwenen 

maar verschijnt in de buurt het toponiem Polken Bosch. Op deze kaart is te zien dat een deel 

van het bos verdwenen is, voornamelijk ter hoogte van Dolf Vlaminck, en dat de kern zich nu 

eerder iets zuidelijker, in de wijk Meulenvijvers, bevindt. Ook het toponiem Polken Bosch is 

zuidelijker gepositioneerd dan Molevijvers Bosch (Figuur 22). Op de topografische kaart van 

1948 is dit bosbestand nog verder afgenomen, wat een verklaring kan zijn voor het 

verdwijnen van de toponiemen. De omschakeling van Molevijvers naar Polken, om min of 

meer dezelfde beboste zone aan te duiden, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het meer 

courante gebruik van Polken aan het begin van de 20e eeuw.  

Een laatste toponiem in deze categorie is Haemer Heycant. Dit toponiem verschijnt naast het 

landboek op de kaart van de Ferraris als Hamereykant, op de Atlas van de Buurtwegen als 

Hamerheikant en op de kaarten van Popp en Van der Maelen als Hamerheykant (Figuur 23). 

De naam is een verwijzing naar zijn ligging nabij enerzijds een waterloop en anderzijds een 

heidegebied. Het heidegebied is verdwenen maar met betrekking tot de waterloop heeft 
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Haemer Heycant zijn relatie met het huidige landschap behouden. Het toponiem verschijnt 

telkens binnen de oorspronkelijke landwijk met uitzondering van de kaart van de Ferraris, 

waarop het verwijst naar een kleine bewoonde zone en hier dan ook als gehucht wordt 

aangeduid. Het verdwijnen van het toponiem vanaf de topografische kaart van 1910 lijkt in 

relatie te staan tot het toponiem Prince Straetie dat wijst op een gehucht gelegen binnen de 

wijk Haemer Heycant. Beide toponiemen komen niet samen voor met uitzondering van de 

Kabinetskaart, maar hierop wordt Hamereykant foutief gebruikt. In het noorden van de 

oorspronkelijke landwijk verschijnt vanaf de topografische kaart van 1980 nog een nieuw 

toponiem, Nieuwdorp, dat de benaming is voor een recente woonzone. Dit toponiem blijft 

aanwezig op de kaart van 1998, maar hierop is nu ook Prinsenstraat verdwenen.  

 
Figuur 23 Evolutie van het toponiem Haemer Heycant 

Bron: Kabinetskaart van de Ferraris 1:25.000 (kaartblad Stekene 56-2); http://www.gisoost.be/ATLASBW/; 

Atlas cadastral Parcellaire de la Belgique door P.C. Popp 1:5000 (kaartblad Province de Flandre Orientale : 

arrondissement de Termonde : canton de St Gilles-Waes. Plan parcellaire de la commune de Stekene); 

Topografische kaart van België door Philippe Van der Maelen 1:20.000 (kaartblad Hulst 3-9); Topografische 

kaarten 1/10.000 (1909-1910, 1948, kaartblad Kruisstraat-Stekene 14/3-4; eigen bewerking 

 

6.3.3.9 Ontginning 

De verdwenen ontginningsnamen betreffen Colputte, Heycolputte, Moerputte en 

Moermansdonck. Voor allen is hun meest recente kaart van voorkomen de Poppkaart en voor 

Moermansdonck ook de enige kaart. Heycolputte en Colputte verschijnen voor het eerst in het 

landboek en verwijzen naar de houtskoolbranding die er plaatsvond. De weergave van bos en 
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van meilers op deze kaart (Figuur 15) veronderstelt dat deze activiteit toen nog steeds 

plaatsvond. Dit is niet met zekerheid te zeggen voor de 19e eeuw. Hoewel op de kaart van 

Van der Maelen beide zones worden ingenomen door bos is het voorkomen van de 

toponiemen bij Popp, omstreeks dezelfde periode als de kaart van Van der Maelen, geen 

garantie dat de houtskoolbranding toen nog een actieve bezigheid was. Met uitzondering van 

enkele nieuwe toponiemen bestaat deze kaart namelijk hoofdzakelijk uit de toponiemen die 

als wijknaam vastgelegd werden in de landboeken en waarvan een groot deel reeds niet meer 

in gebruik was. 

Hoewel Moerputte enkel verschijnt op de Atlas van de Buurtwegen en de Poppkaart moet het 

toponiem ouder zijn. Moer is namelijk een woord uit het vroege Middelnederlands, de periode 

1200-1300, dat verwijst naar veengrond of grond waar veen gewonnen kan worden. Ook de 

belangrijkste veenontginningen in het studiegebied vingen in deze periode aan. De reden 

waarom het toponiem pas in de 19e eeuw op kaart verschijnt is niet duidelijk, aangezien de 

ontginningsactiviteiten toen reeds gestopt waren.  

Met betrekking tot de gebruikte kaarten komt Moermansdonck enkel voor bij Popp, maar de 

oudste attestatie is in het landboek van Eksaarde uit 1650. Dit is wederom een aanwijzing dat 

Popp gebruik maakt van de oude toponiemen uit de landboeken, ongeacht of deze in die 

periode nog aan de orde waren. Het toponiem heeft net zoals Moerputte betrekking op 

veenontginning die plaatsvond in de Moervaartdepressie waarbinnen zowel Moerputte als 

Moermansdonck zich bevinden. Het verdwijnen van het toponiem zal hoogstwaarschijnlijk 

verband houden met de stopzetting van de ontginning.  

 

6.3.3.10 Reliëfkenmerk 

De enige terreinnaam binnen het studiegebied die verwijst naar een reliëfkenmerk is 

Arenhouck, dat een aantal maal verschijnt op historische kaarten tussen 1651 en 1825, maar 

nooit voorkomt op een basiskaart. Op de historische kaarten heeft het betrekking op een 

oostelijke zone van het huidige Wullebos en het heeft de betekenis van kleine verhevenheid in 

een heidelandschap. Op de kaart van de Ferraris is deze zone op de dekzandrug nog 

hoofdzakelijk een bos- en heidegebied waardoor kan aangenomen worden dat wanneer het 

voor het eerst op kaart verschijnt het een goede beschrijving zal geweest zijn van het 

landschap. Op latere kaarten, en zelfs vandaag, is deze zone nog grotendeels bebost.  

Op de historische kaarten komt het toponiem steeds voor in combinatie met Baggaart, dat 

vandaag nog steeds wordt gebruikt om de boszone aan te duiden die begrensd wordt door de 

E34 in het noorden en Wullebos in het zuiden. Ook Baggaart verdwijnt na 1825 van de 
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kaarten, maar duikt opnieuw op, op de topografische kaarten van 1980 en 1998. Waarom 

Baggaart opnieuw verschijnt en Arenhouck niet blijft onduidelijk.  

 

6.3.3.11 Vorm 

Tot de verdwenen vormtoponiemen behoren Bochten en Cleyn Huycke. Beiden verschijnen 

voor het eerst in het landboek van Stekene en daarna opnieuw op de kaart van Popp. Cleyn 

Huycke komt daarenboven eveneens voor op de Atlas van de Buurtwegen. Het toponiem 

Bochten vertoont een zekere overlapping met de toponiemen Wittingstraat en Polken, die 

beiden betrekking hebben op een woonzone, respectievelijk in het westen en het zuiden van 

de wijk. Deze toponiemen verschijnen voor het eerst op de Atlas van de Buurtwegen en 

hierop komt Bochten niet voor. Ook op de latere kaarten komen enkel de toponiemen 

Wittingstraat en Polken voor, met uitzondering van de Poppkaart waarop Wittinckstraat en 

Bochten samen voorkomen (Figuur 24).  

 
Figuur 24: Evolutie van het toponiem Bochten in relatie tot de toponiemen Wittingstraat en Polken 

Bron: http://www.gisoost.be/ATLASBW/; Atlas cadastral Parcellaire de la Belgique door P.C. Popp, 1:5000 

(kaartblad Province de Flandre Orientale : arrondissement de Termonde : canton de St Gilles-Waes. Plan 

parcellaire de la commune de Stekene); Topografische kaarten 1/10.000 (1909-1910, kaartblad Kruisstraat-

Stekene 14/3-4);eigen bewerking 

 
 
Ook voor Cleyn Huycke lijkt de verdwijning van het toponiem gekoppeld te zijn aan het 

verschijnen van nieuwe toponiemen met name Wildernis, Hamer en Bruggewyk. Dit laatste 

toponiem neemt een kleine woonzone in, in het zuiden van Cleyn Huycke en beide 

toponiemen komen samen voor op de Atlas van de Buurtwegen en de Poppkaart. Op de 

topografische kaart van 1910 is enkel nog Bruggewyk aanwezig, terwijl vanaf 1948 en vanaf 

1980 respectievelijk de toponiemen Hamer en Wildernis verschijnen binnen de 

oorspronkelijke wijk (Figuur 25). 
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Figuur 25: Evolutie van het toponiem Cleyn Huycke in relatie tot de toponiemen Bruggewyk, Hamer en 

Wildernis 

Bron: http://www.gisoost.be/ATLASBW/; Topografische kaarten 1/10.000 (1909-1910, 1948, 1980, kaartblad 

Kruisstraat-Stekene 14/3-4);eigen bewerking 

 

Het verschijnen van nieuwe toponiemen in beide wijken lijkt de enige verklaring te zijn voor 

het verdwijnen van Bochten en Cleyn Huycke aangezien de vorm waarnaar ze verwijzen, 

bepaald door de begrenzende straten, nog steeds in het landschap te zien is.  

 

 

6.4 Vergelijkende studie tussen enkele kenmerken van bestaande en verdwenen 

toponiemen 

 

Tabel 17 en 18 zijn een weergave van respectievelijk de bestaande en verdwenen toponiemen 

met informatie omtrent de eeuw van eerste verschijning, de categorie4 waartoe de toponiemen 

behoren, hun relatie tot het huidige landschap en of ze al dan niet overlappen met andere 

toponiemen. De verschillende kenmerken worden afzonderlijk besproken en vergeleken. 

 
Tabel 17: Bestaande toponiemen 
Overlapping: j = overlapping met jonger toponiem, o = overlapping met ouder toponiem, x = geen overlapping 
Actuele relatie: o = geen relatie, x = volledige of gedeeltelijke relatie, ? = twijfel 

Toponiem Eeuw Categorie Overlapping Actuele relatie 
Achter Cheynen 16 Juridisch Statuut j o 
Arentschoot 17 Hoogtenaam x x 
Baggaart 17 Ligging j x 

                                                
4 Voor terreinnamen wordt onmiddellijk verwezen naar hun bepalende gedeelte 
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Baudeloo hof 19 Gebouwnaam x x 
Baudeloo meersch 19 Eigenaar o x 
Belram 17 Functie j o 
Boschdorp 20 Gehuchtnaam o x 
Bruggewyk 19 Gehuchtnaam o x 
Caudenborm 17 Gehuchtnaam x ? 
Coninckxheye 17 Juridisch Statuut x o 
De Snep 20 Gebouwnaam x o 
Dryhoeck 17 Vorm x ? 
Duivekeet 19 Gebouwnaam x x 
Fondatie 17 Juridisch Statuut x o 
Gheweste 17 Ligging x x 
Groenenputte 17 Ontginning x x 
Groote Huycke 17 Vorm x x 
Haesenhoeck 17 Bodemgesteldheid x x 
Hamer 20 Ligging o x 
Heikant 19 Gehuchtnaam o x 
Herenisse 17 Functie x o 
Hondtsnest 18 Gebouwnaam x o 
Kleyn Sinay 17 Gehuchtnaam x x 
Koefering 19 Ligging x x 
Koewacht 17 Gehuchtnaam x o 
Koey Brug 17 Gebouwnaam x x 
Lieve Seys 19 Eigenaar o o 
Mandeke 20 Functie o o 
Nieuwdorp 20 Gehuchtnaam o x 
Pachtgoed 19 Juridisch Statuut o o 
Papelaer 17 Eigenaar x o 
Polder Van den Riede 17 Ligging x x 
Polken 19 Gehuchtnaam o ? 
Riethof 19 Gebouwnaam x x 
Rodehoek 20 Gehuchtnaam x ? 
Stuiver 20 Gebouwnaam x o 
Swaerten Ruyter 19 Gehuchtnaam x ? 
Swerten Berch 17 Hoogtenaam j o 
Terelinck 17 Vorm j ? 
Vette Meersch Bosch 18 Bodemgesteldheid o x 
Voor Clynen 19 Juridisch Statuut o o 
Wildernis 20 Functie o o 
Wullebos 20 Bodembezetting o x 
 
Tabel 18: Verdwenen toponiemen 
Overlapping: j = overlapping met jonger toponiem, o = overlapping met ouder toponiem, x = geen overlapping 
Actuele relatie: o = geen relatie, x = volledige of gedeeltelijke relatie, ? = twijfel 

Toponiem Eeuw Categorie Overlapping Actuele relatie 
appeldorppolder 19 Bodemgesteldheid o ? 
Arenhouck 17 Reliëfkenmerk j x 
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Arent Stobbelaere 17 Eigenaar j o 
Bochten 17 Vorm j x 
Boonpolder 17 Functie x x 
Canardiere 18 Functie j o 
Canardiere 18 Functie o o 
Cleyn Huycke 17 Vorm j x 
Clippeldorp 17 Afsluiting j o 
Colputte 17 Ontginning j o 

Cruysenacker 17 Ligging j o 
Denseshoeck 18 Gehuchtnaam o x 
Dolf Vlaminck 17 Eigenaar j o 

Dolhof 17 Ligging j o 
Donkerhofstede 19 Gebouwnaam x x 
Gordebeecke 17 Eigenaar j o 

Haemer Heycant 17 Ligging  j x 
Heycolputte 17 Ontginning j o 
Kaudenborm molen 17 Gebouwnaam x o 

Kerckenacker 17 Ligging x o 
Lesten Stuiver 17 Gebouwnaam x o 
Meserie 17 Bodemgesteldheid j x 

Meulenvijvers 17 Ligging j o 
Moermansdonck 19 Ontginning x o 
Moerputte 19 Ontginning o o 

Nachtegael 18 Gebouwnaam x o 
Nieuwen Peerenboom 19 Afsluiting x ? 
Onlende, nu seynen van Baudloo 16 Bodemgesteldheid j x 

Oudt Clooster van Baudeloo 16 Gebouwnaam x o 
Polder Wyck 17 Bodemgesteldheid x x 
Poliaen 17 Eigenaar x o 

Polken Bosch 20 Ligging o o 
Polkenen 18 Gebouwnaam o ? 
Prince Straetie 18 Gehuchtnaam o x 

Proyen hoeck 17 Functie  j ? 
Raeshouck 17 Eigenaar j o 
Saleghemswijck 17 Eigenaar j o 

Seynen van Wulfsdonk 16 Juridisch Statuut  j o 
Sompele 17 Bodemgesteldheid x x 
T' Foreest 17 Bodembezetting j o 

Vijfbunders 17 Grootte x o 
Wittingstraat 19 Gehuchtnaam o x 
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6.4.1 Eeuw van eerste voorkomen 

 

Aangezien het merendeel van de toponiemen zijn oorsprong heeft in de 17e eeuw moet 

gekeken worden naar de percentages verdwenen en bestaande toponiemen ten opzichte van 

het totale aandeel voor die eeuw, om uitspraken te kunnen doen. Zeer algemeen kan 

geconcludeerd worden dat de recente toponiemen, namelijk diegene die voor het eerst 

verschijnen in de 19e en 20e eeuw meer kans hebben om vandaag nog op kaart te verschijnen. 

Voor de toponiemen uit de 16e, 17e en 18e eeuw zijn procentueel meer toponiemen verdwenen 

dan aanwezig.  

 

6.4.2 Categorie waartoe het toponiem behoort 

 

Wat betreft de categorie waartoe de toponiemen behoren en de specificatie hiervan voor de 

terreinnamen, is er geen betekenisvolle verdeling waar te nemen die erop zou kunnen wijzen 

dat de aard van het toponiem een rol speelt bij de verdeling tussen bestaande en verdwenen 

toponiemen. Wel kunnen enkele bemerkingen gemaakt worden. Voor de gehuchtnamen is het 

opvallend dat enkel de toponiemen die voor het eerst verschijnen op de Kabinetskaart van de 

Ferraris vandaag verdwenen zijn, met uitzondering van Wittingstraat. De overige komen nog 

steeds voor, hetzij met enige spellingsveranderingen, ongeacht de eeuw waarin ze voor het 

eerst op kaart verschenen zijn. Met betrekking tot de terreinnamen kan geconcludeerd worden 

dat zij die voorkomen in het landboek en een verwijzing zijn naar een specifieke persoon of 

familie verdwenen zijn. Dit geldt eveneens voor de toponiemen die verwijzen naar een zekere 

afsluiting of omheining en naar ontginningspraktijken. Algemeen kan voor deze toponiemen 

geen relatie meer worden vastgesteld met het landschap aangezien hun benaming gekoppeld 

is aan activiteiten of personen uit het verleden. Bepaalde categorieën lijken dus in grotere 

mate verdwenen dan andere, maar de verschillen zijn niet significant genoeg om concrete 

besluiten te trekken. 

 

6.4.3 Overlapping met oudere of jongere toponiemen 

 

Uit de verdelingen die kunnen beschouwd worden voor de drie mogelijke categorieën van 

overlapping kunnen enkele duidelijke conclusies getrokken worden.  

Van de 85 toponiemen binnen het studiegebied overlappen er 48 met andere toponiemen 

waarbij er ongeveer een gelijke verdeling is tussen overlapping met een jonger en een ouder 
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toponiem (26 versus 22). Voor de toponiemen die overlappen met een recentere plaatsnaam 

kan vastgesteld worden dat 81% tot de verdwenen toponiemen behoort. Dit wijst op een sterk 

verband tussen overlapping en het al dan niet verdwijnen van toponiemen. Ook bij de 

onderlinge verdeling tussen bestaande en verdwenen toponiemen komt het verband naar voor, 

zij het iets minder sterk. Hier vertoont 50% van de verdwenen toponiemen een overlapping 

met een jonger toponiem, terwijl dit voor de bestaande toponiemen slechts 12% bedraagt.  

Voor deze zijn de categorieën geen overlapping en overlapping met een ouder toponiem in 

veel grotere mate aanwezig.  

 

6.4.4 Relatie tussen toponiemen en het huidige landschap 

 

Inzake de relatie tot het huidige landschap kunnen enkele vaststellingen gedaan worden. Met 

betrekking tot het totale aandeel relaties tot het huidige landschap blijkt dat 65% van de 

toponiemen die een gedeeltelijke of volledige relatie vertonen, behoren tot de bestaande 

toponiemen. De toponiemen waarvoor geen relatie tot het landschap kon vastgesteld worden, 

behoren dan weer met 63% overwegend tot de verdwenen toponiemen.  Hieruit volgt reeds 

een eerste indruk dat de relatie met het huidige landschap een rol speelt in het al dan niet 

voorkomen van toponiemen op de recente topografische kaart.  

De onderlinge verdeling van de aanwezige en verdwenen relaties bij zowel de bestaande als 

de verdwenen toponiemen doet hetzelfde vermoeden. Ruim 50% van de bestaande 

toponiemen vertoont namelijk wel een relatie tot het landschap, terwijl dit voor de verdwenen 

toponiemen slechts 29% bedraagt. Hier behoort 64% tot de categorie van de verdwenen 

relatie terwijl het voor de bestaande toponiemen maar om 37% gaat. 

Uit de procentuele verdelingen kan ogenschijnlijk een verband vastgesteld worden tussen de 

aanwezige relatie met het huidige landschap en het al dan niet nog bestaan van de 

toponiemen.  

 

 

6.5 Alternatieve betekenis van de toponiemen  

 

Zowel de actuele als de verdwenen toponiemen kunnen teruggevonden worden in het huidige 

landschap in de vorm van straatnamen, namen van winkels, bedrijven, enz. Tabel 19 geeft een 

overzicht van de toponiemen met een alternatieve betekenis waarin een onderscheid wordt 



 92 

gemaakt tussen straatnamen en een mogelijk ander gebruik. Eveneens wordt in de kolom 

actueel vermeld of de toponiemen nog bestaan of verdwenen zijn.  

 
Tabel 19: Het alternatieve gebruik van toponiemen 

Toponiem Straatnaam Alternatieve betekenis Actueel 
Arenhouck Arendstraat  Nee 
Baggaart Baggaart Noord  Ja 
Boschdorp Bosdorp  Ja 
Bruggewyk Brugstraat  Ja 
Caudenborm  Drankcentrale Koudenborm Ja 
Cleyn Huycke Huickstraat  Nee 
Colputte Colputstraat  Nee 
Coninckxheye  Dienstencentrum Koningshei Ja 
Denseshoeck Zeshoekstraat  Nee 
Donkerhofstede Donkerhofstede  Nee 
Groote Huycke Huickstraat  Ja 
Haemer Heycant Heistraat, Hamerstraat  Nee 
Haesenhoeck Hazenhoekstraat  Ja 
Hamer Hamerstraat Café den Hamer Ja 
Heikant Heistraat  Ja 
Hondtsnest Hondsneststraat Pompgemaal Hondsnest Ja 
Kerckenacker Kerkstraat  Nee 
Kleyn Sinay Klein Sinaaistraat  Ja 
Koefering Coeferingstraat  Ja 
Koewacht Koewacht, Koewachtsteenweg  Ja 
Koey Brug Koebrugstraat  Ja 
Lesten Stuiver Lesten Stuyver Uithangbord: 'het huis aan Leste stuyver' Nee 
Meulenvijvers Meulevijverstraat  Nee 
Moermansdonck  Hoeve 't Moermansdonck Nee 
Nachtegael Nachtegaalstraat  Nee 
Nieuwdorp Niewdorp  Ja 
Nieuwen Peerenboom Pereboomsteenweg Restaurant de Peerenboom Nee 
Oudt Clooster van Baudeloo Baudelostraat, Kloosterstraat Dienstencentrum Baudelo Nee 
Polder Van den Riede Riet  Ja 
Poliaen Poliaenstraat  Nee 
Polken Polken  Ja 
Prince Straetie Prinsenstraat  Nee 
Rodehoek Rodehoekstraat  Ja 
Swerten Berch Bergstraat, Bergstraatje  Ja 
Terelinck Teerlingstraat, Dobbelsteenstraat  Ja 
Wildernis Wildernis  Ja 
Wittingstraat Wittingstraat  Nee 
 

Van de 85 punt- en vlaktoponiemen worden er 37 eveneens gebruikt voor het benoemen van 

onder andere straten. Deze straten bevinden zich steeds in de oorspronkelijke wijken of 
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vormen een deel van hun begrenzing. Voor de gehuchtnamen gaat het steeds om de straat 

waarrond zich het oorspronkelijke gehucht heeft ontwikkeld.  

Hoewel vele van de oude toponiemen op de actuele kaart verdwenen zijn, blijven ze in het 

landschap aanwezig op een andere manier. Hier kan dus ook gesproken worden van een vorm 

van overerving waarbij het toponiem verdwijnt maar de benaming overgaat in de naburige 

straatnamen of door bewoners als naam van hun zaak gekozen wordt. Het lokale gebruik van 

toponiemen is dan ook niet gebonden aan hun voorkomen op kaart, maar kan zich voortzetten 

nadat het toponiem reeds lange tijd van de kaarten is verdwenen.  
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7. DISCUSSIE 

 

De doelstelling van deze scriptie is het achterhalen of er een relatie aanwezig is tussen 

toponiemen en het landschap. Vanuit dit opzet werden enkele specifieke onderzoeksvragen 

geformuleerd. De resultaten met betrekking tot deze onderzoeksvragen worden afzonderlijk 

besproken waarna beëindigd wordt met een overzicht van de moeilijkheden en beperkingen 

van het onderzoek.  

 

7.1 Bespreking en interpretatie van de resultaten met betrekking tot de 

onderzoeksvragen 

 

7.1.1 Welke bronnen zijn geschikt voor toponymisch onderzoek en wat zijn hun bijdragen en 

beperkingen 

 

Het onderzoeksgebied van deze scriptie, waarbinnen de toponiemen werden verzameld, is 

gelegen binnen de gemeentes Moerbeke, Stekene en Sinaai. Voor deze regio kon gesteund 

worden op diverse bronnen voor het toponymisch onderzoek. Op de eerste plaats werd 

gebruik gemaakt van tien cartografische bronnen, gedateerd tussen 1670 en 1998. Het gaat 

om twee landboeken, de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden door de Ferraris, de 

Atlas van de Buurtwegen, de kadasterkaart van Popp en vijf topografische kaarten, waaronder 

de kaart van Van der Maelen en de topografische kaarten van het NGI uit 1910, 1948, 1980 

en 1998. Deze tien basiskaarten werden ter controle aangevuld met negentien historische 

kaarten gedateerd tussen 1576 en 1880. Deze bronnen bieden informatie op het vlak van 

spellingveranderingen, verplaatsingen van toponiemen op opeenvolgende kaartedities en het 

verdwijnen van oude en verschijnen van nieuwe toponiemen doorheen de tijd. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met mogelijke foutieve locaties en schrijfwijzen, de optekening 

van toponiemen die reeds niet meer in gebruik waren en de mogelijkheid dat 

plaatsverschuivingen doorheen de tijd te maken hebben met de leesbaarheid van de kaart en 

dus niet met een werkelijke verschuiving van de realiteit waarnaar het toponiem verwijst. 

Tenslotte bestaat ook de mogelijkheid van overerving en overdracht van plaatsnamen en al 

deze factoren kunnen een invloed hebben op de verschillende verklaringen van de 

toponiemen, die vaak zeer uiteenlopend en zelfs tegenstrijdig kunnen zijn.  

Deze verklaringen steunen op een literatuuronderzoek waarin zowel zeer algemene 

toponymische studies als specifieke werken, gericht op het studiegebied, geraadpleegd 
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werden. Hoewel het gaat om secundaire bronnen kan uitgegaan worden van een zekere 

betrouwbaarheid aangezien de werken onderling naar elkaar verwijzen. Niettemin was het 

noodzakelijk de verschillende bronnen ten opzichte van elkaar te vergelijken om tot de meest 

geschikte verklaring van de toponiemen te komen.   

 

7.1.2 Wat is de Landschapsevolutie sinds de 18e eeuw 

 

De bespreking van de landschapsevolutie aan de hand van de vier kaarten laat zien dat het 

landschap vooral gedurende de laatste eeuw grote veranderingen heeft ondergaan. Tussen de 

optekening van de Kabinetskaart van de Ferraris en de topografische kaart uit 1910 zijn 

slechts beperkte veranderingen waar te nemen en dit zowel voor de dekzandrug als de 

Moervaartdepressie, de twee belangrijkste landschappelijke en geomorfologische eenheden 

binnen het studiegebied.  

De dekzandrug die in de 18e eeuw bestaat uit een complex van bos, heide, akkerland en 

straatdorpen, ziet in de 19e eeuw slechts een geringe afname van het bosbestand en een 

uitbreiding van de woonkernen. In de 20e eeuw zetten deze veranderingen zich versneld door 

waarbij het bosbestand verder afneemt ten voordele van het bouwland. De woonkernen 

hebben zich verder uitgebouwd langsheen de wegen waardoor ze nu bijna niet meer van 

elkaar te onderscheiden zijn. Ten slotte zijn er ook enkele nieuwe elementen in het landschap 

waar te nemen waaronder camping- en weekendverblijven en een autosnelweg, die heeft 

bijgedragen tot de versnippering van het landschap.  

Ook voor de Moervaartdepressie zijn de veranderingen hoofdzakelijk in de 2e helft van de 20e 

eeuw op gang gekomen. Het gebied dat sinds de 18e eeuw werd ingenomen door vochtige 

weilanden en bos kon door het gebruik van pompgemalen deels omgezet worden naar 

akkerland. Het is echter steeds zo goed als gevrijwaard gebleven van bewoning.  

De tijdsdieptekaart en de kaart waarop het aantal veranderingen sinds de Kabinetskaart van de 

Ferraris weergegeven wordt, tonen aan dat de oudste landschapselementen binnen het 

studiegebied de grote arealen bos en akkerland op de dekzandrug betreffen, evenals de  

weilanden in de Moervaartdepressie en de oude bewoningskernen. De belangrijkste conclusie 

die uit deze kaarten kan getrokken worden is dat het studiegebied overwegend van recente 

oorsprong is, maar dat dit te wijten is aan slechts één verandering van het landschap die zich 

heeft voorgedaan tijdens de 20e eeuw.  
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7.1.3 Is er een relatie tussen toponiemen en het historische landschap 

 

Op basis van literatuur, historische kaarten, topografische kaarten, de bodemkaart en het 

digitale hoogtemodel kan algemeen geconcludeerd worden dat de toponiemen binnen het 

studiegebied verwijzen naar een zekere werkelijkheid in het landschap, die zich veelal in het 

verleden bevindt. Slechts voor enkelen kon geen relatie vastgesteld worden omwille van twee 

redenen. In eerste instantie betreft het de toponiemen die verwijzen naar een eigenaar of het 

juridisch statuut van gronden. De relatie bevindt zich voor deze toponiemen wel in het 

verleden maar heeft niets te maken met de eigenschappen van het landschap. Een tweede 

reeks toponiemen waarvoor geen relatie tot het historische landschap kon worden vastgesteld, 

bestaat uit de plaatsnamen waarvoor geen oude attestaties gevonden konden worden en 

waarvoor er onzekerheden zijn omtrent de verklaring en de afbakening op kaart. 

 

7.1.4 Is er een relatie tussen de nog bestaande toponiemen en het huidige landschap 

 

Van de oorspronkelijk 85 punt- en vlaktoponiemen, die voor het studiegebied werden 

verzameld, zijn er 43 nog steeds aanwezig op de topografische kaart van 1998. Voor 22 van 

hen kon nog een gedeeltelijke of volledige relatie vastgesteld worden. Voor 16 toponiemen is 

deze relatie volledig verdwenen terwijl het voor 5 toponiemen niet kon bepaald worden. De 

twijfelgevallen betreffen enerzijds de toponiemen waarvoor reeds geen relatie kon worden 

vastgesteld met het historische landschap omwille van onduidelijkheden in de verklaring. 

Anderzijds komen er op de topografische kaart van 1998 ook enkele toponiemen verplaatst 

voor, waardoor er twijfel ontstaat omtrent de zone waarop ze vandaag betrekking hebben en 

het hierdoor ook moeilijk wordt een relatie te bepalen.  

 

7.1.5 Wat is de relatie tussen de verdwenen toponiemen en het huidige landschap  

 

Voor de 42 verdwenen toponiemen kan eenzelfde onderscheid gemaakt worden als bij de 

bestaande toponiemen met betrekking tot hun relatie met het huidige landschap. Hoewel deze 

toponiemen niet meer voorkomen op de topografische kaart van 1998, is voor 12 van hen hun 

oorspronkelijke relatie bewaard gebleven in het huidige landschap. Deze toponiemen zijn 

echter meestal verwijzingen naar eerder stabiele eigenschappen van het landschap zoals 

bodemgesteldheid, reliëf en ligging langsheen een waterloop, waardoor de instandhouding 

van een relatie wel kan verwacht worden. Met uitzondering van 3 twijfelgevallen kan voor de 
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andere toponiemen geen relatie meer worden vastgesteld. Het gaat hierbij in eerste instantie 

om de toponiemen die verwijzen naar de eigenaars van de gronden en dus nooit in relatie 

hebben gestaan met het landschap. Voor de overige toponiemen kan opgemaakt worden dat 

zij veelal verwijzen naar meer veranderlijke kenmerken van het landschap zoals het gebruik 

of de functie van een gebied, de bodembezetting en de ligging nabij specifieke types van 

landgebruik die doorheen de tijd wijzigingen kunnen ondergaan. 

 

7.1.6 Wat zijn de mogelijke oorzaken voor het verdwijnen van toponiemen  

 

Hoewel het grotendeels giswerk blijft waarom bepaalde toponiemen vandaag nog voorkomen 

terwijl anderen verdwenen zijn, kunnen per categorie enkele suggesties gedaan worden naar 

mogelijke oorzaken. Deze suggesties steunen hoofdzakelijk op de vergelijking tussen 

bestaande en verdwenen toponiemen met betrekking tot hun eeuw van voorkomen, de 

categorie waartoe ze behoren, de relatie die ze vertonen met het huidige landschap en of ze al 

dan niet overlappen met jongere en/of oudere toponiemen..  

Voor de gehuchtnamen blijken vooral de grootte en de geringe ontwikkeling van bepaalde 

gehuchten een reden te zijn voor hun verdwijning, evenals het verschijnen van nieuwe 

toponiemen in de buurt. Ook deze met als eerste voorkomen de Kabinetskaart van de Ferraris 

lijken ten opzichte van de andere gehuchtnamen veel sneller van de kaarten te verdwijnen. 

Voor de gebouwnamen stemt hun verdwijning grotendeels overeen met de verdwijning van 

het bouwwerk zelf waarnaar ze verwijzen. Voor de gebouwen die vandaag nog bestaan, maar 

waarvoor het toponiem verdwenen is, lijkt vooral de verschijning van nieuwe toponiemen aan 

de basis te liggen voor hun verdwijning.  

Wat betreft de terreinnamen kunnen eveneens enkele voorstellen gedaan worden. Op de eerste 

plaats lijkt de periode waarin het toponiem voor het eerst op kaart verschenen is een zekere 

rol te spelen. De toponiemen uit de 16e, 17e en 18e eeuw lijken in relatie tot hun totale aandeel 

in grotere mate verdwenen. Dit wijst waarschijnlijk op het in onbruik raken van het toponiem 

door het verschijnen van nieuwe en meer courante toponiemen. Daarnaast lijken ook 

landschappelijke veranderingen en wijzigingen in het gebruik van een gebied een invloed te 

hebben.. Het gaat hierbij vaak om veranderingen in de vorm van bewoningsuitbreiding en 

afname van het bosbestand die respectievelijk ten koste en ten voordele zijn van het aandeel 

akkerland. Dit heeft tot gevolg dat plaatsnamen met toponymische elementen als akker en bos 

verdwijnen. Het meest opmerkelijke ten slotte is de relatie tussen de recente en oude 

toponiemen in het studiegebied. Voor de meeste verdwenen toponiemen kan namelijk 
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vastgesteld worden dat hun gedigitaliseerde zones overlappen met de zones van jongere 

plaatsnamen. Zeker voor de toponiemen die voor het eerst als wijk verschijnen in de 

landboeken is het treffend dat diegene die verdwenen zijn, in hoofdzaak de wijknamen zijn 

waar zich vandaag andere en meer recente toponiemen bevinden.  

 

7.1.7 Worden toponiemen op alternatieve manieren gebruikt 

 

Het alternatieve gebruik van toponiemen doelt op een actueel gebruik van de toponiemen 

binnen het huidige landschap en onder de inwoners van een bepaald gebied, maar dit op een 

andere manier dan als plaatsaanduiding. Uit de raadpleging van stratenplannen en een autorit 

doorheen het studiegebied valt onmiddellijk op dat toponiemen alom vertegenwoordigd zijn 

in het landschap, ook al zijn ze reeds lange tijd van de kaarten verdwenen. Van de 37 

toponiemen die binnen het studiegebied een alternatief gebruik kennen, behoren er 16 tot de 

verdwenen toponiemen en hiervan verschijnt de helft voor het eerst op kaart in de 17e eeuw. 

De meeste van de toponiemen kennen een gebruik als straatnaam, waarbij niet enkel uit de 

benaming een relatie tot het oorspronkelijke toponiem kan vastgesteld worden, maar tevens 

uit hun ligging. Deze stemt in het geval van een landwijk overeen met een vroegere grens, 

terwijl het voor de gehuchten gaat om de weg waarlangs de vroegste bewoning zich 

ontwikkeld heeft. Enkele toponiemen verschijnen eveneens als naam van een winkel, 

restaurant of dienstencentrum.  

 

 

7.2 Beperkingen van het onderzoek 

 

In eerste instantie dient erop gewezen te worden dat het beschikbare bronmateriaal niet voor 

alle toponiemen voldoende was om tot een overtuigende verklaring en aanvaardbare 

begrenzing te komen. In bepaalde gevallen zijn de oudst gekende attestaties niet ouder dan de 

20e eeuw, terwijl kennis over de oudste vormen van het toponiem echter onmisbaar is om tot 

een plausibele verklaring te komen aangezien een taal evolueert en verandert doorheen de tijd. 

Het ontbreken van deze kennis heeft dan ook invloed op de betrouwbaarheid van de 

verklaring en zodoende ook op de vastgestelde relatie tot het landschap. Wat betreft de 

begrenzing van de toponiemen zijn enkel diegene die voorkomen als landwijken in de 

landboeken zeer precies gelokaliseerd en afgebakend. De lokalisatie van de overige 

toponiemen is eerder hypothetisch vanwege het ontbreken van zowel duidelijk kaartmateriaal 
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als specifieke literatuur omtrent hun ligging. Ook deze begrenzing kan impact hebben op de 

conclusies die uiteindelijk getrokken worden voor de relatie tussen het toponiem en het 

landschap.  

Een volgend aandachtspunt betreft de bespreking van de landschapsevolutie en het gebruik 

van het begrip ‘historisch landschap’. Met betrekking tot de verzameling van toponiemen 

werd geen tijdskader vastgelegd wat betekent dat bij de verklaringen de oudste attestaties op 

zowel kaartmateriaal als in archieven vermeld worden. Dit betekent eveneens dat de 

toponiemen in de meeste gevallen verwijzen naar een werkelijkheid die zeker voor de 18e 

eeuw gedateerd kan worden. Voor de beschrijving van de landschapsevolutie is de oudste 

geschikte kaart echter de Kabinetskaart van de Ferraris, vervaardigd tussen 1771 en 1778. Dit 

betekent dat wanneer gesproken wordt van het ‘historische landschap’ hiermee het landschap 

uit de 18e eeuw bedoeld wordt. Hierdoor zit er vaak een beduidende tijdspanne tussen de 

periode waarin de toponiemen voor het eerst op kaart verschijnen en de kaart die informatie 

verschaft over het historische landschap. Dit tijdsverschil kan een breuk betekenen voor de 

relatie tussen het toponiem en het landschap waarnaar het verwijst ten gevolge van 

landschapsveranderingen. Dit kan zowel een impact hebben op de verklaring van het 

toponiem als op de vastgestelde landschappelijke relatie. Het is dan ook belangrijk te 

vermelden dat bij het ontbreken van een relatie niet noodzakelijk kan gesteld worden dat het 

toponiem nooit in relatie heeft gestaan tot het landschap. Evenmin is een relatie die kan 

vastgesteld worden op de kaart van de Ferraris voldoende om aan te nemen dat het toponiem 

bij zijn eerste verschijning ook naar die relatie verwees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

8. CONCLUSIE 

 

Het uitgangspunt voor deze scriptie was de vraag naar de relatie tussen toponiemen en het 

landschap voor een gebied gelegen binnen de gemeentes Moerbeke, Stekene en Sinaai.  Deze 

vraag betreft enerzijds toponymisch onderzoek voor het verklaren en lokaliseren van de 

toponiemen, anderzijds betreft het een studie naar de landschapsontwikkeling van het gebied.  

 

Het studiegebied behoort overwegend tot de landschappelijke en geomorfologische eenheden 

van de dekzandrug Maldegem-Stekene en de Moervaartdepressie, die gekenmerkt worden 

door specifieke eigenschappen van het substraat, het reliëf, de bodem en zijn gebruik, enz. 

Deze kenmerken bepalen het landschap binnen het studiegebied en bijgevolg ook de 

toponiemen die er voorkomen. De dekzandrug bestaat uit een complex van westzuidwest-

oostnoordoost georiënteerde stuifzandruggen met een hoogte tussen + 4 en + 8 m. Het 

landschap wordt er gedomineerd door een afwisseling van boscomplexen, grote percelen 

akker- en weiland en lintbebouwing. De bodem bestaat er overwegend uit droge tot matig 

natte zandgronden waarbij het vaak podzolbodems betreft. De aanwezigheid van 

plaggenbodems en postpodzolen wijzen op een vroege ontginning van het gebied. De 

Moervaartdepressie daarentegen is een brede, zeer vlakke vallei op een gemiddelde hoogte 

van + 3,5 m die gekenmerkt wordt door natte bodems op zandleem of klei. Het huidige 

landschap van de Moervaartvallei is een afwisseling van grote akkercomplexen, weilanden en 

bossen, dat grotendeels gevrijwaard gebleven is van bewoning.  

 

Binnen dit gebied werden toponiemen verzameld, verklaard en gelokaliseerd op basis van 

literaire en cartografische bronnen die elk specifieke bijdragen en beperkingen met zich 

meebrachten. Een eerste algemene relatie tot het landschap kon worden vastgesteld door de 

toponiemen in te delen in gehucht-, gebouw-, hoogte- en terreinnamen op basis van hun 

toponymische elementen. Uit hun gedetailleerde verklaringen kon vastgesteld worden dat 

toponiemen verwijzen naar een zekere werkelijkheid, al dan niet gekoppeld aan het 

landschap, en dat deze werkelijkheid zich veelal in het verleden bevindt.  

Deze werkelijkheid kan in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan door 

landschapsveranderingen. Door overerving blijft het oorspronkelijke toponiem echter van 

toepassing op de nieuwe werkelijkheid wat een invloed heeft op de verklaringen die aan de 

toponiemen worden gegeven. Ook overdracht van namen is mogelijk waarbij de naam voor 

een bepaalde werkelijkheid wordt overgedragen op een nabijgelegen werkelijkheid. Daarnaast 
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ondergaan de toponiemen zelf spelling- en plaatsveranderingen die gekoppeld zijn aan de 

taalevolutie, de leesbaarheid van de kaart en diegene die ze interpreteert.  

Deze aspecten zijn allen van invloed op de relatie die vandaag nog kan worden vastgesteld 

tussen het huidige landschap en zowel de bestaande als verdwenen toponiemen binnen het 

studiegebied. Voor ongeveer de helft van de bestaande toponiemen kon nog een relatie 

vastgesteld worden met het huidige landschap, terwijl dit voor de verdwenen toponiemen een 

veel lager percentage bedraagt. De verdwijning van deze toponiemen kan dan ook enigszins 

gekoppeld zijn aan het ontbreken van een relatie, maar is mogelijks ook gerelateerd aan de 

eeuw van eerste voorkomen en de categorie waartoe ze behoren. Het meest opmerkelijke is de 

relatie tussen de verdwenen toponiemen uit de 17e eeuwse landboeken en de aanwezigheid 

van jongere toponiemen die met deze oude wijken overlappen.  

 

Als eindconclusie kan gesteld worden dat toponiemen in sterke mate verbonden zijn met het 

historische landschap waarnaar ze in oorsprong verwijzen en dat deze relatie zich doorheen de 

tijd kan wijzigen ten gevolge van landschappelijke veranderingen. Niettemin blijven 

toponiemen, ongeacht hun relatie, alom tegenwoordig in het landschap, hetzij als toponiem 

zelf, hetzij onder een andere vorm zoals een straatnaam.  
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10. BIJLAGEN 

 

BIJLAGE 1: VERKLARING EN EVOLUTIE VAN DE TOPONIEMEN 

 

1.1  Gehuchtnamen 

 

Boschdorp  

Boschdorp is de benaming voor het gehucht dat zich heeft ontwikkeld langsheen de 

gelijknamige straat te Stekene. Het woord omvat twee duidelijke kernwoorden ‘bos’ en 

‘dorp’. Hoewel Boschdorp pas voor het eerst op kaart verschijnt in de 20e eeuw dateert de 

benaming uit de 18e eeuw, toen onder Maria-Theresia hier dennenbossen werden aangeplant. 

Vanaf dan werd de oude naam St-Pietersdorp vervangen door Boschdorp (Van Goethem, 

1964, p. 225), vanwege zijn ligging aan een bos.  

 

Bruggewyk 

Bruggewyk grenst in het zuiden aan Boschdorp en heeft betrekking op het gehucht rondom de 

Brugstraat en delen van de Zeshoekstraat en Bosdorp. Het is de verderzetting van het gehucht 

Boschdorp en beiden kunnen beschouwd worden als typische straatdorpen, ontstaan door 

ontginningen langsheen een weg. Bruggewyk verschijnt voor het eerst op de Atlas van de 

Buurtwegen en vanaf de topografische kaart van 1980 wordt enkel nog gesproken van Brug. 

Het toponiem is eenvoudig te verklaren als de wijk gelegen nabij een brug. In dit geval deze 

over het Kanaal van Stekene. 

 

Caudenborm 

Caudenborm is de benaming voor een gehucht te Moerbeke, dat voor het eerst verschijnt op 

een kaart van Pieter Van Landeghem uit 1651 en gelegen is aan de Heirweg. Ook op de 

andere historische en topografische kaarten blijft het toponiem naar ditzelfde gehucht 

verwijzen, met uitzondering echter van de Kabinetskaart van de Ferraris. Hier lijkt het 

toponiem Caudenborm betrekking te hebben op het gehucht dat op de Atlas van de 

Buurtwegen wordt aangeduid met Zwarte Ruiter. Vanwege de onnauwkeurigheden bij de 

Ferraris en de gelijkenissen tussen alle overige kaarten, wordt deze locatie als foutief 

beschouwd en niet afzonderlijk aangeduid als verplaatst toponiem. 

De plaatsnaam Caudenborm heeft behoorlijk wat varianten in de schrijfwijze. De oudste 

schriftelijke vermelding is ‘Coudenborne’  in een charter van het Baudelo-archief uit 1219 
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(Dewulf, 1974, p. 188). Op de oudste kaart, gedateerd in 1651, staat ‘Caudenborm’. Latere 

schrijfwijzen omvatten onder andere Koudenborn,  Couwenbornen, Kaudenborm en 

Kouweborn.  Het gaat duidelijk wel steeds om hetzelfde gehucht. Het toponiem kan 

opgesplitst worden in twee naamsdelen: ‘cauden, cauwen, couwen of kouden’ en ‘borm of 

born’. Een mogelijke verklaring voor het eerste naamsdeel zou ‘koud’ kunnen zijn van 

‘cauwen’ of ‘couwen (De Belie, 1991, p. 22). ‘Couden’ zou echter ook beschouwd kunnen 

worden als een samenstelling van de Germaanse woorden ‘kulo’ en ‘widum’, die 

respectievelijk houtskool en bos betekenen. Voor het tweede naamsdeel moet gesteund 

worden op de oudste vermelding ‘Coudenborne’, waarbij borne identiek is aan bron (De 

Belie, 1991, p. 29; Arts & Beijers, 2003, p. 30). Het gehucht ‘Caudenborm’ zou dan kunnen 

wijzen op een ligging nabij een bron en een woud. Het zou ook om een ‘koude bron’ in het 

gehucht zelf kunnen gaan.  

 

Denseshoeck 

Het gaat hier om een gehucht te Stekene dat voor het eerst vermeld wordt op de Kabinetskaart 

van de Ferraris en dat zich ongeveer centraal bevindt in de huidige Zeshoekstraat, die ook zijn 

naam heeft ontleend aan het gehucht. Denseshoeck moet namelijk uitgesproken worden als 

Den zes hoek. Het bestanddeel hoek verwijst in dit geval naar een gehucht terwijl ‘denses’ of 

‘den ses’ een verwijzing is naar de vorm. Bij Van Goethem (1964) wordt het toponiem niet 

vermeld als gehucht, maar wordt enkel gesproken over de Zeshoekstraat. Hij wijst erop dat de 

naam onmogelijk een vormverwijzing kan zijn, aangezien de straat slechts twee hoeken 

maakt. Hij spreekt over zes als de naam van een plant die hier vroeger overvloedig groeide. 

Deze verklaring is eerder onwaarschijnlijk om twee redenen. Ten eerste kon in de literatuur 

geen enkele vermelding gevonden worden over een dergelijke plant en een tweede punt is dat 

het toponiem op de oudste kaart verwijst naar een gehucht en niet naar een straat. Pas op de 

kaarten van Peeters (1848, 1870) verschijnt de benaming Zeshoekstraat voor de straat 

waaraan Denseshoeck gelegen is. Het lijkt dan ook aannemelijker dat de naam een benoeming 

is naar de vorm van het gehucht, waarin ook een zeshoek kan onderscheiden worden.  

 

Heikant 

Dit toponiem verschijnt voor het eerst op de Atlas van de Buurtwegen en wordt hier 

aangeduid als ‘hameau’. De benaming heikant is zeer algemeen en drukt enkel de nabijheid 

van heide uit. Het toponiem ‘kant’ wordt namelijk gebruikt als verwijzing naar bebouwing 

langs of aan de rand van iets, in dit geval heide (van Berkel & Samplonius, 1995). De naam 
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heeft betrekking op het gehucht dat de volledige wijk Terelinck uit het landboek van Stekene 

omvat en grenst in het zuiden aan de wijk Haemer Heycant. Heyse (1988a, p. 98) vermeldt 

het toponiem heikant als veel voorkomend, zowel afzonderlijk als in samenstellingen en het is 

zeker geen specifieke omschrijving van het gebied waarop het betrekking heeft. Het woord 

werd vaak gebruikt voor kleine en jonge woonkernen die gelegen zijn bij of tegen een 

heidegebied (Molemans, 1977). Dit is ook het geval voor deze Heikant, gelegen in een gebied 

dat lange tijd enkel bestond uit bos en heidevelden. Hoewel er amper varianten zijn in de 

schrijfwijze, enkel Heykant bij Van der Maelen, zijn er enkele variaties in de locatie op de 

basiskaarten. Deze werden niet als verplaatst toponiem aangeduid gezien ze zich steeds 

binnen een korte afstand bevinden van het oorspronkelijke gehucht en er geen aanwijzing is 

dat deze toponiemen naar een andere realiteit op het terrein zouden verwijzen. Eén 

uitzondering is de topografische kaart van 1980 waarop het toponiem wel een beduidende 

verschuiving heeft ondergaan. Deze locatie is wel als verplaatst toponiem gedigitaliseerd.  

 

Kleyn Sinay 

Klein Sinaai is vandaag de benaming voor een deelgemeente van Stekene, die oorspronkelijk 

behoorde tot de gemeente Sinaai. De voorbepaling Kleyn of klein is in dit geval een 

hoedanigheidswoord dat zowel de nabijheid tot Sinaai kan uitdrukken als de kleinere omvang 

van het gehucht in vergelijking met het grotere Sinaai (Lindemans, 1925, De Brabandere et 

al., 2010). Kleyn Sinay heeft zich in de 15e eeuw kunnen ontwikkelen onder toezicht van de 

Baudelo abdij. Sinaai zelf zou vernoemd zijn naar de berg Sinaï in Egypte waar Mozes 

volgens het Oude Testament de stenen tafelen met de tien geboden ontving van God (De 

Brabandere et al., 2010). De spellingsvarianten voor dit toponiem zijn beperkt tot het gebruik 

van Cleyn, Kleyn en klein en Sinay en Sinaai en ze kunnen geassocieerd worden met de 

evolutie van onze taal.  

 

Koewacht 

Koewacht is de benaming voor het gehucht in het uiterste noorden van het studiegebied op het 

grondgebied van zowel Moerbeke als Stekene. De naam komt voor het eerst voor in een 

Memorieboek van de Heer van Wissekercke in 1590 (Heyse, 1987,p.44). In 1984 beweert 

Heyse (1984, p. 48) dan ook dat het gehucht zijn naam te danken heeft aan een fort dat hier in 

1590 werd opgericht en dat dezelfde naam droeg. Drie jaar later herziet hij zijn mening. Op de 

kaart ‘Carte tres particuliere du Pays de Waes ou sont marqués les lignes depuis anvers jusque 

à Gand’ van E.H. Frickx uit 1706 wordt Koewacht namelijk geschreven als Koÿewaert. 



 113 

Koÿewaert betekent in modern Nederlands koeiewaard. Waard kan verklaard worden als 

gemeenschappelijke, met gras begroeide grond waar het vee mocht grazen (Heyse, 1984; 

Lindemans, 1925). Deze gemeenschappelijke gronden zullen in dit geval de deels 

drooggevallen polders geweest zijn ten noorden van Koewacht. Bij hoogwater werd het vee 

naar hoger gelegen grond gebracht, meestal een zandrug, waar het werd “gewacht”.  Deze 

plaatsnaam kan dus zeer letterlijk geïnterpreteerd worden als “de plaats waar koeien werden 

gewacht in een omheinde ruimte” (Heyse, 1987, p. 48; http://www.grensmakeringen.be, 14 

april 2011). Dit is een perfecte omschrijving voor Koewacht dat gelegen is op de dekzandrug, 

nabij de overgang naar het lagergelegen poldergebied en de benaming zal dan ook afkomstig 

zijn van dit vroegere gebruik als wachtplaats.  

 

Nieuwdorp 

Nieuwdorp te Stekene is een voorbeeld van relatief recente lintbebouwing die zich uitstrekt 

langsheen een deel van de gelijknamige weg. Dit dorp is gelegen in een gebied waar zich 

vroeger uitgestrekte heidevelden bevonden. Dit blijkt ook uit de toponiemen Coninckxheye, 

Haemer Heycant en Heikant in dezelfde zone. Het dorp kreeg zijn naam zodra in de straat de 

eerste huizen werden opgetrokken (Heyse, 1987, p. 52). Het woord dorp geeft duidelijk aan 

dat het om een nederzetting gaat, terwijl het element nieuw wijst op het recentere karakter van 

het gehucht. 

 

Polken 

Het toponiem Polken is vanwege een gewijzigde positie op de topografische kaarten uit 1980 

en 1998, tweemaal gedigitaliseerd. Op de oudste kaart, de Atlas van de Buurtwegen, gaat het 

duidelijk om een gehucht, terwijl in 1980 en 1998 het toponiem iets naar boven is verschoven 

en eerder betrekking heeft op een ruimer gebied ten noorden van de oorspronkelijke 

woonkern die zich uitstrekt langsheen de gelijknamige straat. Dit verplaatst toponiem is 

gedigitaliseerd als een ruimer gebied met daarbinnen de oorspronkelijke gehuchten Polken en 

Wittingstraat en een deel van de oude landwijken Bochten en T’Foreest. Hoewel het niet 

zeker is dat de toponiemen op de topografische kaarten uit 1910 en 1948 nog naar het 

oorspronkelijke gehucht verwijzen, is er geen aanleiding om op basis van hun locatie op kaart 

iets anders te vermoeden. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het toponiem. Van 

Goethem (1956, p. 18) beschouwt Polken als een variant op “Polika”, een oude verkleinvorm 

van het woord poel of pol wat kuil of moeras betekent. De hogere ligging van Polken op de 

dekzandrug van Maldegem-Stekene en de aanwezigheid van bewoning geven echter de 
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voorkeur aan de tweede betekenis. Pol zou in dit geval niet wijzen op moeras of kuil, maar op 

een hooggelegen stuk grond met huis en erf (Trommelen, 1994, p. 383). Ook Schönfeld 

(1980) beschouwt pol als een verwijzing naar een hoogte met als betekenis een zandheuveltje 

of een kleine hoogte. Polken kan dus beschouwt worden als een gehuchtnaam, genoemd naar 

zijn ligging op een hoogte. 

 

Polkenen 

Polkenen is een klein gehucht dat enkel op de Kabinetskaart van de Ferraris wordt vermeld en 

dat gelegen is binnen de oude landwijken van Gordebeecke en T’Foreest. Polkenen kan op 

dezelfde wijze verklaard worden als Polken. Ook deze ligging op de hoger gelegen 

dekzandrug en de functie als gehucht passen goed bij de verklaring ‘hooggelegen stuk grond 

met huis en erf’.  

 

Prince Straetie 

Prince Straetie en op recentere kaarten Prinsenstraat, is de benaming voor het gehucht in het 

oosten van de landwijk Haemer Heycant. Op de kaarten van Van der Maelen en Popp en op 

de Atlas van de Buurtwegen staat bij dit gehucht de naam Hamerheykant/Hamerheikant. 

Vanwege het ontbreken van het woord ‘hameau’ kan aangenomen worden dat deze 

toponiemen wijzen op de grotere zone die als kadasterwijk werd opgetekend in het Landboek 

van Stekene en het dus niet gaat om een nieuwe benaming voor het gehucht Prince Straetie. 

Het element ‘Straetie’, op latere kaarten straat, kan wijzen op de functie van het toponiem als 

gehucht, aangezien de meeste bebouwing in het studiegebied zich heeft ontwikkeld langsheen 

de wegen. Voor het naamsdeel Prince of Prinsen is er geen eenduidige verklaring. Het 

gehucht bevindt zich wel in het noorden van het studiegebied op een kleine afstand van de 

vroegere heidezone die als Coninckxheye werd aangeduid. Het gebruik van koning en prins in 

twee naburige toponiemen kan louter toeval zijn, maar het zou ook kunnen wijzen op het 

belangrijke statuut van de eigenaar. Prins zou echter ook een persoonsnaam kunnen zijn, maar 

in het Staten van Goed van Stekene (http://www.deuzie.be, 1 mei 2011) zijn er geen 

vermeldingen voor de naam Prins of Prince. Vanwege het ontbreken van andere 

mogelijkheden wordt het toponiem beschouwd als een gehucht benoemd naar het Koninklijke 

statuut van de eigenaar.  
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Rodehoek 

Het toponiem verschijnt pas op de topografische kaart van 1980 en dit is ook de reden 

waarom het wordt ingedeeld bij de gehuchtnamen aangezien het op deze kaart verwijst naar 

een bewoonde zone in het zuiden van Klein-Sinaai. Het woord ‘hoek’ wordt hier dan ook 

geïnterpreteerd als nederzetting. Het naamsdeel ‘Rode’ verwijst echter naar het werkwoord 

rooien dat gerelateerd is aan de aanvang van de grote ontginningen in de 10e-11e eeuw 

(Antrop, 2007, p. 141). Rodehoek zou dus de buurt zijn waar bos of struikgewas gerooid werd 

om het land bebouwbaar te maken. In dit opzicht is Rodehoek een terreinnaam, specifiek een 

ontginningsnaam, maar vanwege het ontbreken van het toponiem op historische kaarten en in 

de literatuur wordt voor de indeling gesteund op de topografische kaart van 1980. Gysseling 

(1948) vermeldt tevens dat dorpen en gehuchten vaak genoemd werden naar topografische 

kenmerken zoals ‘rode’ met als betekenis “gerooide plaats”. De kaart van Anthonis van 

Landgehem uit 1670 waarop het besluit van de Baudelo abdij wordt weergegeven, toont aan 

dat het noordelijke gedeelte in die tijd uit bos bestond. Dit gebied bevindt zich net ten zuiden 

van de zone die als Rodehoek is aangeduid, waardoor kan verondersteld worden dat ook hier 

bossen stonden. Het initiatief voor de ontginning zou dan gebeurd zijn vanuit de abdij, onder 

wiens hoede ook Klein-Sinaai zich kon ontwikkelen. Er is hier dus mogelijk sprake van 

overerving van het toponiem, waarbij een oorspronkelijke terreinnaam gebruikt wordt om een 

bewoonde wijk aan te duiden die er zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. 

 

Swaerten Ruyter  

Het toponiem Zwarte Ruiter verschijnt op diverse kaarten vanaf de 19e eeuw als benaming 

voor een bewoonde buurt te Moerbeke. In de letterlijke betekenis is een Zwarte Ruiter een 

vogel uit de familie van de snipachtigen. De oudste attestatie, een kaart van Van belle uit 

1812, doet echter een andere betekenis vermoeden. Het is de enige kaart waarop het toponiem 

als “Swaerten Ruyter wordt geschreven. Hieruit kan afgeleid worden dat Zwart een derivatie 

is van ‘swaerde’ of ‘sweerde’ wat duidt op grond met grasbegroeiing (Van Goethem, 1965, p. 

32). Als uitgegaan wordt van de ligging van het gehucht op de grens Moerbeke-Stekene, lijkt 

een verklaring van zwart als grensscheiding ook mogelijk. In dit geval zouden ‘zwart’ en 

‘swaerten’ eerder afkomstig zijn van het Middelnederlandse ‘swat’ of ‘swade’ (Van Goethem, 

1965, p. 32). Waar Ruiter naar verwijst, blijft in dit geval onduidelijk.  
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Wittingstraat 

Wittingstraat is de benaming voor de huidige straat te Stekene waarrond zich het gehucht 

ontwikkeld heeft dat op de Atlas van de Buurtwegen wordt aangeduid als Wittingstraat, bij 

Popp als Wittinckstraat. Net zoals bij Prince Straetie, wijst straat hier hoogstwaarschijnlijk op 

de vorm van het gehucht, namelijk enkele woningen langs weerszijden van een weg. De 

herkomst van het naamsdeel Witting is niet zo eenduidig. Witting of Wittinck zou kunnen 

teruggaan op het Middelnederlandse ‘wyt’ wat wilg betekent of het Germaanse widu dat duidt 

op hout of bos. Een derde mogelijkheid is een verwijzing naar de familienaam de Witte. 

Vanwege de ligging van het gehucht nabij de oude landwijk T’Foreest en in wat vandaag nog 

steeds een bosrijke omgeving is, wordt de voorkeur gegeven aan de betekenis van bosstraat 

(Van Goethem, 1965, p. 31). De meest recente kaart waarop het toponiem nog verschijnt is de 

topografische kaart uit 1948 en hierop is het toponiem reeds een straatnaam geworden.  

 

 

2. Gebouwnamen 

 

Baudeloo hof en Oudt Clooster van Baudeloo 

De benaming Baudelo vindt haar oorsprong in de oprichting van een nieuw 

cisterciënzerklooster op het einde van de 12e eeuw in de omgeving van Klein Sinaai. Dit 

eenzaam gebied werd toen omgeven door wouden en moerassen en werd ‘Boudelo’ genaamd 

met als betekenis “onvruchtbaar klein bos op hooggelegen zandgrond” (Van Dooren, 1984, 

p.82; De Belie, 1997, p. 2). Deze verklaring past zeer goed bij de oorspronkelijke ligging van 

het klooster, te midden van bos en op de dekzandrug aan de grens met de Moervaartvallei. 

Het toponiem ‘Boudelo’ is een samenstelling van ‘boude’ en ‘lo’. ‘Boude’ zou gerelateerd 

zijn aan het Germaanse ‘balpa-‘ wat slecht betekent, terwijl ‘lo’ afkomstig is van ‘lauha-‘ en 

dit betekent “bosje op hoge zandgrond” (Baeté et al., 2004, p. 30). Lindemans (1925) 

verklaart de benaming echter als een samenstelling van het plaatsnaamwoord ‘lo’ en een 

persoonsnaam. ‘Boude’ zou in dit geval afkomstig zijn van Boudewijn IX van 

Constantinopel, die als graaf van Vlaanderen gronden heeft geschonken aan de abdij. De 

voorkeur gaat uit naar de eerste verklaring om twee redenen. Ten eerste is de gelijkenis tussen 

het gebied en de verklaring treffend en op de tweede plaats zijn de verwijzingen naar deze 

betekenis groter in aantal en ook van recentere datum. 

Op het oude perceel ‘Het Pachthof’, dat onderdeel was van het grondgebied van de abdij, 

bevindt zich nu de Boudelohoeve. Deze werd opgericht in 1660 met stenen die afkomstig zijn 
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van de afbraak van de abdijgebouwen (De Groodt, 1955, p. 104). Deze hoeve staat er nog 

steeds en ook het toponiem is nog steeds in gebruik. 

 

De Snep  

De Snep en later Snepke zijn recente toponiemen gelegen binnen Polder Wyck, de oude 

landwijk te Sinaai. De Snep is de benaming voor een herberg die voor het eerst voorkomt op 

de topografische kaart van 1948. Snep of sneppe kan wijzen naar de snip, een soort loopvogel 

(Pijnenburg & van der Voort van der Kleij, 1984, p. 154). De nabijgelegen Herenisse, het 

huidige bosreservaat, werd tussen 1874 en 1992 gebruikt als jachtgebied en er werd onder 

andere gejaagd op houtsnippen. Deze vogels waren dus zeker talrijk aanwezig in de omgeving 

van de herberg. Snep zou echter ook afkomstig kunnen zijn van het werkwoord snippen dat 

snijden betekent. Schönfeld (1980) vermeldt namelijk als terreinnaam “De Snepel(ing)”, wat 

gebruikt wordt voor een stuk land dat in een scherpe punt uitloopt daar waar twee wegen of 

sloten elkaar snijden (Schönfeld, 1980, p. 113). De oude herberg en het huidige toponiem zijn 

effectief gelegen op een kruispunt van twee aardewegen. In dit geval zou men de herberg 

vernoemd hebben naar zijn ligging. Een laatste mogelijkheid is dat Snep de naam van een 

persoon betreft. Het toponiem Snepke komt voor op de topografische kaarten uit 1980 en 

1998 en wordt hier niet meer vergezeld van de afkorting voor herberg. Het toponiem heeft 

vandaag betrekking op het woonhuis dat vroeger dienst deed als herberg en verwijst dus nog 

steeds naar een gebouw. 

 

Donkerhofstede 

De donkerhofstede is een hoeve gelegen aan de noordoostelijke rand van het studiegebied, 

binnen de gemeente Stekene. Het naamsdeel hofstede of hofstee wordt gebruikt om te 

verwijzen naar een boerenerf dat bestaat uit het boerenhof zelf en zijn directe omgeving 

binnen de omheining. Het kan echter ook verwijzen naar de boerderij in ruime zin waarbij 

ook de landerijen worden gerekend (Devos, 1985, p. 241). Het bepalende gedeelte donker 

wordt door Van Goethem (1964, p. 228) verklaard als een verbogen bezitsvorm van het 

zelfstandig naamwoord donk, wat wijst op een zandige verhevenheid. Dit is zeker een 

mogelijkheid vanwege de ligging van de hofstede op de dekzandrug. Trommelen (1994) 

vermeldt eveneens een verklaring van donker als donk, maar wijst verder op twee alternatieve 

mogelijkheden. In de eerste wordt donker beschouwd als een afleiding van “Dunkra-”,  wat 

wijst op de kleur of de hoedanigheid van de bodem. In een tweede wordt donker 

geïnterpreteerd als een synoniem van vochtig, een betekenis die meestal niet meer gebruikt 
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wordt. Deze lijkt ook zeer onwaarschijnlijk vanwege de aanwezigheid van droge zandgronden 

in dit gebied. Ze beschikken echter wel over een donkere humushorizont. Donker zou hier dus 

zowel kunnen wijzen op de hogere ligging als op de hoedanigheid van de bodem.  

 

Duivekeet 

Duivekeet is de benaming van een hoeve te Moerbeke, ongeveer centraal gelegen in de 

Abelendreef. Vandaag wordt de weg afgezoomd door Canadese populieren, een soort 

bastaardabeel, maar de straat dankt haar naam aan de witte abelen die hier op het einde van de 

18e eeuw werden aangeplant (Heyse, 1987, p.51). Het oudste voorkomen van het toponiem is 

op het kaartje ‘Nieuwe plaatsbeschrijfkundige kaart van het distrikt St. Nikolaas, voorheen 

Land van Waas’ uit 1825 door Van den Bogaerde. Hierop komt het toponiem “Duyvekeet” 

voor. De locatie wijkt echter sterk af van de plaats waar later het toponiem van de hoeve 

verschijnt. “Duyvekeet” verwijst op deze kaart namelijk naar het oude fort “De Steenen 

Duvekeete” dat werd opgetrokken in de 16e eeuw ter bescherming van het kanaal Stekene-

Kallo dat onder Alexander Farnese werd opgetrokken (Heyse, 1987, p. 45). Er is echter een 

goede verklaring voor de benaming Duivekeet als hoeve, waaruit kan afgeleid worden dat de 

boerderij haar benaming niet te danken heeft aan het meer noordoostelijke gelegen fort. Het 

woord keet of kete is namelijk Middelnederlands voor klein woonhuis of geringe woning  

(http://www.wnt.inl.nl,14 april 2011) en in combinatie met duif heeft het de betekenis van 

‘hok voor duiven’. Dit lijkt hier aannemelijk aangezien de hoeve oorspronkelijk beschikte 

over een duiventoren. De eerste duivenhokken werden namelijk vanaf de 16e eeuw 

ondergebracht in torens vanwege het prestigieuze karakter (http://www.toerismeravels.be, 16 

april 2011). Op het terrein is van deze toren echter niets meer te zien. 

 

Hondtsnest 

Op de Kabinetskaart van de Ferraris wordt het toponiem vergezeld met de afkorting van 

‘hameau’, terwijl het op latere kaarten als herberg aangeduid wordt. In De Potter & 

Broeckaert (1864-1870) worden enkele herbergen vermeld die reeds omstreeks 1779, 

ongeveer dezelfde periode als de Kabinetskaart van de Ferraris, te Stekene gelegen waren en 

waaronder zich eveneens de herberg den Hontsnest bevindt. Op de kaart van de Ferraris is de 

bebouwing in de zone van het toponiem echter zeer beperkt en in dit geval zou ‘hameau’ dan 

ook kunnen wijzen op een enkel boerhof. Het blijft onduidelijk of dit boerhof later werd 

getransformeerd naar een herberg of dat de Ferraris hier de herberg foutief heeft aangeduid als 

gehucht. Het toponiem wordt dan ook als een punt aangeduid en beschouwd als een naam die 
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verwijst naar een gebouw, in dit geval een herberg of boerhof. Het naamsdeel nest verwijst in 

elk geval naar een zekere verblijfplaats. Het element hond heeft in toponiemen steeds een 

pejoratieve bijklank en kan wijzen op de slechte hoedanigheid van de bodem waarop het hof 

zich bevindt. Hondtsnest kan echter ook de naam zijn van een persoon, in dit geval dan het 

nest van d’Hondt. Op de topografische kaarten van 1948, 1980 en 1998 wordt het toponiem 

niet meer vergezeld van de afkorting voor herberg. Het huidige gebruik is als benaming voor 

een pompgemaal die zich vandaag op deze plaats bevindt (http://www.nieuwsblad.be, 18 mei  

2011).   

 

Kaudenborm molen 

Deze molen, gelegen op het grondgebied van de oude en huidige wijk Caudenborm was 

onderdeel van een schenking van graaf Boudewijn IX van Constantinopel aan de monniken 

van Baudelo omstreeks 1200 (Dewulf, 1974, p. 188). Voor de betekenis van Caudenborm 

wordt verwezen naar de verklaring bij dit toponiem, gecategoriseerd als wijknaam. De molen 

zelf wordt weergegeven op de Kabinetskaart van de Ferraris, maar het toponiem verschijnt 

pas voor het eerst op de kaart van Popp. Vandaag is het toponiem, evenals de molen 

verdwenen.  

 

Koey Brug 

Koey Brug en later Koebrug is de benaming voor de brug over het Kanaal van Stekene die de 

verbinding vormt tussen Sinaai en Klein-Sinaai. De oudste vermelding van deze brug op een 

kaart dateert uit 1651. De huidige brug werd opgetrokken in 1973 (http://www.klein-

sinaai.be, 16 maart 2011). Op sommige kaarten wordt ook wel de naam ‘Pont des vaches’ 

gebruikt. Volgens Baeté (2004) zou dit echter een foutieve vertaling zijn aangezien koebrug 

eigenlijk “Kooybrug” is en verwijst naar de oude canardière die zich ook vandaag nog ten 

oosten van de brug bevindt, in de Fondatie. Baeté (2004) heeft geen ongelijk wanneer hij het 

heeft over de oorspronkelijke benaming kooybrug of cooy-brug. Over de betekenis van 

canardière kan echter wel getwijfeld worden. Cooy-brug is namelijk een term die wordt 

gebruikt binnen de scheepsbouw. Het woord kent varianten als kooidek, koedek, koebrugdek 

en ook koebrug. Het heeft de betekenis van een laag dek dat over een deel van het vrachtruim 

wordt aangebracht en dat veelal gebruikt wordt als verblijfplaats voor meevarende soldaten en 

ander personeel of als opslagplaats voor specerijen (http://www.vocsite.nl, 30 april 2011). 

Aangezien zich aan deze brug ook een aanlegplaats bevond voor schepen die moesten 
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wachten om Stekene binnen te varen, lijkt een verwijzing naar een scheepsterm zeker een 

mogelijkheid en het krijgt dan ook de voorkeur boven de betekenis van canardière.  

 

Lesten Stuiver en Stuiver 

Lesten Stuiver is de benaming voor de herberg die oorspronkelijk gelegen was op perceel nr. 

23 behorende tot het beluik van de Baudelo abdij. De kaart waarop de herberg wordt 

weergegeven is deze uit het landboek van de parochie Sinaai uit 1670 van de hand van 

Anthonis van Landeghem. De benaming kan als ironisch geïnterpreteerd worden in de zin van 

laatste stuiver, laatste cent. Op recentere topografische kaarten, namelijk deze uit 1980 en 

1998, is de benaming van de herberg verdwenen maar verschijnt er een toponiem Stuiver dat 

betrekking lijkt te hebben op de driehoekige zone ten noorden van de vroegere herberg, 

begrensd door de straten Lesten Stuyver, Koebrugstraat en Brugse Heirweg. Dit toponiem is 

als vlaktoponiem gedigitaliseerd, terwijl de herberg als punttoponiem wordt aangeduid. Ter 

plaatse zijn geen relicten meer aan te treffen van de oude herberg, maar het toponiem keert 

wel terug in de straatnaam ‘Lesten Stuyver’ en in een uithangbord bij een woning in de 

Burgse Heirweg waarop staat te lezen: ‘het huis aan Leste Stuyver’.  

 

Nachtegael 

Dit toponiem wordt zowel bij Van Goethem (1965, p. 14) als bij De Potter & Broeckaert 

(1881, p. 42) vermeld als een herberg met respectievelijk de benaming Nachtegaaltje en ’t 

Nachtergaeltje, die omstreeks 1740 te Stekene bestond. Het toponiem verschijnt voor het eerst 

op de kaart van Hattinga uit 1745 als De Nagtegaal. De keuze van deze naam als herberg kan 

te maken hebben met de aanwezigheid van nachtegalen in de buurt of het landelijke karakter 

van de omgeving (Van Goethem, 1965, p. 14). Nachtegael kan ook een persoonsnaam zijn, 

wat niet ondenkbaar is gezien het gaat om een herberg. Op de Kabinetskaart van de Ferraris 

valt echter iets vreemds op. Hier komt in dezelfde buurt als het toponiem ‘Nagtegaal’ het 

toponiem ‘Achtergael’ voor met de aanduiding van gehucht. Ook op vier historische kaarten, 

waarvan er drie met zekerheid later gedateerd zijn dan de Kabinetskaart van de Ferraris, 

verschijnt ‘Achtergael’ op dezelfde locatie. In de literatuur wordt dit toponiem echter niet 

teruggevonden. Vermoedelijk gaat het hier om een foutieve overname van de naam door de 

Ferraris en heeft dit ook de vermelding op de latere kaarten beïnvloed, gezien de 

Kabinetskaart enkele decennia als uitgangspunt werd gebruikt voor allerhande kaarten (De 

Maeyer et al., 2004). ‘Achtergael’ wordt dan ook beschouwd als een spellingsvariant op 

Nagtegael, vanwege sterke gelijkenissen in naam en positie op kaart. Zowel de spelling als de 
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digitalisatie, als punt, van het toponiem zijn dus niet gebaseerd op de oudste van de 

basiskaarten. Op de topografische kaart van Van der Maelen komt opnieuw het toponiem 

Nachtegael voor, maar het wordt niet vergezeld met de afkorting ‘cab’, wat staat voor cabaret 

of herberg. Het heeft hier dus duidelijk betrekking op een ruimer gebied en niet louter op één 

gebouw. Het is dus mogelijk dat de verwijzing naar een gehucht bij de Ferraris niet foutief is, 

maar dat de oorspronkelijke herberg haar naam gegeven heeft aan een grotere woonzone.  

 

Riethof 

Het Riethof is gelegen in de Pereboomsteenweg te Moerbeke, dichtbij de grens met Stekene. 

Het naamsdeel hof wijst net zoals hofstede op een boerderij. Voor de combinatie met riet zijn 

er enkele verklaringen mogelijk. De eerste, meest voor de hand liggende betekenis van riet, is 

als plantnaam. In dit geval zou het toponiem wijzen op een boerderij omgeven door 

rietplanten, wat automatisch betekent dat er ook een waterpartij in de buurt moet gelegen zijn. 

In De Potter & Broeckaert (1864-1870, p. 19) wordt de aanwezigheid van een Riethofbeek te 

Moerbeke vermeld als één van de waterlopen die werden gedolven om het overtollige water te 

laten wegspoelen. De exacte ligging wordt niet vermeld maar in de buurt van het huidige 

riethof stroomt actueel een beek, die op de bodemkaart wordt aangeduid met Riethofbeek. Het 

is dus mogelijk dat deze haar naam aan de boerderij heeft gegeven. Een derde mogelijkheid is 

dat riet afkomstig is van rijt wat waterloop betekent. In dit geval zou Riethof ‘hof aan de 

beek’ betekenen (Trommelen, 1994, p. 227). Gezien alle verklaringen wijzen op de 

aanwezigheid van een zekere waterloop in de buurt van het hof, is het binnen het kader van 

deze scriptie niet noodzakelijk aan één verklaring de voorkeur te geven.  

 

 

3. Hoogtenamen 

 

Arentschoot  

Arentschoot ligt in het noordoosten van het studiegebied en wordt begrensd door de 

Vogelzangstraat, de Donkerhofstede, de Schoenmakerstraat, de Polderstraat en de 

Nachtegaalstraat. Het grondwoord is ‘schoot’, afkomstig van het Germaanse “Skauta-” dat 

verwijst naar een “beboste hoek hogere grond, die uitspringt in moerassig terrein” (Gysseling, 

1956, p. 96). De oudste attestatie van het toponiem is “Arnescoet” en dateert uit 1262. Latere 

schrijfwijzen zijn Arnsscoet, Arenschoot, harenscoet, aerschoot en arenschoot. Pas vanaf 

1581 wordt gesproken van Arentschoot. Uit de oudere attestaties blijkt dat de voorbepaling 
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‘Arent’ afkomstig is van ‘haren’ of ‘aren’ dat verklaard wordt als zandige heuvelrug of kleine 

verhevenheid, in het bijzonder in een heidelandschap (Van Goethem, 1964; Schönfeld, 1980) 

Beide kernwoorden wijzen dus op een zekere hoogte, waarmee ze elkanders betekenis 

versterken. Ook de betekenis met betrekking tot de zandige bodem en het heidelandschap past 

goed bij de ligging van Arentschoot in de zandstreek en in wat vroeger een heidelandschap 

was. 

 

Swerten Berch 

Swerten Berch wordt voor het eerst vermeld in het Landboek van Stekene als wijknaam voor 

het gebied dat begrensd wordt door de Berg-, Zwarte Hei-, Kapelle- en Hinnestraat. Onder 

‘Alternatief toponiem’ is echter een tweede locatie afgebakend die verwijst naar de huidige 

wijk Berg Te Stekene. Deze bevindt zich aan weerszijden van de Bergstraat en een deel van 

de Vennestraat en overlapt dus deels met de oorspronkelijke wijk. Zowel de benaming als de 

locatie vertonen dus een zekere relatie. Op de Kabinetskaart van de Ferraris wordt het 

toponiem Swertenbergh reeds aangeduid als ‘hameau’ en ook op de daaropvolgende 

basiskaarten verwijst het toponiem naar het gehucht, met uitzondering van de Poppkaart, 

waarop alle oude wijknamen uit het Landboek terugkeren. Hierdoor kan aangenomen worden 

dat het toponiem Swertenberg hier opnieuw verwijst naar de vroegere wijk.  

De naam vertoont enige variatie met vormen als Swertenberg en Zwartenberg en vanaf de 

topografische kaart van 1948 blijft enkel Berg over.  De topografische kaart van 1980 zorgt 

voor twijfel. Het toponiem Berg is hier namelijk iets noordelijker gelokaliseerd, nabij een 

hoogtelijn van 5m en lijkt dus eerder te wijzen op een lokale verhevenheid. In het landschap 

is deze echter niet te onderscheiden. Er zou hier dus verondersteld kunnen worden dat het gaat 

om een foutieve plaatsing door een verkeerde interpretatie van het toponiem Berg op oudere 

kaartuitgaven. Dit toponiem is echter niet als ‘Alternatief toponiem’ gedigitaliseerd omdat op 

basis van zowel oudere als jongere kaarten kan aangenomen worden dat het toponiem 

betrekking heeft op het gehucht en zijn omgeving.  

Er zijn enkele verklaringen mogelijk voor de benaming. Het woord berg verwijst naar een 

bepaald kenmerk van het gebied, in dit geval een zekere hoogte (Heyse 1989b, p. 60). 

Gysseling (1956, p. 96) vermeldt dat berg kan gebruikt worden voor elke kleine verhevenheid 

in het landschap. In de 13e tot en met de 15e eeuw werd het gebied dat de wijken 

Haesenhoeck, Swerten Berch, Gordebeecke en Dolhof omvat en tevens het noorden van de 

wijken De Bochten, Groote Huycke en Cleyn Huycke, aangeduid met de naam “Bergen”. Dit 

had te maken met de aanwezigheid van enkele zandduinen, die ook wel “Vierbergen” 
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genoemd werden. Deze bevonden zich in de wijk Cleyn Huycke, het huidige Wildernis, in het 

noorden van Groote Huycke, tussen bergstraatje en de straat Wildernis en in het zuiden van de 

wijk Swerten Berch (Heyse 1988b, p. 45). In Heyse (1989b, p. 60) wordt de zandduin, 

waaraan Swerten Berch zijn naam te danken heeft, echter niet meer in het zuiden van de wijk 

aangeduid, maar net eronder in het noorden van De Bochten. Hij vermeldt er echter bij dat hij 

hierdoor vermoedt dat de originele grenzen bij het vastleggen van de wijken in 1674 op 

enkele plaatsen werden gewijzigd zodat ze samenvielen met een natuurlijke grens, straat of 

vaart. In elk geval mag aangenomen worden dat het naamsdeel berg verwijst naar de zandduin 

in of net onder de wijk.  

Het bepalende gedeelte swert of zwart kan op diverse manieren verklaard worden. Indien het 

letterlijk geïnterpreteerd wordt, wijst zwart op de kleur en dus op de hoedanigheid van de 

bodem. Hoewel de dunne bodemlaag van heidegronden over het algemeen aan de donkere 

kant is, stelt Heyse (1989b) dat deze benaming weinig specifiek is. Zwart zou eerder een 

vervorming  zijn van ofwel het Middelnederlandse ‘swet’ wat grensscheiding betekent, ofwel 

‘sweerde, swaerde’, wat duidt op grond met grasbegroeiing (Van Goethem, 1965, p. 32).  

Hoewel beide verklaringen mogelijk zijn, gezien de bodemgesteldheid, geeft Heyse (1989b, 

p. 61) de voorkeur aan de betekenis van grensscheiding waardoor het toponiem kan verklaard 

worden als ‘grensscheidende heuvel’. Dit betekent wel dat het toponiem werd gegeven vanuit 

Stekene en niet vanuit Baudelo, aangezien Swerten Berch niet de grens was van het gebied 

dat toebehoorde aan de abdij. Vanuit Stekene was het dit wel, gezien achter de wijk het moer 

gelegen was van Klein-Sinaai en Moerbeke (Heyse, 1989b, p. 61). 

 

 

4. Terreinnamen 

 

4.1 Afsluiting of omheining 

 

Clippeldorp (13) 

Clippeldorp is de benaming voor de langgerekte strook van aan de E34 tot aan Zwarte Ruiter, 

in het oosten gelegen tegen de grens Moerbeke-Stekene, in het westen begrensd door de 

Haringslede. Hoewel het woord dorp een soort nederzetting doet vermoeden is er in de zone 

waarop het toponiem betrekking heeft geen sprake van bewoning. Dit is één van de redenen 

waarom het niet wordt beschouwd als een gehuchtnaam. Een andere reden is dat het toponiem 

op latere kaarten, met name één van De Bouge uit de 18e eeuw en één van Van den Bogaerde 
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uit 1825, ook als Clippeldonk wordt geschreven. Bij Heyse (1987, p. 51) wordt Clippeldorp 

vermeld als zijnde een “waterziek gebied” waardoor de weg erdoorheen met houtstapels 

versterkt moest worden. Het Woordenboek der Nederlandse Taal (http://www.wnt.inl.nl, 26 

april 2011) verklaart een clippel of klippel als een kort stuk brandhout, een korte dikke stok of 

knuppel. Deze zouden kunnen wijzen op de stokken die gebruikt werden om de weg te 

verstevigen. In dit geval zou Clippeldorp betekenen: knuppeldorp. Ook Schönfeld (1980) 

verwijst naar een terreinnaam “De Clippels” met als betekenis “knuppelweg”. Deze weg werd 

verbeterd door ‘knuppels’ over de plassen te leggen (Schönfeld, 1980, p. 151). De variant 

Clippeldonk zou ook in relatie staan tot de waterige toestand van het gebied. Hoewel donk in 

de meeste toponiemen kan verklaard worden als een verhevenheid, vermeldt Lindemans 

(1925) een oorspronkelijke betekenis als “moeras, zompige wildernis met gras en 

struikgewas”. Ook de Brabandere et al. (2010) vermelden dat donknamen in de meeste 

gevallen verwijzen naar lagergelegen vochtige gronden. Beide namen kunnen dus tegelijk in 

gebruik geweest zijn om de zompige toestand van het gebied aan te geven, met de 

voorbepaling clippels als een verwijzing naar de soort afsluiting, omheining van het gebied. 

 

Nieuwen Peerenboom (38) 

De eerste vermelding van dit toponiem is op de Atlas van de Buurtwegen, waar het zich 

bevindt ter hoogte van Koewacht, langsheen de weg Koewacht. Op de kadasterkaart van Popp 

bevindt het toponiem zich ten zuiden van het hof Duivekeet. De toponiemen op de Atlas van 

de Buurtwegen en de kaart van Popp zijn in vele gevallen de oude wijkbenamingen uit de 

Landboeken van Stekene en Sinaai. Deze toponiemen hebben dus betrekking op relatief ruime 

zones en staan bij de Atlas van de Buurtwegen en de kaart van Popp niet steeds op dezelfde 

positie, maar wel binnen de wijk die in het landboek met dit toponiem wordt benoemd. 

Hoewel Nieuwen Peerenboom niet voorkomt in het Landboek, is het aannemelijk dat het ook 

hier gaat om een ruimere zone waarbinnen het toponiem zijn twee posities heeft verkregen. 

Dit is ook de reden waarom de locaties op beide kaarten als basis genomen zijn voor de 

digitalisatie en ze dus niet als twee afzonderlijke polygonen aangeduid zijn.  

Op oudere kaarten en eveneens op de latere topografische kaarten komt er een toponiem 

Peerenboom voor, op sommige historische kaarten als Beirenboom aangeduid. Dit toponiem 

ligt net buiten het studiegebied ter hoogte van Riethof, maar niet ver van de twee locaties 

waar later Nieuwen Peerenboom verschijnt. Ook op de Atlas van de Buurtwegen en de kaart 

van Popp komt Peerenboom voor en op beide kaarten wordt het aangeduid als gehucht, wat 

niet het geval is voor Nieuwen Peerenboom. Het woord nieuw zal hoogstwaarschijnlijk 
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wijzen op het nieuwe of hernieuwde gebruik van het toponiem Peerenboom. Peerenboom kan 

als letterlijke betekenis verwijzen naar een boomgaard, maar er is ook een andere verklaring 

mogelijk. Het oorspronkelijke Peerenboom was en is gelegen aan het begin van Clippeldorp, 

dat reeds werd vermeld als een waterziek gebied waarbinnen de weg met boomstronken moest 

verstevigd worden. Ook het toponiem Peerenboom kan in relatie staan tot deze waterige 

situatie. In dit geval is peerenboom een variant op het Middelnederlandse ‘perre’ of slagboom 

waarmee de weg werd afgesloten in tijden van overstroming (Heyse, 1987, p. 51). Het 

grootste deel van de zone waarop Nieuwen Peerenboom betrekking heeft is gelegen op matig 

natte zandgronden. De gelijkaardige bodemkundige eigenschappen tussen Peerenboom en het 

recentere toponiem kunnen aan de basis liggen voor de benaming. 

 

4.2 Bodembezetting 

 

T’Foreest (51) 

De wijk waarnaar in het landboek van Stekene wordt verwezen met T’Foreest strekt zich uit 

over een grote lengte langsheen de grens tussen Stekene en haar deelgemeente Klein-Sinaai. 

Het toponiem verwijst etymologisch naar een bos dat toebehoort aan de vorst en geschikt is 

voor de jacht. Heyse (1988a, p. 92) twijfelt echter aan deze betekenis, gezien het gebied 

eigendom was van de Baudelo abdij en de monniken steeds naar het gebied verwezen met de 

naam “eekbos” of een variant hierop. Deze benaming zou terugslaan op het loofhout dat hier 

werd aangeplant na de uitvening en drooglegging van het terrein (Heyse, 1988a, p. 92). Ook 

in het Vroegmiddelnederlands heeft foreest aanvankelijk louter de betekenis van wildernis of 

bebost terrein en is er nog geen verwijzing naar een vorstelijk statuut (http://www.wnt.inl.nl, 

28 april 2011).  

 

Wullebos (57) 

Wullebos is de recente benaming voor het naaldbos gelegen te Stekene, aan de grens met 

Moerbeke. Volgens Toerisme Waasland (http://www.tov.be, 28 april 2011) is een wulle een 

andere benaming voor een ransuil. Deze vogels kunnen ook vandaag nog teruggevonden 

worden in het boscomplex. Persoons (2008, p. 63) geeft echter voor de verklaring van wulle 

in het toponiem Wullebroekmeers het volgende: “De vorm wullebroek is een assimilatie van 

wulgenbroek, d.i. een Vlaamse variant van wilgenbroek. Het toponiem Wullebroek werd dus 

genoemd naar de aanwezigheid van wulgen of wilgen in de buurt.” In dit geval zou Wullebos 

zoveel betekenen als wilgenbos. Het gaat hier echter om een naaldbos, maar een zeer beperkte 
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zone omvat loofbos met onder meer wilgen en elzen. Een dergelijke beperkte zone wilgen in het 

bos lijkt niet voldoende om aan de grondslag van de benaming te liggen. Op de Kabinetskaart van 

de Ferraris wordt de zone echter nog aangeduid met het symbool voor loofbos en ook op de kaart 

van Van der Maelen lijkt dit het geval. Pas vanaf de Topografische kaart uit 1910 lijkt de zone 

met naaldbos te zijn beplant. Gezien Wullebos pas verschijnt op de topografische kaart van 1980 

en geen oudere attestaties of andere verklaringen voor wulle aangebracht kunnen worden, wordt 

bos als bepalend gedeelte beschouwd en vandaar ingedeeld bij benaming naar bodembezetting. 

 

4.3 Bodemgesteldheid 

 

Appeldorppolder (2) 

De zone die wordt aangeduid als appeldorppolder omvat het zuidelijke deeltje van de zone die 

wordt omschreven als Clippeldorp. Polder, zoals in de huidige betekenis, verwijst naar een 

gebied dat lager gelegen is en waarin de waterstand op een kunstmatige manier wordt 

beheerd. In Heyse (1987, p.51) wordt Clippeldorp beschreven als een waterziek gebied en dit 

geldt dus ook voor appeldorppolder. Op het digitale hoogtemodel is tevens zichtbaar dat dit 

gebied, met matig natte zandbodems, iets lager gelegen is dan zijn onmiddellijke omgeving. 

De benaming polder omschrijft dan ook goed dit iets lager gelegen, natte gebied. Waar appel 

en dorp naar verwijzen is minder duidelijk. Aangezien er bij de eerste attestaties van de naam 

nog geen bewoning in het gebied aanwezig was en deze ook nu heel beperkt is, lijkt het 

onwaarschijnlijk dat dorp zou wijzen op een nederzetting. Ook het bestandsdeel appel kan 

niet nader verklaard worden.  

 

Haesenhoeck (26) 

Haesenhoeck heeft betrekking op een relatief grote wijk die voor het eerst wordt afgebakend 

in het landboek van Stekene. Deze wordt begrensd door de Hamerse Vaart in het Noorden, de 

Hamerstraat in het oosten, Wildernis in het zuiden en de Bergstraat in het westen.  

Hoeck moet hier geïnterpreteerd worden als afgelegen streek en niet als nederzetting. De 

voorbepaling ‘haesen’ en later ‘hazen’ zou kunnen wijzen op het dier, maar een meer 

plausibele verklaring is deze van gemeenschappelijke landerijen of gronden (Andenaert &Van 

Campenhout, 1998). Haesenhoeck zou ook een samenstelling met ‘haz-’ kunnen zijn, dat bos 

betekent (Van Goethem, 1964, p. 234). Dit wordt aangevochten door Heyse (1988b, p. 47) 

aangezien ‘haz’ dan zou moeten teruggaan op het Frankische ‘haisi’, wat kreupelhout 

betekent, maar dat zich in ons taalgebied heeft ontwikkeld tot hees en niet tot haas. Hij pleit 
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voor een afleiding van het Frankische werkwoord ‘hasjan’, wat droogmaken betekent. ‘Haas’ 

zou dan slaan op droge, onvruchtbare grond. Deze betekenis sluit het beste aan bij de ligging 

van Haesenhoeck op de droge dekzandrug.  

 

Meserie (34) 

Meserie is de benaming voor een wijk die zich uitstrekt tussen Groote Huycke, Belram,  

Colputte en Raeshouck. Dit toponiem zou een humoristische benaming zijn voor land met een 

laag rendement (Van Goethem, 1965, p. 12). De hele zone van de dekzandrug is echter weinig 

renderend vanwege de zandige bodem. Waarom juist deze wijk de benaming Meserie kreeg, 

is niet duidelijk. De naam verschijnt ook in geen enkel document voor het landboek van 

Stekene in 1674. Het gaat dus om een nieuwe benaming voor die landwijk. Heyse (1989a, p. 

56) vermeldt een relatie met het naamsdeel ‘haas’ in het toponiem Haesenhoeck. Hier wordt 

‘haas’ verklaard als een droge, onvruchtbare grond, afkomstig van het Frankische werkwoord 

‘hasjan’. In het Waalse dialect zou de benaming “al mizére” gebruikt worden voor dergelijke 

‘haas’-gebieden. Een tweede mogelijkheid die Heyse (1989a, p. 56) aanhaalt, is dat de naam 

in relatie zou staan met de zandforten die in de 80-jarige oorlog, tussen 1568 en 1648, werden 

opgetrokken op de hoger gelegen droge en onvruchtbare gronden. Deze forten kregen vaak de 

naam miserie en ook het gebied Meserie kan vanwege zijn ligging en bodemgesteldheid een 

locatie geweest zijn voor een dergelijk zandfort (Heyse, 1989a, p. 56).  

 

Onlende, nu seynen van Baudloo (39) 

Onlende is de oorspronkelijke benaming voor het gebied dat zich uitstrekte tussen de 

Moervaart en de Zuidlede ten oosten van Mendonk, een deelgemeente van Gent (Goossens, 

1972b). Het woord onlende is afgeleid van ‘unlandja-‘, vermeld in 1241, dat betekent “land 

dat zo zompig was dat het ternauwernood nog land kon genoemd worden” (Gysseling, 1956, 

p. 94). De eerste attestatie voor dit toponiem dateert uit 1201 te Sint-Niklaas (Gysseling, 

1960). Deze benaming past zeer goed bij de drassige gronden van de Moervaartvallei, 

waarbinnen de ‘Onlende’ zich uitstrekt. Het tweede deel van het toponiem is een zekere 

specificatie over welke onlende het gaat, namelijk deze die nu pachtgoed is van de Baudelo 

abdij. Het toponiem zou dus eveneens ingedeeld kunnen worden bij een benoeming naar de 

eigenaar of het juridisch statuut. Het toponiem verschijnt voor het eerst op de kaart van 

Horenbault uit 1576, zij het met weinig precisie. Het gebied is toch op basis van deze kaart 

afgebakend omwille van het ontbreken van het toponiem op andere kaarten. De 

gedigitaliseerde zone valt grotendeels samen met Baudloo Meersch, maar omvat ook nog een 
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klein stuk van Vette Meersch Bosch. De volledige betekenis van het toponiem is dus ‘drassig 

gebied, dat pachtgoed is van Baudelo’. De overeenstemming in locatie en de verwijzing naar 

Baudelo duiden erop dat dit toponiem na verloop van tijd mogelijks werd vervangen door het 

toponiem ‘Baudloo Meersch’, dat voor het eerst verschijnt op de kaart van Van Belle uit 1812 

als ‘Boidleau Meerschen’. 

 

Polder Wyck (43) 

Polder Wyck, vermeld in het landboek van Sinaai, is de benaming voor een ruime zone in het 

zuidoosten van het studiegebied, inclusief een stuk daarbuiten. Het toponiem geeft goed de 

landschappelijke en bodemkundige gesteldheid weer van deze wijk. Polder verwijst namelijk 

naar laaggelegen, week en moerassig land (Trommelen, 1994, p. 384). Het toponiem wordt 

ondanks het bepalende naamwoord wijk niet tot de gehuchtnamen gerekend vanwege het  

aanvankelijk ontbreken van bewoning in deze zone. Ook vandaag is deze er beperkt tot de 

zuidelijke rand. Het bepalende gedeelte Polder geeft dan ook beter de gesteldheid van het 

terrein weer.  

 

Sompele (50) 

Den Sompele in het landboek van Sinaai, Slompelwyk op de kadasterkaart van Popp, heeft 

betrekking op de zone in het uiterste zuidoosten van het studiegebied en valt er zelfs 

grotendeels buiten. De benaming Den Sompele zou kunnen verwijzen naar het 

Vroegmiddelnederlandse woord ‘sompel’, in de huidige vorm ‘zompel’. Het zou afkomstig 

zijn uit het Germaanse ‘sumpala-’, een verkleinwoord van ‘sumpa-’, wat moeras betekent. Het 

kan zowel een aardrijkskundige naam zijn als een terreinnaam en een toenaam 

(http://www.wnt.inl.nl, 1 mei 2011). In dit geval zou het beschouwd kunnen worden als een 

terreinnaam die verwijst naar een moerassige bodem. Landschappelijk bevindt de zone zich in 

de overgang van de Moervaartvallei naar het Land van Waas. De bodems variëren er tussen 

matig natte en matig droge zandgronden die hoofdzakelijk werden en worden gebruikt als 

weiland. Het is dus een mogelijkheid dat de benaming werd gekozen op basis van de 

bodemgesteldheid. Ook Schönfeld (1980) spreekt over een terreinnaam “De Sompels” als 

afleiding van het woord “somp, sump” dat moeras betekent. Waarom bij Popp plots van 

Slompelwyk wordt gesproken is niet duidelijk. Het grondwoord ‘slompel of slomp’ kan 

echter in dezelfde zin geïnterpreteerd worden als ‘sompel’, dus drassig land (Schönfeld, 

1980).  
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Vette Meersch Bosch (53) 

Vette Meersch Bosch wordt ingesloten door de Zuidlede en de Moervaart en bevindt zich in 

het uiterste zuidoostelijke uiteinde van de gemeente Moerbeke. In het noorden wordt het 

begrensd door de Baudloo Meersch. Dit toponiem is opgebouwd uit drie kernwoorden waarbij 

zowel meersch als bosch het toponiem categoriseren als terreinnaam. Meersen zijn alluviale 

gronden langsheen waterlopen die vaak worden gebruikt als hooiland (Gysseling, 1956, p. 60; 

Baété et al., 2004, p. 43). Door de regelmatige overstroming en afzetting van slib waren dit 

vruchtbare gronden. Dit verklaart het gebruik van het woord “vette”, dat verwijst naar de 

vruchtbaarheid van het gebied. Het toponiem zou dus verklaard kunnen worden als een bos, 

gelegen op vruchtbare, alluviale gronden (Audenaert & Van Campenhout, 1998, p. 77). Het 

kan echter ook verwijzen naar de twee belangrijkste landgebruiken van het gebied. Uit een 

pachtboek van 1741, behorende tot de abdij van Baudelo, blijkt namelijk dat deze zone 

bestond uit één groot meersgebied, terwijl op de Kabinetskaart van de Ferraris, opgemaakt 

tussen 1771 en 1778, deze zone reeds deels bebost is. Op de kaart van Van der Maelen is dit 

bosbestand verder uitgebreid. Hier wordt echter wel gesproken over Witten Bosch en Witten 

Bosch meersch. Het naamsdeel ‘witten’ wijst hier op de witte abeel, een loofboom die naast 

de wilg, de berk en de eik in deze regio werd aangeplant (Baeté et al., 2004, p. 44). Bij Van 

der Maelen werd dus, in tegenstelling tot bij de Ferraris, zowel het beboste als onbeboste deel 

van het oorspronkelijke meersgebied benoemd. Beide toponiemen worden als 

spellingsvarianten beschouwd voor Vette Meersch Bosch gezien er geen twijfel is dat beide 

toponiemen wijzen op de oorspronkelijke zone die met dit toponiem wordt aangeduid. Gezien 

het bos pas op het einde van de 18e eeuw werd aangeplant op dit oorspronkelijk vochtig 

meersgebied, is het mogelijk dat het gebruik van Bosch in het toponiem op de Kabinetskaart 

van de Ferraris een toevoeging is uit die periode en daarvoor louter werd gesproken van Vette 

Meersch (N.N., 2006). Dit vermoeden wordt ondersteund door het voorkomen van het 

toponiem De Vette Weye op de kaart van Benthuys uit 1725. Ook op de recente topografische 

kaarten is het naamsdeel bos weggelaten en wordt gesproken van Vettemeers.  

 

4.4 Eigenaar, pachter of gebruiker 

 

De beschikbare literatuur heeft bij de indeling van deze toponiemen een belangrijke rol 

gespeeld aangezien deze categorie vaak moeilijk te bepalen is aan de hand van het toponiem 

alleen. Er wordt vooral gesteund op de werken van Heyse, in het tijdschrift van de 

heemkundige kring voor Groot-Stekene en die van Van Goethem, in de Annalen van de 
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oudheidkundige kring van het Land van Waas. Hun verwijzingen kunnen geverifieerd worden 

via de Staten van Goed voor Stekene (1626-1798) en deze voor het Land van Waas (1604-

1796).  

 

Arent Stobbelaere (4) 

Deze wijk in het Landboek van Stekene wordt begrensd door de Polken, de Wittingstraat en 

de Achterstraat. Van Goethem (1964, p. 222) vermeldt de wijk als een kadasternaam 

vernoemd naar een persoon. Volgens Heyse (1988a, p. 83) zou het gaan om ene Arnoud 

Stobbelaere die er in 1560 gronden pachtte van de Baudelo abdij. Op de Poppkaart is de 

voorbepaling Arent verdwenen en wordt de wijk aangeduid met Stobbelaere. Stobbelaere is 

hoogstwaarschijnlijk een Friese naam. Deze namen bestaan doorgaans uit twee lettergrepen 

en een dubbele medeklinker, gevolgd door een doffe e (De Belie, 1991, p. 15). In dit geval 

dus Stobbe. Vaak werden uitgangen als “aert” toegevoegd (De Belie, 1991, p. 15), waaruit 

dus Stobbelaere zou ontstaan zijn. Het is echter moeilijk op deze wijze ontstane namen te 

verklaren en in het opzicht van deze scriptie ook niet noodzakelijk aangezien het toponiem 

Arent Stobbelaere verklaard wordt als een persoonsnaam.  

 

Baudeloo meersch (6) 

De oudste attestatie van het toponiem, namelijk “Boudelo” met de betekenis “onvruchtbaar 

klein bos op hooggelegen zandgrond”, is in overeenstemming met de ligging van het klooster. 

Baudeloo is in dit toponiem dan ook niets meer dan een eigendomsverwijzing, namelijk de 

meersen van Baudeloo. De zone waarop het toponiem betrekking heeft bevindt zich net ten 

zuiden van de Moervaart in drassig gebied en is dus ideaal gelegen voor een gebruik als 

meers.  

 

Dolf Vlaminck (17) 

De wijk Dolf Vlaminck, zoals hij voor het eerst wordt afgebakend in het landboek van 

Stekene, bevindt zich tussen de Wittingstraat, het Nieuwstraatje, de Achterstraat en de Polken. 

Zowel Dolf als Vlaminck zijn vandaag nog gekende persoonsnamen, maar in dit geval wijst 

Van Goethem (1964, p. 228) er op dat de naam Vlaminck in de archieven van Stekene niet 

voorkomt voor 1674, het moment waarop het Landboek werd opgesteld. Hij verklaart het 

toponiem als een samenstelling van dol, met de betekenis drassig of nat, en vlaminck, dat 

wijst op onvruchtbare grond. De keuze van dol in de betekenis van natte grond lijkt echter 

vreemd gezien de ligging van deze wijk op hoofdzakelijk droge zandgronden. Uit de Staten 
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van Goed van Stekene (http://www.deuzie.be, 1 mei 2011) blijkt tevens dat de naam 

Vlaminck hier wel voorkwam voor 1674. In het archief wordt melding gemaakt van een 

zekere Tanneken Vlaminck die zou overleden zijn in 1679. Dit betekent dat de naam zeker 

bestond te Stekene voor de tijd van het landboek. Bij Heyse (1988a, p. 91) wordt de wijk 

vermeld als verwijzend naar een Adolf Vlaeminck, die op deze plek in de 16e eeuw een 

hofstede en een grote hoeveelheid land bezat. De naam evolueerde van Adolf Vlaeminck naar 

d’olfvlaminck en werd uiteindelijk officieel vastgelegd als Dolf Vlaminck (Heyse, 1988a, 

p.91). De uitgang -inck bij Vlaminck wijst er hier ook op dat het gaat om een persoonsnaam, 

voortgekomen uit de naam van de vader (De Belie, 1991, p. 7). 

 

Gordebeecke (22) 

De wijk kan op basis van het landboek van Stekene duidelijk afgebakend worden tussen de 

Noordscheibeek in het noorden, de Vennestraat in het oosten, de Hinnenstraat in het zuiden en 

de grens met de deelgemeente Klein-Sinaai in het westen. Voor de verklaring van het 

toponiem zijn er echter enkele tegenstrijdige vermeldingen. Volgens Van Goethem (1964, p. 

232) zou het toponiem een kadasternaam zijn voor de landwijk waar de gortebeek doorvloeit. 

De betekenis van Gordebeecke zou dan beek met zandige bodem zijn waarbij gort afgeleid is 

uit ‘grut’, wat grof zand betekent. In dit geval zou Gordebeecke een terreinnaam zijn 

vernoemd naar de beek waarlangs ze gelegen is. Door Heyse (1988a, p. 95) wordt dit echter 

tegengesproken. Hij pleit dat de wijk haar naam ontleent aan Cornelis Gortebeke die er zijn 

hofstede had. Verder meldt hij dat de wijk voor 1670 nooit de benaming Gordebeecke had 

maar wel “wijck tgorbeekstraettien”. Door Gysseling (1956, p.92) wordt een Gortbeke als 

waterloop vermeld in 1281, maar deze is gelegen te Sint-Niklaas. Het kan dus niet om 

dezelfde gortebeke gaan waar Van Goethem (1964, p. 232) het over heeft. Door het ontbreken 

van meer informatie over de ligging van deze gortebeke, wordt de voorkeur gegeven aan de 

verklaring van Heyse. 

 

Lieve Seys (32) 

De eerste kaart waarop dit toponiem verschijnt is deze van E. Peeters uit 1880. Op de 

topografische kaarten van 1980 en 1998 komt het toponiem op dezelfde locatie voor. Op een 

plan van de gemeente uit 1944 wordt gesproken van ‘Lieven Seys’. Oudere vermeldingen in 

literatuur en op kaart ontbreken waardoor voor dit toponiem geen sluitende verklaring kan 

gegeven worden. De persoonsnamen waarin letterlijk gebruik wordt gemaakt van de voor- 

en/of achternaam van individuen zoals Dolf Vlaminck en Arent Stobbelaere, en waartoe ook 
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dit toponiem gerekend wordt, dateren uit de tijd van hetlLandboek en komen op latere 

kaarten, met uitzondering van de Poppkaart, niet meer voor. Dit toponiem verschijnt pas aan 

het einde van de 19e eeuw en voor deze en latere periodes is er geen analogie met andere 

toponiemen binnen het studiegebied. Wegens het ontbreken van alternatieve verklaringen, 

lijkt dit echter de meest logische benadering.  

 

Papelaer (41) 

Het toponiem Papelaer werd oorspronkelijk gebruikt voor twee afzonderlijke wijken die 

voorkomen in het landboek van Stekene en Sinaai. Beide zones grensden echter aan elkaar en 

liggen vandaag volledig op het grondgebied van Sinaai. Ze zijn op kaart als één grote zone 

gedigitaliseerd.  

Het toponiem bestaat uit de kernwoorden ‘pape’ en ‘laar’. Pape is het Middelnederlandse 

woord voor een geestelijke, maar kan ook verwijzen naar een persoonsnaam. Het gaat hier 

dus om het laar van de pastoor of een persoon met de familienaam Pape of Paap, waardoor het 

toponiem ingedeeld wordt bij benoeming naar de eigenaar. Een ‘laar’ wordt door Gysseling 

(1956, p. 94) verklaard als “een open plek in het bos of bosachtig moerassig terrein”. Mansion 

(1935, p. 90) geeft het de betekenis van “plaats waar bos geraapt en gekapt mocht worden”. 

De omschrijving van bos stemt echter niet overeen met dit gebied dat behoort tot de alluviale 

gronden van het Kanaal van Stekene. In vroegere tijden zal het landgebruik dan ook beperkt 

gebleven zijn tot meersen, ettingen en hooilanden (Heyse 1989a, p. 61). Een betere verklaring 

voor het woord ‘laar’ wordt gegeven door Molemans (1977). Hij omschrijft het als 

“onbebouwde (gemeenschaps)grond, met heide of minderwaardige grassoorten begroeid en 

waarop men het vee liet grazen”. Ook Lindemans (1925) vermeldt bij ‘laar’ een betekenis als 

“onbebouwde grond, gemene weide”.  

 

Poliaen (44) 

Poliaen in het landboek van Stekene, Poeliaen op de kadasterkaart van Popp, is de landwijk 

gelegen tussen de Poliaenstraat, de Polken en de Vennegijzenstraat. Vroeger was het gebied 

geïntegreerd in de Bochten maar kreeg tussen 1600 en 1620 een eigen naam (Heyse, 1989b, p. 

47). Volgens Van Goethem (1965, p. 18) zou het woord een samenstelling zijn van pol of 

poel met het personificerende iaan. ‘Pol’ verwijst hierbij naar plas, kuil of stilstaand water. De 

plaatsnaam Poliaen heeft echter betrekking op een zandig, droog gebied dat ook vandaag nog 

bosrijk is. De verwijzing naar water lijkt hierdoor vreemd. Heyse (1989b, p. 47) geeft een 

andere verklaring voor de benaming. Poliaen is een benaming naar Poljan Staelens die er 
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omstreeks 1625 woonde. Tijdens zijn leven werd de wijk reeds naar hem genoemd. De 

schrijfwijze Poeliaen op de Poppkaart zou er dan op wijzen dat men tegen die tijd de 

oorsprong van de naam niet meer kende (Heyse, 1989b, p. 47). 

 

Raeshouck (47) 

Raeshouck wordt in het landboek van Stekene gebruikt als wijknaam. Het omvat het gebied 

dat ten noorden begrensd wordt door de Huikstraat, in het oosten door de Colputstraat, in het 

zuiden door de Heirweg en in het westen door de Polken. Deze hoger gelegen, zandige wijk is 

vernoemd naar de Stekense familie Raes (Van Goethem, 1965; Heyse, 1989b).  

 

Saleghems wijck (48) 

Saleghems wijck is de benaming voor een wijk in het landboek van Stekene. Op de Poppkaart 

wordt deze wijk echter aangeduid met Baelegem wyck. Het gaat hier vermoedelijk om een 

foutieve overname aangezien zowel bij De Potter & Broeckaert (1864-1870, p. 2), Van 

Goethem (1965, p. 21) en Heyse (1989b, p. 52) gesproken wordt van Salegem en 

Saleghemswyck. Ook op de kaarten van G.A. Peeters uit 1848 en 1870 komt een straat voor 

met de naam Salighem die gesitueerd is ten zuiden van de oorspronkelijke wijk. Deze kaarten 

stammen uit dezelfde periode als de kaart van Popp en versterken de veronderstelling van een 

foutieve benaming. De wijk is actueel gelegen tussen de Heirweg in het zuiden, het 

Nieuwstraatje in het noorden, de Wittingstraat in het westen en de Polken in het oosten. De 

naam Saleghem wordt door Van Goethem (1965, p. 21) verklaard als de wijk die eigendom 

was van het gelijknamige klooster te Vrasene. Heyse (1989b, p. 52) spreekt dit tegen en stelt 

dat de archieven nergens vermelden dat de percelen in dit gebied ooit in andere handen dan 

deze van de Stekense bevolking geweest zijn. Uit het Baudelo register van 1560 blijkt dat de 

naam gebruikt wordt als bijnaam voor de familie Van Dynse. Bijnamen hebben meestal 

betrekking op een eigenschap of op de herkomst van de persoon en ze worden niet alleen in 

de volksmond maar ook in de archieven gebruikt (Heyse, 1989b, p. 53). Saleghems wijck is 

dus de benaming voor de wijk waar de familie Van Dynse over een zeker bezit beschikte.  

 

4.5 Functie of gebruik 

 

Belram (7) 

Het toponiem heeft betrekking op een zeer ruime zone die deel uitmaakte van de schenkingen 

aan de Baudelo abdij. De naam verschijnt dan ook voor het eerst in het Baudelo-archief van 
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1374 en keert als wijknaam terug in het landboek van Stekene. Het gebied wordt in het zuiden 

begrensd door de Stekense Vaart die bij overstroming de hele wijk onder water zette. Deze 

was dan ook aanvankelijk, vanwege zijn verzuurde en waterzieke gronden, enkel geschikt 

voor begrazing. Het toponiem verwijst naar dit vroegere gebruik als graasland namelijk naar 

de ram die de bel droeg bij het weiden van vee en die ervoor zorgde dat de kudde volgde 

(Heyse, 1988a, p. 84).  

 

Boonpolder (9) 

Het toponiem Boonpolder heeft betrekking op een wijk uit het Kaartboek van Stekene en is 

gelegen tussen de Vogelzangstraat, de Korte Dweersstraat en de Donderhofstede. Het gebruik 

van polder in de betekenis van laaggelegen en vochtig gebied past perfect bij deze wijk. De 

bodem bestaat er namelijk uit natte (lemige) zandgronden en ten opzichte van zijn omgeving 

is de wijk duidelijk lager gelegen. Enkele varianten op de naam zijn “poonpolder” in 1581 en 

“boenpolder” in 1612. Hieruit kan afgeleid worden dat de voorbepaling ‘boon’ afkomstig is 

van het werkwoord ‘boenen’ dat verwijst naar het kunstmatig egaliseren van de grond waarbij 

ongewenste gewassen verwijderd worden en de grond voorbereid wordt om uiteindelijk als 

landbouwland dienst te doen (Heyse, 1988a, p. 86). Het toponiem verwijst dus in zekere zin 

naar zijn functie of gebruik als landbouwland.  

 

Canardiere (10 & 11) 

Dit toponiem komt binnen het studiegebied tweemaal voor. Eenmaal binnen de zone die als 

Fondatie wordt aangeduid en eenmaal binnen het gebied van de Baudloo Meersch. Deze 

toponiemen komen enkel voor op de Kabinetskaart van de Ferraris. Het woord is de Franse 

benaming voor een eendenkooi, een plaats waar in het wild levende eenden worden gevangen 

voor consumptie. Deze bestaan hoofdzakelijk uit een grote vijver omgeven met bos, wat ook 

duidelijk te zien is op de Kabinetskaart van de Ferraris. De eendenkooi gelegen binnen de 

Fondatie is op latere topografische kaarten nog te onderscheiden door de aanwezigheid van 

een grote vijver en deze bestaat ook vandaag nog. De andere is verdwenen.  

 

Herenisse (28) 

De Herenisse verschijnt voor het eerst op kaart in het landboek van Sinaai en is gelegen 

tussen de Weimanstraat enerzijds en drie waterlopen anderzijds. Het gaat om de Moervaart, 

het Kanaal van Stekene en de Fondatiebeek. Hoewel de Heernisse vandaag een bekend 

bosreservaat is, verwijst het toponiem naar een ander landgebruik. Het is namelijk afkomstig 
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van de oude benaming “herdinassu”, wat betekent “het land van de kudde”(Van Daele et al., 

1993, p. 88).  De benaming verwijst naar het bijzondere gebruik van het gebied als 

gemeenschappelijke graasweide. Het werd tot in het midden van de 18e eeuw overwegend als 

etting beheerd. Dit is een vorm van beweiding waarin, in tegenstelling tot de meers, niet 

gehooid wordt (De Keersmaeker et al., 2006). Tussen 1741 en 1770 werden uiteindelijk grote 

delen van de Herenisse bebost (Baeté et al., 2004). Het toponiem D’Heirnesbosch op de 

Kabinetskaart van de Ferraris staat in relatie tot de bebossing van dit oorspronkelijk 

ettinggebied en kan verklaard worden als ‘Bos van de Herenisse’.  Hoewel aan het toponiem 

het bestanddeel bosch wordt toegevoegd, wordt het beschouwd als een spellingvariant op 

Herenisse aangezien het grondwoord gelijk blijft en het bovendien verwijst naar dezelfde 

zone die als Herenisse wordt aangeduid, zij het misschien iets kleiner.  

 

Mandeke (33) 

Het toponiem verschijnt pas voor het eerst in het studiegebied op een recente topografische 

kaart van 1980. Oudere attestaties en vermeldingen ontbreken. Het toponiem wijst een wijk 

net ten noorden van het gehucht Klein-Sinaai. Als terreinnaam wordt “mande” gebruikt in 

dezelfde betekenis als “meent” en “mient”. Het verwijst naar gemeenschappelijk eigendom 

dat veelal bestaat uit weide en heide (Schönfeld, 1980, p. 163). Dit is een mogelijke 

verklaring gezien meerdere toponiemen binnen het studiegebied naar gemeenschappelijke 

weiden verwijzen. Vanwege het ontbreken van oudere attestaties en elke vorm van literaire 

informatie kan geen sluitende verklaring gegeven worden.  

 

Proyen hoeck (46) 

Dit toponiem komt reeds voor op een kaart van Pieter Van Landeghem uit 1651 en later 

eveneens in het landboek van Stekene, maar niet als wijknaam. Het wordt, bij gebrek aan een 

duidelijke kaart, gedigitaliseerd als een zone die gelegen is binnen de vier wijken Groote 

Huycke, De Bochten, Swerten Berch en Haesenhoeck. Net zoals in Haesenhoeck moet hoek 

hier eerder beschouwd worden als afgelegen streek en niet als verwijzing naar een 

nederzetting. Het naamsdeel proyen is afkomstig uit het Vroegmiddelnederlands en betekent 

prooi, buit. In dit geval gaat het eerder om een figuurlijke betekenis waarbij het gebied zelf als 

buit beschouwd wordt vanwege de aanwezigheid van enkele weiden in anders zandig en 

bosrijk gebied (Van Goethem, 1965, p. 19). De omschrijving van zandig, bosrijk gebied past 

perfect bij de wijken waarbinnen Proyen hoeck gelegen is. Deze worden gekenmerkt door 

droge zandgronden en uit de recente topografische kaarten blijkt dat deze zone ook vandaag 
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nog bosrijk is. Bovendien komen op de gebruikte topografische kaarten binnen de zone enkele 

weiden voor. De oorspronkelijke bodembezetting in het gebied kan echter niet afgeleid 

worden van de historische kaarten. Het is dus mogelijk dat de verklaring die Van Goethem 

(1965) geeft, gekoppeld is aan het latere landgebruik en dus niets te maken heeft met de 

oorspronkelijke betekenis. Bij De Potter en Broeckaert (1881, p.2) wordt een toponiem 

Vroyen hoeck vermeld dat gedateerd wordt omstreeks 1700. De gelijkenis in benaming en 

datering doen vermoeden dat Proyen hoeck en Vroyen hoeck varianten zijn van eenzelfde 

toponiem. Hieruit kan echter een andere betekenis afgeleid worden. Vroyen wordt echter niet 

teruggevonden, maar vrooi wel. Vrooi heeft de betekenis van platteland, dat niet noodzakelijk 

plat is (http://www.nlterm.org, 16 juli 2011). Deze verklaring past bij Proyen hoeck dat op de 

Kabinetskaart van de Ferraris buiten de bebouwde kom gelegen is en volgens het 

hoogtemodel een hoger gelegen deel is van de dekzandrug. Deze betekenis past eveneens bij 

een benoeming naar ligging, namelijk op het platteland.  

 

Wildernis (56) 

Wildernis is de benaming voor de omgeving aan de hoek tussen de Hamerstraat en de 

Zeshoekstraat, gelegen binnen de vroegere wijk Cleyn Huycke. Dit gebied omvatte het 

hoogste punt van de wijk en bleef doorheen de eeuwen openbaar bezit. Wildernis moet hier 

dan ook verklaard worden als gemeenschappelijke grond zonder particuliere eigenaar en niet 

zozeer als een gebied gekenmerkt door ruige of wilde begroeiing (Van Goethem, 1965, p. 30; 

Heyse 1988b, p. 50). Heyse (1988b) vermeldt eveneens dat het gebied in de 16e en 17e eeuw 

nog ‘sgravenhuycke’ werd genoemd en daarna pas de naam Wildernis kreeg. Hieruit kan 

verondersteld worden dat het toponiem Wildernis haar oorsprong heeft in de 18e eeuw hoewel 

het pas op de topografische kaart van 1980 voor het eerst verschijnt.  

 

4.6 Grootte 

 

Vijfbunders (54) 

Vijfbunders is de benaming voor een landwijk te Stekene, begrensd door de Heirweg in het 

zuiden, de Lesten Stuyver in het westen, de Pannenhuisstraat in het noorden en de 

Wittingstraat in het oosten. Het eerste naamsdeel in dit toponiem is een verwijzing naar de 

grootte, terwijl het tweede naamsdeel een oude oppervlaktemaat is waarvan de waarde kon 

verschillen van streek tot streek. Heel wat toponiemen met het kernwoord bunder wijzen op 

percelen of gronden met een aanzienlijke omvang (Devos, 2000). In dit geval ontleent de wijk 
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haar naam aan het meest opvallende element, namelijk een perceel met een grootte van 

ongeveer vijf bunder (Heyse, 1989b, p. 57).  

 

4.7 Juridisch statuut 

 

Achter Cheynen (1) en Voor Clynen (55) 

Deze twee toponiemen worden samen behandeld aangezien hun grondwoord hetzelfde is en 

hun voorbepaling louter een verwijzing is naar de ligging. In de Potter & Broeckaert (1864-

1870) worden beide toponiemen samen vermeld als “De landen die Cheynen worden 

genoemd”. Deze bevinden zich net ten zuiden en ten westen van de Moervaart waar deze de 

grens vormt tussen Moerbeke, Stekene en Sinaai. Ook op de kaart van Benthuys uit 1725 

wordt gesproken van ‘genaemt de Schyven’. Op de kaarten van Popp en de Atlas van de 

Buurtwegen bevindt de benaming zich westelijker dan op de topografische kaarten. Vanwege 

de beschrijving van hun ligging in De Potter en Broeckaert (1864-1870, p.24) kan 

aangenomen worden dat deze gronden relatief uitgestrekt waren en de verplaatsing van het 

toponiem eerder gezien kan worden als een nieuwe positie in de algemeen ruimere zone dan 

als een effectieve plaatsverandering van de gronden met deze benaming. De zone wordt dan 

ook afgebakend op basis van de toponiemen op zowel de Atlas van de Buurtwegen als op de 

topografische kaart van 1998, die in dit geval niet als verplaatste toponiemen beschouwd 

worden. 

De grondwoorden cheynen en clynen zijn varianten op het woord ‘cijns’ en wijzen dus naar 

land dat in cijnspacht wordt gegeven (Audenaert, 1998, p. 76). De voorbepalingen achter en 

voor wijzen op de relatieve ligging van de gronden ten opzichte van elkaar. Het toponiem 

Achter Cheynen komt reeds voor op de kaart van Horenbault uit 1576, terwijl Voor Clynen 

pas verschijnt op de Atlas van de Buurtwegen. De benaming Voor Clynen is dan 

waarschijnlijk ook gekoppeld aan de oudere benaming Achter Cheynen die op de Atlas van de 

Buurtwegen opnieuw in gebruik wordt genomen, nadat het bijna drie eeuwen verdwenen was. 

 

Coninckxheye en Koningshei (15) 

Deze wijk uit het landboek van Stekene, gelegen in het uiterste noorden van het studiegebied 

en deels daarbuiten, wordt begrensd door de Vennestraat, de Koewacht, de Oudestraat en de 

Noordscheibeek. Het grondwoord hey of hei verwijst naar heide in de betekenis van 

onbebouwde zandvlakte, begroeid met heidevegetatie of kortweg heideveld. De oudste kaart 

waarop naar dit gebied verwezen wordt met de benaming “Heije” dateert uit 1605 en hierop 
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wordt duidelijk een heidebegroeiing weergegeven. Ook een kaart uit 1641 benoemt het gebied 

met “Heÿe” en het wordt gekenmerkt door de gelijknamige vegetatie. Wanneer het toponiem 

uiteindelijk als wijkbenaming wordt opgetekend in het landboek van Stekene, ligt het gebied 

grotendeels onbeheerd en hoort het toe aan de landsheer, de koning of de graaf en behoort dus 

tot de gemene gronden (Van Goethem, 1965, p. 8). In dit geval wijst Coninckx dus niet op de 

familienaam van de pachter maar op de Koninklijke rechten van de eigenaar (Mansion, 1935, 

p. 86). Op de Atlas van de Buurtwegen en de kaart van Popp keert het toponiem terug als 

Konincks heye en is binnen de oorspronkelijke kadasterwijk gelegen. Op de topografische 

kaart van 1998 verschijnt ook een Koningshei, maar op een licht gewijzigde positie. Deze 

Koningshei werd als verplaatst toponiem gedigitaliseerd waarbij het in het westen aansluit bij 

het oorspronkelijke Coninckxheye. Het huidige ‘Koningshei Dienstencentrum’ ligt echter wel 

binnen de grenzen van de originele wijk. Het is dus niet volledig duidelijk of het nieuwe 

toponiem betrekking heeft op de gedigitaliseerde zone of eerder op een ruimer gebied in het 

noorden van het studiegebied met daarbinnen inclusief de oorspronkelijke wijk.  

 

Fondatie (20) 

Deze wijk uit het landboek van Sinaai omvat een relatief grote zone in het zuiden van het 

studiegebied, begrensd door het Kanaal van Stekene in het noorden, de Fondatiegracht in het 

Oosten, Polder Wyck in het zuiden en Herenisse in het westen. De huidige Fondatie is 

vandaag natuurgebied maar aanvankelijk werd ze gebruikt als meers en etting (Baeté, 2005b). 

Fondatiegronden zijn gronden die men heeft verworven door schenkingen (Bourgeois, 2009), 

in dit geval een schenking aan de Baudelo abdij door Graaf Boudewijn IX van 

Constantinopel. De gronden die Fondatie worden genoemd moeten ooit een groter gebied in 

beslag genomen hebben dan hetgeen gedigitaliseerd werd. De afbakening is gebaseerd op het 

Landboek van Sinaai vanwege het ontbreken van oudere kaarten waarop de wijk duidelijk 

begrensd wordt. Baeté (2005b) vermeldt dat in de 14e eeuw de Fondatiegronden reeds de 

huidige Herenisse en Fondatie omvatten. Aanvankelijk verwees de benaming Fondatie dus 

naar het kerngebied van de abdij en omvatte ongeveer 1000 ha grond gelegen op het 

grondgebied van Moerbeke, Stekene en Sinaai (Baeté et al., 2004, p. 26). 

 

Pachtgoed (40) 

Pachtgoed komt voor als een blokvormig gebied tussen appeldorppolder en Lieve Seys, in de 

langgerekte zone die oorspronkelijk Clippeldorp werd genoemd. Het woord pachtgoed wordt 

algemeen gebruikt om pachtland aan te duiden, zowel bouwland als weiland. Het kan 
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eveneens gebruikt worden om te verwijzen naar een boerenerf en zijn omgeving (Devos, 

1979, 1985). Vanwege het voorkomen van het toponiem in een onbewoonde zone, bestaande 

uit percelen van akker- en weiland, gaat de voorkeur naar de eerste verklaring.  

 

Seynen van Wulfsdonk (49) 

Seynen van Wulfsdonk betekent simpelweg pachtgrond van Wulfsdonk. Het toponiem komt 

enkel voor op een kaart van Horenbault uit 1576 en is ook op basis van deze kaart 

gedigitaliseerd. De zone wordt in het westen begrensd door de bosgracht, in het noorden door 

de Moervaart, in het zuiden door de Fondatiebeek en ten oosten door de Baudeloo meersch 

(Goossens, 1972b). Het Wulfsdonk waarnaar wordt verwezen was een heerlijkheid in het 

noordoosten van Gent en valt dus volledig buiten het studiegebied. Enerzijds werd het 

begrensd door de Moervaart en de Zuidlede, anderzijds door de weg van Eksaarde naar 

Moerbeke en deze van Wachtebeke naar Puyenburg (Goossens, 1972a). Aan de oorsprong 

van deze heerlijkheid ligt een schenking van de Graaf van Vlaanderen aan de Gentse St.-

Baafsabdij rond 1240, die bestond uit een heide- en veengebied tussen de Moervaart en de 

Zuidlede (http://inventaris.vioe.be, 01/05/2011). Wulfsdonk omvat het woord ‘donk’ dat in dit 

geval kan verklaard worden als “zandige opduiking midden in moerassig terrein” (Gysseling, 

1956, p. 95). Deze benaming past goed bij Wulfsdonk, gelegen op iets hogere zandgronden in 

vochtig laagland (Diriken & Van de Genachte, 2000, p. 4). Het naamsdeel ‘wulf’ zou 

enerzijds kunnen verwijzen naar het dier, anderzijds naar een betekenis van “grens”, 

“uiteinde” (Heyse, 1987, p. 52). De voorkeur wordt gegeven aan de tweede verklaring gezien 

de heerlijkheid Wulfsdonk gelegen was in de Moervaartvallei, op de grens met de 

dekzandrug.  

 

4.8 Ligging 

 

Baggaart (5) 

Het toponiem verschijnt voor het eerst op een historische kaart van Pieter Van Landeghem uit 

1651. Hierop lijkt den Baggaart zich uit te strekken van aan de huidige E34 tot aan Mandeke 

en wordt in het westen en oosten begrensd door respectievelijk Clippeldorp en Arenhouck. 

Het toponiem komt nog enkele malen voor op historische kaarten, steeds ter aanduiding van 

hetzelfde gebied met als laatste kaart deze van Van den Bogaerde uit 1825. Daarna verdwijnt 

het toponiem om opnieuw op te duiken op de recente topografische kaarten uit 1980 en 1998. 

Hier lijkt het toponiem slechts betrekking te hebben op een noordelijk deel van het 
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oorspronkelijk gebied. Gezien de plaatsing van het toponiem echter valt binnen de 

oorspronkelijke zone, wordt het niet als verplaatst toponiem beschouwd. Van Goethem (1964, 

p. 222) verklaart Baggaart als “bos van hakhout in drassige streek” met Baggaart als een 

samenstelling van ‘Bagger’ en ‘aard’, waarbij bagger of baggaert in het Middelnederlands de 

betekenis heeft van modder of slip. Voor het naamsdeel aard zijn er verschillende 

verklaringen die ook van streek tot streek kunnen verschillen. Het Middelnederlandse ‘aert’ 

kan wijzen op zowel een stuk land in het algemeen als op beploegde, bebouwde grond. 

Eveneens kan het de betekenis hebben van “grond bij water gelegen” (http://www.wnt.inl.nl, 

27 april 2011) en in Oost-Vlaanderen, waarbinnen het studiegebied gelegen is, werd het vaak 

gebruikt ter aanduiding van de alluviale gronden langsheen waterlopen (Molemans, 1977).  

Gysseling (1956, p. 99) verklaart aard dan weer als een gemeenschappelijk veld waar iedereen 

zijn schapen mocht laten grazen en dat later ook als aanleg- of losplaats werd geïnterpreteerd. 

De Brabandere et al. (2010, p.24) vermelden naast alle voorgaande mogelijkheden eveneens 

een betekenis van “ongerooid, onbewerkt, braakliggend, woest en vochtig terrein” 

De ligging van Baggaart kan gekoppeld worden aan meer dan één van bovenstaande 

verklaringen. Zo is het gelegen langsheen de Wullebosbeek waaruit een betekenis van ‘grond 

bij water gelegen’ kan afgeleid worden. Eveneens bevindt het zich in een bosrijke, ‘woeste’, 

omgeving waardoor het toponiem kan wijzen op onbewerkt, woest terrein. Ook de verwijzing 

naar vochtigheid, modder en slip lijkt te kloppen met de hoedanigheid van de bodem. Hoewel 

er zich in de zone zeer droge zandgronden bevinden, bestaat het merendeel namelijk uit natte 

gronden en ook het aangrenzende Clippeldorp wordt door Heyse (1987, p. 51) als waterziek 

bestempeld. Aan welke betekenis ook de voorkeur wordt gegeven, Baggaart kan ingedeeld 

worden bij de benoeming naar de ligging, hetzij langsheen water, hetzij in woest en vochtig 

gebied.  

 

Cruysenacker (16) 

De wijk die in het landboek van Stekene als Cruysenacker wordt aangeduid, ligt grotendeels 

buiten het studiegebied. Binnen het studiegebied wordt het ingesloten door de toponiemen 

Arentschoot, Heikant en Kerkenacker. De eerste vermelding van dit akkercomplex dateert uit 

1336 en dan wordt er gesproken van “cruysenacker”. Doorheen de tijd kent het toponiem 

verschillende varianten waaronder “crucenacker” (1541), “cruystacker” (1558), “crusenacker” 

(1562), “cruycacker” (1601), enz. Het gaat wel steeds om een combinatie van het bepalende 

naamsdeel ‘akker’ en de voorbepaling ‘kruisen’. Deze ‘kruisen’ kunnen hoogstwaarschijnlijk 

geassocieerd worden met de Kruisprocessie die minstens één maal per jaar te Stekene werd 
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gehouden en waarvan het traject deels langsheen de grens met Cruysenacker verliep. 

Langsheen dit traject werden ook kruisen opgetrokken (Heyse, 1989a, p. 52). Deze wijk werd 

dus vernoemd naar zijn ligging langsheen het parcours van de Kruisprocessie.  

 

Dolhof (18) 

Dolhof komt voor het eerst voor als wijk in het landboek van Stekene en bevindt zich in het 

noorden van het studiegebied, begrensd door de Berg- en Vennestraat enerzijds en de 

Hamelse Vaart en Noordscheibeek anderzijds. Dolhof zou afgeleid kunnen zijn van het 

Middelnederlandse “dolage” dat moeras betekent. In dit geval verwijst dol naar het natte of 

drassige aspect van de grond en betekent het toponiem “een natte hoeveelheid grond” (Van 

Goethem, 1964, p. 228). De ligging van deze zone op grotendeels matig natte zandgronden 

maakt dergelijke betekenis mogelijk. Indien dolhof beschouwd wordt als een versie van 

“Doolhof” heeft het de betekenis van “wild begroeid, verwaarloosd land waar men haast de 

weg niet weet” (Schönfeld, 1980). Deze betekenis sluit nog beter aan bij de ligging van 

‘Dolhof’ in een gebied waar gedurende lange tijd enkel bos en heide groeide. Hierdoor wordt 

dolhof gecategoriseerd op basis van zijn ligging in ‘wild’ land. 

 

Gheweste (21) en Gewest  

Gheweste is gedigitaliseerd op basis van de wijk in het landboek van Stekene. Hoewel deze 

wijk net buiten het studiegebied gelegen is, wordt ze gedigitaliseerd vanwege haar associatie 

met het zuidelijker gelegen toponiem Gewest op de topografische kaart van 1980, dat 

gedigitaliseerd is als verplaatst toponiem. Gewest, zoals we het woord vandaag ook nog 

kennen, is zeer algemeen en kan wijzen op een onbepaalde plaatsaanduiding, een landstreek, 

oord,…(http://www.wnt.inl.nl, 27 april 2011). Het woord kan echter ook beschouwd worden 

als een combinatie van het collectieve voorvoegsel ge- en het woord woest of wuust, dus 

‘gewoeste’ of ‘gewuuste’. Dit zou het toponiem de betekenis geven van zompig, ruig gebied 

en dit is in overeenstemming met de oorspronkelijke ligging in het landboek (Heyse, 1988a, 

p. 94). Het Gewest op de Topografische kaart van 1980, gelegen ten westen van Arentschoot, 

bevindt zich eveneens binnen de regio waar zich vroeger bossen en heidevelden uitstrekten en 

dat ook vandaag nog bebost is. Of de benaming een hergebruik is van de oude wijkbenaming 

of los daarvan werd gekozen voor het nieuwe gebied is niet duidelijk. Om die reden wordt 

ervoor gekozen om de betekenis te koppelen aan de ligging van het oude toponiem dat 

eveneens de ligging is van het huidige Gewest op de topografische kaart van 1998.  
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Haemer Heykant (25) en Hamereykant  

In het landboek van Stekene wordt het toponiem Haemer Heykant gebruikt om de wijk aan te 

duiden gelegen tussen de Hamelse Vaart, de Noordscheidbeek, de Heistraat en de 

Hamerstraat. Deze zone omvat twee gehuchten die pas op latere kaarten verschijnen namelijk 

Nieuwdorp, op de topografische kaart van 1980, en Prince Straetie, op de Kabinetskaart van 

de Ferraris. Bij de Ferraris verschijnt Haemer Heykant als Hamereykant en heeft hier enkel 

betrekking op een klein gehucht gelegen in de hamerstraat. Het is dan ook als verplaatst 

toponiem gedigitaliseerd en gecategoriseerd als gehuchtnaam. 

Hamer Heykant, voor het eerst vermeld in 1581, bestaat uit twee naamsdelen, namelijk hamer 

en heikant die zowel voor 1581 als op latere kaarten ook afzonderlijk voorkomen. Ook in het 

studiegebied komen beide toponiemen afzonderlijk voor. Heikant is een zeer algemeen 

toponiem en wijst op de nabije ligging van heide. In de 16e en 17e eeuw voldeed echter het 

grootste gedeelte van Stekene aan deze omschrijving. De toevoeging van hamer moest 

duidelijk maken om welke Heikant het ging (Heyse, 1988a, p. 98). Het woord hamer is 

afkomstig van het Oud-Germaanse ‘ama-ra’, wat natuurlijke waterloop betekent. De Hamerse 

Vaart waaraan dit gebied gelegen is en die later ook Hamelse en Hemelse Vaart genoemd 

wordt, is echter geen natuurlijke waterloop maar een gegraven afwateringskanaal (Heyse, 

1988a, p. 99). Het woord kan echter ook geïnterpreteerd worden als nat land aan de oever van 

een beek of kade langs een rivier of waterloop (Van Goethem, 1964, p. 233-234). Deze 

verklaring sluit goed aan bij de ligging van deze wijk aan de Hamerse Vaart en aan wat 

vroeger een groot heidegebied was. 

 

Hamer (27) 

Hamer verschijnt continu op de opeenvolgende topografische kaarten vanaf 1948 en is de 

benaming voor de bewoningszone en omgeving ten oosten van de wijk Haemer Heykant en 

ten zuiden van het gehucht Heikant. Het wordt eveneens begrensd door twee waterlopen met 

name het Kanaal van Stekene en de Hamerse Vaart. Zoals vermeld wordt naar deze laatste 

waterloop vaak verwezen met andere benamingen, zoals Hamelse en Hemelse Vaart. Het 

toponiem hamer kan enerzijds verwijzen naar het Middelnederlandse ‘amer’ of het Oud-

Germaanse ‘ama-ra’, beiden indicaties voor een natuurlijke waterloop (Van Goethem, 1964, 

p. 233), maar het kan anderzijds zijn naam te danken hebben aan de beek, die in de oudste 

attestaties als Hamerse Vaart wordt aangeduid. In dit geval is er sprake van naamsoverdracht. 

Een laatste mogelijkheid is de betekenis van ‘amer’ als nat land aan de oever van een beek of 

als kade langs een rivier of waterloop (Van Goethem, 1964, p. 233-234). Ook deze 
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omschrijving past goed bij het gebied. De voorkeur wordt gegeven aan de eerste verklaring 

om twee redenen. Ten eerste wordt de Hamerse Vaart op de oudste kaart van voorkomen 

reeds geschreven als Hamelsche Vaart waardoor er geen zekerheid is omtrent de theorie van 

overdracht. Als tweede punt kan de relatie tot het toponiem Haemer Heycant gebruikt 

worden, waarbij Haemer geïnterpreteerd wordt als een vorm van ‘amer’. Hamer ligt in het 

verlengde van de vroegere wijk Haemer Heycant waardoor een associatie tussen beide 

toponiemen niet uitgesloten is.  

 

Kerkenacker (30) 

Kerkenakker is één van de oude akkercomplexen te Stekene en wordt begrensd door de 

huidige Molenbergstraat, Sint-Jozefslaan, Potaardestraat en Polenlaan. De akkers zijn 

genoemd naar hun ligging rondom de kerk en de pastorie. Het toponiem verschijnt voor het 

eerst in het archief van Baudelo uit 1374 als “kercacker” (Heyse, 1988b, p.52-53). In 1674 

werd het toponiem officieel vastgelegd als benaming voor een wijk in het landboek. Vandaag 

wordt de oorspronkelijke wijk grotendeels ingenomen door de dorpskern van Stekene en is er 

dus geen sprake meer van een akkercomplex. 

 

Koefering (31) 

Het oudste voorkomen van dit toponiem is op de kaart van Van Belle uit 1812 waarop het 

geschreven wordt als ‘Cofferinge’. Hier wijst het toponiem op een wijk te Moerbeke, 

grenzend aan Klein-Sinaai. Ook het toponiem ‘Koefering’ op de recentere topografische 

kaarten heeft betrekking op deze wijk. Er is echter nog een toponiem ‘Koeffering’ dat 

voorkomt op een kaart uit 1870, gemaakt door G.A. Peeters. Hier omvat het gebied eigenlijk 

een groot deel van Clippeldorp. Dit toponiem werd niet afzonderlijk gedigitaliseerd als 

verplaatst toponiem aangezien het hier niet gaat om een basiskaart en zowel de oudste als 

meest recente kaart een gelijkaardige positie vertonen. 

Het toponiem wordt in de literatuur nergens letterlijk vermeld maar een toponiem dat er 

enigszins aan doet denken betreft een oude plaatsnaam uit 1540, “Koeyeringhe” die vermeld 

wordt in De Potter & Broeckaert (1864-1870, p. 2). In het toponiem kan echter ook het woord 

“koevering” herkend worden, dat bestaat uit een combinatie van de woorden koe en vering 

waarbij “vering” een synoniem is voor weide en het toponiem dus letterlijk “koeweide” 

betekent (Schönfeld, 1980, p. 99). Uit historische kaarten kan het gebruik als weiland echter 

niet afgeleid worden. Vanaf de Kabinetskaart van de Ferraris wordt deze zone ingenomen 

door landbouwland en ook de bodemkundige eigenschappen weerspiegelen dergelijk gebruik. 



 144 

Een tweede mogelijke betekenis wordt gegeven door van Berkel & Samplonius (1995, p. 

121). Zij vermelden het toponiem “coeveringhen” gedateerd in 1295 te Steenbergen, dat in 

verband gebracht wordt met turfvaart en waterhuishouding. Een meer gedetailleerde 

omschrijving ontbreekt. De associatie met turfvaart en waterhuishouding is wel mogelijk voor 

beide locaties van het toponiem. De oorspronkelijke zone ligt namelijk net ten noorden van de 

Moervaart die gebruikt werd als turfvaart en het verplaatste toponiem bevindt zich in de zone 

die door Heyse (1987, p.51) als zompig wordt omschreven. Hierdoor lijkt een associatie met 

waterhuishouding aannemelijk. Op basis van de locatie van het oorspronkelijke toponiem, 

nabij de Moervaart, wordt Koefering gecategoriseerd als terreinnaam benoemd naar zijn 

ligging.  

 

Meulenvijvers (35) en Molenvijvers Bosch 

De wijk Meulenvijvers verschijnt voor het eerst op kaart in het landboek van Stekene en ligt 

ingesloten tussen de Lesten Stuyver en de Koebrugstraat in het westen, de Heirweg in het 

noorden, de Heimeersstraat in het zuiden en de Meulevijversstraat in het oosten. Het gebied 

behoort tot de zone van de stuifzandduinen maar neemt sterk in hoogte af naar het zuiden toe 

om uiteindelijk maar weinig niveauverschil meer te vertonen met de alluviale gronden 

langsheen het Kanaal van Stekene, met name de zone die de naam Belram draagt. 

Meulenvijvers verwijst naar een ligging nabij een molen en vijvers. Het toponiem is dus 

eenvoudig te verklaren mits er sprake is van een molen en vijvers in het gebied. Volgens Van 

Goethem (1965, p. 12) zijn van beide elementen geen sporen te vinden, maar hij wordt hierin 

tegengesproken door Heyse (1989a). In het gebied dat Vijfbunders wordt genoemd, bevond 

zich namelijk de Boudelomolen. Deze molen is niet meer te zien in het landboek van Stekene 

omdat hij tegen die tijd reeds verdwenen was. Het is goed mogelijk dat ook de bestaande 

vijvers ten tijde van het landboek al opgevuld waren. Deze dienden namelijk als visvijvers 

voor de monniken van Baudelo die, vanwege hun regel om geen vlees te eten, belangrijke 

visconsumenten waren. Deze regel was tegen de tijd van het landboek echter al lang niet meer 

van kracht. Uit opgravingen tussen 1971 en 1986, onder leiding van Alfons De Belie, is 

gebleken dat binnen de besloten ruimte van de abdij wel degelijk vijvers voorkwamen. En 

ook daarbuiten, in de wijk Meulenvijvers, moeten meerdere vijvers gelegen hebben, maar na 

het opheffen van het visdieet werden ze als afvalkuilen gebruikt (Heyse, 1989a, p. 54-55; De 

Belie, 1997). Tegen de tijd dat het toponiem dus officieel wordt vastgelegd als wijknaam, zijn 

de kenmerkende elementen reeds verdwenen. De Potter en Broeckaert (1881) vermelden 

eveneens een toponiem “Meulenvijvers” dat gedateerd wordt omstreeks 1600. Dit is ruim 
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zeven decennia voor de optekening in het landboek wat het mogelijk maakt dat in deze 

periode de molen en/of vijvers nog steeds aanwezig waren in de wijk.  

Het toponiem Molenvijvers Bosch verschijnt enkel op de kaart van Van der Maelen en is 

gedigitaliseerd als verplaatst toponiem. Hoewel het zich bevindt in de wijk Dolf Vlaminck 

wordt het in de attributentabel en databank gekoppeld aan Meulenvijvers, vanwege de 

overeenstemming in naam. Op de kaart van Van der Maelen is een ruim gebied rond het 

toponiem effectief bebost maar of Molevijvers Bosch op deze volledige zone betrekking 

heeft, is niet duidelijk. Daarom wordt gekozen om een ruime zone af te bakenen, gelegen 

binnen de wijken Meulenvijvers, Heycolputte, Vijfbunders, Dolf Vlaminck en T’Foreest. 

Vele oude wijkbenamingen uit het landboek worden opnieuw gebruikt op de kaart van Popp, 

die rond dezelfde periode gedateerd kan worden als de kaart van Van der Maelen. Dit maakt 

het mogelijk dat één van deze wijken gebruikt werd als benaming voor de volledige beboste 

zone.  

 

Polder Van den Riede (42) 

Dit toponiem bevindt zich ten noordoosten van Koewacht en ligt grotendeels buiten het 

studiegebied. Hier wordt het in het noorden en oosten begrensd door de straat Riet en in het 

westen door de Nederlandse grens die deels samenvalt met de Zoutvaart. Dit zandgebied 

kreeg een poldernaam vanwege zijn gelijkenissen met de echte polders. Het gaat namelijk om 

een laaggelegen, vochtig gebied dat pas vanaf de 18e eeuw, door goede bedijking, kon droog 

gehouden worden. Het werd net als het aangrenzende Groenenputte gebruikt als 

turfontginningsgebied. Het toponiem is tot ons gekomen omstreeks 1640 via Nederland en 

werd in 1674 officieel een wijk in het landboek van Stekene.  

De bepaling ‘Riede’ is het Middelnederlandse woord voor ‘rijt’ wat waterloop betekent. In dit 

geval is de waterloop de Zoutvaart. Hoewel dit vandaag slechts een gracht is, was het eens 

een deels gegraven, deels natuurlijke waterloop die het water afvoerde. Het gebruik van Riet 

Polder in plaats van Rijtpolder bij Van der Maelen is te wijten aan de volksetymologie die het 

woord ‘Riede’ koppelde aan ‘rietplanten’ die typisch zijn voor vochtige gebieden. Gedurende 

de 16e en 17e eeuw was de wijk een zompig gebied dat begroeid was met gras en klaver. Dit 

gebied zal dienst gedaan hebben als graasweide voor het vee en staat zo in verband met de 

benaming Koewacht. Bij de verklaring van dit toponiem wordt verwezen naar deels 

drooggevallen polders, wat mogelijk het gebied van Polder van de Riede is (Heyse, 1989b, p. 

51). 
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Polken Bosch (45) 

Polken Bosch verschijnt enkel op de topografische kaart van 1910 en verwijst naar een 

beboste zone die delen inneemt van de wijken Heycolputte, Meulenvijvers, Saleghemswijck, 

Dolf Vlaminck en Raeshouck. De benaming betekent Bos van de Polken. Voor een verklaring 

van Polken wordt verwezen naar de gehuchtnamen. Hoewel de toponiemen Molevijvers 

Bosch en Polken Bosch zich niet op exact dezelfde plaats bevinden op kaart, verwijzen ze 

beiden hoogstwaarschijnlijk naar de volledige bosrijke zone. Het eerste naamsdeel zou in dit 

opzicht veranderd kunnen zijn omdat de plaatsnaam Polken in die tijd een meer courant 

toponiem geworden was.  

 

4.9 Ontginning 

 

Colputte (14) en Heycolputte (29) 

Oorspronkelijk maakten beide wijken deel uit van één gebied dat “de Koolput” werd 

genoemd. Pas in het landboek van Stekene verschijnt voor het eerst de naam Heycolputte. De 

volledige zone wordt begrensd door de Heimeersstraat in het zuiden, de Meulevijversstraat in 

het westen en de Heirweg en een deel van Bosdorp in het noorden. Het oostelijke punt wordt 

gevormd door de plaats waar de Heimeersstraat overgaat in Bosdorp.  

De zone bestaat uit een hoogliggend stuifzandgebied dat van de Moervaartdepressie wordt 

gescheiden door de Heimeersstraat. De hogere ligging ten opzichte van de omgeving doet 

reeds vermoeden dat het naamsdeel put in dit geval niet wijst op een lager gelegen gebied. De 

combinatie met ‘col’ en ‘heycol’ wijst op een put die moet geïnterpreteerd worden als een 

groeve waar grondstof werd gewonnen. De oudste attestatie van het toponiem Colputte is 

“coelput” uit 1541 in het Baudelo-archief en de benaming zou wijzen op het gebruik van 

houtskoolbranding die er plaatsvond (Heyse, 1988, p. 55-56). Deze verklaring wordt 

ondersteund door de aanwezigheid van bos op de kaart uit het landboek van Stekene. 

Bovendien zijn op deze kaart in de wijk Colputte enkele heuveltjes te zien die 

hoogstwaarschijnlijk afbeeldingen zijn van de meilers, de constructies die worden 

opgetrokken voor de winning van houtskool (N.N., 2010).  Voor de combinatie van ‘col’ met 

‘hey’ is er geen verklaring. Op de kaart van Van der Maelen zijn er langsheen de noordelijke 

rand van Heycolputte wel nog enkele percelen heide aanwezig, maar dit geldt ook voor 

Colputte. Dat ‘hey’ in dit geval verwijst naar heide is dan ook betwijfelbaar. Een andere 

verklaring is er echter niet.  
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Groenenputte (23) 

De Groenenputte ligt voor een deel buiten het studiegebied en wordt in het zuiden begrensd 

door de Heistraat en de Oude Straat, in het Westen door het Riet, in het noorden door het Riet, 

de Vogelzangstraat en Boonpolder en in het oosten door de Vogelzangstraat en de 

Verkenstraat. Dit gebied behoorde toe aan de graaf en werd tussen 1200 en 1600 systematisch 

uitgeveend. Dit komt tot uiting in de rechthoekige structuur van de wijk waarbinnen zowel de 

lanen als de waterlopen elkaar loodrecht kruisen. De oudste attestatie van het toponiem is 

afkomstig uit een fundatie voor de kerk van Stekene en dateert uit 1446. Hierin wordt 

gesproken van “groen putten”. Het toponiem heeft zeer weinig varianten en wordt in 1674 

officieel een landwijk in het landboek van Stekene. Aangezien het hier gaat om een 

uitgeveend, vochtig gebied moet ‘put’ geïnterpreteerd worden als een put waar een grondstof, 

in dit geval turf, werd gedolven (Heyse, 1988a, p.96). De voorbepaling ‘groen’ kan verwijzen 

naar de natuurlijke gesteldheid van het gebied, dat gedurende lange tijd gevrijwaard is 

gebleven van bewoning.  

 

Moermansdonck (36) 

Moermansdonck is als enige toponiem gelegen op het grondgebied van Eksaarde, net ten 

zuiden van de Zuidlede. Het verschijnt enkel op de kaart van Popp maar de oudste attestatie is 

afkomstig uit de Land- en quoteboeken van Eksaarde uit 1650 (Baeten, 2008). Het 

grondwoord donk kan op twee zeer tegenstrijdige manieren verklaard worden. Enerzijds heeft 

het de betekenis van zandheuvel in moerassig gebied, vaak omgeven door weilanden en die 

bij overstromingen dienst doet als vluchtplaats voor het vee (Gysseling, 1956; Audenaert & 

Vancampenhout, 1998). Anderzijds kan het woord donk verwijzen naar lagergelegen en 

vochtige gronden (De Brabandere et al., 2010). Deze laatste betekenis past beter bij zowel de 

ligging van het toponiem als bij de combinatie met het bepalende gedeelte Moerman. Dit zou 

een familienaam kunnen zijn maar vanwege de ligging van het gebied, in de alluvia van de 

Moervaartvallei, zou Moerman eerder als de beroepsnaam geïnterpreteerd kunnen worden. De 

Moerman was namelijk de turfsteker, diegene die aan turf- of veenontginning deed 

(Audenaert & Van Campenhout, 1998). Ook de bodemkundige aspecten van het gebied, 

namelijk matig natte gronden die antropogene invloed vertonen met betrekking tot uitvening, 

wijzen in de richting van een dergelijke betekenis.  

Vandaag kan in de omgeving van het oude toponiem een boerderij aangetroffen worden met 

de benaming Moermansdonck. Het is echter betwijfelbaar dat het toponiem ook 

oorspronkelijk betrekking had op een hoeve. Het komt namelijk enkel voor op de kaart van 
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Popp en wordt hier niet vergezeld van de gebruikelijke afkorting voor hoeve. Het kan echter 

wel betrekking gehad hebben op de ruimere zone waarbinnen de moerman of turfsteker zijn 

woonst had waardoor het toponiem de betekenis krijgt van ‘moeras van de moerman’ en zo 

eerder behoort tot een benoeming naar de eigenaar. Dit is mogelijk gezien het toponiem voor 

het eerst wordt vermeld in het landboek van Eksaarde en ook in het landboek van Stekene 

waarin toponiemen voorkomen die verwijzen naar eigenaars en later ook enkel nog 

verschijnen op de kaart van Popp. Ook Gysseling (1948) spreekt van dorpen en gehuchten die 

vernoemd worden naar een topografisch kenmerk waaronder donk. In dit geval zou het 

toponiem dus verwijzen naar de woonplaats van de moerman. Voor beide betekenissen is er 

echter een associatie met veenontginning waardoor dan ook de voorkeur gegeven wordt aan 

een indeling bij deze categorie.  

 

Moerputte (37) 

De zone die als Moerputte wordt afgebakend is volledig gelegen binnen de gebieden die 

gedigitaliseerd zijn als Achter Cheynen, Voor Clynen en Seynen van Wulfsdonk. Het 

naamsdeel moer is afkomstig van het Germaanse ‘mora’ en betekent veen of moerassige 

bodem (De Brabandere et al., 2010). Ook het Middelnederlandse moer verwijst naar veen of 

turf en put moet in dit geval beschouwd worden als een ander woord voor groeve. Hieruit 

volgt de betekenis van plaats waar turf werd ontgonnen of plaats waar veen als brandstof 

werd gewonnen (Gysseling, 1956, p. 94; Baeté, 2005a). De ligging van Moerputte in de 

Moervaartdepressie op bodems met een venige bovengrond past uitstekend bij de benaming. 

 

4.10 Reliëfkenmerk 

 

Arenhouck (3) 

Het toponiem Arenhouck wordt op enkele historische kaarten gebruikt ter aanduiding van de 

oostelijke zone van het huidige Wullebos. De eerste kaart waarop het verschijnt dateert uit 

1651 en de laatste uit 1825, respectievelijk gemaakt door van Landeghem en Van den 

Bogaerde. Arenhouck komt echter op geen enkele basiskaart voor. Het toponiem omvat twee 

kernwoorden: Aren en houck. Houck van hoek moet hier geïnterpreteerd worden als 

“afgelegen streek” en niet als verwijzing naar een nederzetting (Van Goethem,1964). De 

voorbepaling aren zou afkomstig zijn van ‘haren’ wat de betekenis heeft van zandige 

heuvelrug of kleine verhevenheid, in het bijzonder in een heidelandschap (Van Goethem, 

1964; Schönfeld, 1980). Arenhouck zou dus verklaard kunnen worden als ‘afgelegen 
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verhevenheid in zandig of heideachtig gebied’. Hoewel de zone niet duidelijk hoger gelegen 

is dan zijn onmiddellijke omgeving kan zijn ligging op de dekzandrug voldoende geweest zijn 

om het als een zandige verhevenheid te beschouwen. Ook de verwijzing naar heide stemt 

goed overeen met de oorspronkelijke gesteldheid van het gebied.  

 

4.11 Vorm 

 

Bochten (8) 

De Bochten is de benaming voor de wijk die in het landboek van Stekene begrensd wordt 

door de Wittingstraat, de Poliaenstraat, de Polken, de Vennegijzenstraat, de Kapellestraat en 

de Zwarte Heistraat. Het kernwoord bocht is een zeer algemene benaming voor een door 

heggen afgesloten perceel of een verzamelplaats voor schapen (Molemans, 1977; Arts & 

Beijers, 2003, p. 28). Het toponiem kwam te Stekene veelvuldig voor, gewoonlijk in het 

enkelvoud en verwees oorspronkelijk naar een stuk land, omsloten door wegen of grachten 

(Heyse, 1988a, p. 85). De zone wordt inderdaad omgeven door wegen, die ook enkele 

bochten maken en het toponiem wordt dan ook beschouwd als een vormverwijzing.  

 

Cleyn Huycke (12) en Groote Huycke (24) 

Deze afzonderlijke kadasterwijken worden samen behandeld vanwege hun gezamenlijke 

grondwoord huycke. Beiden behoorden ze tot de schenkingen aan de Baudelo abdij. De 

volledige zone wordt begrensd door volgende straten: Wildernis en Hamerstraat in het 

noorden, Heikant en Molenbergstraat in het oosten, Bosdorp, Brugstraat en Huickstraat in het 

zuiden en ten slotte Polken en Vennegijzenstraat in het westen.  

De verklaring die aanvankelijk werd gegeven voor de benaming door Van Goethem (1964) is 

deze van “heuvelkop, ronde verhevenheid”. Hij interpreteerde huycke als ‘huik’, het 

Middelnederlandse woord voor een kapmantel. De voorbepalingen cleyn en groote zouden 

dan verwijzen naar de relatieve grootte van de heuvelkopjes. De heuvelkopjes waarop hier 

gedoeld wordt, behoren echter tot een formatie van vier zandduinen die de “Vierbergen” 

werden genoemd (Heyse, 1988b). Deze bevinden zich ter hoogte van Swerten Berch, tussen 

bergstraatje en wildernis, aan de zeshoekstraat in het noorden van de wijk Groote Huycke en 

aan de Hamerstraat in de wijk van Cleyn Huycke. Deze duinen zijn ook vandaag nog 

zichtbaar in het landschap. De uitgestrektheid van beide wijken en de aanwezigheid van nog 

twee andere zandduinen doet vermoeden dat huyck een andere betekenis heeft dan heuvelkop.  
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Van Goethem (1964, p. 237) geeft als oudste attestatie van huycke het woord huuct afkomstig 

uit het Rentboek van Pieter Masieres uit 1470. Heyse (1988b, p. 49) keert echter verder terug 

in de tijd met een vermelding van huketh in 1251. Vanaf dan is een evolutie in de naam waar 

te nemen gaande van huketh naar huecht, huke, huuct, Dhuucht, dhuuct, huucht, hyc en huect. 

Tot 1470 eindigde het woord steeds op een t, pas vanaf dan wordt gesproken van Huke, 

huken, huycke en varianten met groot en klein. Het achtervoegsel –t kan in dit geval 

plaatsaanduidend zijn in de betekenis van “plek van de huik”. Hoogstwaarschijnlijk verwijst 

het woord inderdaad naar de middeleeuwse kapmantel, maar moet het niet geïnterpreteerd 

worden als een verwijzing naar de hoogte, maar als een verwijzing naar de vorm van het 

volledige gebied, zowel Cleyn als Groote Huycke. De Zeshoekstraat die beide wijken van 

elkaar scheidt, kreeg haar definitieve vorm in de 15e eeuw en heette toen Moerstraat. Pas 

vanaf dan werd huycke vermeld in combinatie met de voorbepalingen klein en groot. Deze 

kunnen verwijzen naar de relatieve oppervlaktes, maar het zouden ook verwijzingen kunnen 

zijn met betrekking tot de speciale vorm van de cleyne huycke. Vanaf de 14e eeuw verwijst 

huik namelijk niet alleen meer naar een kapmantel, maar ook naar een mannelijk kledingstuk 

dat vergelijkbaar is met de hedendaagse t-shirt. Deze vorm is min of meer terug te vinden in 

de wijk Cleyn Huycke, wat de andere wijk logischerwijs tot de Groote Huycke maakt (Heyse, 

1988b, p. 49-50).  

 

Dryhoeck (19) en Driehoek 

Het oudste voorkomen van dit toponiem is in het landboek van Sinaai uit 1670, op een kaart 

van de landmeter Anthonis van Landeghem. Dryhoeck is hier de benaming voor een 

driehoekig perceel behorende tot het beluik van de Baudelo abdij. De benaming is dus 

duidelijk een verwijzing naar de vorm. Op latere kaarten is deze verwijzing minder duidelijk 

vanwege de verplaatsing van het toponiem binnen een kleine afstand van het oorspronkelijke 

perceel. Het wordt dan ook nog tweemaal afzonderlijk afgebakend al verplaatst toponiem. 

 

Terelinck (52), Terlink en Teerling 

Dit toponiem heeft niet alleen verschillende schrijfwijzen maar ook verschillende locaties op 

kaart. Vanwege twijfel omtrent de zone waarop het op de verschillende kaarten betrekking 

heeft, wordt het driemaal gedigitaliseerd waaronder tweemaal als verplaatst toponiem. De 

oudste verschijning van Terelinck op kaart is in het landboek van Stekene. De wijk Terelinck 

bevindt zich hier te midden van het gehucht dat als Heikant wordt aangeduid op de Atlas van 

de Buurtwegen. De andere toponiemen bevinden zich eens rechts en links van dit gehucht en 
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het is onduidelijk of dit omwille van de leesbaarheid van de kaart is of dat de naam naar een 

andere zone verwijst. Het voorkomen van twee straten binnen de oorspronkelijke wijk met de 

benaming Teerlingstraat en Dobbelsteenstraat wijzen er wel op dat de verplaatste toponiemen 

hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op de oorspronkelijke wijk uit het landboek. Door 

Van Goethem (1965, p. 26) wordt het toponiem verklaard als een vormverwijzing. Deze wijk 

zou doen denken aan een dobbelsteen of teerling vanwege de afbakening met straten en de 

kleine uitgestrektheid. Deze vergelijking lijkt echter wat vergezocht. Het toponiem kan 

verwijzen naar de vorm, maar dan eerder in de betekenis van het Middelnederlandse teerlinc 

dat verwijst naar alles wat de vorm van een kubus heeft. Binnen de zone bevinden zich 

namelijk enkele grote vierkante percelen. Een derde mogelijkheid is dat Terelinck een 

verwijzing is naar de molen, die duidelijk aanwezig is op de kaart uit het landboek. Teerling is 

namelijk ook de benaming voor de 4 bakstenen blokken waarop houten molens rusten en die 

naar de vier windstreken gericht staan (http://www.zuidabdijmolen.be, 28 april 2011). In een 

kleine wijk als den Terelinck zou een molen in elk geval een opvallend element geweest zijn. 

Ook Heyse (1989b, p. 56) verwijst naar deze bakstenen blokken als oorsprong voor de naam. 

Hij wijst hier echter op de gelijkenis tussen de blokken en de vorm van de wijk en niet naar de 

aanwezigheid van de molen. Hij legt hierbij eveneens een relatie met de wijk Arent 

Stobbelaere die vanaf 1612 geregeld de naam Teerling kreeg en die net zoals de andere 

Terelinck een trapeziumachtige vorm heeft die naar boven toe versmalt en zou doen denken 

aan de bakstenen steunpunten voor de molens. Op de wijk van Arent Stobbelaere zou ook een 

molen gestaan hebben, die echter niet staat weergegeven op de kaart in het landboek van 

Stekene. Als het werkelijk gaat om een benoeming naar de vorm lijkt het in dit geval 

aannemelijker dat het een verwijzing betreft naar de vier grote blokvormige percelen in de 

wijk.  Deze doen, meer dan de vorm van de wijk zelf, denken aan de vier steunblokken. Dit in 

combinatie met de aanwezigheid van een molen zou dan voldoende zijn om de wijk tot 

Terelinck om te dopen.  
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BIJLAGE 2: INVENTARISATIE TOPONIEMEN EN VERPLAATSTE TOPONIEMEN 

 
Tabel 4: Inventarisatie toponiemen 

ID Toponiem Categorie Specificatie 
categorie Eeuw Landboek Ferraris Atlas van de 

Buurtwegen Popp Van der Maelen Topo 1910 Topo 1948 Topo 1980 Topo 1998 

1 Achter Cheynen Terrein juridisch 
statuut 

16 geen geen Achter 
Cheynen 

Achter 
Cheynen 

geen Achter 
Cheynen 

Achter 
Cheijnen 

Achter 
Cheijnen 

Achter 
Cheijnen 

2 appeldorppolder Terrein bodemgesteld-
heid 

19 geen geen Appeldorp-
polder 

Appel dorp 
polder 

Appeldorp 
Polder 

geen geen geen geen 

3 Arenhouck Terrein reliëfkenmerk 17 geen geen geen geen geen geen geen geen geen 
4 Arent Stobbelaere Terrein eigenaar 17 De Wijck 

Arent 
Stobbelaere 

geen geen Stobbelaere geen geen geen geen geen 

5 Arentschoot Hoogte  17 Arentschoot geen Arenschoot Arentschoot geen geen geen geen Arentschoot 
6 Baggaart Terrein ligging 17 geen geen geen geen geen geen geen Baggaart Baggaart 
7 Baudeloo meersch Terrein eigenaar 19 geen geen Baudeloo 

meersch 
Baudloo 
Meersch 

Bauweloo 
Meersch 

Baudeloo 
Meerschen 

Baudeloo 
Meersch 

Boudelomeers Boudelomeers 

8 Belram Terrein functie 17 Belram geen Belram Belram geen geen geen geen Belram 
9 Bochten Terrein vorm 17 De Bochten geen geen de Bochten geen geen geen geen geen 

10 Boonpolder Terrein functie 17 Den 
Boonpolder 

geen geen Boonpolder geen geen geen geen geen 

11 Boschdorp Gehucht  20 geen geen geen geen geen Boschdorp Boschdorp Bosdorp Bosdorp 
12 Bruggewyk Gehucht  19 geen geen Bruggewyk Brugge Wyk geen Bruggewijk Bruggewijk Brug Brug 
13 Caudenborm Gehucht  17 geen Cauden-

borm 
Kaudenborm Kandenborm Kaudenborm Caudenborm Caudenborm Koudenborn Koudenborn 

14 Cleyn Huycke Terrein vorm 17 De Cleyn 
Huycke 

geen Kleyn Huycke Kleyn Huycke geen geen geen geen geen 

15 Clippeldorp Terrein afsluiting 17 geen geen geen geen geen geen geen geen geen 
16 Colputte Terrein ontginning 17 Colputte geen geen Colputte geen geen geen geen geen 
17 Coninckxheye Terrein juridisch 

statuut 
17 De 

Coninckx-
heye 

geen Konincks 
Heye 

Konincks heye geen geen geen geen 1 
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ID Toponiem Categorie Specificatie 
categorie Eeuw Landboek Ferraris Atlas van de 

Buurtwegen Popp Van der Maelen Topo 1910 Topo 1948 Topo 1980 Topo 1998 

18 Cruysenacker Terrein ligging 17 Den 
Cruysen- 
acker 

geen geen Cruyssen-
acker 

geen geen geen geen geen 

19 Denseshoeck Gehucht  18 geen Denses-
hoeck 

geen geen geen geen geen geen geen 

20 Dolf Vlaminck Terrein eigenaar 17 Den Dolf 
Vlaminck 

geen geen Dolfvlaminck geen geen geen geen geen 

21 Dolhof Terrein ligging 17 Den Dolhof geen geen Dolhof geen geen geen geen geen 
22 Dryhoeck Terrein vorm 17 den 

Dryhoeck 
geen geen geen geen 6 geen 0 0 

23 Fondatie Terrein juridisch 
statuut 

17 De Fondatie geen geen Fondatie Wyk geen geen geen Fondatie Fondatie 

24 Gheweste Terrein ligging 17 Het 
Gheweste 

geen Geweste Geweste geen geen geen 8 Gewest 

25 Gordebeecke Terrein eigenaar 17 De Gorde-
beecke 

geen geen Gordebeek geen geen geen geen geen 

26 Groenenputte Terrein ontginning 17 Den 
Groenen-
putte 

geen Groenen Putte Groenen Putte geen geen geen Groene Putten Groene Put 

27 Groote Huycke Terrein vorm 17 De Groote 
Huycke 

geen geen Groot huycke geen geen geen Grote Huike Grote Huike 

28 Haemer Heycant Terrein ligging 17 Den Haemer 
Heycant 

5 Hamerheikant hamerheykant Hamerheykant geen geen geen geen 

29 Haesenhoeck Terrein bodemgesteld-
heid 

17 Den Haesen-
hoeck 

geen geen hasen houck geen geen geen Hazenhoek Hazenhoek 

30 Hamer Terrein ligging 20 geen geen geen geen geen geen Hamer Hamer Hamer 
31 Heikant Gehucht  19 geen geen Heikant geen Heykant Heikant Heikant 10 Heikant 
32 Herenisse Terrein functie 17 De 

Herenisse 
D'Heirnes-
bosch 

geen Herrenisse geen geen geen Heernisse Heernisse 

33 Heycolputte Terrein ontginning 17 Heycolputte geen geen Heycolputte geen geen geen geen geen 
34 Kerckenacker Terrein ligging 17 De Kercken-

acker 
geen geen geen geen geen geen geen geen 
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ID Toponiem Categorie Specificatie 
categorie Eeuw Landboek Ferraris Atlas van de 

Buurtwegen Popp Van der Maelen Topo 1910 Topo 1948 Topo 1980 Topo 1998 

35 Kleyn Sinay Gehucht  17 geen Kleyn Sinay Kleyn Sinay Klein Sinay Kleyn Sinay Klein Sinay Klein Sinaai Klein Sinaai Klein Sinaai 
36 Koefering Terrein ligging 19 geen geen geen geen geen geen geen Koefering Koefering 
37 Koewacht Gehucht  17 geen De 

Koewacht 
Koeywacht Koewacht Koeywagt Koewacht Koewacht Koewacht Koewacht 

38 Lieve Seys Terrein eigenaar 19 geen geen geen geen geen geen geen Lieve Seys Lieve Seys 
39 Mandeke Terrein functie 20 geen geen geen geen geen geen geen Mandeke Mandeke 
40 Meserie Terrein bodemgesteld-

heid 
17 De Meserie geen geen Miserie geen geen geen geen geen 

41 Meulenvijvers Terrein ligging 17 De Meulen-
vijvers 

geen geen Meulenvijver 9 geen geen geen geen 

42 Moermansdonck Terrein ontginning 19 geen geen geen Moermans-
donck 

geen geen geen geen geen 

43 Moerputte Terrein ontginning 19 geen geen Moerputte Moerputte geen geen geen geen geen 
44 Nieuwdorp Gehucht  20 geen geen geen geen geen geen geen Nieuwdorp Nieuwdorp 
45 Nieuwen 

Peerenboom 
Terrein afsluiting 19 geen geen Nieuwen 

Peerenboom 
Nieuwen 
Peereboom 

geen geen geen geen geen 

46 Onlende, nu seynen 
van Baudloo 

Terrein bodemgesteld-
heid 

16 geen geen geen geen geen geen geen geen geen 

47 Pachtgoed Terrein juridisch 
statuut 

19 geen geen geen geen geen geen geen Pachtgoed Pachtgoed 

48 Papelaer Terrein eigenaar 17 Het Papelaer geen Papelaere Papelaere geen geen geen Papelaar Papelaar 
49 Polder Van den 

Riede 
Terrein ligging 17 Den Polder 

Van den 
Riede 

geen Polder van den 
Riede 

Polder van den 
Reede 

De Riet Polder Riede Polder Riedepolder Riedepolder Riedepolder 

50 Polder Wyck Terrein bodemgesteldh
eid 

17 Den Polder 
Wyck 

geen geen Polder wyk geen geen geen geen geen 

51 Poliaen Terrein eigenaar 17 Den Poliaen geen geen Poeliaen geen geen geen geen geen 
52 Polken Gehucht  19 geen geen Polken geen Polken Polken Polken 2 2 
53 Polken Bosch Terrein ligging 20 geen geen geen geen geen Polken 

Bosch 
geen geen geen 

54 Polkenen Gehucht  18 geen Polkenen geen geen geen geen geen geen geen 
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ID Toponiem Categorie Specificatie 
categorie Eeuw Landboek Ferraris Atlas van de 

Buurtwegen Popp Van der Maelen Topo 1910 Topo 1948 Topo 1980 Topo 1998 

55 Prince Straetie Gehucht  18 geen Prince 
Straetie 

geen geen geen Prinsen-
straat 

Prinsenstraat Prinsenstraat geen 

56 Proyen hoeck Terrein functie 17 Proyen 
hoeck 

geen geen geen geen geen geen geen geen 

57 Raeshouck Terrein eigenaar 17 Den 
Raeshouck 

geen geen Raeshoek geen geen geen geen geen 

58 Rodehoek Gehucht  20 geen geen geen geen geen geen geen Rodehoek Rodehoek 
59 Saleghemswijck Terrein eigenaar 17 Saleghems-

wijck 
geen geen Baelegem 

wyck 
geen geen geen geen geen 

60 Seynen van 
Wulfsdonk 

Terrein juridisch 
statuut 

16 geen geen geen geen geen geen geen geen geen 

61 Sompele Terrein bodemgesteld-
heid 

17 Den 
Sompele 

geen geen Slompelwyk geen geen geen geen geen 

62 Stuiver Gebouw  20 geen geen Punttoponiem Punttoponiem Punttoponiem Punt-
toponiem 

Punttoponiem Stuiver Stuiver 

63 Swaerten Ruyter Gehucht  19 geen geen Zwarte Ruiter Zwarten Ruiter Zwarten Ruyter Zwarten 
Ruiter 

Zwarten Ruiter Zwarte Ruiter Zwarte Ruiter 

64 Swerten Berch Hoogte  17 Den Swerten 
Berch 

7 7 Swertenberg 7 7 7 7 7 

65 T' Foreest Terrein begroeiing 17 T'Foreest geen geen T'Foreest geen geen geen geen geen 
66 Terelinck Terrein vorm 17 Den 

Terelinck 
geen geen Teerlinck geen 4 3 Teerling 3 

67 Vette Meersch 
Bosch 

Terrein bodemgesteldh
eid 

18 geen Vette 
Meersch 
Bosch 

Vette meersch 
bosch 

Vette meersch 
Bosch 

Witten Bosch 
(Meersch) 

geen geen Vettemeers Vettemeers 

68 Vijfbunders Terrein grootte 17 De 
Vijfbunders 

geen geen Vijf Bunders geen geen geen geen geen 

69 Voor Clynen Terrein juridisch 
statuut 

19 geen geen Voor Clynen Voor Clynen geen geen geen Voor Cheijnen Voor Cheijnen 

70 Wildernis Terrein functie 20 geen geen geen geen geen geen geen Wildernis Wildernis 
71 Wittingstraat Gehucht  19 geen geen Wittingstraat Wittinckstraat Witting st. Witting-

straat 
Wittingstraat geen geen 
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ID Toponiem Categorie Specificatie 
categorie Eeuw Landboek Ferraris Atlas van de 

Buurtwegen Popp Van der Maelen Topo 1910 Topo 1948 Topo 1980 Topo 1998 

72 Wullebos Terrein begroeiing 20 geen geen geen geen geen geen geen Wullebos Wullebos 
73 Canardiere Terrein functie 18 geen canardiere geen geen geen geen geen geen geen 
74 Canardiere Terrein functie 18 geen canardiere geen geen geen geen geen geen geen 

75 Baudeloo hof Gebouw  19 geen geen geen Baudeloo hof Baudeloo Hof geen geen Boudelohoeve Boudelohoeve 
76 De Snep Gebouw  20 geen geen geen geen geen geen De Snep Snepke Snepke 
77 Donkerhofstede Gebouw  19 geen geen geen Donkerhofsted

e 
Donker Hofstede Donker-

hofstede 
Donker-
hofstede 

Donker-
hofstede 

geen 

78 Duivekeet Gebouw  19 geen geen geen Duivekeet Duyvekeet Duivekeet Duivekeet Duivekeet Duivekeet 
79 Hondtsnest Gebouw  18 geen Hondtsnest geen Cabaret 

Hondsnest 
Hondenest 
cabaret 

De 
Hondsnest 
cabaret 

De Hondsnest Hondsnest Hondsnest 

80 Kaudenborm 
molen 

Gebouw  17 geen geen geen Kaudenborm 
molen 

De Kaudenborm geen Caudenborm-
molen 

geen geen 

81 Koey Brug Gebouw  17 geen geen geen geen Koey brug Koeibrug Koebrug Koebrug Koebrug 
82 Lesten Stuiver Gebouw  17 geen geen geen Lesten Stuiver Laesten Stuiver 

cabaret 
Laatste 
Stuiver 
cabaret 

De Stuiver 
herberg 

Vlaktoponiem Vlaktoponiem 

83 Nachtegael Gebouw  18 geen Achtergael geen geen Nachtegael geen geen geen geen 

84 Oudt Clooster van 
Baudeloo 

Gebouw  16 geen oudt 
Clooster van 
Baudeloo 

geen geen geen geen geen geen geen 

85 Riethof Gebouw  19 geen geen geen geen Riethof Riethof Riethof Riethof Riethof 
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Tabel 5: Inventarisatie verplaatste toponiemen 
FID ID Oorspronkelijk toponiem Ferraris Atlas van de Buurtwegen Van der Maelen Topo 1910 Topo 1948 Topo 1980 Topo 1998 

0 22 Dryhoeck      Driehoek Driehoek 
1 17 Coninckxheye       Koningshei 
2 52 Polken      Polken Polken 
3 66 Terelinck     Teerling  Teerling 
4 66 Terelinck    Terlink  Polken Polken 
5 28 Haemer Heycant Hamereykant       
6 22 Dryhoeck    Driehoek    
7 64 Swerten Berch Swertenbergh Zwartenberg Zwartenberg Zwartenberg Zwartenberg Berg Berg 
8 24 Gheweste      Gewest  
9 41 Meulenvijvers   Molevijvers Bosch     

10 31 Heikant      Heikant  
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BIJLAGE 3: TOPONIEMEN OP HISTORISCHE KAARTEN  
 
Tabel 6: Toponiemen op historische kaarten (deel 1) 

ID Toponiem Horenbault 
(1576) (1605) Blaeu 

(1641) 
Van Landeghem 

(1651) 

Van 
Landegem 

(1651, 1681) 

Hattinga 
(1680) Fricx(1706) (1720) Danet (1724) Benthuys 

(1725) 

1 Achter Cheynen Achter Seynen         genaemt de 
Schyven 

3 Arenhouck    den Arenhouck den arenhouck Arenhoek     
6 Baggaart    den Baggaert den baggaert den Baggaert     

13 Caudenborm    Caudenborm Caudenborm    Couweborn  
15 Clippeldorp    Clippeldorp clippeldorp      
17 Coninckxheye  Heije Heÿe De Coninckx 

Heye 
Coninckx 
Heye 

Koningsheÿe     

35 Kleyn Sinay    Cleyn Sinay Cleyn Sinai Cleÿn Sinay Petit Sinaÿ Petit 
Sinay 

Petit Sinay  

37 Koewacht  de Coewacht Coewacht Koewacht Koewacht De Koewagt Koÿewaert Koyewert Koyewert  
49 Polder Van den 

Riede 
    Polder van den 

Riede 
De 
Rietpolder 

    

56 Proyen hoeck    Proyen houck  Projenhoek     
60 Seynen van 

Wulfsdonk 
Seynen van 
Wulfsdonk 

         

64 Swerten Berch      Swartenberg     
67 Vette Meersch 

Bosch 
         De Vette weye 

80 Kaudenborm 
molen 

 Tauwenbormster 
meulen 

        

81 Koey Brug    Koebrugh Koebrug  Pont aux 
Vaches 

   

84 Oudt Clooster 
van Baudeloo 

Baudeloo 
Clooster 

t'Oude clooster van 
Baudeloo 

Boudeloo 
Clooster 

oudt clooster van 
Baudeloo 

oudt clooster 
van Baudeloo 

 Cloître de 
Baudeloo 

Cloître 
ruine 

Cloître de 
Boudeloo 
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Tabel 6: Toponiemen op historische kaarten (deel 2) 

ID Toponiem Hattinga 
(1745) 

Hattinga  
(1745) 

Hattinga 
(1747) 

De Bouge (18e 
eeuw) 

Van Belle 
(1812) 

Van den 
Bogaerde (1825) 

Etablissement 
Géographique de 

Bruxelles (tss 1830-
1880) 

Peeters (1870) Peeters (1880) 

1 Achter Cheynen        Achtercheinen Achter Cheynen 
3 Arenhouck  Den 

Arenhoek 
Den 
Arenhoek 

Den Arenhoek  den Arenhoek    

6 Baggaart  Den 
Baggaart 

Den 
Baggaart 

den Baggaert  den Baggart    

7 Baudeloo 
meersch 

    Boidleau 
Meerschen 

  Baudeloo 
Meersch 

De Baudeloo 
Meerschen 

13 Caudenborm Couweborn   Coudenborm Caudenborm Caudenborm Caudenborm Kaudenborm Caudenborm 
15 Clippeldorp    Klippeldonk  Klippeldonk   Clippeldorppolder 
17 Coninckxheye  Konings 

Heÿe 
Konings Heÿ Konings Heyde  Konings Heyde    

19 Denseshoeck    Den Ses Hoek  denses hoek den Ses Hoeck   
28 Haemer Heycant    Hamereykant x   Hamereykant   
31 Heikant        Heikant  
35 Kleyn Sinay Petit Sinaÿ Kleÿn Sinaÿ Kleÿn Sinaÿ Kleyn Sinay  Klein Sinay Kleyn Sinay Klein Sinai  
36 Koefering     De Cofferinge   Koeffering x De Coeffering 
37 Koewacht Koewagt Koewagt Koewagt Koewacht   de Koewacht Koewacht Koewagt 
38 Lieve Seys         Lieven Seys 
43 Moerputte         Moerputten 
47 Pachtgoed         Pachtgoed 
49 Polder Van den 

Riede 
   Polder van den 

Riede 
 Polder van den 

Riede 
   

54 Polkenen    Polkenen   Polkenen Polkenen   
55 Prince Straetie    Prince Straetien  Prince Straatje Prince Straetjen   
56 Proyen hoeck  Projenhoek Projenhoek       
63 Swaerten Ruyter     Swaerten 

Ruyter 
  Zwarte Ruiter De Zwarten Ruiter 

64 Swerten Berch  De Swarten De Swertenberg  Swertenberg Swerten bergh Zwartenberg  
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ID Toponiem Hattinga 
(1745) 

Hattinga  
(1745) 

Hattinga 
(1747) 

De Bouge (18e 
eeuw) 

Van Belle 
(1812) 

Van den 
Bogaerde (1825) 

Etablissement 
Géographique de 

Bruxelles (tss 1830-
1880) 

Peeters (1870) Peeters (1880) 

berg Swartenberg 
67 Vette Meersch 

Bosch 
       Vettemeersch 

bosch 
Vette Meersch 
Bosch 

69 Voor Clynen         Voor Cheynen 
71 Wittingstraat        Wittingstraat  
75 Baudeloo hof        Baudeloo hof  
78 Duivekeet        De Duivekeet  
79 Hondtsnest       Hondtsnest De Hondsnest  
81 Koey Brug Pont aux 

Vaches 
      De Koebrugge  

82 Lesten Stuiver        Leste Stuiver  
83 Nachtegael  De 

Nagtegaal 
De 
Nagtegaal 

  Agtergaal Agtergael   

84 Oudt Clooster 
van Baudeloo 

Cloître de 
Boudeloo 

  t'Oud clooster 
van Baudeloo 

 oud klooster van 
Baudeloo 

 Riethof Het Riethof 
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BIJLAGE 4: LANDGEBRUIK OP HISTORISCHE KAARTEN  

 
Tabel 20: Landgebruik op historische kaarten 

ID Toponiem Frickx (1706) Danet (1724) Hattinga (1745) De Bouge (18e eeuw) Peeters (1880) Etablissement Géographique de 
Bruxelles (tussen 1830 en 1880) 

1 Achter Cheynen weiland   weiland weiland weiland 
3 Arenhouck bos bos bos bos  bos 
5 Arentschoot weiland en bos      
6 Baggaart bos bos bos bos  bos 
7 Baudeloo meersch     weiland weiland 
8 Belram    weiland  weiland 
9 Bochten    bos  bos 

10 Boonpolder    bos   
13 Caudenborm bewoning bewoning bewoning bewoning bewoning bewoning 
14 Cleyn Huycke    bos   
15 Clippeldorp bos bos bos bos bos bos 
16 Colputte bos   bos  bos 
17 Coninckxheye    heide   
18 Cruysenacker      bewoning 
19 Denseshoeck    bewoning   
20 Dolf Vlaminck  bos  bos  bos 
21 Dolhof   bos bos  bos 
22 Dryhoeck    weiland  weiland 
23 Fondatie weiland   weiland  weiland 
24 Gheweste    heide   
25 Gordebeecke   bos  bos bos 
26 Groenenputte    heide   
27 Groote Huycke    bos  bos 
28 Haemer Heycant    bos  bos 
29 Haesenhoeck   bos bos  bos 
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ID Toponiem Frickx (1706) Danet (1724) Hattinga (1745) De Bouge (18e eeuw) Peeters (1880) Etablissement Géographique de 
Bruxelles (tussen 1830 en 1880) 

32 Herenisse weiland     weiland 
33 Heycolputte bos bos  bos  bos 
35 Kleyn Sinay bewoning bewoning bewoning bewoning  bewoning 
36 Koefering     bewoning  
37 Koewacht bewoning bewoning bewoning bewoning bewoning bewoning 
41 Meulenvijvers bos bos  bos  bos 
43 Moerputte     weiland weiland 
45 Nieuwen Peerenboom     bos bos 
46 Onlende, nu seynen van 

Baudloo 
weiland   weiland weiland weiland 

48 Papelaer      weiland 
49 Polder Van den Riede    heide   
50 Polder Wyck weiland      
51 Poliaen    bos  bos 
54 Polkenen    bewoning  bewoning 
55 Prince Straetie    bewoning  bewoning 
57 Raeshouck    bos  bos 
59 Saleghemswijck  bos  bos  bos 
60 Seynen van Wulfsdonk weiland   weiland weiland weiland 
61 Sompele weiland      
63 Swaerten Ruyter     bewoning  
64 Swerten Berch    bewoning   
65 T' Foreest  bos  bos  bos 
67 Vette Meersch Bosch    bos bos  
68 Vijfbunders  bos    bos 
69 Voor Clynen     weiland weiland 
 
 
 


