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Geomorfologische kaart met de Burggravenstroom tussen Eeklo en Kluizen (F. Gelaude op basis van Denis 1992, p. 105)

Gent is gelegen aan de samenvloeiing van de rivieren Leie en Schelde en het 
kanaal de Lieve. Vroeger werd steevast een vierde waterweg vermeld die een 
belangrijke rol speelde in de Gentse stadsgeschiedenis. De Burggravenstroom, ook 
Schipgracht of de Moere genoemd, zorgde voor een verbinding met de streken ten 
noorden van de stad zoals de Vier Ambachten, het Waasland en het Meetjesland. 
Tot in de 12de eeuw was een groot deel van het Meetjesland nog een natuurlandschap 
met bossen, heiden en moeren, vaak omschreven als wastina’s: uitgestrekte 
marginale gebieden. De Burggravenstroom is als waterloop een rechtstreekse 
actieve getuige van de transitie van dit natuurlandschap naar een 
cultuurlandschap.
In een eerste Erfgoedsprokkel (2021) kwam het traject Gent-Ertvelde aan de beurt. 

Vlaamse Vallei
De streek ten noorden van Gent behoort tot het rivierenlandschap van de 
Vlaamse Vallei, waarin een voorloper van de Schelde stroomde, die tijdens de 
ijstijden zorgde voor een rechtstreekse noordwestelijke afwatering naar de 
Noordzee. Op het einde van het laatste glaciaal van het Pleistoceen (ongeveer 
12 000 jaar geleden), tijdens een extreem koude en droge periode, werd de 
afvloei van Durme, Leie en Schelde in noordelijke richting afgedamd door het 
opstuiven van een grote zandrug tussen Maldegem en Stekene. De Dekzandrug 
van Maldegem-Stekene is eigenlijk een complex van kleine zandruggen en 
depressies die samen een breedte hebben van 1 tot 4 km en een hoogte tot 
12 m in Lembeke en 13 m in Eeklo. De dwarsdoorsnede van de dekzandrug is 
asymmetrisch met een relatief steile zuidflank en een zwakhellende noordflank.

Toen het klimaat in de laatste 10 000 jaar (in het Holoceen) zachter werd, verdichtte 
de vegetatie zich tot een gesloten bos en verminderden de rivierdebieten. In de 
lage en vochtige depressies in het Meetjesland ten zuiden van de dekzandrug 
vormden zich veengebieden zoals het Zuidmoer, het Pokmoere, het Oostmoer, het 
Moer van Zelzate en het Moer tussen Ertvelde en Kluizen. 
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De ontginning van het natuurlandschap in het Meetjesland
Omstreeks 1200 was het grootste gedeelte van het Meetjesland een uitgestrekt 
onbewoond en niet in cultuur gebracht bos- en heidegebied. Er waren enkele 
vroege nederzettingen met -gem toponiemen langs de oevers van de Durme 
(Lovendegem, Evergem, Wippelgem) en op de rand van de Cuesta van 
Zomergem-Oedelem (Zomergem, Adegem en Maldegem). De meeste plaatsna-
men verwijzen evenwel naar moerassen (Oostmoer, Pokmoere, Moerkens, 
Witte Moer, Zuidmoere), velden (Bassevelde, Ertvelde, Oostveld, Veldekens), 
iets hoger gelegen kleine nederzettingen op dekzandruggen (Waarschoot, 
Raveschoot, Aalschoot en Arisdonk, Daasdonk, Schipdonk) en bossen (Eeklo, 
Oost-Eeklo, Papinglo). De plaatsnaam Oostwinkel verwijst zelfs ondubbelzin-
nig naar onontgonnen, verlaten en ‘woeste’ gronden, zogenaamde wastines 
(Wostwinle 1216 en Wostwinkala 1220).

Een groot deel van het Meetjesland behoorde tot het grafelijk domein 
Aalschoot (Alscot in loco silvestro in 1140) dat de graaf als jachtgebied 
gebruikte. Deze woeste gronden, moerassen, velden en bossen waren tevens 
gemene gronden: wie er woonde had ook gebruiksrechten zoals het laten 
grazen van vee. Vanaf 1220 verkochten en vercijnsden de gravinnen Margareta 
en Johanna van Constantinopel op grote schaal wastina’s of ongebruikte 
gronden in het Meetjesland. De moergronden ten zuiden van de dekzandrug, 
de zogenaamde Zuidmoere, werden pas in de tweede helft van de 13de eeuw 
vercijnsd. Bij het vercijnzen werd de grond verkocht, maar de kopers betaalden 
jaarlijks een soort belasting, eerst in natura later in geld, in verhouding met de 
opbrengsten en de oppervlakte.

In de middeleeuwen werden hakhout, houtskool, turf en steenkool gebruikt als 
energiebron. Vermits op het einde van de 12de eeuw brandhout steeds schaarser 
werd, nam het verbruik van turf toe. De veenontginning was economisch interessant, 

maar de veengronden waren er te beperkt voor een grootschalige en langdurige 
ontginning. In de omgeving van Eeklo waren niet de Gentse abdijen maar was 
vooral het Sint-Janshospitaal van Brugge zeer actief. Het hospitaal bezat in 1240 
reeds gronden in de Zuidmoer en verwierf in 1303 het areaal van het Goed Altena, 
een hoeve ten zuiden van Eeklo, om aldaar de woeste gronden te ontginnen en de 
moeren te ontvenen voor eigen gebruik in Brugge. Omstreeks 1380 waren de 
meeste veenontginningen in het Meetjesland uitgeput en werden de percelen 
omgezet naar landbouwgronden en vooral bos.

Het nieuwe Eeklo en Lembeke
Na de vernietiging van de nederzetting en castrale motte van Raverschoot in 1127 
na de moord op graaf Karel de Goede, ontstond de noodzaak voor een nieuwe 
nederzetting in de streek. Ter  ondersteuning van haar vercijnsingspolitiek 
verleende gravin Johanna in 1240 de Keure van Eeklo-Lembeke om kolonisten aan 
te trekken om zich te vestigen in de streek. Eeklo en Lembeke vormden toen samen 
en tot 1626 een aparte heerlijkheid in het Brugse Vrije. 

Ferrariskaart 1778. Zoals in de 18de eeuw kan de Burggravenstroom in de toekomst fungeren als een blauwe as voor een regionale groenzone 
(bos) en een verbinding maken tussen Het Leen, het Bellebargiebos en de Lembeekse bossen.

De Burggravenstroom in het Pokmoere en het Moer ten zuiden van Eeklo. De opgehoogde weg tussen Eeklo en Waarschoot noemt vandaag nog 
steeds de Dam. Topografische kaart Dépôt de la Guerre, 1873. Kaartblad XIII-8 Somerghem.
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Beide nieuwe nederzettingen kregen snel vorm aan de belangrijke landweg van 
Brugge naar Antwerpen, die liep op de grote dekzandrug van Maldegem, over 
Eeklo, Lembeke, Oosteeklo, Ertvelde en verder naar Stekene. Omstreeks 1310 werd 
deze landweg den Groten Wech die van Eclo gaet te Oestclo waert en in 1344 de 
Grote Heerstrate genoemd. Opvallend, een rechtstreekse landweg naar Gent was 
er toen niet. Om dwars door de depressie van de Pokmoere, tussen Eeklo en 
Waarschoot, naar Gent te reizen moest men een verhoogde weg (een dam) 
aanleggen. Pas in 1358 vermeldt men den Nieuwen Damme dat men gaet van Eeclo 
te Waerscoot waerd. 

De Burggravenstroom
Zoals bij de gegraven waterloop tussen Gent en Ertvelde is de naam 
Burggravenstroom ook hier van recente datum. Ondanks de identieke naam 
heeft de waterloop een heel andere ontstaansgeschiedenis. Vooreerst stroomt 
de waterloop volledig in de depressie ten zuiden van de Dekzandrug 
Maldegem-Stekene. Dit in tegenstelling met de Burggravenstroom van Gent 
naar Ertvelde, die noord-zuid stromend, dwars door enkele kleine dekzandrug-
gen gegraven werd en zelfs enkele valleien doorsnijdt, zoals de Kalevallei. 

Bovendien valt het op dat verschillende delen van deze waterloop meerdere namen 
hebben, wat voor buitenstaanders voor heel wat verwarring zorgt. Naast de naam 
Burggravenstroom  vinden we op kaarten en in teksten diverse namen: zoals de 
Oostwatergang of de Waterganck (tussen Lembeke en Eeklo), of het 
Kluizenvaardeken, of het Eeklo’s Vaardeken, Het Leiken of Canal ’t Lijken (op de 
Ferrariskaart), de Leede, het Eekloos Leiken en het Klein Leiken (in Eeklo), de Spiegel 
Vaerd, de Spiegelstraet Vaerd, Spiegelvaartje of Schildekens Vaardeken (in Ertvelde) 
of algemeen De Vaert (in 1550). Omdat deze Burggravenstroom niet onderworpen 
was aan tol, werd ze daarom soms ook het heimelick waterkin genoemd. 

De Burggravenstroom tussen Kluizen en Eeklo is eerder een gegraven aaneen-
schakeling van geleide, rechtgetrokken beken (leden), met een oostwaartse 
afwatering. Een lede of leet was een gracht of kanaal waarbij men gebruik 
maakte van een bestaande beek door deze recht te trekken, uit te diepen en te 
verbreden. Een paar scherpe knikken in het tracé laten vermoeden dat de 
waterloop in verschillende fasen ontstaan is.
Het oudste deel van de Burggravenstroom is vermoedelijk het deel dat vanaf 

Kluizen parallel langs de Spiegelstraat doodloopt op de dekzandrug nabij 
Tervenen. Dit kanaalpand werd mogelijk aangelegd als een oude verbinding 
met de Abdij van Oosteeklo (oudste vermelding in 1164). Als dit deel samen 
aangelegd is met de Burggravenstroom naar Ertvelde, dan is dit een 
12de-eeuwse verbinding. Een tweede deel, meer dan vijf km parallel stromend 
aan de voet van de dekzandrug, sluit aan op de Spiegelvaart met een knik en 
een brug. Dit deel ontsluit de Bellebargiebossen en heeft onderweg ook een 
zijtak naar Lembeke, de Heihoeksevaart, die ooit aansloot op een verbinding 
met Kaprijke. Dit is een jongere tak, gerealiseerd in de 13de of 14de eeuw. Een 
derde kanaalpand vanaf het Goed Koude Keuken tot aan Eeklo maakt meerdere 
haakse bochten en lijkt vooral een afwateringssloot te zijn voor de moeren ten 
zuiden van Eeklo. Ook de aanleg van de Dam tussen Eeklo en Waarschoot, 
dwars op de waterloop, bevorderde de scheepvaart op het Eekloos Leiken niet. 
De stad Eeklo zal dan ook in de 15de eeuw via de Lieve en later in de 19de 
eeuw via het Schipdonkkanaal een waterverbinding realiseren. 

De transporten van turf, houtskool, hakhout en landbouwproducten 
De scheepvaart op een dergelijk klein en ondiep kanaal was enkel voorbehouden 
voor kleine platbodems of schuiten, zogenaamde moerschepen of ertvelders. In 
1280 spreekt men van de quodam nave vulgariter scute en in 1349 van torven de 
vlettene van de moere. Niet zozeer het gewicht, maar vooral het volume speelde 
een rol, omdat turf en hout relatief lichte vrachten waren. De lading werd zo hoog 
mogelijk gestapeld op het schip, zodat ze nog net onder de bruggen door konden. 
Die ladingen waren in het begin mogelijk turf maar later, al vanaf de 14de eeuw, 
vooral houtskool, hakhout, stokken, latten en lokale landbouwproducten naar de 
stad en in omgekeerde richting graan, mest en stenen. De zogenoemde schuiten 
of bargiën gaven hun naam ook aan het Bellebargiebos.

a
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Latere landbouwontginningen 
In 1444 kreeg Simon Utenhove, Gents poorter en baljuw van Eeklo, de toelating 
om met eigen middelen een kloostergemeenschap, een cisterciënzer-priorij 
nabij Waarschoot op te richten. Na de inwijding van de kapel in 1448 begonnen 
een handvol monniken met het uitbaten en ontginnen van de uitgestrekte 
bos- en moerasgronden ten noorden van de abdij. Het is de priorij echter nooit 
echt voor de wind gegaan. Een aanwijzing hiervoor is de plaatsnaam 
Koudekeuken, een pejoratieve omschrijving voor arme landbouwgronden, te 
vergelijken met de toponiemen, Verloren Kost,  Broodseinde of Kwadebossen. 
In 1662 vestigde de kloostergemeenschap zich definitief in Gent en verpachtte 
de eigendommen in Waarschoot aan plaatselijke landbouwers.

Bosbouw in een bosarme streek
Op de droge dekzandrug, met vooral zure zandgronden, ontstonden na de 
eerste ontginningen heide en velden, die in de 18de en 19de eeuw met grove 
den beplant werden, voor stutpalen van de steenkoolmijnen. Vooral de familie 
Van den Hecke was toen de belangrijkste promotor van aanplantingen van 
naaldbomen. Vandaag zijn de Lembeekse Bossen (50 ha) eigendom van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en diverse privé-personen. 
De laatste jaren probeert men het bos geleidelijk om te vormen tot een 
gemengd loofbos en op bepaalde plaatsen naar heide. 

Vrij kort na de veenontginning van de Pokmoere en de Wilde Moeren, ten 
zuiden van de dekzandrug ontstond hier terug een moerassig bos. Het 
Bellebargiebos of de Kwadebossen (78 ha) zijn biologisch zeer waardevol en 
hebben daarom het statuut van bosreservaat gekregen. Ze zijn eigendom van 
het Agentschap Natuur en Bos. Het is een vochtig loofbos, een dominant 
Zomereiken-Beukenbos, met bomen die meer dan 200 jaar oud zijn. Het 
Provinciaal Domein Het Leen (275 ha), ten zuiden van Eeklo is een vergelijk-
baar bos maar was in de vorige eeuw tevens een munitiedepot. 

Een bosbeheer in een waterzieke omgeving vereist een goed gedraineerde 
bosbodem. Natte bodems werden daarom kunstmatig gedraineerd door 
middel van parallelle gegraven afwateringsgreppels of rabatten van soms 1 m 
diep, die om de 3 m van elkaar liggen en in een verzamelgracht uitmonden. 
Men vermoedt dat deze rabatten reeds in 1440–1445 aangelegd werden. 
Vandaag zorgen deze greppels voor een bos met microvariaties van kruiden, 
varens, struiken en hakhoutstoven. Het slaghout werd er om de 9 jaar intensief 
gekapt. Rond Eeklo was er omstreeks 1830 voldoende bos om een eikverwer-
kende industrie te laten bestaan.
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Bellebargiebos: de rabatten en drainagegrachten in de sneeuw (februari 2021).Het Digitaal Hoogtemodel toont tientallen rabatten 
en een netwerk van grachten in het Bellebargiebos.
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Zowel Het Leen als het Bellebargiebos lijden de laatste jaren sterk onder de 
droogte en kennen eikensterfte. De bossen waren vroeger heel wat natter en 
waren eerder een Elzenbroekbos. Omdat het waterpeil in de Burggravenstroom, 
zeker in de zomermaanden, veel te laag staat, is het eeuwenoud bosbeheer 
vandaag problematisch. 

Waterbeheer en herwaardering van de waterwegen
In 1810 werd de Burggravenwatering opgericht die het waterbeheer organiseerde 
over het volledige bekken, zijnde de twee takken van de Burggravenstroom als 
centrale as, om dit deel van het Meetjesland te behoeden voor overstromingen 
en eventueel watertekorten. Na ontbinding in 1895 werd de watering in 1961 
heropgericht. De voornaamste realisatie van de watering was het graven van een 
verbindingskanaal vanaf de Spiegelstraat ten noorden van Kluizen om een verbinding 
te maken met de Avrijevaart (1968). Sindsdien wordt het grondwaterpeil en het 
waterpeil van de Burggravenstroom meer dan een meter lager gehouden dan voordien.

Vandaag zorgt het stroombekken – dit is het geheel van kanalen, sloten en 
grachten – van de Burggravenstroom samen met de Lieve, het Brakeleiken en 
de Kale voor de aanvoer van het drinkwaterproductiecentrum van Kluizen, dat 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in 1974 officieel in gebruik 
heeft genomen. In 1996 kwam er een tweede spaarbekken, waardoor de totale 
opslagcapaciteit voor oppervlaktewater steeg tot 11,4 miljoen m³, meteen het 
grootste oppervlaktewaterreservoir in Vlaanderen. De productiecapaciteit kon 
hierdoor verhoogd worden tot 40 000 m³ drinkwater per dag. Het gebruik van 
oppervlaktewater voor de productie van drinkwater heeft als voordeel dat men 
over enorme waterhoeveelheden kan beschikken en dat bovendien op die 
manier de grondwatervoorraden gespaard blijven.

Besluit
De Burggravenstroom wordt vandaag gebruikt als een centrale as voor de drainage 
van het Meetjesland, maar is minstens even belangrijk voor de drinkwatervoorziening 
in de provincie. Als één van de oudste middeleeuwse kanalen van Vlaanderen blijft 
het historisch belang evenwel onderbelicht en komt de Burggravenstroom zeker in 
aanmerking voor een herwaardering als erfgoed. Bovendien kan de waterloop in de 
toekomst fungeren als een blauwe as voor een regionale groenzone (bos) en een 
verbinding tussen Het Leen, het Bellebargiebos en de Lembeekse Bossen. 

Stopplaatsen fietswandeling
Kluizen – Eeklo      Burggravenstroom 13 km

1. Kluizen, kruispunt Schildekenstraat en Kluizendorpstraat
De Burggravenstroom splitst zich in Kluizen in twee: een westelijke en noorde-
lijke waterloop. De noordelijke tak is gedempt, de westelijke tak is langs de 
Schildekenstraat te volgen. Verderop is de Burggravenstroom over een goede 
100 m gedempt, maar eenvoudig terug open te leggen.
 
2. Kluizen, Spiegelstraat Waterproductiecentrum Spaarbekken
Twee waterspaarbekkens met een oppervlakte van 180 ha, in dienst genomen 
vanaf 1974, zorgen voor het drinkwater voor de bewoners van het Meetjesland 
en het Waasland. Het spaarbekken heeft een watervoorraad van meer dan 11 
miljoen m³ drinkwater.  
Het is te bezoeken na afspraak: contact productie.ovl@dewatergroep.be

3. Oosteeklo, Spiegelstraat voorbij de Venenbrug over de Burggravenstroom
Aan de linkerkant krijg je een goed zicht op de zuidelijke helling van de 
Dekzandrug van Maldegem–Stekene, begroeid met naaldbomen.
De Burggravenstroom, die hier ook de Spiegelvaart werd genoemd, liep vroeger 
een paar honderd meter verder dood aan de voet van de dekzandrug. Mogelijk 
vormde dit deel van het kanaal de verbinding met de Abdij van Oosteeklo. 
De Spiegelstraat en de huidige Abdijstraat leiden recht naar de voormalige 
abdijsite van de zusters bernardinessen, waarvan nog een 16de-eeuws 
gastenkwartier bewaard bleef. 
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Burggravenstroom vanaf Heidebrug richting 
Spiegelstraat © Hilde De Mulder, dienst Erfgoed POV
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aan de Heidebrug
Een brug over de Burggravenstroom met een stuw die het 
waterpeil en de stroomrichting (naar het oosten) bepaalt.

5. Lembeke, Antwerpse Heirweg Lembeekse Bossen
De Antwerpse Heirweg van Brugge naar Antwerpen ligt 
een paar meter hoger dan de Burggravenstroom, op de 
Dekzandrug van Maldegem-Stekene. Dit deel van de 
heerweg is beschermd en bestaat uit  een beukendreef 
met kasseien. De weg loopt door de Lembeekse Bossen 
met hoofdzakelijk naaldbomen. De Burggravenstroom 
stroomt ongeveer 5 km parallel met de heerweg, aan de 
voet van de dekzandrug.

6. Lembeke, nabij kruispunt met de Tragelstraat
De brug over de Heihoeksevaart, een doodlopende zijtak 
van de Burggravenstroom naar Lembeke. 

7. Lembeke, Bellebargiebos. Van de Antwerpse Heirweg linksaf, de 
Sint-Jansdreef in 
De straatnaam verwijst naar een vroegere ontginner van 
het Oostmoer, namelijk het Sint-Janshospitaal van Brugge. 
Brug over de Burggravenstroom, door het Bellebargiebos 
of Kwadebossen. Sinds de 15de eeuw was dit gebied 
onafgebroken een vochtig, zuur bos met eiken en 
beuken (een zogenaamd oud bos). De Kwadebossen 
hebben een zeer dichte begroeiing ten gevolge van 
hakhoutbeheer voor brandhout, dat via de 
Burggravenstroom naar Gent gevoerd werd. De naam 
Bellebargie wordt uitgelegd doordat er aan de rand van 
het bos een bel was, waarmee de schepen zich konden 
aanmelden. 

7’. Waarschoot, via de straten Bellebargie, Zoutweg en Koudekeuken

8. Waarschoot, Koudekeuken
De weg loopt een kort stukje langs de Burggravenstroom. 
Waar de straat Koudekeuken een scherpe bocht naar 
links maakt, lag tot voor kort aan de rechterzijde het 
Goed te Koudekeuken, een in oorsprong 15de-eeuwse 
omgrachte landbouwuitbating die tot 1797 in het bezit 
was van de priorij van Waarschoot. Verder via Jagerpad 
en Kapellestraat. 

9. Waarschoot, Priorij Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hove
Aan de overzijde van de Kapellestraat staat het voormalig priorshuis als het 
laatste overblijfsel van het klooster, gesticht in 1444 door de Gentse patriciër 
en baljuw van Eeklo, Simon Utenhove. Tot de restauratie in 2006 was het een 
ruïne, bekend als het Rattekasteel. 

10. Eeklo, Dam (fietspad langs de spoorlijn) en Eeklo’s Leiken
De huidige dijkweg en de gracht, naast spoorlijn, liggen discordant ten 
opzichte van de landbouwpercelen en zijn dus recent aangelegd.

11. Weg Eeklo – Waarschoot (N9) 
Is aangelegd als dam en verhoogde weg, dwars op de Burggravenstroom in de 
depressie tussen Waarschoot en Eeklo. 

12. Eeklo, het Provinciaal Domein Het Leen
Het Leen is een bos en arboretum van 275 ha groot. Tussen 1938 en 1972 was 
het een munitiedepot. Hiervoor werden 15 vijvers aangelegd (voor bluswater), 
talrijke betonbanen en opslagplaatsen en werd een Ringgracht gegraven. In 
1972 werd het aangekocht door de Provincie.
Vanaf de parking aan het Leen volgt men het Eeklo’s Leiken via de Kraaiweg en 
dan links de Leikensweg naar de Lieve of via Dullaert en het College O.L.Vrouw 
ten Doorn naar het centrum van Eeklo. 

De stuw aan de Heidebrug regelt het 
waterpeil van de Burggravenstroom 
(februari 2021)

Antwerpse Heirweg in de Lembeekse 
bossen (voornamelijk naaldbomen) 
( juni 2021)

De Burggravenstroom in het 
Bellebargiebos of de Kwadebossen, 
een waterloop vooral gebruikt voor 
transport van houtskool, hakhout, 
stokken en latten.

Het Leen, een oud moergebied en 
eeuwenlang een bos,  

in de 20ste eeuw een militair depot,  
vandaag een natuurgebied met 

bosinfocentrum.  
© Het Leen-POV
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Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de IOED 
Meetjesland, een samenwerking tussen de gemeenten Aalter, 
Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins 
en Wachtebeke.

Praktisch

Je kan de fietstocht starten in Kluizen of aan het Leen in Eeklo. 
De afstand Eeklo-Kluizen bedraagt 13 km (enkel).
Bezoek aan het Waterproductiecentrum Spaarbekken Kluizen 
is mogelijk maar enkel na afspraak.  
Contact: productie.ovl@dewatergroep.be. 

Geopark Schelde Delta brengt via zes verhaallijnen de invloed 
van de Schelde op ons landschap en cultuurhistorie in beeld. 
Karakteristieke elementen zijn: de overwegend 
vlakke Vlaamse Vallei tot aan de grote Dekzandrug 
Maldegem-Stekene, maar ook verdronken dorpen, 
middeleeuwse bolle akkers, veenwinning, forten, 
vestingen, linies … Elke plek vertelt zijn eigen 
verhaal en draagt zo bij tot onze gezamenlijke 
identiteit. 
www.scheldedelta.eu. 
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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