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Alom bekend is dat Gent ligt aan de samenvloeiing van de rivieren Leie en
Schelde en ooit een rechtstreekse verbinding had met het Zwin via het kanaal de
Lieve. Maar vroeger werd steevast nog 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.
Tot in de 12de eeuw was een groot deel van het Waasland en het Meetjesland nog
een natuurlandschap met bossen, heiden en moeren, vaak omschreven als
wastina’s, namelijk uitgestrekte marginale gebieden. De Burggravenstroom
speelde een actieve rol in de transitie van dit natuurlandschap naar een
cultuurlandschap.

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 noordwaartse afwatering naar de Noordzee. Op het
einde van het laatste glaciaal van het Pleistoceen (ongeveer 15 000 jaar geleden),
tijdens een extreme koude en droge periode, werd de afvloei in noordelijke richting
afgedamd door het opstuiven van een grote zandrug tussen Maldegem en Stekene.
Toen het klimaat in het Holoceen (vanaf 11 700 jaar geleden) zachter werd,
verdichtte de vegetatie zich tot een gesloten bos en verminderden de rivierdebieten.
In de lage en vochtige delen van deze vlakte vormden zich veengebieden zoals het
Moer van Zelzate en het Moer tussen Ertvelde en Kluizen.

Geomorfologische kaart met de Burggravenstroom tussen Gent en Ertvelde (F. Gelaude op basis van Denis 1992, p. 105).
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De ontginning van het natuurlandschap ten noorden van Gent

De burggraven van Gent

In de 12de eeuw was het grootste gedeelte een uitgestrekt en weinig bewoond bos- en
heidegebied. Deze moeren, velden en bossen behoorden toe aan de graaf voor
jachtpartijen. In het gebied ten noorden van de Langebeek, die de grens vormde met het
Sint-Baafsdomein van Evergem, stichtte de graaf begin 12de eeuw een ontginningsdorp
met 12 kolonistenhoeven. Tussen 1115 en 1119 schonk hij dit dorp aan de abdij van
Ename op voorwaarde dat zij er een kerk en een kluis (voor monniken) zouden bouwen,
het latere Kluizen.

De naam Burggravenstroom, verwijst naar een machtige kaste van de hoge adel die
wellicht betrokken was bij het graven en beheer van deze waterloop. Bij de reorganisatie
van het graafschap op het einde van 10de eeuw werden kasselrijen gevormd met aan
het hoofd een castellanus of burggraaf. De burggraaf was de militaire leider, de rechter
en bestuurder over een groot gebied, de Gentse Oudburg, en de lokale plaatsvervanger
van de graaf. Deze machtige adellijke functie was erfelijk, maar werd in de 12de eeuw
reeds beknot en in de 13de eeuw vervangen door de grafelijke baljuws. Al hadden de
burggraven sindsdien minder macht, ze bleven op een feodale wijze in bezit van grote
gebieden, zoals het ’s Burggravengerechte in Gent, tot deze gebieden in bezit kwamen
van de stad. Uiteindelijk hadden de burggraven in de stad enkel nog de waterloop
Schipgracht in bezit, de zogenaamde Burggravij van Gent, die ze behielden tot de
Franse periode. Buiten de stad bleven ze evenwel grootgrondbezitters in Heusden en
Ertvelde én ook de eigenaars van de Burggravenstroom.

Het voorkomen van – gem toponiemen (Evergem 966, Wippelgem 1262 en Sleidinge
1220, deze laatste namen zijn wellicht ouder dan hun eerste vermeldingen laten
vermoeden) en – zele toponiemen (Belzele 1190, Doornzele 966) langs de oevers van de
Kale en op kleine dekzandruggen wijzen op een aantal kleine vroege nederzettingen.
Verder verwijzen – veld (Bassevelde 1151, Ertvelde 1167), en – lo toponiemen (Elslo
1157) naar ontginningen in de 12de eeuw.
Vanaf het einde van de 12de eeuw begon de graaf de wastina’s of ongebruikte gronden
te vercijnzen om ze op die manier rendabel te maken. 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. Vooral in de 13de eeuw
verkochten en vercijnsden de gravinnen Margareta en Johanna van Constantinopel op
grote schaal gronden die nog niet in cultuur waren gebracht.
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. In de onmiddellijke omgeving van Gent waren enkele
kleine veenontginningen in de Noordmeersen (onder het huidige rangeerstation
Dampoort) en de Wondelgemmeersen, maar deze waren ontoereikend om een grote
stad te voorzien. Grote hoeveelheden turf werden aangevoerd uit Eeklo en Ertvelde, en
later uit de moeren uit de Vier-Ambachten (Axel, Hulst, Assenede en Boekhoute). De
veenontginning was economisch zo interessant dat er een ware goldrush ontstond naar
moergronden. Vooral de abdijen van Sint-Baafs, Sint-Pieters, Drongen en Terhagen,
samen met Gentse patriciërs en poorters en diverse andere religieuze instellingen,
lieten zich niet onbetuigd om het natuurlandschap in cultuur te brengen.

Een van de verblijfplaatsen van de burggraven in Gent was het Dobbelslot, een motte
met een walgracht, te situeren tussen de Sint-Magrietstraat en de Tichelrei. Op het einde
van de 12de eeuw schonk burggraaf Zeger II het aan de Tempeliers, vandaar de naam
Tempelhof. In 1190 richtte dezelfde burggraaf in Ertvelde de castrale motte de Hoge Wal
op, niet toevallig nabij het eindpunt van de Burggravenstroom en gelegen aan de voet
van de zandrug tussen Maldegem–Stekene.

Ferrariskaart 1778. Het strategische
waterkruispunt te Langerbrugge.
De Kalebedding werd in de 16de eeuw
gebruikt voor het Canal de Sas de Gand
(Sassevaart).

Topografische kaart Dépôt de la Guerre, 1869. Kaartblad XIV-5 Everghem.
Burggravenstroom tussen Langerbrugge en Kluizen.
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In Langerbrugge, aan de samenvloeiing met de Kale, mocht
de burggraaf tol heffen op alle doorgaande schepen en
goederen: op de torven (turfblokken), op gedorst en
ongedorst graan, op stro, op grote en kleine fasselen (lang
stuk gekloofd brandhout), op (houten) latten en op
kareelstenen (bakstenen). Daarenboven verpachtte hij ook
de visrechten van de waterloop en vorderde hij de schippers
drie dagen per jaar op om diezelfde waterloop te
onderhouden.

De Burggravenstroom
De oudste vermelding in 1251 van het kanaal tussen Gent en
Ertvelde is als een fossatum nostrum inter Gandavum et
Artevelde quod dicitur Sci(m)pgracht. De oude naam
Schipgracht wordt pas vanaf 1460-1500 verdrongen door de
naam Burggravenstroom. Het kanaal zorgde voor de
verbinding van de veenontginningen met de Torfbriel in Gent,
dé grote losplaats van turf. Op deze plaats mondde de
Schipgracht uit in de Leie, met een primitieve sluis. De
rabotten aan de Oude en Nieuwe Schaapbrug zorgden voor
de mogelijkheid om schepen te versassen, vandaar de
huidige naam het Sluizeken.
Net buiten de stadsomwalling maakt de Schipgracht deels
gebruik van een nog oudere waterloop, de Gundenisgracht,
die reeds vermeld wordt tussen 1131 en 1145. Het is de naam
voor de verbinding tussen Meulestede en Langerbrugge,
tussen twee natuurlijke beddingen, namelijk de vallei van de
Oude Buitenste Leie en de Kale.
Tweemaal doorsneed het kanaal een west-oost stromende
beek. In Langerbrugge was er de Kale en ten zuiden van
Kluizen de Lange Beek, in 1122 Langebeka, later het Sleins
Vaardeken naar Sleidinge en het Kloostervaardeken of
Meulenvaardeken naar Doornzele. Verderop is er nog een
vertakking met het Brakeleiken naar Waarschoot. De
Burggravenstroom heeft in Kluizen ook een aftakking naar
het oosten, naar Rieme: op het grondgebied van de
Heerlijkheid Avrije, vandaar de namen Avrijevaart of
Avrijevaardeken.

In Kluizen splitst de Burggravenstroom in twee takken. De Oostwatergang of de
Waterganck gaat naar Lembeke en Eeklo, vandaar ook het Eeklo’s Vaardeken genoemd.
Deze waterloop was niet onderworpen aan tol en werd daarom een heimelick waterkin
genoemd. Het werd daarom niet minder bevaren. De tweede tak gaat verder
noordwaarts tot in Ertvelde dat op de grote Dekzandrug van Maldegem- Stekene is
gelegen.

De transporten en handel: vooral turf naar Gent
De middeleeuwse eenheid voor turf was een last. Het is niet eenvoudig de volumemaat
‘last’ om te zetten in gewicht, omdat het water- en kleigehalte van turf sterk het gewicht
bepalen. Maar algemeen kan men stellen dat een last overeenkomt met 10 000
turfblokken, met een droog gewicht van 5 tot 6 ton en een volume van ongeveer 25 m³.
De scheepvaart op dergelijke kleine
en ondiepe kanalen 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. De
schepen waren 10 tot maximaal 15 m
lang en tot 2,8 m breed. Omdat de
waterlopen eerder klein waren, was
de lading van een turfschip naar Gent
eerder beperkt tot één last. Niet
zozeer het gewicht, maar vooral het
volume speelde een rol, omdat turf
een relatief lichte vracht was. De turf
werd zo hoog mogelijk gestapeld op
het schip, zodat ze net onder de
bruggen door konden.
Stereokaart van de Burggravenstroom te Kerkbrugge met brug en schuit.
Ongedateerd, ca. 1870-1880. Foto: collectie F. Gelaude.
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Uit een huishouddagboek uit de 15de eeuw blijkt dat een rijk burgergezin in Gent
ongeveer jaarlijks drie tot vier lasten turf verbruikte, een gemiddeld huishouden
verbruikte iets meer dan een last per jaar. Bij een schatting van 60 000 inwoners voor
Gent rond 1300 kunnen we meer dan 10 000 vuurhaarden (of gezinnen) veronderstellen
en een verbruik van 1 tot 2 lasten gemiddeld per jaar per vuurhaard om te koken en zich
te verwarmen. Met alle industriële en ambachtelijke activiteiten meegeteld, zoals
baksteenovens, kalkovens, broodbakkers, stokerijen en bierbrouwerijen, kan dit zeker
verdubbeld worden tot een aanvoer van 20 000 lasten of 20 000 schepen per jaar!
Omdat de turf vermoedelijk via Gent verder stroomopwaarts werd verspreid via Leie,
Schelde en Kale zal de aanvoer zeker nog hoger geweest zijn.

Waterbeheer en herwaardering van de waterwegen
Het onderhoud en bevaarbaar houden van deze waterlopen was een opdracht voor de
aangelanden. Hiervoor werden vele ordonnanties uitgevaardigd die de aangelanden
wezen op hun plichten met een scerp bevel om te rumen, zuveren, ende updelven den
voors. waterloop tot opden oude boem (bodem), zulcx dat die navigable (bevaarbaar)
wesen mach, zoo hij van alle ouden tijden plach te zijne.
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 het te behoeden voor overstromingen en eventueel watertekorten. Na ontbinding in
1895 werd de watering in 1961 opnieuw opgericht. De voornaamste realisatie van de
watering is het graven van een verbindingskanaal vanaf de Spiegelstraat in Kluizen om
een verbinding te maken met de Avrijevaart en een pompstation te Spiedam. Door die
verbinding, voltooid in 1968, kon de Burggravenstroom in het dorp Kluizen zelf deels
gedempt worden. Het waterpeil van de waterloop wordt sindsdien ongeveer 1,30 m
lager gehouden.
Vandaag zijn de resten van de Burggravenstroom onbekend en onbemind. Men ervaart
het kanaal eerder als een vervelende en stinkende gracht en zeker niet als een
historisch relict of een bezienswaardigheid. Ook de aansluiting van de gracht tot aan de
Hoge Wal in Ertvelde is spijtig genoeg gedempt. Als een van de oudste kanalen van
Oost-Vlaanderen komt de Burggravenstroom zeker in aanmerking voor een
herwaardering als erfgoed.

Stopplaatsen fietswandeling
Gent – Ertvelde: Burggravenstroom 15 km

Praalgraf van burggraaf Hugo II © Provincie Oost-Vlaanderen

1. Gent, STAM

In dit stadsmuseum vind je onder meer het
indrukwekkende zwart marmeren praalgraf
van burggraaf Hugo II (+1232), in 1947
gevonden in Heusden. De burggraaf was
immers ook de heer van Heusden en lag er
begraven op het kerkhof van het voormalige
Nieuwenbosklooster.

2. Gent, Sluizeken

De losplaats voor alle goederen afkomstig uit
het noorden van Gent was het Sluizeken,
vroeger beter bekend als de Turfbriel en later
ook de Zeeuwse Aard. De turf werd van hieruit
door de turfdragers verder verdeeld onder de
stadsbewoners.
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De Schipgracht aan de Tichelrei te Gent, vóór de demping in 1947.

3. Gent, Tichelrei

De losplaats van de Stekense tichels (tegels).
De nabij gelegen straatnamen Dobbelslot en
Tempelhof verwijzen naar de locatie van een
motte binnen dit huizenblok. Hoewel bij de
‘sanering’ van deze wijk nauwelijks
archeologische waarnemingen gedaan
werden, kon toch een opmerkelijke
ruiterstatuette geborgen worden afkomstig
van de verblijfplaats van de burggraaf te
Gent. Het beeld is in het Gemeentemuseum
van Melle te bewonderen. Het dateert van ca
1200, is in hoogversierd aardewerk en draagt
het wapenschild van de burggraaf. Dergelijke
beelden versierden nokken van belangrijke
woningen, bruggen en poorten.
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Ruiterstatuette gevonden in het Dobbelslot.
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4. Meerhem

De Schipgracht in Gent is dan wel gedempt maar het tracé is nog goed te volgen in de
relatief brede straten en parkje: Sluizekenpark, Lange Schipgracht, Tichelrei,
Fratersplein, Kartuizerlaan, Meerhem, Hugo Van der Goesstraat en het Neuseplein.

5. Gent, Muide, Meulestede

De Burggravenstroom tussen de Muide en Meulestede werd in 1547 verbreed en
verdiept om gebruikt te worden als Sassevaart. Het kanaal Gent –Terneuzen werd later
in 1825-1827 gegraven in een nieuwe bedding, parallel naast de Burggravenstroom. In
1880, bij het uitgraven van de Voorhaven, werd dit deel van dit eeuwenoud kanaal
evenwel gedempt en bebouwd.

6. Evergem, Langerbrugge

Gelegen aan de samenvloeiing van de Burggravenstroom met de
Kalebeek. De brug over de Kale werd in 1235 vermeld als de longo ponte
en in 1280 der langherbrigghen. Deze strategische locatie was tevens de
tolplaats van de burggraaf voor het scheepvaartverkeer. De westelijke arm
van het Langerbrugge Eiland is een restant van de Sassevaart en van de
Burggravenstroom.

7. Evergem, Kasteel Ten Boekel, vroeger daerment heet de havert

Oorspronkelijk een leen van Sint-Baafs: een mote met een opperhof en
neerhof, walgracht, met 20 ha landbouwgrond gelegen aan de rand van
de Kalevallei met de Kalemeersen én aan de Burggravenstroom . Het was
ooit bezit van Gentse patriciër Boidin van der Spiegele, schepen van de
stad, die het in 1280 gebruikte als zijn buitenverblijf. Later in 1360 werd
het verkocht aan Jan Borluut en bleef het in bezit van deze familie tot in
1742. Anno 2021 zijn binnen een ruime walgracht het kasteel, de
dienstgebouwen en een duiventoren in restauratie.

8. Evergem, Kerkbrugge

De Burggravenstroom loopt ten westen en evenwijdig naast de Burggravenlaan,
Kerkbruggestraat, Drogenbroodstraat en Wippelgem-Dorp. Kerkbrugge is een gehucht
zonder kerk (ondanks de naam), in 1841 Keirbrug en op de Poppkaart Keyrbugge
genoemd.

9. Evergem, Wippelgem

Opvallend is de eeuwenoude lintbebouwing in Wippelgem tussen het kanaal en de weg,
de toenmalige Burggravij van Gent, een heerlijkheid van de burggraaf. Deze bewoning
is vermoedelijk een relict van de kleinschalige ontginning van de wastina,
gecombineerd met huisnijverheid. De Wippelgemmolen, ook Gerardsmolen genoemd,
naar de bouwer Gerard Neyt, is een beschermd monument sinds 1945. Het is een
binnenkruier gebouwd in 1864 op een molenberg voor een optimale windvang.
Kasteel Ten Boekel © Provincie Oost-Vlaanderen

Wippelgemmolen © Onroerend Erfgoed. Foto: H. Decoodt
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Kluizen © Foto F. Gelaude
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Hoge Wal Ertvelde © Onroerend Erfgoed. Foto: Kris Vandervorst

10. Kluizen, Twaalfhofstedenbrug

Begin 12de eeuw stichtte de graaf een ontginningsdorp met 12 kolonistenhoeven (de
heerlijkheid der Twaalf Hofsteden), later het dorp Kluizen. De twee straatnamen
‘Eenaamse’ en ‘Twaalfhofsteden’ verwijzen naar deze vroege geschiedenis. Aan de brug
kruist de Burggravenstroom de Lange Beek, stromend van west naar oost. Deze beek
werd na de aanpassingswerken an der leede (1360), en later het ’t Sleyns vaerdeken
naar Sleidinge (1668) en tmeulevaerdeken naar Doornzele (1678) genoemd.

11. Kluizen, kruispunt Schildekenstraat en Kluizendorpstraat

De Burggravenstroom splitst zich in Kluizen in twee takken: een westelijke en
noordelijke waterloop. De noordelijke tak naast de Kluizendorpstraat werd gedempt.
Vanaf de brug over de Avrijevaart, loopt de Burggravenstroom terug langs VaartstraatWest. Verderop, vanaf de Walprijstraat, is de Burggravenstroom terug gedempt. De
Burggravenstroom naar Eeklo wordt het onderwerp van een volgende Erfgoedsprokkel.
Vanop de Kluizendorpstraat is tussen de huisnummers 52 en 54, de romp van een oude
windmolen te zien.

12. Ertvelde, Hoge Wal

De oudste vermelding van Ertvelde dateert van 1167 als Artevelde, het is een
nederzetting gelegen op de zuidrand van de Dekzandrug van Maldegem-Stekene, langs
de Antwerpse Heerweg. De castrale motte Hoge Wal werd in 1190 door burggraaf Zeger II
opgericht. Het mottekasteel werd in 1994 beschermd en in 2008 gerestaureerd
(opperhof, neerhof en walgracht). De motte ligt op 50 m van het kanaal.

13. Ertvelde, Lindelaan

Dorpsgezicht beschermd in 1981. De brede laan met dubbele rij linden, aangeplant in
1845, van Marktplein tot Vaartstraat is een relict van een dries, noordzuid georiënteerd.
Ertvelde is het eindpunt van de Burggravenstroom, tot in de 20ste eeuw liep de
waterloop tot aan de dries en de locatie het Aardeken, een middeleeuws woord voor
aanlegplaats voor schepen.
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Je kan de fietstocht starten in Gent aan het Stam,
maar je kan ook op de andere stopplaatsen inpikken.
De afstand Gent – Ertvelde bedraagt 15 km (enkel).
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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,
Wachtebeke. De IOED ondersteunt de betrokken gemeentebesturen en ambtenaren in hun beleid en dienstverlening
inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.
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