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BOSBOUW BIJ HULSTERLO
Archeologisch onderzoek te Kieldrecht-Kouter
JEROEN VAN VAERENBERGH

Inleiding
Int oest hende van Vlaendren staet
Een bosch, ende heet Hulster Loe. (A 2575)

Het bos van Hulsterlo speelt een cruciale rol in het Reynaertverhaal. Een
bos dat ook archeologische sporen heeft nagelaten in de bodem. Van Reynaert
vonden de archeologen echter geen spoor …
In het vroege voorjaar van 2010 vond voorafgaand aan de aanleg van een
kleine verkaveling nabij de hoek van de Kouter- en Dorpsstraat te Kieldrecht
een archeologisch onderzoek plaats. Een archeologische opvolging van de
bouwplaats was een van de voorwaarden die aan de verkavelingsvergunning
was gekoppeld. Op vraag van bouwheer Immo Joost Danneels n.v. voerde de
Archeologische Dienst Waasland (ADW), vandaag Erfpunt, het onderzoek
uit. De bedding van de weg werd uitgegraven tot op het archeologisch relevante
niveau.
De onderzoekszone Kieldrecht - Kouterstraat (Beveren (Kieldrecht) 6de
afd., sectie D, nrs. 173G en 174P2) bevindt zich in de noordoostelijke hoek van
het gebied dat in de volksmond Kieldrecht-Kouter wordt genoemd (fig. 1).
Het onderzoeksterrein is gelegen op een pleistocene zandige opduiking in
de alluviale vlakte van de Schelde. De oostgrens van de verkaveling wordt bepaald door de loop van een overwelfde beek. Op de kaart van P.C. Popp (circa
1870) was die beek nog niet overwelfd en wordt ze omschreven als de ‘Ruiseau
Saftingen’. In de noordoosthoek van de verkavelingszone duikt de beek onder
de Kouterstraat om uiteindelijk af te wateren in de Saaftingepolder. Enkel het
noordoostelijke deel van het terrein was tot voor de start van het onderzoek
bebouwd. De rest kan omschreven worden als tuinzone en weide.
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Fig. 1 Topografische bodemkaart met aanduiding van het projectterrein
Kieldrecht – Kouterstraat. (Bron: AGIV)

Historisch overzicht van het onderzoeksterrein op basis van geschreven en cartografische bronnen
Het onderzoekgebied bevindt zich binnen de grenzen van de parochie
Kieldrecht, zoals die in 1257 vastgelegd werden. Het was toen dat Walter de
Croix, bisschop van Doornik, de parochiegrenzen van Sint-Gillis, Verrebroek,
Kallo, Kieldrecht en Saaftinge bepaalde.1 De nieuwe veenontginnerskolonie
Kieldrecht werd gesticht in de eerste helft van de dertiende eeuw door de heer
van Beveren in de meest noordelijke hoek van zijn veengebied.2 De oudste vermelding van de kerk dateert uit 1238.3 Toch was er reeds vroeger in de middeleeuwen activiteit in de directe omgeving van de projectzone. De kern van het
oudere Hulsterlo bevond zich op nauwelijks 300 meter ten noordwesten van
het onderzoeksvlak.
Hulsterlo wordt voor het eerst vermeld in 1136, in relatie tot de stichting
van de premonstratenzer kloostergemeenschap Salegem (gelegen tussen het
huidige Sint-Gillis en Vrasene). Iwein van Aalst (heer van Waas, Drongen en
Liedekerke en zwager van graaf Diederik van de Elzas) schenkt de locus Hulsterlo aan de nieuwe kloosterstichting Salegem.4 In de schenkingsakte is sprake
van ‘bossen, moeren, weiden en meersen’ (cum sylvis et moer et pratis et pascuis).
In 1139 werd Salegem en bijgevolg ook de locus Hulsterlo afhankelijk van
de abdij van Drongen, die in 1138 hervormd werd tot norbertijnenabdij door
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de vroegere abt van Salegem.5 In 1156 verleent de bisschop van Utrecht het
recht om in Hulsterlo kerkelijke diensten te verrichten en begrafenissen uit
te voeren. In 1236 werd een nieuwe/verbouwde kapel gewijd. Vanaf het midden van de twaalfde eeuw kan Hulsterlo beschouwd worden als een uithof van
de abdij van Drongen. Uithoven of grangiae6 waren religieuze/administratieve
centra die op enige afstand van het moederklooster gelegen waren en van waaruit de meer afgelegen eigendommen beheerd werden. Ze werden (aanvankelijk) gerund door lekenbroeders met aan het hoofd een magister grangiae. Later
werden de uithoven verpacht aan leken.
De grote economische troef van Hulsterlo was de ligging in de onmiddellijke nabijheid van uitgestrekte moervelden. Vanaf de twaalfde eeuw zal turf
een steeds belangrijkere plaats innemen als brandstof.7 In de dertiende en veertiende eeuw groeide de systematische veenontginning in het noorden van het
Waasland uit tot een zeer lucratieve bezigheid. Ook de abdij van Drongen liet
zich hierin niet onbetuigd. De onduidelijke afbakening van de moereigendommen leidde soms tot conflicten.
De economie van het dertiende-/veertiende-eeuwse Hulsterlo richtte zich
niet alleen op de turfwinning.8 Ook veeteelt (voornamelijk schapen) op de onontgonnen moeren en weiden vormde een bron van inkomsten. Daarnaast bezat het ook cultuurland, waar onder andere aan bosbouw werd gedaan.
Over hoe de uithof Hulsterlo eruitzag zijn we slechts summier ingelicht.
Gedurende de late middeleeuwen was ’t onser Vrouwe van Hulsterlo een drukbezocht pelgrimsoord. De pelgrimskapel had een koor, een toren, een kruisbeuk
en zijkapellen. In 1371 werd een molen vermeld en in de profane bewoningskern bij het klooster bevonden zich twee herbergen (1414). Tijdens de godsdienstperikelen van de zestiende eeuw, op 3 augustus 1578, werd het klooster
verwoest. Rond de kapel waren toen een stenen huis met stallen, schuren en een
duiventil gelegen. Ook was er een omgracht neerhof met stallen en een schuur.9
Vele historische bronnen confirmeren de bijzonder moeilijke en zelfs gevaarlijke positie van Hulsterlo op het kruispunt van verschillende parochies én
op het ‘vierlandenpunt’ tussen het Land van Waas, het Land van Beveren, het
Land van Saaftinge en het Hulsterambacht. Het bevond zich bovendien op de
veelbetwiste grens tussen het bisdom Doornik en het bisdom Utrecht.
In hoeverre de uithof Hulsterlo aan de basis ligt van het in cultuur brengen van het onderzoeksgebied is op basis van de historische bronnen niet vast
te stellen. In de zestiende eeuw bevond het onderzoeksgebied (ten oosten van
de Loweg) zich alleszins buiten het domein dat toebehoorde aan de abdij van
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Drongen. Het is echter allerminst duidelijk of die afbakening ook de twaalfdeeeuwse situatie weerspiegelt.
De projectzone is gelegen in het gebied dat van nature het meest geschikt
was voor cultuurland. Vandaag wordt het noordwestelijke deel van Kieldrecht
en Nieuw-Namen (Nederland) nog steeds omschreven als de Kouter. Deze
pleistocene zandopduiking stak boven de moergronden uit en kon bijgevolg
veel sneller omgevormd worden tot landbouwgrond dan de lagergelegen poldergronden (pas ontstaan na veenwinning).
Net als Hulsterlo had ook Kieldrecht zwaar te lijden van de gevolgen van de
Tachtigjarige Oorlog. Toen in 1584 de noordelijke polders van het Land van
Beveren en het Land van Waas om strategische reden tot overstroming werden
gebracht, bleef ook Kieldrecht niet gespaard van de catastrofale gevolgen. Alle
polderlanden dienden prijsgegeven te worden aan het water. Het grootste deel
van de parochie ontvolkte en de zandopduiking die boven het water uitstak,
werd omgevormd tot militair bolwerk. Een enigszins gestileerd beeld van de
situatie in 1602 wordt gegeven door de figuratieve kaart uit het Album de Croÿ.
De gefortificeerde kerk van Kieldrecht en haar omgeving staken uit boven de
geïnundeerde vlakte. Op de voorgrond zien we wellicht de ruïnes van het verwoeste klooster van Hulsterlo (fig. 2).
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd gestart met het geleidelijk
herindijken van de polders. De inpoldering nabij de dorpskern van Kieldrecht
vond plaats in de tweede helft van de zeventiende eeuw (Konings-Kieldrechtpolder (1649-1654) en Oud Arenbergpolder (1667-1688). De onderzoekszone
bevindt zich in de noordoostelijke hoek van de Konings-Kieldrechtpolder bij
het westelijke uiteinde van de vroegere Meulendijck (een restant van een zeedijk
uit 1353-1355 die de moergronden tegen stormvloeden moest beschermen).
Archeologische onderzoeksresultaten
De resultaten van het onderzoek binnen het tracé van de wegkoffer tonen
de evolutie in het landgebruik in de noordoostelijke hoek van de Kouter. In het
onderzoeksvlak kwamen grachten en greppels aan het licht die toe te schrijven zijn aan verschillende agrarische gebruiksfases van het terrein. De bewoningssporen die werden aangetroffen, zijn toe te schrijven aan negentiende- en
twintigste-eeuwse bebouwing. Ze bevinden zich alle boven het archeologisch
relevante niveau.
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Fig. 2 Kieldrecht in het Album de Croÿ, 1602. (Bron: Fonds Arenberg LA4413)
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Bodemopbouw van het onderzoeksterrein
Voor de datering van de verschillende fases van het landgebruik baseren we
ons op het bodemprofiel aan de oost- en noordrand van de wegbedding.
Bovenaan in het bodemprofiel onderscheiden we een cultuurlaag of ploeglaag, bestaande uit twee sublagen. De huidige bouwvoor (Ap1) is sterk gehomogeniseerd en heeft een humeus (humusachtig) karakter. Die heeft zich ontwikkeld in een grijsbruin pakket dat getypeerd wordt door een vermenging van
zand en klei (Ap2). Die cultuurlaag is artificieel tot stand gekomen bij het opnieuw in cultuur brengen van dit lagergelegen deel van de kouterlanden na de
langdurige inundaties vanaf eind zestiende eeuw tot midden zeventiende eeuw.
Mogelijk kan het ontstaan van de cultuurlaag gekoppeld worden aan het ontstaan van de Konings-Kieldrechtpolder in 1649-1654. Door het bewerken van
het land werd de overstromingsklei geleidelijk vermengd met niet-overstroomde zanden van iets hoger op de Kouter. Hiermee kan ook verklaard worden
waarom die zone op de bodemkaart getypeerd wordt als lemige zandgronden
zonder profiel. De kleiige fractie bij het zand werd tijdens de kartering geïnterpreteerd als een lemige bodemtextuur.
De cultuurlaag is tot ontwikkeling gekomen in een bruingrijze kleilaag (B).
Het kleipakket kan over het hele wegtracé gevolgd worden en is toe te schrijven
aan de strategische inundaties ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Het was
landvoogd Alexander Farnese die in 1584 de beslissing nam om, in functie
van de herovering van Antwerpen, de noordelijke laaglanden stroomafwaarts
onder water te zetten. De kleisedimenten die als gevolg hiervan tot stand kwamen, worden hierom ‘Farnese-klei’ genoemd. De aanwezigheid van de rivierkleiafzettingen op de rand van de kouterlanden geeft duidelijk de catastrofale
impact van de inundaties weer. Niet alleen de uitgeveende laaglanden vielen
ten prooi aan het water, maar ook de (randen van de) hogergelegen, bewoonde
zandruggen bleven klaarblijkelijk niet gespaard. Dat Kieldrecht tijdens de inundatie haast onbewoonbaar was geworden, wordt hiermee bevestigd. Het
huidig bewaarde niveau van het kleidek in de onderzoekszone reikt tot circa
+ 3,50 meter TAW. Rekening houdend met het feit dat een deel van het kleipakket werd opgenomen in de latere cultuurlaag, kunnen we besluiten dat het
vloedwater soms tot (iets) meer dan 3,50 meter TAW het land overspoelde.
De kerk van Kieldrecht, rond 1584 omgevormd tot fort,10 bevindt zich op circa
+ 3,75 meter TAW en moet zich bij vloed dus net boven het waterpeil bevonden hebben.
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Het kleidek rust op een gehomogeniseerde donkerbruingrijze organische
cultuurlaag (C) waarin fragmenten van roodbakkend geglazuurd aardewerk
werden aangetroffen. Die (laat)middeleeuwse bewerkingslaag was in gebruik
tot 1584 en strekte zich uit over het gehele onderzoeksterrein.
In het noordelijke dwarsprofiel, bij de Kouterstraat, kon onder de cultuurlaag (C) een bewaarde oude bodem met sterk humeus karakter onderscheiden worden. In de onderliggende zandbodem kunnen uitlogingsverschijnselen
vastgesteld worden. Meer in zuidelijke richting blijkt de oude bodem volledig
opgenomen te zijn in de cultuurlaag. Dat lijkt erop te wijzen dat de natuurlijke
helling van de noordflank van de Kouter(opduiking) tijdens de laat-/postmiddeleeuwse agrarische activiteit gedeeltelijk opgehoogd werd en het microreliëf
bijgevolg afgevlakt werd. De bewaarde bodem (top = + 2,75 meter TAW) en
het ontbreken van veenontwikkeling ontkracht bovendien de hypothese als
zouden de dorpen Verrebroek en Kieldrecht integraal met veen overdekt zijn
geweest.11 Eerder moet gedacht worden aan bebossing van de zandrug – Hulsterlo ‘cum sylvis …’ in 1136. Het sterk humeuze karakter en het ontbreken van
homogenisering, typerend voor een veelvuldig geploegde cultuurlaag (zoals C),
bevestigen deze hypothese.
Archeologische sporen
In het onderzoeksvlak kwamen grachten en greppels aan het licht die toe te
schrijven zijn aan de verschillende agrarische gebruiksfases in het noordwestelijke deel van de Kouter. Voor dit artikel beperken we ons tot de oudste sporen
van landgebruik die te situeren zijn in de periode vóór de Farnese-inundaties
(fig. 3).
Oudste landgebruik
In een eerste fase was het land ingedeeld in langgerekte percelen met een
NNO/ZZW-oriëntatie. Op het perceel dat aangesneden werd, hebben in het
verleden verschillende bodemingrepen plaatsgevonden. Het meest opvallend
zijn de NNW/ZZO-verlopende greppels. De steile greppelwanden en de humeuze vulling, soms vermengd met brokken verzette moederbodem, tonen
aan dat die greppels haast onmiddellijk na het graven terug gedempt zijn. De
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Fig. 3 Opgravingsplan van de site Kieldrecht-Kouter, met markering van de relevante sporen met betrekking tot dit artikel. (Bron: ADW)

greppels doorsnijden een ouder greppelsysteem dat haaks erop georiënteerd is.
Door de gelijkaardige vulling en het vaak niet verder doorlopen bij de kruising
van beide systemen lijken de haakse greppels toch tot dezelfde gebruiksfase te
behoren. Naast de greppels bevinden zich verspreid over het perceel ook kuilen
met onregelmatige vorm die dezelfde humeuze vulling hebben. De keramiek
die in al deze structuren aangetroffen werd, kan als zestiende-eeuws gedateerd
worden.
Het is opvallend dat de humeuze vulling van de greppels en kuilen gerelateerd kan worden aan de oude bodem (C) die in het noordelijk dwarsprofiel
van de wegkoffer bewaard is gebleven. Hoger hebben we reeds aangehaald dat
deze bodem in verband gebracht kan worden met langdurige bebossing van
het terrein. De archeologische vaststellingen kunnen die boshypothese nu bekrachtigen. De bodemingrepen tonen wel aan dat het toen vermoedelijk niet
meer om een natuurlijk bos ging. De greppels kunnen wellicht geïnterpreteerd
worden als een onregelmatig gespreid rabattensysteem waarbij de bomen aangeplant werden op opgehoogde bermen. De kuilen zijn plant- of wortelkuilen.
Bijgevolg kan gesteld worden dat dit deel van de Kieldrechtse Kouter tot in de
zestiende eeuw bebost is geweest (fig. 4).
In de staat van onroerend goed uit 157812 van Hulsterlo kunnen we lezen
dat het domein van de Drongenabdij diverse percelen bos in haar bezit had.
Het bos bestond voornamelijk uit eiken en essen die aangeplant werden om
verkocht te worden. In 1578 was het zogenaamde ‘neerbosch’, 14,2 ha bos-
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Fig. 4 Hulsterlo, domein van de abdij van Drongen, 1574. Bemerk het bosland. (Bron: RAG, K&P, 2455)

bouwgebied in een uitgedolven moer, onbeplant, terwijl 23,1 ha beplant was
met honderden eikenbomen. Opnieuw wordt duidelijk dat het abdijdomein
van Hulsterlo een commercieel grootbedrijf was, dat kwaliteitsvol hardhout
produceerde. Op de kaart van 1574 is duidelijk het bosbouwgebied in de omgeving van het domein weergegeven. Op basis van die afbeelding lijkt de archeologische site Kieldrecht – Kouterstraat net niet tot het bosareaal te behoren.
Bij de interpretatie moeten we wel rekening houden met het feit dat het hier
niet gaat om een accurate perceelskaart maar eerder om een figuratieve kaart
van de wijde omgeving. Ook hebben we voorlopig geen weet van de uitgestrektheid van de eigendommen van de abdij van Drongen in de nabijheid van het
kloostercomplex.
De archeologisch vaststelbare sporen van zestiende-eeuwse bosbouw in de
onmiddellijke nabijheid van Hulsterlo liggen alleszins in de lijn met de historische gegevens en kunnen er hoogstwaarschijnlijk aan gekoppeld worden.
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De westelijke perceelsgracht grensde aan een wegtracé dat eenzelfde oriëntatie kende. De weg manifesteert zich als een lange depressie, opgevuld met sterk
organisch zand. Het bouwpuin (voornamelijk baksteenpuin) dat sporadisch in de
vulling wordt aangetroffen, deed wellicht dienst als een tijdelijke wegverharding.
Wellicht heeft veelvuldig gebruik van deze aarden weg geleid tot een diepere insnijding in de bodem. Deze weg kan teruggevonden worden op zestiende-eeuwse
kaarten en verbond de dorpskern van Kieldrecht met Hulsterlo.
Het was uiteindelijk de Farnese-overstroming die in 1584 definitief een
einde gemaakt lijkt te hebben aan de bosbouw in het projectgebied. Na de
indijking werd het gebied omgevormd tot akker- en weiland. De gelijktijdige
verdwijning van Hulsterlo en haar sturende rol in de lokale bosbouw ligt hier
vermoedelijk van aan de basis.
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