De vorige levens van twee Ferrarisbossen
Het is genoegzaam bekend dat de militaire Ferrariskaart (1770-1778) een belangrijke referentie vormt voor de bosgeschiedenis en
het natuurbehoud. Gebieden die sinds de tijd van Graaf de Ferraris permanent bebost zijn geweest, krijgen bij ons doorgaans het
etiket 'oud bos' opgekleefd. Vaak gaat men ervan uit dat ze 'sinds mensenheugnis' nooit een ander landgebruik hebben gekend. In
het vorige nummer van Bosreservatennieuws kwam reeds aan bod dat deze schijn soms bedriegt. In het Meerdaalwoud werden
immers verschillende sporen van Gallo-Romeinse ontginningen aangetroffen en bosreservaat De Heirnisse bestond net voor de
opmaak van de Ferrariskaart uit graasgrond en hooiland. Hieronder wordt dieper ingegaan op de onvermoede vorige levens van
de Ferrarisbosreservaten De Heirnisse (het vrij spectaculaire vervolg) en – nieuw in deze reeks - Wijnendalebos

De Heirnisse: een stokoude herdgang?
Een pachtboek vertelt ons dat de Waaslandse Heirnisse - die
eigendom was van de Abdij van Boudelo - in 1741 bestond
uit etting (graasgrond) en enkele stroken meers (hooiland).
Dat dit ook al zo was in 1639, blijkt uit een kadastrale kaart
van enkele percelen ten oosten van de ruwweg 250 ha
Boudelose ettyngen en merschen. Ze werden vanouds
begrensd door de Stekense Vaart (De Vaert), DurmeMoervaart en Fondatiegracht.
De naam Heirnisse zelf laat echter nog een veel oudere
begrazingsgeschiedenis vermoeden. In 1306 komt ene
Willem Mostart in de Hulsterse herberghe van Boudelo
immers verklaren dat hij aan Boudelo 3 gemeten land (0,43
ha) in Pauluspolder, op de Hernesse, gegeven had, met de
wens in Boudelo begraven te worden. De achtergronden van
deze poging tot zielerust laten we best in het midden, maar
feit is dat Palspolder nog steeds bekend staat als een wat
vreemd klinkende streeknaam voor een stuk Ferrarisbos in
bosreservaat De Heirnisse...
De vermaarde toponymisten Gysseling en Lindemans kennen
aan het woord heirnisse een dubbele betekenis toe, die telkens
naar graasgronden verwijst (<herd, kudde). De meest recente
betekenis leidt ons naar Gent, waar zich tot in de negentiende
eeuw nabij het huidige Dampoortstation (Heirniswijk!) een
soort communale Heernesse van circa 50 ha bevond. Het
eigenaardige ervan was dat de graasgerechtigden – de
ingezetenen van het Sint-Baafsdorp – deze graasgrond niet in
erfpacht bezaten. Ze was volle private eigendom en werd
verpacht. De pachter was er dan de werkelijke houder van. De
vreye Baevenaers hadden enkel het recht er te moghen
gherssenen eene coe, daervooren betalende elck tjaers acht
grooten den erfachtighen (de eigenaars) ende acht grooten den
houdere (de pachter). Een andere bron leert ons dat dit weiden
van ghemeene heernesse coyen in Gent een overblijfsel was
van het ongeschreven weiderecht, dat aanwonenden toeliet (of
waarmee ze zichtzelf toelieten...) om hun beesten – al dan niet
tegen een jaarlijkse cijns - te laten grazen in de (door een heer
ingepalmde) omliggende ‘wildernis’ of vroente. En hiermee
komende we gaandeweg terecht bij de heirnisse als synoniem
voor herdgang.
Deze naam verwijst naar de ‘woeste grond’, die elk dorpje in
voor-heerlijke tijden ongestoord pleegde te bezitten en te
gebruiken. Op de ene plaats was deze herdgang afgebakend
door natuurlijke grenzen zoals beken of merkwaardige bomen,
elders door palen.
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Kadastrale kaart uit 1639 (RAG, Kaarten en Plans nr. 474)

We kunnen ons tenminste de vraag stellen of de Heirnisse in
Sinaai misschien ook zo’n herdgang is geweest, ingesloten tussen
waterlopen en gebruikt door inwoners van het aanpalende
gehucht Zwaanaarde. Een communaal graasgebied, dat in de
dertiende-veertiende eeuw eigendom werd van de Abdij van
Boudelo, die het vervolgens verpachtte, maar niet kon of wou
verhinderen dat het stokoude weiderecht – dit keer wel in een
vercijnsde vorm - zou worden verdergezet. Oude dorpskeuren of
costuimen kunnen hier mogelijk uitsluitsel brengen. In elk geval
kunnen we stellen dat De Heirnisse van 1306 tot 1741 werd
begraasd en dat haar ettingen werden bebost tijdens het bewind
van Maria Theresia (1740-1780), die het bebossen van
communale gronden fiscaal bijzonder aantrekkelijk maakte.
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De motten en vijvers van Wijnendalebos
Op de Ferrariskaart is er geen vuiltje aan de lucht: het
bosreservaat Wijnendalebos bestond destijds enkel uit bos en
nog eens bos. Uit andere historische bronnen weten we
bovendien dat hier geen sprake is van een achttiende-eeuwse
veldbebossing. Een mooie prent van Sanderus en enkele
regionale kaarten uit de zeventiende eeuw versterken alleen
maar ons geloof dat Wijnendale wel ‘altijd’ bos moet zijn
geweest.

Die bewuste motten – die één tot enkele are groot zijn - zijn tot
dusver nog nooit het onderwerp van archeologisch onderzoek
geweest. Volgens sommigen vervulden ze een verdedigende rol
ten tijde van de Noormannen (achtste-negende eeuw).

Motte in Bosreservaat Wijnendalebos (foto Hans Baete)

BR Wijnendalebos op de Ferrariskaart (kasteel rechtsboven)

De minder gekende Pourbuskaart uit 1576 – of tenminste een
kopie ervan uit 1601 – biedt ons een gedeeltelijke verklaring
voor de onmiskenbare bodemprofielen. Op deze kaart van het
Brugse Vrije zijn ter hoogte van het bosreservaat immers
meerdere vijvers te zien, die wellicht zijn gecreëerd door
afdammingen van de Waterbeek. Vermoedelijk werden ze als
visvijvers beheerd.

Wijnendale in 1640 volgens Sanderusprent (bos op achtergrond)

Recent bodemprofielonderzoek doet ons echter sterk
twijfelen aan dit simpele bosverhaal. Op verschillende
plaatsen in het reservaat blijken sterk verstoorde bodems
voor te komen, met opvallend hoge koolstofgehalten en
minuscule baksteenfragmentjes. Allemaal zaken die wijzen
op landbouw of tenminste enige grondbewerking in het
verleden. Een dergelijk ontginningsverhaal kan in elk geval
beter in overeenstemming worden gebracht met enkele
andere merkwaardige eigenschappen van dit bos, zoals de
aanwezigheid van enkele opgehoogde terreintjes (‘motten’)
en het gebrek aan zowel planten als kevers die karakteristiek
zijn voor ‘echte’ oude bossen.

Vijvers en bos in het reservaat in 1576 (kasteel rechtsboven)

Bovenstaande verhalen maken duidelijk dat de Ferrariskaart
enkel een eenvoudig vertrekpunt biedt voor de studie van de
boshistoriek. Oudere kaarten, archieven, terreinkenmerken en
bodemprofielen blijken meer dan eens onvermoede
(bos?)geschiedenissen op te leveren.
Hans Baeté

Meer historische weetjes over De Heirnisse, Wijnendalebos en andere Vlaamse bosreservaten zijn terug te vinden in de
basisrapporten. Voor meer info over reeds verschenen en te verschijnen afleveringen kan u terecht op het mailadres van het
project : bosreservaten@inbo.be
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