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1.�.	 Landschapshistorisch	onderzoek

Johan Termote

Inleiding
De historische kennis van het duinengebied Adinkerke – Ghvelde is nog onvolledig. Zowel omtrent de 
ontstaansgeschiedenis als de ouderdom, de geomorfologie, landschapsevolutie als de bewoningsge-
schiedenis blijven nog talrijke vragen onbeantwoord en/of zijn de meningen verdeeld. Het historisch/
archeologisch onderzoek kan in deze problematiek een belangrijke bijdrage leveren. Zeker in het duin-
gebied met zijn complexe geomorfologie en sterk wisselend landschap is een dergelijk onderzoek nuttig 
en noodzakelijk omdat het meer nog dan in andere gebieden de zo noodzakelijke daterings- en geo-
morfologische gegevens aanlevert.

Methodiek
Het historisch onderzoek kan vanuit meerdere uitgangspunten, bronnen en methodieken benaderd: 

 Synthese van de bestaande literatuur en niet-gepubliceerde gegevens omtrent het reeds uitgevoer-
de historisch/archeologisch onderzoek. 

Naast het recente historische publicatie Desiere, N., Gedenkschrift Cabour, Brugge, 2004 is omtrent het 
archeologisch onderzoek van het gebied nog weinig synthesewerk gerealiseerd. De belangrijkste ge-
gevens steken in een aantal nog niet of slechts gedeeltelijk gepubliceerde archeologisch/ geologische 
onderzoeken van de zandwinningputten Florizoone (1995) en Ghyvelde (1985).

Archeologische terreinprospectie van het studiegebied 
Het historisch onderzoek gepubliceerd in Desiere, N., Gedenkschrift Cabour, Brugge, 2004 is in hoofd-
zaak gebaseerd op het onderzoek naar de evolutie van de bezitstructuur van het gebied en minder op 
het archeologisch, het historisch-topografisch en het geomorfologisch onderzoek.
Het onderzoek uitgevoerd in het aangrenzende duinengebied van Gyvelde laat hier duidelijk de moge-
lijkheden zien. Beauchamp, Y., Liévin, D. & Westeen, F., Ghyvelde, Dunes Fossiles, septembre-Octobre 
1995. Rapport de Fouille (onuitgegeven rapport van de G.R.A.A.L.). Dit vooronderzoek, een samenspel 
van terreinprospectie en handboringen, leverde voor de toch beperkte zone tussen de Frans-Belgische 
grens en de vijver, leverde niet minder 34 vindplaatsen op, waaronder een belangrijke uit de Romeinse 
periode en een overgrote meerderheid - 28 - van vindplaatsen uit de 13de -14de eeuw. Dit bevestigd het 
beeld vermeldt door Karel Loppens in zijn overzichtstudies La Région des Dunes de Calais à Knocke, 
Koksijde, 1932, p.116 en in het tijdschrift De Duinen, 1, 1960, p.10-13., die dergelijke vindplaatsen ook 
meldt op Vlaams grondgebied.
Een dergelijk onderzoek is nog niet gebeurd voor het duinareaal aan Vlaamse zijde. 
De door de Fransen toegepaste methode is niet-destructief en gebaseerd op veldprospectie aangevuld 
met handboringen. Het onderzoek neemt bovendien betrekkelijk weinig tijd in beslag. Dergelijk onder-
zoek levert niet alleen een beeld van de spreiding van de bewoning in tijd en ruimte maar eveneens 
van de absolute hoogte (T.A.W) van de vindplaatsen en de oude bodems. Dit levert dan weer betere en 
chronologisch gelinkte gegevens omtrent (de evolutie van) het oude reliëf, het bodemgebruik en, niet 
onbelangrijk, de zuidwaartse migratie van dit duingebied. Dit aspect werd reeds terloops onderzocht 
(zie: De Ceunynck, R. & Termote, J. m.m.v. Van Strydonck, M., Laat-middeleeuwse veenwinning rond 
de Moeren, Westvlaamse Archaeologica, 1986, 2, p.61-71 en de resultaten van een nog niet gepubli-
ceerde noodopgraving in de zandwinningsput Florizoone (eind 1995).
Dit alles kan een belangrijke aanvulling vormen voor het geologisch onderzoek en het onderzoek naar 
de ontstaansgeschiedenis van het duingebied van Adinkerke-Ghyvelde.
 

Doorgedreven historische en cartografisch onderzoek
De bronnen aangehaald in de studie Desiere zijn in hoofdzaak geput uit de historische literatuur en het 
(reeds gepubliceerde) archiefonderzoek in de Belgische en Vlaamse archieven. Dit duinengebied ligt te 
paard op de oude kasselrijen van Veurne en Winoksbergen en werd lange tijde als één geheel beheerd. 
Dit impliceert dat ook de archieven - incluis kaarten en plannen - van de kasselrij Winoksbergen en van 
enkele aanpalende Franse gemeenten nog ‘grensoverschrijdende’ gegevens bevatten. Een aanvullend 
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historisch en cartografisch onderzoek is daarom aangewezen zeker voor de periode van voor de Franse 
Revolutie.

Opmaak van algemene synthese en terugkoppeling naar het parallel lopende geologisch onderzoek 
en de reeds verzamelde onderzoeksresultaten. 
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1.�.1.	Historisch	onderzoek

1.�.1.1.	Benamingen	en	toponiemen

De Duinen van Adinkerke-Ghyvelde duiken onder diverse benamingen in de bronnen op. Een korte 
bloemlezing:

Cabourduinen of de Duinen van Cabour is een recent toponiem, gebaseerd op de naam van de 
eigenaar Charles Cabour (1856-1924), die het terrein in 1900 van zijn moeder erfde. Deze naam geldt 
enkel voor het Vlaamse gedeelte. 
Er is duidelijk verwarring met de Franse badplaats Cabourg (dép. Calvados). Op de recente militaire 
kaarten wordt het gebied daarom foutief de benaming Cabourgdomein aangeduid.

Moerduinen, aangeduid op de kaart van de kasselrij Veurne vervaardigd door Peeter Verbist uit 1648 
(fig. 5) en de kaart van dezelfde kasselrij in de Atlas Major, Amsterdam, 1662 (fig. 4). Beide kaarten gaan 
terug tot de intussen verdwenen kaart van de kasselrij vervaardigd door de gebroeders Horenbault eind 
16de eeuw in opdracht van de kasselrij Veurne-Ambacht.

Duinen van de heer van Hondschote en de afgeleiden Hondschoteveld of Hondscotervelt: Vermoe-
delijk vanaf de 12de eeuw kwam het duinengebied via grafelijke schenking in handen van het geslacht 
van de heren van Hondschote. De laatste heer, Thierry van Hondschote, sneuvelde in de Slag van 
Azincourt op 25 oktober 1415.

Duinen van de heren van Gaasbeke (Gaesbeke) en de afgeleiden Gaasbekeveld, Garzebekeveld of 
Garsbekeveld: de enige dochter van Thierry van Hondschote huwde met Arnould de Horne waarmee 
het bezit en de bevoegdheden van de heren van Hondschote in bezit kwam van de familie de Horne 
en dit vermoedelijk tot het eind van de 17de eeuw. De benaming Garzebekeveld(t) duikt in 1504 in de 
teksten op en bleef tot in de 20ste eeuw in de volksmond in gebruik. Hier greep een toponiemvernauwing 
plaats. Na de inrichting van het kasteeldomein bleef de naam Garzebekeveld beperkt tot de uiterste 
oostelijke gedeelte van het duingebied ten zuiden van de nieuwe woonwijk.

Vague Velt is de naam die in 1789 opduikt in de rapporten van de onderzoekscommissie1. Hiermee 
wordt het duingebied tussen het dorp Ghyvelde en de kasselrijgrens (huidige Belgisch-Franse grens). 
Als oppervlakte wordt 300 gemet of 136 ha opgegeven.

Wij gebruiken hier de term duinen van Adinkerke-Ghyvelde.

Ook in de onmiddellijke omgeving zijn enkele historische toponiemen gekend.

Zuidmoer en Zuidmoerse hoek:
De benaming Zuidmoer duikt reeds midden 12de eeuw in de grafelijke akten op. Met dit toponiem werd 
het in de Moeren uitlopende veengebied rond het Grote Moerhof bedoeld. Na de veenwinning en de 
drooglegging van de Moeren kreeg dit gebied de benaming van Zuidmoerse hoek.

Noordmoerse hoek omvat de noordoosthoek van de Moeren. Dit toponiem duikt pas in de 19de eeuw 
op. In de 13de eeuw wordt dit areaal ook de Hoge Moer genoemd.

1  De Saint-Léger & Sagnac, 1906, t.II, p.212
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1.�.1.�.	Historische	gegevens

De Parochies Adinkerke en Ghyvelde
Geschreven bronnen betreffende het duingebied Adinkerke-Ghyvelde zijn schaars.
Als woeste gronden kwamen de binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde krachtens het wildernisregaal 
vermoedelijk vanaf eind 9de eeuw/ begin 10de eeuw in handen van de graaf van Vlaanderen. Hij kon ze 
zelf beheren of hij kon belangrijke gedeelten wegschenken. De chronologie van dit proces wordt stilaan 
duidelijk.
We kunnen stellen dat de duingronden tot het eind van de 12de eeuw grotendeels in grafelijke handen 
bleven De duinen van Adinkerke-Ghyvelde worden in de grafelijke akten uit de 12de eeuw als Harena of 
jachtgebied (van klein wild) omschreven2. In deze akte is er ook reeds sprake van een wegeninfrastruc-
tuur met ondermeer een ‘Crucewech’ die dwars over het duin liep, en een ‘Monecwech’, die blijkbaar 
aan de zuidzijde van het duin ongeveer vanaf het midden in oostelijke richting liep. 
Op het duin ontstonden reeds in de loop van de 11de eeuw twee parochies, namelijk Adinkerke en Ghy-
velde. 
Ghyvelde duikt in 1099 als Wimeuelt in de teksten op. De verklaring van dit toponiem is niet duidelijk: 
velt betekent woeste grond; Wime kan afkomstig zijn van het Middelnederlandse wime wat wilg bete-
kent3. In hetzelfde jaar vinden we de vermelding van ..vaccariam de Ghivelda.. 4 wat uiteraard wijst op 
runderteelt. Het probleem is echter dat we niet weten op welke duingronden deze veeteelt betrekking 
heeft. De parochie Ghyvelde strekt zich immers in het noorden uit tot tegen het Noordzeestrand zodat 
de runderteelt zich ook, of tevens op, de zeewerende duinen of zelf – wat minder waarschijnlijk is – op 
de tussenliggende polder of schorre kon plaatsgrijpen. 
Het altare van Ghyvelde – en dus het expliciete bewijs van het bestaan van een parochie en een eerste 
vaste bewoningskern - duikt reeds in 1107 in de tekst op. 
De vroegste vermelding van Adinkerke gaat tot 1123 terug. ‘Adenckerka’ of de kerk van Audo is blijkbaar 
een eigenkirche afgesplitst uit het parochiale gebied van Veurne. In het bewuste jaar wordt de reeds 
bestaande kerk onder het patronaatschap van de jonge Norbertijnerabdij van Sint-Niklaas geplaatst. 
De scheiding tussen de beide parochies lag vermoedelijk op de kasselrijgrens van Veurne-Ambacht en 
Winoksbergen en valt met andere woorden ongeveer samen met de huidige staatsgrens5.
Al met al zijn dit toch vroege vermeldingen van nederzettingen in of op de duinrand. Hiermee sluit zeker 
Ghyvelde aan bij de andere meer westelijk gesitueerde toponiemen, die duidelijk vroeger opduiken dan 
de oostelijke6. Gezien de geografische situatie is dit niet verwonderlijk: ten oosten van het duingebied 
lag het brede en diepe inbraakgebied van de Avekapellegeul/IJzer. Ten westen daarentegen was de 
schorre door een stevige duinengordel beschermd waardoor het gebied vroeger voor permanente be-
woning in aanmerking kwam.

2  Van De Putte & Van De Casteele, 1864-1867, p.164: «Concessi etiam immutabiliter prefate ecclesiae ut in e 
aparte solitudinis mee que dicitur moer, que a patre meo et matre mea necnon et a me ipso, et heredititario 
jure possidenda concessa fuerat, ei domum construere et libere liceat possidere ad custodiendas turvas quas 
in prefata fodi faciet solitudine. Insuper et viam que dicitur Crucewech, ab harena dunarum usque ad domum 
predictam a matre mea dudum eidem ecclesie legaliter in hereditatem cocessam, et ab hac via que dicitur 
Monecwech, usque ad Sutmoer; liberam concedo ».

We dienen toch kritisch om te gaan met deze vermelding, gezien de context waarin deze bron is neergeschreven. 
Het grafelijke milieu legt hier de nadruk op het jachtgebruik omdat zij het gebied als dusdanig zelf gebruikten.

3  Gysseling, 1960, deel 1, p.404. Andere bronnen zien hierin eerder een persoonsnaam Ghys of Gillis (Guihe-
neuc & Thibault, 2001, deel 1, p.858). Wijmen (lat: vimen) en afgeleid het middelnederlandse ‘wissen’ dienen 
om manden mee te vlechten. De Antwerpse en Oost-Vlaamse mandenmakers gebruiken tot op de dag van 
vandaag het woord wijmen als synoniem voor wissen. Op het terrain Dubois, ten westen van Ghyvelde, ligt 
een tamelijk uitgestrekte depressie waar nog wijmen voorkomen (mededeling van A.Zwaenepoel).

4  De Flou, V, kol.174-175.
5  Waar de kasselrijgrens precies liep is niet duidelijk. Als bestuursinstelling dateren de kasselrijen pas uit de 11de 

eeuw. Vanaf de 16de eeuw werd als grens de volgende regel toegepast, namelijk de denkbeeldige lijn in het 
verlengde van de kerktoren van Hondschote en de klokkentoren van het Moerhof. Beide constructies dateren 
ten vroegste uit de 12de eeuw…

6  Ter vergelijking de vroegste vermeldingen van Oostduinkerke (1149), Koksijde (1225) ten oosten van het duin-
gebied tegenover deze ten westen van het gebied Zuytcoote (1069), Uxem (981), Grande-Synthe (648)…
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Eigendomstructuur
De eigendomstructuur van het duingebied kunnen we vanaf de 12de eeuw behoorlijk goed reconstru-
eren. Zoals vermeld behoorden de woeste gronden – duin, schorre, heide…blijkens het Karolingisch 
wildernisregaal - toe aan de koning of zijn rechtstreekse vervanger (zoals de graaf). Duingebied werd 
doorgaans als jachtgebied gebruikt. In tegenstelling tot de zeewerende duinen ten noorden gaf de 
Vlaamse graaf de Duinen van Adinkerke/Ghyvelde reeds in de 2de helft van de 12de eeuw uit handen.
De Cisterciënzerabdij Ter Duinen verwierf vanaf het midden van de 12de eeuw het middengedeelte van 
de duinen, m.a.w. het gedeelte te paard op de kasselrijgrens of de huidige grens (fig. archeologische 
kaart). Infeite maakte het duingebied slechts een onderdeel uit van een ruimere grondschenking dat een 
veenwinningsgebied ten zuiden en landbouwgrond ten noorden omvatte. De abdij zou deze gronden tot 
de Franse Revolutie in bezit houden en beheren. Het maakt aanvankelijk deel uit van het Groot Moer-
hof, waarvan in 1700 het deel ten noorden van het duingebied werd afgesplitst als het Ruthof7. 
Het precieze tijdstip van de verwerving is niet duidelijk. De overdracht gebeurde onder de Vlaamse 
graaf Diederik, die regeerde van 1128 tot 1168, maar we kunnen stellen dat de schenking reeds plaats 
greep voor 1163, het jaar waarop zijn zoon Filips mederegent werd. In 1175 was het zeker een feit: toen 
bevestigde zijn zoon Filips van den Elzas de schenking. De abdij verwierf hier, benevens de vrije door-
gang op de wegen naar deze grond, ook de toelating om een huis – de basis van een nieuwe grangia 
- op te trekken. Deze schenking vormde de basis van het uithof van het Groot Moerhof. Het geheel 
groeide aan door aankoop en gift. De confirmatie van 1254 omvat 120 gemet akkerland en een 300 
gemet moergrond (fig.7 en 8). 
Dit areaal bezat nog een bijzonderheid. Het was namelijk doorsneden door een waterloop, die vanuit het 
binnenmeer van de Moeren, door het duin richting de huidige Westhoekduinen liep.
We kunnen moeilijk aannemen dat dit een natuurlijke waterloop betrof. Wie heeft deze waterloop ge-
graven en waarom? De waterloop loopt door het areaal dat eigendom was van de cisterciënzerabdij Ter 
Duinen. We kunnen dan ook met grote waarschijnlijkheid veronderstellen dat deze doorsteek door de 
abdij is aangelegd in een poging om het uithof van het Grote Moerhof via het Langeleed met de abdij te 
verbinden. Vermoedelijk werd het veen, ontgonnen aan de zuidzijde van het duin, via deze bescheiden 
waterloop richting abdij getransporteerd en kunnen we de realisatie van deze waterweg reeds eind 
12de- begin 13de eeuw plaatsen. De waterloop bestond nog begin 17de eeuw en werd door de aanleg van 
het Ringslot kort na 1619 en nog later door de aanleg van het Kanaal Duinkerke - Veurne in 1640/1644 
afgesneden. 
Deze waterloop is vermoedelijk te associëren met het kanaaltje Verloorencost of de Verloren Cost, dat 
vanaf eind 16de eeuw sporadisch in de teksten en de kaarten (fig. 1 tot 4 en fig.7 en 8; archeologische 
kaart) opduikt8. Deze waterloop wordt trouwens nog verkeerdelijk op de kaarten van de 18de eeuw 
aangeduid (fig.9). Werd deze waterloop ooit ingeschakeld in de ontwatering van de Moeren of in de 
ontwatering van het duingebied en functioneerde het nooit waardoor het de naam Verloren Kost kreeg 
of verloor het zijn functie bij de aanleg van het Kanaal Veurne-Duinkerke, waardoor het areaal tussen 
het kanaal en de duinen meteen ook een gebrekkige afwatering kreeg.
Het verloop van de bezitstructuur van de overige duingronden kunnen we pas vanaf de 15de eeuw pre-
cies reconstrueren9. 
Vermoedelijk in de loop van de 12de – 13de eeuw kwam een belangrijk deel van het duingebied – met 
uitzondering van het middengedeelte, dat aan de Duinenabdij behoorde - via grafelijke schenking in 
handen van het geslacht van de heren van Hondschote, die het verder als jachtgebied en veeweide 
exploiteerde10. Wanneer die schenking of koop plaatsgreep, is niet duidelijk11. De laatste heer, Thierry 

7  De Ceunynck & Termote, 1986, p.66-67.
8  De Flou, deel 16, kol.289-290: tekst uit 1645: “twest hende aen het vaerdeken ghemaempt Verlorencost”. Niet 

te verwarren met de hofstede Verloren Cost eveneens in Adinkerke. Deze lag ten oosten van de kerk (Atlas 
Vander Maelen). De waterloop is aangeduid op de kaartboeken van de Duinenabdij. De kaart van het Moerhof 
uit 1645 duidt het aan als het ‘Verlorencost vaerdeken(fig.8).

9  Desiere, 2005, p.16-17.
10  Vermoedelijk omvatte dit domein het terrein dat nu ongeveer samenvalt met het duingebied tussen de 

dorpskeren van Ghyvelde en Adinkerke. Waar de noordelijke en zuidelijke omlijning lag is evenmin duidelijk. 
Vermoedelijk was dit de Burgweg en de voorloper van de Cabourweg, wat impliceert dat het areaal tussen de 
rand van de Moeren en de oude Cabourweg reeds vroeger geprivatiseerd was. We hebben de indruk dat dit 
ook het geval was voor het duingebied ten westen van de dorpskern van Ghyvelde. Dit zou meteen de andere 
wijze van grondgebruik– weiland en akkerland – verklaren.. Dit verdient verder onderzoek.

11  De Flou, 1926, deel 6, kol.239 plaatst de oudste vermelding van ‘les dunes du sire de Hondschote’ pas in 1499.
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van Hondschote, sneuvelde in de Slag van Azincourt op 25 oktober 1415. Zijn enige dochter Jeanne 
huwde met Arnould de Horne waardoor het bezit en de bevoegdheden van de heren van Hondschote 
in bezit kwam van de familie de Horne en dit vermoedelijk tot het eind van de 17de eeuw. De onzekere 
politieke en economische toestand, veroorzaakt door de Frans-Spaanse Oorlogen, noopte de familie 
om de bezittingen in het betwiste gebied van Westelijk Vlaanderen van de hand te doen of als onder-
pand voor leningen te gebruiken. Dit proces is vooralsnog niet volledig gereconstrueerd, maar het lijkt 
erop dat het domein toen tevens in twee delen werd opgesplitst en verkocht. Dit had mogelijk te maken 
met de nieuwe politieke toestand na de annexatie van de kasselrijen Bergen en Veurne bij het koninkrijk 
Frankrijk met de Vrede van Aken van 1668. 
Op 5 augustus 1693 kwam het duingebied in het bezit van de familie de Thibault de Boesinghe12. Het 
betrof het areaal van het duin gesitueerd op het huidige Belgisch grondgebied afgeboord door de oude 
Burgweg (de huidige Veldstraat), het Ringslot en  het domein van de Duinenabdij. Hieruit kunnen we 
besluiten dat het oude bezit reeds opgesplitst was.
Met de Vrede van Utrecht van 1713 kwam de nieuwe staatsgrens tussen het Franse Koninkrijk en de 
Oostenrijkse Nederlanden op de oude kasselrijgrens te liggen. Voortaan zouden het Franse en Oosten-
rijkse gedeelte van het duingebied een eigen evolutie kennen. 
De eigendomsoverdracht zou samen met het gunstige investeringsklimaat en de agrarische revolutie, 
die in de Oostenrijkse Nederlanden op gang kwam, leiden tot een meer gerichte inname van het gebied. 
Op de kaart van Alphonse de Blanmont van 1759 (fig.10) is het resultaat van deze evolutie reeds duide-
lijk te zien13. Zo zijn op de duinrand talrijke kleinere bedrijfjes te zien en zijn in het duingebied een tweetal 
bedrijfjes opgetrokken, ingeplant op met bomen omzoomde percelen. De belangrijkste zou uiteindelijk 
uitgroeien tot het kasteel van Cabour (zie verder). 
Aan Franse zijde is deze landname minder uitgesproken. Het duingebied ten westen van Ghyvelde is 
volledig in akker en weiland omgezet, dit in tegenstelling tot het oostelijke gedeelte – het areaal tussen 
het dorp Ghyvelde en de Kasselrijgrens - dat onontgonnen bleef. Ook de randbewoning is hier minder 
dens doch reëel. In ‘Les Cahiers de la Flandre Maritime’– net voor de Franse Revolutie opgenomen14 
wordt op 27 maart 1789 ondermeer de klacht genoteerd van de bewoners betreffende dit areaal – hier 
Vague Velt genoemd - , dat kort ervoor door de Bureau des finances te Rijsel aan advocaat M. Sta en 
enkele vennoten was verkocht. Blijkbaar was deze grond ook gegeerd door minder vermogenden, die 
op de rand hun woningen oprichtte, en na verloop van tijd ten laste kwamen van de Armentafel van de 
gemeente. Bovendien was er een probleem met de grensbepaling van het eigendom.

De 19de eeuw kadasterkaarten latendiezelfde dense concentratie zien van bebouwing aan de noordzijde 
van het duin. Deze bewoning is tevens op de Ferrariskaart uit 1777 (fig.13)15 te zien, maar blijkt vanaf 
de 1ste helft van de 19de eeuw nog toe te nemen. Ter vergelijking nemen we de zone tussen de grens 
en de Woestijnstraat, waar de kaart Ferraris een 7-tal woningen of bedrijfjes laat zien. Dit aantal is op 

12  Dit vermenen we uit een verkoopakte van 14 september 1842 ( Desiere, 2005, p.15)
13  De gegevens voor de Blanmontkaart werden vanaf 1746 door landmeter Gabriel Cocquart opgenomen. De 

basiskaart werd op 1 september 1749 opgeleverd aan de intendant en 10 jaar later door Alphonse de Blan-
mont als basis genomen voor zijn kaart van de Moeren. Het feit dat de kaart als juridisch document is bedoeld, 
garandeert een grote nauwkeurigheid.

14  de Saint-Leger & Sagnac, 1906, T.II, p.212-213: ‘ Ils se plaignent encore de ce qu’il y a environ 300 mesures 
de dunes ou autrement dit Vague Velt qui ont été vendues par le Bureau des finances de Lille à M. Sta et ses 
consorts de la dite ville, qui les louent à des personnes particuliers et qui y font bâtir des maisonnettes; ces 
particuliers y vivent et ont des enfants qui sont baptisé à la paroisse; il est à craindre que dans quelques an-
nées qu’il y aura de ces particuliers ou de leurs enfants qui devront être entretenues par la table des pauvres 
de cette dite paroisse. Voilà encore une charge qui se prépare pour les habitants et ce qu’il y a de plus sen-
sible c’est que ces propriétaires refusent de payer aucune imposition ni même contribuer dans aucune charge 
de la paroisse, disant que ces terres lui ont été vendues exemptes de tout. Cependant si les choses sont 
telles, il seroit à propos, que la paroisse n’auroit aucune charge des particuliers qui habitent qui habitent les 
dites dunes. Et comme cette paroisse a aussi des terres Dunes auprès ledit Vaguevelt, ou il s’en faut d’environ 
neuf mesures qu’on trouve la contenance qu’il faut, et elles sont probablement incorporées dans lesdites 
terres, il auroit été à désirer que ledit sieur Sta auroit suivi l’usage observé en pareil cas, qui est d’appeler tous 
les propriétaires des terres voisines pour faire en leur présence la séparation de son terrein acquis d’avec de 
ceux y attenants et, pour que personne ne soit en apparence prpriétaire d’une chose qu’il ne lui appartient 
point, S(a) M(ajesté) n’auroit qu’à ordonner que les formalités dites soient observés avec la production des 
titres de chaque proprétaire.’

15  Wat bevestigd wordt door de terrier van Adinkerke, die in dezelfde periode – 1776 – opgemaakt werd.
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het primitief kadaster ca.1835 reeds tot 13 eenheden opgelopen (fig.14 en 15). Op de huidige militaire 
kaart onderscheiden we er nog een 6-tal. Deze evolutie is nu, zei het in iets mindere mate, ook op Frans 
grondgebied te merken16. Ook hier is de teruggang vanaf het interbellum duidelijk.
Opvallend is de inplanting van de bedrijfjes, geconcentreerd in een strook tussen 100 à 200 m ten 
noorden van de duinvoet. Bovendien behoren de hoeves tot het langgeveltype met steeds eenzelfde 
oriëntatie evenwijdig met de Veldstraat. 
Deze inplanting is duidelijk bepaald door de iets hogere en drogere gronden, die minder kwaliteit had-
den maar beter geschikt waren voor bewoning. Nadeel was dan weer dat de huisweiden rond de be-
woning verdrogingverschijnsels vertoonden. Hieraan werd ondermeer verholpen door deze gronden te 
nivelleren tot op het niveau van de aanpalende akkers. Dit is duidelijk te zien rond de oude boerderijen 
(zie ook DHM).
Enkele van deze bedrijfjes bleven, weliswaar sterk verbouwd, bewaard17. Het zijn de hoeven ‘de Lege 
Maere’, ‘Katjes Hille’ en ‘t Lege, het hoevecomplex rond het restaurant ‘Cabourke’, en de hoeven ‘Ter 
Olme’ en ‘Bosheide’. Aan de zuidzijde zien we de hoeven Riethof, De Woestijne, Cabourweg 1 en Mo-
lendam. Verder hebben we nog het Koekuithof (nu eigendom van de Vlaamse Gemeenschap)
De hoeven ‘de Lege Maere’ en ‘Katjes Hille’ worden reeds vermeld in de terrier van 1776. Laatstge-
noemde bewaard nog grotendeels zijn 18de eeuwse uitzicht. De panden van de hoeve ‘Leege’ en ‘Ca-
bourke’ gaan in kern tot de 1ste helft van de 19de eeuw terug. De hoeven Ter Olme en Bosheide staan 
reeds aangeduid op de Ferrariskaart. De hoeve Bosheide, die in zijn geheel nog uit de 18de eeuw da-
teerde, maakte in 2000 plaats voor een nieuwe verkaveling.
De hoeven aan de zuidzijde van het duin hadden een stabieler karakter. De hoeven afgebeeld op de 
Ferrariskaart zijn allemaal, zij het verbouwd, bewaard gebleven. Uitbreidingsmogelijkheden waren er 
hier nauwelijks. De hoeve “De Woestijne” duikt reeds in 1584 in de archieven op. Op de plaats van het 
Koekuithof was er reeds in de 12de eeuw menselijke activiteit.

Na een mislukte poging om het domein op te delen en in 18 afzonderlijke delen te verkopen, stelde men 
het domein op 28 september 1842 openbaar te koop18. Het geheel kwam nu in handen van Justin de 
Reninghe uit Poperinge. Het domein wordt omschreven als “un champ nommé Garsebekeveld situé à 
Adinkerke, Sud ouest de l’église ou Sud du canal de dunkerque et peu Nord des Moëres». Het totale 
oppervlak bedroeg 98 ha 5 a en 55 ca.
Justin de Reninghe verkocht het domein reeds in 1851 aan Joseph Sturme, landbouwer in Moere of 
De Moeren. Hij gaat in 1865 over tot de sanering van het terrein, waarbij de meeste nog aanwezige 
bewoning verwijderd werd. In 1876 kreeg het domein een mede-eigenaar in de persoon van Desire uit 
Marcq. Zij verbouwden het woonhuis van de boerderij (fig.32). In 1888 veranderde het geheel opnieuw 
van eigenaar. Ditmaal kwam het in handen van bankier Eugeen Carpentier en spinmeester Albrecht 
Cuenin, beide uit Duinkerke. Zij bouwden de woning nogmaals om (fig.33). In 1900 erfde Charles Amé 
Cabour19 (1869-1924) via zijn moeder het deel van Eugeen Carpentier, waarna hij in 1901, samen met 
zijn echtgenote Marguerite Vancauwenberghe (1869-1959) het deel van Cuenin afkocht. Zij bouwden in 
1908 het kasteeldomein verder uit en trokken het kasteel op. Het domein Cabour was geboren.

De Eerste Wereldoorlog luidt een nieuwe dramatische fase in. Het Cabourkasteel werd vanaf 26 april 
1915 uitgebouwd tot een militair chirurgisch hospitaal en dit in opdracht van medisch inspecteur-gene-
raal Mélis. De keuze voor dit terrein, op slechts 10 km van het grote hospitaal L’Ocean in De Panne, is 
niet duidelijk. Wellicht speelden de goede verbindingen, het uitgestrekte terrein en de nabijheid van de 
strategisch belangrijke haven van Duinkerke (Fr.) een rol. De leiding kwam vanaf april 1915 in handen 
van luitenant-generaal geneesheer Derache. Het hospitaal bestond uit prefab-paviljoenen, vervaardigd 
door de gebroeders Hamon uit Parijs. In totaal werden te Cabour 19 paviljoenen neergezet voor de 
patienten en 3 voor het verplegend personeel. De capaciteit omvatte 500 bedden. De operatiezaal was 
in het kasteel ondergebracht. 

16  Vergelijk de eerste kadasterkaarten van Ghyvelde van 1809, 15 juni 1812 en 1864 met de huidige topografi-
sche kaarten.

17  Zie hiervoor: Desiere, 2004, p.175 en vlg.
18  Voor het verloop van de bezitstructuur vanaf 1835 tot heden: zie bijlage 1. Deze fase was nochtans cruciaal. 

Vermoedelijk wilde men het domein in strookvormige 18 kavels opdelen. Indien deze verkoop doorgang had 
gevonden dan was het domein Cabour nu volledig verkaveld.

19  Omtrent de figuur van Cabour zie Desiere, 2005, p.19 en vlg.
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Op 12 maart 1917 werd het chirurgisch hospitaal overgebracht naar Beveren-aan-de-IJzer. Cabour 
werd nu ingericht als opvang voor de slachtoffers van de gasaanvallen. De eerste patienten arriveerden 
in april 191720. Vanaf augustus 1917 worden de eerste slachtoffers van het mosterdgas binnenge-
bracht21. 
Het hospitaal had geen begraafplaats. De gestorven militairen werden naar de begraafplaats van Adin-
kerke overgebracht.22

Het terrein van Cabour was vermoedelijk reeds vanaf 1915 in staat van verdediging gebracht. Het lag 
op de uiterste lijn van het zwaar geschut richting IJzerfront en vormde een onderdeel van de vooruitge-
schoven verdediging van de havenstad Duinkerke. Het terrein was uitgerust met luchtafweergeschut23.
Wie de sector controleerde is niet altijd duidelijk. Met de voorbereiding van het Britse offensief nam het 
Britse leger begin 1917 de controle over van de Fransen over. Tijdens het Duitse offensief van april 1918 
werd de verdediging dan weer verder uitgebouwd door het Franse leger24.
Op 20 mei 1920 verkocht Cabour het domein aan de Belgische Staat. Het kasteel werd vervolgens be-
trokken door tabaksfabrikant Fernand Plaideau. Tussen 1949 en 1959 deed het dienst als vakantieoord 
voor kinderen van postbeambten. 
Op 10 januari 1961 kocht de IWVA het terrein van de Belgische Staat en dit voor de prijs van 2.750.000 
BEF. Het kasteel wordt in 1969 gesloopt door firma Schacht uit Koksijde.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Cabour opnieuw militair domein. De waterwinning werd opgedre-
ven en op het terrein verscheen een geschutstelling, die vanaf 1943 tot een Stutzpunkt van de Atlantik-
wal werd uitgebouwd. Hierbij behoorde ook een nieuwe schietstand.
Het eindoffensief ging niet onopgemerkt voorbij. Teneinde de geallieerde opmars te vertragen ging de 
Duitse bezetter over tot de onderwaterzetting van de Moeren. Na een poging tot onderwaterzetting met 
zoetwater, werd op 20 april 1944 overgegaan tot een inundatie met zeewater. De hoogte van het water 
bereikte een hoogte van 3,56 m TAW. De Kosterstaat fungeerde tijdelijk als dam25.
Het areaal ten oosten van de Woestijnstraat is nu volledig door een woonwijk ingenomen. Deze inname 
startte pas in het begin van de vorige eeuw. Het areaal ten zuiden van de huidige Moeresteenweg 
maakte tot 23 juni 1931 deel uit van het grondgebied van de stad Veurne. De Moersteenweg werd tus-
sen 1895 en 1902, op initiatief van de stad Veurne aangelegd, en vormde meteen de start voor een 
meer systematische inname van dit deel van het duingebied26. Blijkens de Atlas van de Buurtwegen 
(fig.17) was dit areaal doorsneden door een drietal zandwegen, waarvan de belangrijkste (chemin nr.24) 
aansloot op de wijk het Fort en de Kromfortstraat. Rond het begin van de 19de eeuw zijn hier enkele 
duinhoevetjes ingepland. De huidige Vijverstraat (Atlas van de Buurtwegen, chemin nr.33) doorsneed 
dit geheel.
Het terrein aan de noordzijde van de Moersteenweg kende pas na de Tweede Wereldoorlog een verde-
re expansie. In 1949 ondernam het gemeentebestuur van Adinkerke stappen om de dezelfde Woestijn-
straat, de Nieuwstraat, de Krekelstraat, de Middenweg en de Kruisstraat in het gemeentelijke wegennet 
op te nemen27 maar pas op 9 juli 1962 keurde de gemeenteraad de verkaveling “ Adinkerke-Afstand 
der wegen wijk Veld - sectie D” goed. Het eigenlijke onteigeningsplan was klaar op 11 februari 1972 en 

20  Thans, 1934, p.171.
21  Thans, 1934, p.173.
22  Van deze periode is een indringend document bewaard namelijk het boek Mijn oorlog uitgegeven in 1934 door 

de minderbroeder P. Hilarion Thans, die tussen maart 1917 en maart 1918 in het hospitaal dienst deed. Be-
langrijke passages voor de kennis van het terrein vinden we op de p.75, 77-78, 86-87, 140-143. de p.172-176. 
De fragmenten omtrent de verpleging van de slachtoffers van het mosterdgas zijn ronduit hallucinant.

23  De geschutstellingen afgebeeld in Desiere, 2004, p.36 , een foto genomen voor november 1917, zijn wellicht 
luchtafweergeschut.

24  Thans, 1934, p.142-143: «toen waren de Franschen aangekomen, met de opdracht onze duinenstrook in een 
nood-bolwerk te herscheppen. Nieuwe loopgraven verlengden de oude, nieuwe beton-redouten werden gego-
ten, breedere draadnetten overspanden de duintjes…Na de  loopgrachen werden de schuilplaatsen voor de 
cent vingt longs gegraven – kanonnen met langen loop van twaalf centimeter nuttige doorsnee. Bij middel van 
sierlijke loovertenten, waardoor ze eventjes maar hun spitsen snoet staken, werden de lange jannen behoed 
tegen de zonnesteek. Die verspreide kanonnen hadden driehonderd man bediening; overal in de zandheu-
veltjes werden voor deze laatsten houten schuilplaatsen ingebouwd, ondergrondsche salonnetjes waar ze ’s 
avonds ons bezoek verwachtten.”

25  Leper, p.283
26  Timperman, 2007, p.7 en vlg.
27  Desiere, 2004, p.185 en vlg.
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op 16 augustus werden de wegen overgenomen om in 1975 geasfalteerd te worden. De Woestijnstraat 
bleef tot 1975 een zandweg.

Het bodemgebruik en zijn evolutie
Reeds in de vroegste bronnen duiken aanwijzingen op voor twee vormen van exploitatie, namelijk 
jachtterrein en weiland voor runderteelt. De grafelijke ‘Gros Brief’ uit 118728 vermeldt in de ontvangsten 
van dierlijke producten in de kasselrij Veurne niet minder dan 40 runderen uit het duingebied, wat goed 
is voor ongeveer 1/3 van de totale grafelijke rundveeteelt29. Jammer genoeg worden geen parochies 
vermeld.

Ondanks , of moeten we zeggen mede door, de privatisering vanaf de 2de helft van de 12de eeuw  blijft 
de exploitatie van het duingebied als jachtterrein en veeteelt lange tijd behouden. Blijkens de talrijke 
vondsten van 12de-13de eeuws materiaal is deze veeteelt activiteit vooral in deze periode te situeren
Vermoedelijk gebeurde deze exploitatie op basis van een veepacht (bail à cheptel), waarbij één van 
de partijen aan de andere een hoeveelheid vee toevertrouwd om te voeden en te verzorgen, onder de 
voorwaarden door hen bedongen30. Vermoedelijk betreft het een variante van een veepachtcontract 
(societas). Dergelijke veepachtcontracten kwamen in de Vlaamse Kustvlakte veelvuldig voor31 en ver-
moedelijk hielden zowel de graaf als de Duinenabdij zich aan een dergelijke pachtwijze.
Mogelijk impliceerde deze bedrijfswijze dat een gedeelte van het duin tevens als hooiweide geëxploi-
teerd werd voor de productie van wintervoer32. Het is zelf niet uitgesloten dat ook graanteelt op de duin-
rand voorkwam33. Ook in de duinen van Adinkerke-Ghyvelde zijn hier aanwijzingen voor.
Deze toch vrij dense exploitatie van het gebied kwam vanaf het begin van de 14de eeuw onder druk. In 
de geschreven bronnen vinden we hieromtrent slechts onrechtstreekse aanwijzingen. Hier lijken een 
aantal factoren op elkaar in te spelen zoals ondermeer het fenomeen van de overbegrazing, de vermin-
dering van de economische waarde van het gebied (door de dalende voedselvraag), alsmede geomor-
fologische factoren, zoals de verstuiving en het ontstaan van de paraboolduinen. 
Toch bleef het duingebied, naast zijn rol als jachtgebied, sporadisch als veeweide in gebruik. Enkel bij 
periodes van politieke onrust, zoals de periode van de godsdienstoorlogen – 2de helft 16de eeuw – en de 
periode van de Frans-Spaanse Oorlogen – 2de helft 17de eeuw 34 - verhoogt het risico op overstuiving, 

28  Verhulst & Gysseling, 1962, p.181.
29  Dit aantal wordt bevestigd in de nog bewaarde grafelijke rekeningen van de jaren 1225, 1302 en 1329.
30  Ampe, p.73. Men onderscheidt hierin de gewone veepacht (bail à cheptel simple) waarbij de verpachter (hier 

in casu de graaf) en eigenaar van de veestapel, deze aan de pachter geeft om ze te bewaren, te verzorgen 
en te voeden onder de voorwaarden door beide partijen bedongen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de pachter 
eigenaar wordt van de helft van de vruchten en opbrengsten van de in pacht gegeven dieren (bv. De melk en 
de kalveren). Ofwel heeft men dan de veepacht voor de helft (bail à cheptel à moiti) waarbij de verpachter het 
vee voor bijvoorbeeld 3 à 4 jaar onderbrengt bij de pachter, die het vee verzorgt en voedt en daarna voor de 
helft eigenaar wordt van de veestapel. Zie hierover ook Verhulst, 1975, p.471.

31  Verhulst, 1975, p.474 en Van De Putte & Van de Casteele, 1864-1867, p.285.
32  Dit hooien wordt nog in de 1ste helft van de 19de eeuw vermeld (Champeaux,1939, p.11).
33  Graanteelt kwam in deze periode zeker voor op de zuidelijke rand van de toenmalige duinen van De Panne 

. Ook op de duinen van Nieuwpoort zijn er aanwijzingen voor graanteelt in dezelfde periode (Degryse, 1994, 
p.10. Hier is sprake van een ‘bercquaria in farina’ op het duin Sandeshoved, dus blijkbaar een plaats waar 
graan kon gemalen worden).

34  Een zeldzame getuigenis is de beschrijving van het duingebied door de Veurnse kroniekschrijver Pauwel 
Heinderycx uit 1676, dus in volle periode van de Frans-Spaanse Oorlogen. Hij vermeldt ondermeer het onver-
antwoorde houtrecuperatie: 

Vande duijnen

De Kasselrie van Veurne is een geheel effen land zonder heuvelen ofte bergen, behalvens het land neffens de zee die 
de duijnen genaemd worden alwaer kleene bergskens ofte heuvelen zijn, die de nateure gemaekt heeft iegens het 
doorbreken van het zeewater. Maer den zeeberm, dat is den grooten ouver die langst de zee strekt, is in voorleden 
ende oude tijden geholpen geweest door ‘s menschens handen om te bevryen het doorspoelen van de zee, die dik-
maels met hooge sprynkvloed het land overliep met zeewater. Daerom hebben de inwoonders zeer ernstig geweest 
om die zeeberm tonderhouden en te beplanten met almen en ander groen gewas, waerdoor de zee alsnu ende over 
vele eeuwen aldaer geen schade in de kasselrie en heeft gedaen. Daer zijn straffe plakkaeten gesteld by den prince 
van den lande iegens de gonne die doorens, almen, ende ander wassende goederen zijn weirende van de duijnen 
ende namentlijk van de zeeberm. Maer de plakkaeten worden alsnu luttel ofte niet onderhouden, want alle de arme 
lieden van daer ontrent gaen in de duijnen hun brandhout halen, daer mede zij de duijnen zeer bederven ende hinder 
doen. Zij kappen de doorens af om daer mede vier te maken ende trekken de almen uijt om hunne ovens te heeten. 
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wat dan blijkbaar te wijten is aan een onverantwoorde kapping van duindoorn en het verwijderen van 
duinhalm (voor het stoken van broodovens), beide een onrechtstreeks gevolg van de toenemende ar-
moede in de bovenvermelde periodes.
Te oordelen naar de landschappelijke kenmerken onderging ook het duingebied van Adinkerke-Ghy-
velde deze evolutie. 
Een ander beslissende factor voor het bodemgebruik s de droogmaking van het binnenmeer van de 
Moeren, die vanaf 1619 van start gaat en in 1626 voltooid werd. De drooglegging en de aanleg van de 
diverse afwateringskanalen (Moervaart – Canal des Moëres - richting Duinkerke en het Ringslot) leidde 
tot een algemene verdroging van het duingebied. Toch kunnen we stellen dat dit fenomeen zich pas 
vanaf het begin van de 19de eeuw liet voelen..De Moeren werden immers reeds in 1646 terug onder 
water gezet en de daaropvolgende pogingen ondermeer in 1763-1766 mislukten. Pas in 1802-1811 
kwam een nieuwe en ditmaal definitieve drooglegging tot stand en kunnen we stellen dat de verdroging 
zich duidelijk manifesteerde. Champeaux wijst in dit verband dat men in staat was, voor de eigenlijke 
drooglegging, om tot tweemaal toe per jaar te hooien in dit gebied35

Een ander ingreep, namelijk de realisatie van het kanaal Duinkerke-Veurne (1640-1644) had dan weer 
een vernatting van de zone tussen de nieuw aangelegde vaart en het duingebied voor gevolg, omdat 
dit gebied nu van een vlotte afwatering afgesneden werd met geregelde wateroverlast tot gevolg. Ook 
dit had een invloed op het grondgebruik, al was het maar dat nieuwe woningen of de leef- en bedrijfs-
gebouwen van de nieuwe landbouwbedrijven op de iets drogere strook ten noorden van de Duinen van 
Adinkerke-Ghyvelde werden ingeplant. Toch was dit gebied vanaf de 17de eeuw grotendeels in akker-
land gelegd36.
De verlaagde waterstand met de droogmakerij van De Moeren bood nieuwe mogelijkheden voor zand-
winning. Op de zuidelijke rand grepen talrijke zandwinningen plaats. De meest recente werd uitgevoerd 
in 1971 door een Nederlandse firma tussen de hoeve De Woestijn en het huis Cabourweg 1. Een ou-
dere zandwinning kunnen we situeren bij de Hoeve Sierens37.
De zandwinningen van het Garzebekeveld38 zijn nu visvijvers, waarvan de ene eigendom is van de 
weduwe Markey (aanvraag 1964) en de andere eigendom van de BVBA Florizoone. In 1975 kreeg de 
BVBA Florizoone toelating voor de aanleg van een zandgroeve ten oosten van de Vijverstraat 

Welke almen zijn een soorte van platte biezen die aldaer menigvuldig wassen ende houden het zand gesloten. Die 
geweirt zijnde begind het zand los te liggen ende met de meeste winden vervliegt het op andere plaetsen ende daer 
een velt ofte een panne is, maekt het zand aldaer een nieuwen heuvel ofte berg, doende alzoo groote schade in de 
pannen daer redelijk goed gars staet, bekwaem tot het opvoeden van alderhande soorten van vee. Het is aenmerke-
lijk dat de bergskens, aldaer bekleed ende bestaen met doorens ende almen niet en vergaen nogte en veranderen. 
Maer daer het zand los ligt, vervliegt door den wijndt, ende veranderen jaerlijks. Ende zulke vervliegende bergkens 
ofte heuvelen worden blekkers genaemd, die zomtijden een kwartier mijls lank zijn. Daer en staet geen doorens nog-
te groensel op ende en blijven noijt op eene plaetse. Men heeft onlangs gezien dat het oud klooster vande Duijnen 
geheel met zand overvlogen was, ende aldaer een zeer hoogen ende breeden blekker opstond. Ende alsnu is het 
zand over agt jaeren van daer geheel vervlogen ende men ziet aldaer nog staen hooge meuren van de oude kerke 
ende klooster. Ende door de kwade policie, die in de duijnen over langdeurige tijden onderhouden is geweest, begin-
nen de duijnen hare palen te verbreijden. Ende namentlijk ontrent de kerke van Koksijde, alwaer over 20 jaeren geen 
bergskens ofte weinig kleen heuvelkens plagte te wezen, begind alsnu omringeld te wezen met groote heuvelkens 
van losliggende zand. Ende ten zij dat de inwoonders van aldaer groote neirstigheijd doen om het losliggende zand 
te beplanten met almen ende ander groen, die het zand wederhouden, de kerke en alle de omliggende huyzekens 
zullen in korten tijd overdekt wezen. Insgelijks langst de duijnen van de prochie van Adinkerke begind het zand ook 
zeer te vervliegen op de bijliggende landen.

35 Champeaux, 1933, p.11 :”Elles sont plantées de peupliers et de sapins et étaient, avant les déssèchement plus complet des Moëres, recou- Champeaux, 1933, p.11 :”Elles sont plantées de peupliers et de sapins et étaient, avant les déssèchement plus complet des Moëres, recou-
vertes d’une herbe si abondante qu’on y pouvait faucher deux fois par an.”

36  De kaart van het Groot Moerhof van de hand van de Besaques uit 1645 (fig.8) laat, afgezien van enkele percelen weiland en twee percelen 
elst in hoofdzaak akkerland zien.

37  Vermoedelijk was die nog niet aangebracht tijdens de Eerste Wereldoorlog.
38  Costenobel, p.16 en vgl
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1.�.�.	Onderzoek	van	de	bovengrondse	sporen

1.�.�.1.	Wegeninfrastructuur

Omwille van de relatief droge ondergrond konden wegen op het duin, of beter aan de duinvoet, in 
tegenstelling tot de andere landwegen, het ganse jaar door worden gebruikt. Dit verklaart meteen de 
sterke concentratie aan wegen op de randen van de duinen. Dit was ook het geval voor de Duinen van 
Adinkerke-Ghyvelde. Ze boden namelijk de om vrij comfortabel verbinding tussen de steden Veurne en 
de havenstad Duinkerke en de tussenliggende dorpen. 

De belangrijkste weg vormde de zogenaamde westelijke Burgweg die vanuit de stad Veurne via de hui-
dige) Klokhofstraat en de Burgweg de dorpskern van Adinkerke bereikte. Het verloop van de Burgweg 
binnen de dorpskern laat vermoeden dat de Burgweg via de noordzijde van het duin verder liep - de hui-
dige Veldstraat om zo via de Rue du Lac, de Rue du Meul Houck (Ghyvelde) en de Rue du Zuydcoote 
(D302) en de D79 het duingebied te bereiken.
De reeds vermelde schenkingsakte van 117539 vermeldt nog andere namen van wegen zoals de Mon-
ecweg, die van het Moerhof in oostelijke richting liep en ook de Crucewegh, die zoals de naam zegt, het 
duingebied kruiste en over het gebied heen liep en aldus als de voorloper van de huidige Maerestraat 
fungeerde. Het basiswegennet om het duin lag dus reeds in de 12de eeuw vast.

Het overvloedige kaartmateriaal uit het begin van de 17de eeuw levert bovendien nog andere inlichtingen 
betreffende de wegeninfrastructuur in of op de rand van dit duinengebied. Blijkbaar liep de Burgweg 
althans begin 17de eeuw grotendeels ten zuiden van het duin en niet via de Veldweg ten noorden van 
het duin, dat op de kaarten niet getekend is40. 
De burgweg verloor overigens kort nadien zijn betekenis. Met het graven van het kanaal Veurne-Duin-
kerke ( 1641-1644) werden de jaagpaden bezijden het kanaal volwaardige wegen, waardoor een nieu-
we en kortere verbinding tussen de beide steden tot stand kwam.

Vanaf eind 18de - begin 19de eeuw is de wegen- of padeninfrastructuur binnen of aan de rand van het 
gebied precies te reconstrueren. Het Primitief Kadaster en de Atlas van de Buurtwegen (tot zelf het nog 
altijd niet aangepaste huidige kadaster) laten een netwerk van paden zien, die echter niet als sentier of 
chemin geregistreerd zijn (fig.14-16).
De beide randwegen ondergingen nog voor 1914 of tijdens de Eerste Wereldoorlog belangrijke aanpas-
singen - lees rechttrekkingen – terwijl de dwarswegen verdwenen. In grote trekken kunnen we stellen 
dat beide parallelle wegen tevens meer naar de rand van het gebied werden herlegd. De reden hier-
voor is niet echt duidelijk al is het maar omdat we omtrent het tijdstip van deze aanpassing over geen 
precieze gegevens beschikken. Ofwel kunnen we de ingreep in de sanering van het terrein omstreeks 
1865 plaatsen ofwel dateren de ingrepen van het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dit laatste lijkt het 
meest waarschijnlijk. Het feit dat de aanleg ervan een militaire aangelegenheid zou kunnen geweest 
zijn, die dan nog tijdens de oorlog is uitgevoerd, biedt een mogelijke verklaring waarom deze wegen 
(nog steeds) niet kadastraal werden geregistreerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam ook de Cen-
trale dreef vanuit de Zandstraat tot stand.

Van het padennet uit de 19de eeuw zijn nauwelijks sporen te ontwaren. Enkele gedeelten zijn nog te her-
kennen op de luchtfoto’s van 1914-18 en ook op het terrein zijn sporen bewaard gebleven. Wel blijken 
tussen de vroegste kadasterkaarten en vermelde foto’s belangrijke nieuwe wegen aangelegd, die dan 
vermoedelijk te maken hebben met de uitbouw van het kasteeldomein. Zo is de onverharde weg, die 
nu nog het terrein doorsnijdt, in deze periode aangelegd evenals de weg vanuit de Veldstraat richting 
kasteeldomein. 

39  Van De Putte & Van De Casteele, 1864-1867, p.164
40  Bevestigd door de 19de eeuwse Franse kadasterkaarten van Ghyvelde. Deze van 1864 laat zien dat enkel de 

zuidelijke weg verbinding geeft met het dorp Ghyvelde.
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Veldstraat (Burgweg). 
De weg ten noorden van het duingebied, maakte deel uit van de westelijke Burgweg vanuit Veurne 
richting Duinkerke. Deze weg had tot de Franse Revolutie ook een apart juridisch statuut, in die zin 
dat iedereen zich hier vrij kon bewegen op weg naar de kasselrijrechtbank (Vierschaar) in Veurne. De 
zandweg had oorspronkelijk een sterk kronkelend verloop. De rechtgetrokken weg - voor of waar-
schijnlijker tijdens de oorlog 1914-1918 – werd aangelegd op de perceelsgrenzen. Het was een steen-
slagweg, die pas in 1964 geasfalteerd werd, gelijktijdig trouwens met de Maerestraat.
Van de oude Burgweg zijn geen sporen te bekennen. De aanleg van de noordelijke loopgraaf (zie ver-
der) wiste nagenoeg alle sporen uit.

Cabourweg 
De Cabourweg dateert mogelijk van juist voor, maar meer waarschijnlijk van tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. De Cabourweg is een private weg. Een poging tot overname van de gemeente stuitte op een 
njet van de IWVA. De weg was oorspronkelijk niet verhard. Op 16 augustus 1972 wordt dit een weg voor 
plaatselijk verkeer. In 1976 is de bestaande steenslagverharding schoongemaakt en aangevuld met 
KWS en dit over een lengte van 593 m vanaf de Moersteenweg. De rest van de weg bleef onverhard.

Maerestraat (Cruceweg) 
Deze weg dwarst het duin ter hoogte van de Belgisch/Franse grens. De weg wordt al in 1175 vermeld 
als ‘Crucewech’ (of de weg, die het duingebied kruist of dwarst) in een bevestigingsakte van Filips van 
de Elzas41. Deze weg verbond de gronden van het Groot Moerhof, die zich aan de beide zijden van 
het duin uitstrekte. Parallel met de weg liep tot de periode van de drooglegging van de Moeren een 
waterloop. Opmerkelijk is dat deze weg niet getekend staat op de kaart van het Groot Moerhof uit 1645 
(fig.8), noch op de Ferrariskaart (fig.13 ), noch op de eerste kadastrale documenten en dit zowel van 
Franse als Belgische zijde. Hier kunnen diverse redenen aangehaald. De weg was tot en met de Franse 
Revolutie infeite een privéweg. Bovendien kan ook het paraboolduin, die we op de DHM-kaart kunnen 
onderscheiden, de weg tijdelijk onbruikbaar hebben gemaakt.
De huidige kadasterkaart legt de weg foutief op de grens. In werkelijkheid loopt de huidige weg wel 
degelijk op Belgisch grondgebied gemiddeld 50 m parallel met de grens Deze weg is in 1964 met KWS-
verharding voorzien; in 1976 volgden bestrijkingswerken.

De centrale oost-westlopende binnenweg, partim oost (fig.38)
Deze binnenweg verbond het kasteeldomein met de oostelijke toegang. De weg is niet aangeduid op 
de kadasterdocumenten, noch op de militaire kaarten, maar was zeker al aangelegd voor de militaire in-
name vanaf 1915. Vermoedelijk vormt het dan ook de oostelijke toegangsweg tot het kasteel. Deze weg 
volgt de lagere gedeelten van het duingebied, wat meteen zijn kronkelend verloop verklaart. Er traden in 
de loop van de jaren wel enkele wijzigingen in het tracé op. Zo had het meest oostelijke gedeelte tijdens 
de Eerste Wereldoorlog een iets zuidelijker verloop. Dit gedeelte is nog in het terrein aan te duiden.

De noordelijke dienstweg vormt de werkweg bezijden de boorputten. Deze weg werd zeker voor of ten 
laatste in 1948 ( de weg is te zien op een luchtfoto van 1948) vrij compromisloos aangelegd, waardoor 
zeker in het meer oostelijke gedeelte belangrijke nivelleringen zijn uitgevoerd. Mogelijk is de weg reeds 
kort na de overname door de geallieerden aangelegd. De inplanting van een geschutstelling voor de 
belegering van Duinkerke en het voorkomen van een mitrailleursnest op het kruispunt met de centrale 
dreef wijzen in die richting. Uitsluitsel is er echter nog niet.

De centrale oost-westlopende binnenweg, partim west
Deze weg, die de eerste landbouwuitbating, op de plaats van het latere kasteel, verbond met de zuid-
oostelijke hoek van het terrein, is reeds aangeduid op het Primitieve Kadaster en bleef tot na de Tweede 
Wereldoorlog in gebruik (luchtfoto 1948). Het was de oudste oostwestlopende weg in dit gebied. De weg 
is nu gedeeltelijk ingenomen door de Zuidelijke dienstweg.

De zuidelijke oost-westlopende randweg (Monecweg). 
Het restant van de oude Monecweg is nu nog in het terrein waarneembaar. De weg is aangeduid op 

41  Van De Putte & Van De Casteele, 1864-1867, p.164.
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de Ferrariskaart, op het Primitief Kadaster en op de militaire kaarten tot het Interbellum. Vermoedelijk 
met de Eerste Wereldoorlog is de weg door de nieuwe meer zuidelijk lopende Cabourweg vervangen. 
In tegenstelling tot de noordelijke randweg van de Burgweg blijft deze oude weg op het terrein zicht-
baar.

1.�.�.�.	Het	kasteel	Cabour

Het kasteel Cabour, opgetrokken in 1906, werd in de zomer van 1969 gesloopt. Van het kasteel ken-
nen we diverse fotografische opnames (fig.39 en 40). Planmateriaal ontbreekt vooralsnog  alhoewel we 
kunnen aannemen dat in het (versnipperde) archief van de familie Cabour nog materiaal kan steken. 
De kadastrale mutatie van 1906 heeft de afmetingen van de plattegrond op. Hieruit blijkt dat het kasteel 
een T-vormig grondplan had met basisafmetingen van 10,3 op 24,5 m42 met een vierkante traptoren in 
de noordwestelijke binnenhoek van de samenkomst van de beide vleugels. Vermoedelijk gebeurde de 
sloop vrij grondig en zijn in de ondergrond nog enkel de opstaande keldermuren en enkele verharde 
paden bewaard. De ruime kelders zijn zeker gedicht: het betrof immers halfondergrondse kelders, die 
gedeeltelijk in de grond, gedeeltelijk boven de grond uitstaken43. Niettemin zijn om en bij het kasteel een 
aantal resten van bouwwerken bewaard gebleven (zie verder). 

Bij het kasteel hoorde een ruime vijver, die in aanleg blijkbaar L-vormig was (fig;foto cabourluchtopnam 
1915) Deze ondiepe waterplas met zachte aflopende oevers slibde geleidelijk dicht (luchtfoto 1948) en 
werd in 1985 verder uitgegraven zodat een vierzijdige vijver ontstond met een eilandje in het midden44.
Bij het kasteel lag een rozentuin (fig;foto cabourluchtopnam 1915, 2)en een aantal percelen voor groen-
tenteelt. Deze werden aangelegd op genivelleerde terreinen (fig ), die tijdens de Eerste Wereldoorlog 
nog werden uitgebreid voor de bevoorrading van het hospitaal.

Foto. De oostelijke toegangsweg tot het 
kasteel. Prentkaart verzameling Norbert 
Desiere.

Foto. Het kasteel Cabour vanuit het noor-
den. Foto verzameling Norbert Desiere.

42  Bemerk dat de het kadastrale minuutplan het kasteel in spiegelbeeld weergeeft met de dwarse vleugel in het 
oosten in plaats van in het westen.

43  Dit is duidelijk te zien op het fotomateriaal van het kasteel.
44  Desiere, 2004, p. 154.
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Foto. Het kasteel Cabour vanuit het zuiden. Foto verzameling Norbert Desiere.

Foto. Detail van de luchtfoto 1918 met in het rood 
de projectie van het kasteel volgens de kadas-
terkaart van begin 20ste eeuw. In het groen zijn 
ten westen van het kasteel enkele tuinpercelen 
aangeduid. Blijkbaar is dit areaal in stroken vri-
jgemaakt (en genivelleerd ?) en dan beplant. 
Andere stroken zijn door akkertjes ingenomen. 
De innname is wellicht uit de kasteelfase. De ak-
kertjes zijn mogelijk 1914-1918 (voedselvoorzie-
ning).

1.�.�.�.	De	verdedigingswerken	uit	de	Eerste	Wereldoorlog

De goed bewaarde resten van een verdedigingstructuur uit de Eerste Wereldoorlog vormden de verras-
sing van het onderzoek. Uit de bronnen weten we dat het terrein vanaf 1915 als militair hospitaal werd 
ingericht. Mogelijk had het terrein toen reeds een militaire betekenis als artilleriestelling. Uit de geschre-
ven bronnen weten we dat het terrein in diverse fasen werd versterkt en dit zowel door Belgische als 
Franse troepen. De laatste ingrepen van het voorjaar 1918 zijn nog het best gekend niet alleen door 
enkele vermeldingen maar tevens door de beschikbare luchtfoto’s. 
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De (zeldzame) verticale en schuine luchtfoto’s genomen tijdens de Grote Oorlog (fig.35, 41 en 42) vor-
men hier de belangrijkste bron45. De verticale luchtopnames geven de toestand weer in de zomer van 
1918 en tonen m.a.w. het eindresultaat van de diverse ingrepen. Ze laten meteen toe de ingrepen uit 
14-18 te onderscheiden van de later uitgevoerde werken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De veldpros-
pectie greep plaats in een voortdurende interactie met de studie van deze luchtfoto’s.46.
Dit onderzoek  bracht aan het licht dat de aardewerken van de verdedigingstructuren, het loopgravens-
telsel en kanonstellingen nagenoeg intact bewaard bleven. 
Van de uitbouw van de versterkingen van Cabour kennen we enkele zeldzame beschrijvingen47.
 
Het loopgravenstelsel
Het loopgravenstelsel, gesitueerd in het areaal ten oosten van de centrale dreef, is opgebouwd uit ver-
schillende linies, die als het ware een grote driehoek vormen, waarvan één van de zijden de noordelijke 
grens van het duingebied volgt en de twee andere in een punt ongeveer een 200 m ten oosten van de 
centrale toegang samenkomen. Door dit geheel loopt een dwarse verbindingsloopgraaf tot in het mid-
den van de oostelijke linie.

Bij de aanleg is deels op het terrein ingespeeld door gebruik te maken van de hogere zandkoppen. Waar 
dit hoge reliëf ontbrak, werd een zanddam aangelegd met zand uit de nivellering van het voorliggende 
terrein. De belangrijkste tracés vertonen een getand verloop.

De noordelijke linie volgt als het ware de eerste kopjesduinen evenwijdig met de Veldstraat. In het 
meest oostelijke deel is deze linie uitgewerkt als een getande loopgraaf uitgewerkt (fig.92 en 93) en 
aangebracht op een kunstmatig opgehoogd duin. De zone ten noorden – zijde Veldstraat – werd hier-
toe genivelleerd en afgelaagd. Naar het westen toe werd terug ingespeeld op het bestaande reliëf met 
ringloopgraven op de hoge duintjes. De loopgraaf is gerealiseerd tot in de omgeving van de noordelijke 
toegang tot het domein.

De oostelijke loopgraaf loopt noord-zuid dwars over het terrein. Hierbij werd ingespeeld op het bestaande 
duinreliëf, waarbij de loopgraven in de hoge gedeelten van de duinkammen als het ware ontdubbelen. 
Dit gebruik maken van het bestaande reliëf verklaart meteen het eerder grillige verloop. Deze loopgraaf 
is op drie plaatsen voorzien van schuilbunkers , die als het ware over de loopgraaf zijn gebouwd. Ze 
zijn opgetrokken uit een gele baksteen van 22/22,5 x 10/10,7 x 6,5/7 cm en voorzien van een betondak, 
die in een volgende fase ( maart 1918?) versterkt werd met een 60 cm dikke betonplaat (fig.67 – 69 
en fig cabourtek1). De drie schuilbunkers zijn ingeplant op de uiteinden en in het midden van de linie 
op ongeveer 150m van elkaar. Deze bunkers werden vermoedelijk na de Tweede Wereldoorlog terug 
onder zand gebracht en daardoor ontoegankelijk gemaakt. Deze constructies zijn typologisch uniek en 
verdienen een nader onderzoek.

Voor deze linie lagen een tweetal prikkeldraadversperringen. Ze tekenen zich af als een rechtlijnige 
genivelleerde zone van omtrent 10 m breed. De eerste versperring volgt de linie via een zigzag-verloop. 

45  Er moeten er duidelijk meer zijn geweest. Zo zijn de Duitse spionagefoto’s nog steeds niet opgedoken, alhoe-
wel die er ongetwijfeld geweest zijn. Mogelijk belandde ook deze foto’s in de Russische archieven…

46  Met dank aan Guido Mahieu voor de begeleiding en de kritische opmerkingen.
47  Ondermeer door H.Thans, 1934, p.77 en vlg, die het gebied begin 1917 als volgt beschrijft.: “Op Belgischen 

grond vindt men er schraal gras en jonge plantsoenen. Op Franschen bodem heeten deze oude duintjes “Pa-
lestina”, en dragen, tot tegen Ghyvelde, groepen parasol- en zeepijnboomen. Het noordelijk deel van dit eigen-
aardig heuvellandje, dat als een wit-en-groen eialnd moest op-ruggen uit de primitieve moeren, was sinds lang 
in staat van verdediging gebracht. Door bosch en duingras kronkelden keurige loopgraven van beton- naar 
betonschansen, in immers weer sukelde de wandelaar in breede prikdraadwebben tusschen heesters en stam-
men gespannen. Hier vielen immers samen de uiterste lijn van ons zwaarste geschut, en de meest vooruitge-
schoven verdedigingswerken van Duinkerken; in menig boschje stonden verscholen de vertikale vuurmonden 
van Fransch, Engelsch en Belgisch anti-vliegtuig-verweer.

In lateren tijd was daar een ploeg grondwerkers verschenen. Ze hadden de grillige zandterpen platgelegd, langs 
rechte lijnen, rijen blauw-grauwe barakken opgetimmerd. Rond de roode baksteenen villa waren, niet heel 
sierlijk, niet heel ordelijk, gebouwtjes en keten voor personeel en algemeene diensten opgerezen. Dàt houten 
dorp was nu het krijgshospitaal Cabour.”
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Een tweede versperring is rechtlijnig uitgewerkt en ligt ongeveer een 100 m ten oosten van de loop-
graaf.

De westelijke linie loopt een 200m ten oosten en parallel aan de centrale dreef. Deze getande loopgraaf 
is aangelegd in een deels kunstmatig opgehoogd terrein, opgebouwd met zand uit de nivellering van het 
terrein ten oosten. De linie was aan de frontzijde uitgerust met een prikkeldraadversperring, waarvan de 
10m brede geëffende strook nu nog in het terrein te volgen is (fig.91). Plaatselijk was aan de voet van de 
opgehoogde wal een spitsgracht uitgegraven tussen de loopgraaf en de prikkeldraadversperring. Deze 
constructie was voorzien van een redant, die op zijn beurt door een prikkeldraadversperring beschermd 
was. Op deze loopgraaf zijn geen bunkerresten aangetroffen.

In de verdedigingsstructuur komen nog een aantal rechtlijnige structuren voor, die we voorlopig als 
prikkeldraadversperringen interpreteren. Deze structuren van ongeveer 10 m breed en zijn deels uit-
gegraven, deels aan één van de zijden van een 0.5 m hoge rand voorzien. Een eerste loopt van de 
zuidwestelijke hoek van het stelsel naar het midden van de noordelijke linie. Een tweede verbindt al het 
ware de westelijke en oostelijke linie48.

De verdedigingswerken ten westen van de centrale dreef zijn minder complex. Ook hier zijn de struc-
turen bewaard gebleven49. Ze situeren zich in de zone bezuiden het hospitaal en op de zuidelijke rand 
van het duingebied. We kunnen een loopgraaf onderscheiden evenwijdig aan de zuidelijke duinrand met 
daarachter een complex van zigzag-grachten en genivelleerde stroken.
Ter hoogte van de Hoeve Sierens is een dwarse loopgraaf gesitueerd, die de Cabourweg met de wes-
telijke toegangsdreef tot het kasteen verbindt. Het is een getande loopgraaf, die zich nog duidelijk in het 
terrein aftekend (fig.loopgraafSierens)

De loopgraaf, een 100 m evenwijdig met de centrale dreef hoort waarschijnlijk bij het bunkercomplex 
van de Tweede Wereldoorlog (zie verder).

Figuur 23. Cabourduinen. Grondplan van de bun-
kers van de oostelijke loopgraaf (tekening Johan 
Termote).

48  Ook op Frans grondgebied zijn een aantal van deze rechtlijnige prikkeldraadstroken bewaard gebleven. Hier 
lopen ze diagonaal over de volledige breedte van het terrein.

49   Weliswaar met de bijkomende moeilijkheden dat het terrein bij de prospectie nog niet begraasd of gemaaid 
was, waardoor de sporen zich minder duidelijk aftekende.
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Foto’s. De sporen van het loopgravenstelsel uit de eerste wereldoorlog zijn nog zeer talrijk in de fos-
siele duinen aanwezig, zowel in het Cabourdomein op Belgisch grondgebied als te Ghyvelde op Frans 
grondgebied. Luchtfoto’s tonen details van de ligging van de loopgraven, de prikkeldraadzones, gaaf 
gebleven en verstoorde bodems, bomkraters, bunkers, etc. (foto’s Misjel Decleer, zomer 2007).  
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Foto. Cabourduinen. Oostelijke verdedigingslinie WOI. Ingegraven schuilbunker.
foto Johan Termote, 2007

Foto. Cabourduinen. Oostelijke verdedigingslinie WOI. Ingegraven verdedigingslinie. 
foto Johan Termote, 2007
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Foto. Cabourduinen. Oostelijke verdedigingslinie WOI. Ingang schuilbunker. 
foto Johan Termote, 2007

Foto. Cabourduinen. Oostelijke verdedigingslinie uit WOI. 
Loopgraven. Bemerk de Eikvarenpopulatie op de wand. Foto Johan Termote, 2007.
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Foto. Cabourduinen. Oostelijke verdedigingslinie uit WOI. Loopgraven. foto Johan Termote, 2007.
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Foto. Cabourduinen. Oostelijke verdedigingslinie uit WOI. Loopgraven. Foto Johan Termote, 2007.

Foto. Cabourduinen. Westelijke verdedigingslinie WOI. Loopgraven. Foto Johan Termote, 2007.
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Foto. Cabourduinen. Verdedigingsstructuren Eerste Wereldoorlog. Tandvormige loopgraaf op de ooste-
lijke hoek van de noordelijke loopgravenlinie. Foto Johan Termote, 2007.

Foto. Cabourduinen. Verdedigingsstructuren Eerste Wereldoorlog. Tandvormige loopgraaf op de ooste-
lijke hoek van de noordelijke loopgravenlinie. Foto Johan Termote, 2007.
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Foto. Cabourduinen. Verbindingsloopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog. Genivelleerde zone voor de prik-
keldraadversperring. Foto Johan Termote, 2007.

De kanonstellingen
De uiterste Belgische artillerielijn richting front was gesitueerd op het domein Cabour. Het werd dan 
ook geregeld als artilleriestelling gebruikt. Hiervan is trouwens fotomateriaal bewaard gebleven50. In het 
terrein zijn nog talrijke kanonstellingen bewaard gebleven. De kanonstellingen tekenen zich af als een 
kratervormige ronde of licht ovale uitgravingen meestal met een onderbreking in de westelijke wand. 
Deze kuilen zijn op lijnen geordend. 
Voorlopig onderscheiden we een drietal van deze complexen (overzichtskaart). De meest westelijke is 
ingeplant op de uitstuivingszone achter het paraboolduin in de noordwestelijke hoek van het domein.
Een tweede met een rij van drie of vier stellingen zijn aangelegd op een noord-zuidlopende lijn. De 
derde reeks geschutstellingen zijn aangelegd in het kopjesduinlandschap in de zuidoosthoek van het 
domein. Het bestaat uit een twee haaks op elkaar geplaatste lijnen (fig.45 en 46).
Een precieze datering is vooralsnog niet mogelijk. Uit de getuigenis van Thans weten we dat de Fran-
sen begin 1918 een reeks 120 mm-kanonnen plaatsten51 samen met commandoposten en onderkomen 
voor de soldaten.

50  Desiere, 2004, p.36, foto nr.1.
51  Thans, 1934, p.142-143: « …Na de loopgraven, werden de schuilplaatsen voor de cent vingt longs gegraven 

– kanonnen met langen loop van twaalf centimeter nuttige doorsnee. Bij middel van sierlijke loovertenten, 
waardoor ze eventjes maar hun spitsen snoet staken, werden de lange jannen behoed tegen de zonnesteek. 
Die verspreide kanonnen hadden driehonderd man bediening; overal in de zandheuveltjes werden voor deze 
laatsten houten schuilplaatsen ingebouwd, ondergrondsche salonnetjes waar ze ’s avonds ons bezoek ver-
wachtten.”
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Foto. Cabourduinen. Resten van een geschutsstelling uit de Eerste Wereldoorlog ten noorden van de 
hoeve Cabourweg 2. Foto Johan Termote, 2007.

Foto. Cabourduinen. Resten van een geschutsstelling uit de Eerste Wereldoorlog ten noorden van de 
hoeve Cabourweg 2. Foto Johan Termote, 2007.



���w v i  |  a p r i l  ‘ 0 8  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n

Het militair hospitaal 
Rond het kasteel werd een volledig militair chirurgisch hospitaal opgetrokken in slechts 28 dagen. Het 
geheel werd op 26 april 1915 in gebruik genomen. Het hospitaal bestond uit 19 paviljoenen voor de 
gekwetsten met een capaciteit van 500 bedden en 3 paviljoenen voor het verplegend personeel. De 
paviljoenen werden geplaatst op betonnen blokken of bakstenen op zo’n 20 cm van het maaiveld. Het 
paviljoen van het jachtverblijf, de enige vaste constructie, werd ingericht als operatiekwartier52.
Via het fotomateriaal (cabourluchtopname1915) kunnen we de locatie van de paviljoenen en gebouwen 
bepalen: 11 paviljoenen op een oostwest georiënteerde rij53, 2 rijen van 3 ten oosten van de vijver, 3 
paviljoenen in lengterichting ten oosten van de rij met 11 paviljoenen, waarvan één als kapel werd inge-
richt, 2 ten oosten van het kasteel, 2 ten westen van het kasteel en 3 paviljoenen ten noordoosten het 
kasteel. Na verloop van tijd is de zone ten zuidoosten van de paviljoenen plat gestoken voor de bouw 
van nieuwe paviljoenen (luchtfoto fig.41), die echter nooit werden gerealiseerd. 
Ook langs het verlengde van de centrale toegangsweg, ten zuiden van de Cabourweg waren een 3-tal 
paviljoenen opgericht. Hun functie konden we voorlopig niet achterhalen.
De barakken van het veldhospitaal stonden nog ter plaatse toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De 
drie paviljoenen ten noordoosten van het kasteel overleefden de Tweede Wereldoorlog . Van deze 
laatste constructies resten nu nog enkele bakstenen muren en putten. 
Na de oorlog bracht men enkele van de barakken over naar de basis van Koksijde (nu gesloopt). Een 
ervan diende als noodkerk op de wijk Sint-Jan bij de Oosthoek in De Panne (ingang Houtsaegerduinen). 
Ook deze constructie is intussen verdwenen, maar het gabarit van de nieuwe kerk herinnert nog aan 
de barak.
Ook van het veldhospitaal zijn enkele onderdelen bewaard gebleven. 

Foto. Hospitaal Cabour, schuine luchtopname uit 1915. 

1. Kasteel Cabour
2. Rozentuin
3. Paviljoenen
4. Kapel

52  Desiere, 2004, p. 27.
53  Op de luchtfoto van 1915 staan nog maar 10 paviljoenen.
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5. Groententuin
6. Kasteelvijver
7. Noordelijke toegangsweg

Foto. Hospitaal Cabour met duinen 
ten westen (o.m. Franse zone), 13 
juli 1918, verticale luchtopname 
door adjudant Boddaert en luitenant 
de Mathelin vanop 5000 m hoogte.

Foto. Hospitaal Cabour met duinen ten oos-
ten, 13 juli 1918, verticale luchtopname door 
adjudant Boddaert en luitenant de Mathelin 
vanop 5000 m hoogte.
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Foto x. Detail uit de luchtfoto van het hospitaal Cabour met duinen ten oosten, 13 juli 1918, verticale 
luchtopname door adjudant Boddaert en luitenant de Mathelin vanop 5000 m hoogte. Deze foto werd 
bewerkt om het reliëf te versterken.

Foto. Het militair hospitaal van Cabour vanuit 
het zuiden. Vooraan de kasteelvijver. Verza-
meling Norbert Desiere.

Foto. Het militair hospitaal van Cabour vanuit 
het zuiden. Vooraan de kasteelvijver. Verza-
meling Norbert Desiere.

Foto. Militair hospitaal Cabour. Bezinkingsput 
of latrine (?) van een van de barakken. Foto 
Johan Termote, winter 2006- 2007.
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Het wachthuisje (fig.60, 61 en 62) )
Deze constructie is gelegen oost van de noordelijke toegang van het kasteeldomein. Deze ingang vorm-
de tijdens de Eerste Wereldoorlog de hoofdtoegang van het kasteel die via de Veldstraat verbinding gaf 
met de Franse sector over de grens.
Het wachthuis is opgebouwd uit een nagenoeg vierkante ruimte ( 1,93 m breed en 2,35 m diep), over-
dekt met een tongewelf van 33 cm dikte. De muren rondom hebben een dikte van 47 cm. Dit geheel 
werd in een latere fase ingekapseld met losse onregelmatige stukken natuursteen (recuperatie?). Voor 
de toegang kwamen twee steunmuurtjes van geel-roze baksteen van 22,5/23 x 10/11 x 6,5 cm (10 la-
gen: 82 cm).

Foto. Cabourduinen. Wachtpost aan de noordelijke toegangsweg tot het kasteel. Ingang. 
foto Johan Termote, 2007

Foto. Cabourduinen. 
Wachtpost aan de 
noordelijke toegangs-
weg tot het kasteel. 
Zijaanzicht. Foto Jo-
han Termote, 2007.
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Foto. Wachtpost aan de noordelijke toegangsweg tot het kasteel. Interieur. Foto Johan Termote, 2007.

Kelderruimte van een constructie opgetrokken ten zuiden van het kasteel (fig. 85-86 en fig.cabour-
tek 2.3)

Deze kelderruimte van binnenwerks 12,85 op 3,95 m bezit twee toegangen, één in de westelijke en één 
in de noordelijke muur. Het geheel is opgetrokken met een rood-roze baksteen van 20 x 10 x 6, 5 cm (10 
lagen: 81 cm) gemetst met mortel. Het verband is zondermeer slordig – er is een afwisseling van streken 
en koppen. De binnenzijde is niet gevoegd in de muur zijn ventilatieopeningen gemaakt op basis van 
keramieken afvoerpijpen. De onverzorgde bouwtechniek met niet gevoegde bakstenen wijst eerder op 
een geïmproviseerde constructie, waarvan de functie voorlopig niet achterhaald werd.
Mogelijk is deze constructie in verband te brengen met de aanbouw, die tijdens de Eerste Wereldoorlog 
tegen de zuidgevel van het kasteel was gerealiseerd54.

Foto. Cabourduinen. 
Kelderruimte (func-
tie?) ten zuiden van 
het kasteel. Algemeen 
beeld. Foto Johan 
Termote, 2007.

54  Desiere, 2004, p.25
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Foto. Cabourduinen. Kelderruimte ten zuiden van het kasteel. Detail muurwerk. 
foto Johan Termote, 2007

Twee schuilbunkers respectievelijk ten oosten en ten zuiden van het kasteel (fig.70-72 en fig.ca-
bourtek 2.1))

Beide bunkers tonen eenzelfde opbouw, zijn opgetrokken met dezelfde materialen en behoren dus tot 
eenzelfde bouwfase. Enkel de lengte verschilt.
Deze ruime bovengrondse rechthoekige bunkers bezitten twee diagonaal tegenover elkaar liggende 
binnenwaarts gerichte toegangsblokken. Als bouwmateriaal is een kleine rode baksteen van 18 x 8,5 x 
5 cm aangewend in een perfect kruisverband (10 lagen: 60,5 cm). Boven de ingangspartijen en op het 
segmentbooggewelf is een met fijn kiezelbeton versterkte afdekking aangebracht. Er zijn telkens twee 
verluchtingsgaten voorzien. 
De noordelijke bunker ligt vrij, maar is overwoekerd met diepwortelende planten en bomen. De zuide-
lijke bunker is vermoedelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog onder zand gebracht en uitgerust met een 
nooduitgang, geschrankt door twee steunmuurtjes. Dezebunker  is,slechts 10,5 m lang en werd  nadien 
gebruikt als opslagruimte voor de kolonie van de Post, wat meteen het voorkomen van elektrische lei-
dingen verklaart (fig.73).
Figuur 24. Cabourduinen. Grondplan van de constructies op de kasteelsite (tekening Johan Termote).
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Foto. Militair hospitaal Cabour. Schuilbunker ten oosten van het kasteel. Zicht vanuit het noorden. Foto 
Johan Termote, 2007.

Foto. Militair hospitaal Cabour. Schuilbunker ten oosten van het kasteel. Zicht vanuit het westen. Foto 
Johan Termote, 2007.
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Foto. Militair hospitaal Cabour. Schuilbunker ten oosten van het kasteel. Zuidelijke ingang. Foto Johan 
Termote, 2007.

Foto. Militair hospitaal Cabour. Schuilbunker ten zuiden van het kasteel. Interieur. Er staat een halve 
meter (ingesijpeld regen)water in de bunker. Foto Johan Termote, voorjaar 2007.
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eveneens uit de Eerste Wereldoorlog resten een aantal constructies waarvan de functie evenwel 
nog niet duidelijk is. Eén ervan ligt aan de zuidzijde van de toegangsweg en is opgebouwd uit twee 
evenwijdige bakstenen muren van 75 cm hoog, waartussen een betonvloer van de typische fijne 
kiezelbeton (fig.77 en fig.cabourtek 2.2)).

Foto. Militair hospitaal Cabour. Niet geïdentificeerde constructie uit de Eerste Wereldoorlog. 
foto Johan Termote, 2007

Daarnaast zijn er op het terrein enkele schuilbunkers bewaard gebleven. Een ervan ligt nog bij de ge-
bouwen van de waterwinning (foto’s x en x fig.74-75)

Foto. Cabourduinen. Schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog. Foto Johan Termote, 2007.
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Foto. Cabourduinen. Schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog. Ingangspartij. 
foto Johan Termote, 2007

De waterwinning55

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd door de Britse troepen in de voorbereiding van de Passendale-of-
fensief een beperkte drinkwaterwinning aangelegd in het domein Cabour. De verdere uitbouw gebeurde 
door  de Belgische troepen onder de leiding van majoor Van Meenen. Bedoeling was de waterbevoor-
rading niet alleen van het krijgshospitaal maar eveneens van het Belgisch hoofdkwartier van Houtem 
te verzekeren.
Na de oorlog nam het Ministerie van Binnenlandse Zaken de installaties en de distributie over en breid-
de deze uit tot de omliggende gemeenten. In 1920 werden de installaties overgedragen aan het Konink-
lijk Hoogcommissariaat van de Kust. Zij vulden de drainagesleuven op het terrein aan met een 10-tal 
boorputten van het Nortontype. 
Op 24 december 1924 stichtten de gemeenten Adinkerke, De Panne, Veurne, Oostduinkerke en Nieuw-
poort de “Tussengemeentelijke Maatschappij van Veurne-Ambacht voor Waterbedeeling” 
In 1928 wordt een eerste gedeelte van het cabourdomein – 5 ha 45 a en 13 ca – met gebouwen en 
installaties door de maatschapij opgekocht. Op 19 mei 1928 valt de beslissing voor de bouw van een 
zuigput en een pompstation (het nog bestaande pompstation). De werken werden uitgevoerd door de 
firma Ateliers de Construction d’Ensival. In 1930 wijzigde de naam van de maatschappij in “Intercom-
munale Waterleiding Maatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA)

Binnen het Cabourdomein bleven de eerste  constructies uitde beginperiode van de waterwinning be-
waard. Ze zijn aangelegd door het Belgisch leger vermoedelijk vanaf 1917. Het geheel omvatte en 
pompinstallatie en twee ronde bakstenen collectorputten (fig. 63-66). De eerste put is gelegen iets ten 
zuiden van de noordelijke dienstweg en meet 10 m diameter. Deze waterput dateert blijkbaar uit de win-
ter van 1917-1918 (fig.cabour-R-O6). De cilindervormige put is opgetrokken in een rozerode baksteen 
van 20,5/21 x 10 x 7/6 cm (10 lagen = 83 cm) in een onregelmatig kruisverband. De dikte van de wand 
bedraagt 58 cm.

55  Desiere, 2004, p.57 en vlg. en p.159 en vlg. Deze gegevens werden aangevuld met fotomateriaal.
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Een kleinere put met een diameter van 4 m is gelegen bij de oostelijke toegangsweg en is opgetrok-
ken met een iets kleinere baksteen van 20,2 x 9,5 x 6 cm. De dikte van de muur bedraagt 45 m. Uit 
het fotomateriaal kunnen we de opbouw achterhalen. Deze bestaat uit een betonring, vermoedelijk op 
ingeheide palen, waarop een baksteenmuur voorzien van steekboognissen, waarvan de vulling uit grote 
losse bakstenen bestond.
Het huidige museumgebouw gaat in kern tot het oorspronkelijke pompgebouw terug (fig. cabour-R-O1 
en 02).

Het eigenlijke pompgebuw toont een langbouw van één bouwlaag hoog en 6 traveeën lang. In de 
meest noordelijke travee was de stoommachine (met schoorsteen) ondergebracht. Deze kern is verder 
verbouwd en aangepast: in een eerste fase werd het machinegedeelte herbouwd (fig.DSC003) en in 
een tweede fase verhoogd (vergelijk fig.cabour R-O-01 met DSC-1002). Als bouwmateriaal voor het 
machinegedeelte werd een rode baksteen van 21/21,5 x ,5/10 x 6/,5 cm (10 lagen = 79 cm) gebruikt, 
aangebracht in een kruisverband.
Ook de conciergewoning lijkt, te oordelen naar het materiaalgebruik, in de periode kort na de Eerste 
Wereldoorlog opgetrokken (fig. ).
Bij de pompinstallatie hoorde ook een schuilbunker (fig.74-75). Deze bunker meet binnenwerks 2,85 op 
5,3 m. de onderbouw van de gevels is tot op 80 cm hoogte vervaardigd uit een geelrode handgevormde 
baksteen van 21,5 x 9,5 x 6,5 cm (10 lagen = 81,5 cm). Hierop is een betonnen tongewelf aangebracht. 
De gewelfdikte bedraagt ca. 65 cm.

Foto. Pompstation voor waterwinning, vermmoedelijk winter 1917-1918. 
de foto genomen vanuit het zuidoosten.
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Foto. Pompstation/Museum, huidige toestand. De foto is genomen van op de schuilbunker.
foto Johan Termote, 2007

Foto. Pompstation voor de waterwinning, 
vermoedelijk winter 1917-1918. 
foto genomen vanuit het zuidwesten.

Foto. Bouw van de ronde waterput (nu 
bij de noordelijke dienstwag) tijdens de 
winter van 1917-1918.
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Foto. Cabourduinen. Waterput bij de noordelijke dienstweg, gebouwd in de winter van 1917-1918: hui-
dige toestand. Foto Johan Termote, 2007.

Foto. Cabourduinen. Waterput bij de noordelijke dienstweg, gebouwd in de winter van 1917-1918: hui-
dige toestand. Foto Johan Termote, 2007.
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1.�.�.�.	De	veldbatterij	Schlieffen��	

Omwille van het ontbreken van bebouwing, de grootgrondstructuur en de zandige ondergrond vormden 
de duingebieden aan de Vlaamse Kust een uitstekende inplantingplaats voor de veldbatterijen van de 
Atlantikwal. Voor de duinen van Adinkerke-Ghyvelde in het bijzonder zullen vermoedelijk de nog goed 
bewaarde resten van de verdediging uit de Eerste Wereldoorlog eveneens een rol hebben gespeeld in 
de keuze van de bouwplaats.
In de duinen van Cabour werd vanaf 1940 de veldbatterij ingeplant gekend onder de benaming Stp.
Ost-W-049 “Schlieffen”57. De kern van deze veldbatterij is gesitueerd op de zuidzijde van het duin ten 
noordwesten van de Hoeve “de Woestijn”.
Op Frans grondgebied  werden een tweetal ‘Stutzpunkten’ ingepland. Het steunpunt Arnika is gesitu-
eerd ten noordoosten van het dorp Ghyvelde. Het steunpunt Blei is gesitueerd aan de Chemin Brun. In 
de duinen tussen de grens en Ghyvelde zijn nog op twee plaatsen twee veldbatterijen van telkens vier 
open geschutstellingen te zien. Een ligt aan de noordzijde van het duin ter hoogte van het Ruthof; De 
ander ligt aan de zuidzijde ter hoogte van. Vermoedelijk betreft het hier de voorlopers van het steunpunt 
Arnika.

De veldbatterij Schlieffen is in twee fazen gerealiseerd.
Een eerste fase, chronologisch te situeren tussen juni 1940 en maart 1942, omvatte de bouw van zes 
open geschutsbatterijen van het type F of Vf, bedoeld voor kanonnen van 155 mm. Hierbij behoorde 
ook een schietstand.
In een tweede fase, tussen eind 1942 en 1944, kwam in het kader van het “Schartenbauprogramm” de 
eigenlijke veldbatterij tot stand. De bouw gebeurde onder de leiding van de Festungspionier Stab 12 
gestationeerd te Brugge en later te Antwerpen. 
Eind 1942 startte de bouw van de commandobunker; begin 1943 volgden de geschutsbunkers. De 
uitvoering gebeurde door Organisation Todt en de firma Bytebier uit Gent. Voor de camouflage van de 
commandobunker werden graszoden uit een weide bezijden de Maerestraat aangevoerd.

Fig. . De veldbatterij Schlieffen (Fran-
cart, 1988, dl.1, p.140)

De veldbatterij Schlieffen werd op 6 
september 1944 door de Duitsers ver-
laten, zonder ooit actief aan de strijd te 
hebben deelgenomen. 
Van de veldbatterij Schlieffen bleven 
belangrijke resten of sporen van de be-
langrijkste onderdelen bewaard: 
Fig. 25. De veldbatterij Schlieffen (Fran-
cart, 1988, dl.1, p.140)

56  Omtrent dit steunpunt zie: Francart, 1988, deel 1, p.140-147 & Desiere, 2005, p.39 en vlg.
57  Stp. = Stützpunkt een verdedigingswerk bestaande uit meerdere WN (Widerstandsnest) met een bezetting 

bestaande uit een compagnie (250 à 300 man)

Ost-W = Oostende West. Deze sector omvatte alle verdedigingswerken tussen Oostende en de Frans-Belgische 
grens. 49 duidt op het 49ste Stp vanuit Oostende. De naam Schlieffen refereert naar de Duitse strateeg uit de 
Eerste Wereldoorlog.
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Fig. 44 Foto x. Luchtfoto van de Cabourduinen anno 1948. Verticale luchtopname (Brussel, Nationaal 
Geografisch Instituut).

Foto. Luchtfoto van de Cabourduinen, met daarop een deel van de Veldbatterij Schlieffen nog zicht-
baar. Half verborgen door de populieren van de centrale dreef een geschutsbunker met ernaast een 
openschietstelling. Rechtsonder in beeld nog een gave geschutsbunker en twee open schietstellingen. 
Helemaal rechts onder in de hoek een gedeeltelijk afgebroken geschutsbunker. De commandobunker is 
goed aan het zicht onttrokken, maar is te vermoeden door het weggetje dat vanaf de centrale dreef  naar 
beneden loopt, richting de geelgroen ontluikende populmieren. Foto Misjel Decleer, zomer 2007.
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- De open geschutstellingen (foto’s x en x, fig. 78, 79) vormden de eerste versterkingswerken op 
deze plaats. Ze boden plaats voor zes buitgemaakte Franse 155 mm kanonnen van het type K418(F). 
Dergelijke stellingen bestaan uit een zevenhoekige bakstenen constructie van ongeveer 1,2 m hoog, 
uitgerust met nissen in de zijwanden voor het stapelen van de munitie. De constructies in de Cabourdui-
nen zijn typologisch uniek omdat de buitenzijde beschermd is door een zanddam of een parapet (foto x, 
fig.79). Ook deze constructies bevinden zich in een relatief goede staat. Ze zijn grotendeels overgroeid. 
Bij de meest westelijke open geschutstelling hoort een klein ondergronds munitiedepot, nu gesitueerd 
ten zuiden van de meest oostelijke geschutsbunker. Een tweede dergelijk munitiedepot ligt nu aan de 
westzijde van de toegangsweg (fig 23 nr 4).

Foto. Cabourduinen. Steunpunt Schlieffen, open geschutsstelling west. Parapet. 
foto Johan Termote, 2007

Foto. Cabourduinen. Steunpunt Schlieffen, open geschutsstelling, overgroeid door Dauwbramen, wilde 
rozen en Vlier. Foto Johan Termote, 2007.



���w v i  |  a p r i l  ‘ 0 8  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n

Foto. Cabourduinen. Veldbatterij Schlieffen, munitiedepot bij de oostelijke geschutsbunker. Foto Johan 
Termote, 2007.

- De commandobunker.(fig. 23. 1) 
Deze bunker van het type R610 is gebouwd in Baustärke B (= muren van 2 m dik). Hij draagt de num-
mering Ost-W 049-361. In tegenstelling tot de geschutbunkers is deze bunker om camouflagereden 
grotendeels ingegraven en onder zand gebracht. De bunker is toegankelijk en bezit nog heel wat ele-
menten van de originele uitrusting zoals de gasdichte en bepantserde binnendeuren en de originele 
muurbekleding (fig.81). 

Foto. Cabourduinen. Steunpunt Schlieffen. Commandobunker. Binnenbekleding van heraklietplaten. 
foto Johan Termote, 2007
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- De geschutbunkers van het type R611.(fig. 23.2) 
Van de vier geschutbunkers werden, tussen 1962 en 1965, één van de bunkers tot op de fundering en 
een ander voor 2/3 gesloopt door de firma Florizoone uit Nieuwpoort. De twee andere bunkers bleven 
goed bewaard. Het meest oostelijke exemplaar is uitgerust met een tobrukstand. Het westelijke exem-
plaar bevat nog sporen van de originele camouflagebeschildering (fig.80).

Uit de luchtfoto van 1948 bleek dat de stelling door een hoge prikkeldraadversperring omringd was. 
Als aanvulling op de bestaande toegangswegen van het kasteel legde men twee nieuwe betonwegen 
aan om de bunkers op het wegennet aan te sluiten.. Deze zijn bewaard, maar grotendeels overgroeid. 
De eerste betonweg liep vanaf de Cabourweg naar de tweede bunker vanuit het westen. De tweede 
betonweg vertrok vanaf de centrale dreef richting de meest noordelijke geschutbunker.
In dit geheel ontbreken de vuurgeleidingspost en de munitiedepots. Eerstgenoemde was ondergebracht 
in de kerktoren van Adinkerke. De munitie werd opgeslagen in de kelders en de paardenstallen van het 
kasteel.

Foto. Cabourduinen. Steunpunt Schlieffen. Geschutsbunker met tobruk. Foto Johan Termote, 2007.

Foto. Cabourduinen. Steunpunt Schlieffen. Geschutsbunker west met sporen van camouflageschilde-
ring (geel-oranje zandkleur). Foto Johan Termote, 2007..
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- De schietstand
Bij het steunpunt hoorde ook een schietstand, aangelegd in het zuidoostelijke deel van het domein. Deze 
constructie, met een totale lengte van 250 m is opgebouwd uit twee evenwijdige bermen met daartus-
sen een brede greppel. Het geheel is volgens ooggetuigen in 1941 met de hand gegraven door Franse 
krijgsgevangenenen58. Er werd gevuurd in de richting van de waterwinningsgebouwen. Het geheel zou 
met sparrenhout zijn afgezet. De nog bewaarde schietkuil is aangelegd aan het westelijke uiteinde. 
De archeologische prospectie aangevuld met een onderzoek met een metaaldetector leverde enkele 
kogelhulsen op.
Toch blijft de typologie en de ligging van deze schietstand intrigeren. Als type valt ze buiten de gangbare 
vorm59 en ook de inplanting valt op al was het maar omdat het geheel aansluit bij de dieperliggende 
greppel bij het pompstation. Het vermoeden bestaat dan ook dat het geheel een dubbelfunctie had en 
eveneens voor de watercaptatie werd gebruik. 

Fig.26 . De schietstand op de luchtfoto’s van 1948 (onder) en 2002 (boven) met de resultaten van het 
metaaldetectoronderzoek door G.Mahieu  met aanduiding van vondsten van hulzen, kogels en prikkel-
draad (maatlijn onderverdeeld in 50 m).

- - De granaatstand (foto’s x en x fig.83 en 84) 
Gesitueerd tussen de Veldstraat en het kasteel zijn nog resten van een granaatstand bewaard.

Tussen de Veldstraat en het kasteel zijn nog resten van een granaatstand bewaard.

De veldbatterij Adinkerke werd opgenomen op de monumentenlijst bij MB van 10 juni 1999. Intussen 
zijn al een aantal vrijwaringswerken uitgevoerd. Bij de commandobunker zijn traliedeuren aangebracht 
aan de beide ingangen. Aan de oostelijke ingang werd de opening in de betonvloer, waarlangs water uit 
de waterput in de bunker kon vloeien, gedicht. De bunker werd leeggepompt en opgekuist. De trappen 
naar de oostelijke toegang zijn geruimd.
Bij het drogen zijn enkele van de heraklietplaten van de muur losgekomen. De ingangspartij dient op-
nieuw opgekuist.
Een aantal instandhoudingswerken dringen zich evenwel op:

Waterdicht maken van de commandobunker. In het plafond van de commandobunker steken en 
tweetal openingen van de verdwenen radiomasten. Deze dienen gestopt wil men verder waterin-
sijpeling vermijden.
Verwijderen van de hoogstammigen bij de ingangspartij
Reconstructie van de aarden afdkking

58  Deze ooggetuigen waren ondermeer André Roose en August Lycke. De interviews zijn afgenomen door Guido 
Mahieu, waarvoor dank.

59  Een vergelijking met de nog bewaarde Duitse schietstand in het natuurreservaat ’De Zwinduinen en –polders’ 
in Knokke-Heist is hier relevant (Termote, 2004, p.40 en 41 en kaartenbundel plan 16). Deze schietstand be-
vatte twee delen; de noordelijke schietstand bestond uit een schietkuil en twee schietbanen van maximum 150 
m lengte; de tweede schietbaan telde vier banen van ca.175 m. 
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- De loopgraaf
De loopgraaf, een 100 m evenwijdig met de centrale dreef, hoort waarschijnlijk bij het bunkercomplex 
van de Tweede Wereldoorlog. De graaf verbond de zuidelijke schuilbunker uit de Eerste Wereldoorlog 
met het steunpunt.

Foto. Cabourduinen. Granaatstand uit WOII. Foto Johan Termote, 2007.

Foto. Cabourduinen. Granaatstand uit WOII. Foto Johan Termote, 2007.
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De ingrepen bij het beleg van Duinkerke (6 september 1944 – 10 mei 1945)
De Duitse bezetter bouwde de haven van Duinkerke vanaf 19 januari 1944 tot vesting uit. De belege-
ring van de vesting startte met de omsingelingsbeweging door de 1ste Canadeese leger op 6 september 
1944. Het beleg uitgevoerd door de FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) en Tsjechische Pantsereen-
heden onder leiding van generaal A. Liska, liep vast. Pas na de wapenstilstand op 8 mei 1945 gaven de 
Duitse troepen zich op 9 -10 mei over.
Bij de belegering van Duinkerke namen de Tsjechische troepen stellingen in op het Cabourdomein. 
Langs de toegangsweg, ter hoogte van boorput 14 is nog een uitgraving te zien, die plaats bod aan een 
kanonstelling voor de belegering van de havenstad. 
Het is niet uitgesloten dat de noordelijke dienstweg – althans voor het meest oostelijke gedeelte - even-
eens tot deze periode teruggaat.

Foto. Cabourduinen. Mitrailleurstelling uit de Tweede wereldoorlog gelegen aan het kruispunt van de 
centrale dreef en de noordelijke dienstweg.  Foto Johan Termote, 2007.

Ingrepen na de Tweede Wereldoorlog
Hoofdzakelijk in functie van de jacht voerde men na de Tweede Wereldoorlog enkele werken uit. 
Zo werd de dichtgeslibte kasteelvijver, aangelegd rond 1906, in 1985 hergraven. In het midden van 
de vijver is nu een eiland uitgespaard, waar vroeger maïs werd gekweekt en dat op deze wijze tegen 
de konijnen beschermd was. Het eiland is nu nog te bereiken via een ophaalbrug. De maïs diende als 
voedsel voor de fazanten die in Cabour gekweekt werden voor de jacht. 
Verder werd een omheide fazantenkweekerij met twee drinkputen aangelegd.
Gedurende de periode 1983-1986 werden grote beplantingsacties ondernomen door het IWVA met on-
dermeer de aanplant van drie dennenbosjes – goed voor 277 exemplaren -, unals en robusta’s langs de 
dienstwegen en langs de weg naar de bunkers. De aanplantingen van witte abeel, esdoorn en eik zijn 
eveneens van recentere datum60. 

60  Desiere, 2005, p.144.
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Kaart 49 geeft de bebossingsleeftijd van het studiegebied weer. Daaruit blijkt dat er geen oude bossen 
voorkomen. Ook de olmenbosjes zijn blijkbaar recent (na 1930) en ontstaan als verwilderingen van 
houtkanten. De populieren- en overige aanplanten dateren van na WOII



�01w v i  |  a p r i l  ‘ 0 8  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n

1.�.�.	Het	archeologisch	onderzoek:

Het duingebied van Adinkerke-Ghyvelde is al vanaf het begin van de vorige eeuw gekend als een be-
langrijke archeologische vindplaats. 
De eerste vondsten worden vermeld door Dr. M.Bouly de Lesdain61. Hij beschrijft de vondst van een 
bronzen armband en schervenmateriaal uit de Romeinse en middeleeuwse periode. Enkele fragmenten 
zouden tot briquetage of zoutwinningsmateriaal kunnen teruggaan. Jammer genoeg bleven de vonds-
ten niet bewaard62 . 
Voor het interbellum valt zeker de figuur van Karel Loppens te vermelden. Deze amateur-bioloog en 
multidisciplinair denker, legde zich vanaf de jaren ’20 actief toe op de archeologische prospectie als 
middel om de oude bodems en de duinformaties te dateren. Ook de duinen van Adinkerke-Ghyvelde 
ontsnapten niet aan zijn aandacht63 en dit op een ogenblik dat de bebouwing en de aanplantingen nog 
niet hadden toegeslagen. Loppens vermeldt o.m. de Romeinse vindplaats op Frans grondgebied. In 
1960 vatte hij nog maals de resultaten van zijn onderzoek samen64.

1.�.�.1.	De	voorbije	onderzoeken

Onderzoek door M. Debersée in 1969-1970.
De amateur-archeoloog Marc Debersée leverde belangrijk prospectiewerk in de jaren 60-70. Een ge-
deelte van zijn collectie is nu ondergebracht in de collecties an de GRAAL. Hieronder steekt ook Ka-
rolingische importkeramiek (vermoedelijk Rijnlands Badorfceramiek), waarvan de precieze vindplaats 
voorlopig niet kan gelokaliseerd worden65.

Prospectie zandwinningsput Ghyvelde66 
Op 5/9/1975 en 22/10/1975 voerden E.Cools en H.Thoen naar aanleiding van een vondstmelding door 
onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Instituut voor Aardwetenschappen ter gelegenheid 
van het Flanders Coastal Plain Project. Hierbij werd een gedeelte van het zuidprofiel van de zandwin-
ningput ten oosten van Ghyvelde opgenomen. Dit onderzoek leverde een bodem op met daarin materi-

61  Bouly de Lesdain, 1912
62  Dit geldt trouwens voor nagenoeg al het vondstenmateriaal van voor de Tweede Wereldoorlog. De meeste 

vondsten kwamen immers in de musea van Duinkerke terecht, waar ze verloren gingen tijdens de bombarde-
menten van mei 1940.

63  Loppens, 1932, p.98-99 en 116.

Dunes internes de Ghyvelde. Un peu au delà de la frontière (cote 5,20) il existe un gisement avec foyers en 
place, épais de 10 centimètres; des fragments de poteries s’y trouvaient, semblables à ceux de la Panne. Ega-
lement deux fragments de peignes en os et un couteau en silex de dimensions minuscules. Des tas de coquil-
les de cardium, forme d’eaux saumâtre, ainsi que des Mactra subtruncata et un petit tas de Helix nemoralis.

Ghyvelde, mêmes dunes. A environ un kilomètre de la frontière, second gisement avec foyers en place, mais 
seulement quelques rares fragments de poteries et un fragment d’os sculpté avec lignes entrecroisées. Dans 
plusieurs bas-fonds des fragments de poteries jusque tout près de Ghyvelde, où nous avons trouvé également 
des restes de repas, composés comme toujours pour cette époque, de Cardium de forme naine, d’eau stag-
nante. Ce dernier gisement se trouve à environ 400 mètres à l’Est du carrefour du moulin de Ghyvelde.

Tous ces gisements se trouvent dans le sable flandrien jaune pâle ou blanc grisâtre. Chose curieuse, dans les 
dunes internes d’Adinkerke, qui ne forment géologiquement qu’un seul massif avec celles de Ghyvelde, nous 
n’avons découvert aucun gisement de l’âge du fer. Les dunes internes de Ghyvelde semblent également avoir 
été peu fréquentées à cette époque.

p.116. 5. Ghyvelde. Dans les dunes internes, au cours de l’année 1931, nous avons découvert des gisements 
nombreux du moyen-âge, consistant en fragments de poteries du XIIe au XVe siècle. De rares fragments 
datent même du Xe ou XIe siècle ; poteries jaune à dessins rouges. La quantité de coquilles de cardium trou-
vés près de ces gisements est considérables, toutes les coquilles de Cardium sont grandes et fortes. C’est la 
forme marine. Comme la quantité de poteries est minime comparée à la masse des coquilles de mollusques 
trouvées, on peut supposer que l’endroit n’a pas été habité en permanence. Peut-être les pêcheurs y ac-
costaient-ils avec leurs barques, par gros temps, et en profitant pour y manger des mollusques.

64  Loppens, 1960, p.10-11.
65 Persoonlijke mededeling van Yves Beauchamp, voorzitter van de GRAAL.
66  Cools, 1975
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aal uit eind 12de-13de eeuw. De geologische context werd onderzocht door C.Offergelt (Vrije Universiteit 
Amsterdam). Voor deze vindplaats verwijzen we tevens naar het profiel gepubliceerd door Sommé67.
Deze zandwinning leverde nog ander materiaal op. We verwijzen hier naar de vondsten door G.Mariën 
verzameld68.

Onderzoek noordwand zandwinningput Florizoone (Adinkerke, Vijverstraat) door team bestaande 
uit pedoloog R.Langohr, geologen C.Baeteman en R.De Ceunynck en archeoloog J.Termote.
Dit onderzoek leverde belangrijke nieuwe inzichten in zowel de geologische als de landschappelijke 
evolutie van het zuidoostelijk duinareaal69. In totaal kon de profielwand over een lengte van 200m onder-
zocht worden en dit vanaf een diepte van 3,4 m T.A.W. onderzocht worden en verder via booronderzoek 
tot 1 T.A.W.(fig.47 tot 55) De situering van de put – op het accumulatief zuidelijk gedeelte van het duin 
en op het smallere oostelijk uiteinde van de duingordel – stond borg voor een veelheid aan gegevens, 
nog versterkt door het feit dat de oude bodems soms veen en archeologisch materiaal bevatte, wat 
meer preciezere dateringen toeliet.
Voor de bewoningsgeschiedenis en de landschappelijke evolutie kregen we het volgende beeld.
Op het zandwad kwam een veenlaag tot stand op zijn beurt afgedekt door blauwgrijs zandpakket op 
2,25 m TAW gevolgd door een nieuwe veenlaag(1), waarvan de top een onregelmatig oppervlak ver-
toonde te wijten aan betreding en(of) veenwinning. Vondsten van Romeins materiaal (kruikwaar) op dit 
veen, dat in de top 3211 cal BP gedateerd werd, bevestigen dit. De vulling van de veenput bestond uit 
bruingrijs zand met talrijke doorgroeiingen(2), dat in basis waarschijnlijk door de wind was afgezet. Op 
dit zandpakket komen een reeks zandige en dunne veenlagen voor, die bovenaan zandiger worden(3). 
De C14-dateringen hier wijzen naar de 4de-5de eeuw na Chr. Naar het westen toe loopt dit lagenpakket 
uit in een lichtbruine humeuse bodem. Hierin staken klein gefragmenteerde wanden van dikwandige 
kookpotten. Dit aardewerk laat voorlopig slechts een ruime vroegmiddeleeuwse datering (5de-9de eeuw) 
toe. Vanuit deze bodem legde men diepe putten aan, die mogelijk als drinkputten voor vee te interpre-
teren zijn.
Dit geheel was afgedekt met een homogeen pakket eolisch afgezet en sterk uitgeloogd zand(4), afge-
dekt met een podsol-weidebodem(5) - op ca.4,5 m – gevolgd door een grijsbruin zandpakket (6), waar-
van de afdekkende bodem(7) – ca. 5 m – sporen  van akkerbouw vertoonde. Ook dit pakket werd door 
een laag geel stuifzand afgedekt(8). De top van de ontsluiting was op 5,5 m gesitueerd. Deze bodems 
lieten zich minder goed dateren. De akkerbodem bevatte 12de-13de eeuws materiaal in de vorm van 
grijsgebakken aardewerk en sporadisch roodbeschilderd aardewerk. 

De resultaten van het onderzoek zijn door hun ietwat excentrische locatie – op het uiteinde en op de 
zuidrand van het duin - niet altijd bruikbaar voor een extrapolatie naar de rest van de duingordel. Toch 
laat dit noodonderzoek enkele belangrijke vaststellingen toe betreffende de vorming van het landschap 
en de occupatiegeschiedenis. Zo wordt duidelijk dat reeds vanaf de Romeinse periode de mens in dit 
landschap ingreep en zijn er aanwijzingen voor veenwinning van het veenpakket dat hier gezien zijn lig-
ging nog niet op een duin maar op een strandwad tot stand kwam. Het bevestigt de geleidelijke opbouw 
van het duin als gevolg van een geleidelijke migratie van de noordwestelijk gelegen duinvoet en dit 
vanaf de laat-romeinse periode. De occupatie vertoont een nagenoeg continu verloop vanaf de vroeg-
middeleeuwse periode en levert een vrij goed beeld van het bodemgebruik voor veeteelt en akkerbouw, 
althans voor de 12de-13de eeuw. Opvallend is de fasegewijze accumulatie of opbouw van deze zuidoost-
zijde van het duingebied, waar periodes van verstuiving afwisselen met meer stabielere periodes met 
bodemvorming en occupatie. Voor dit areaal kunnen we een 3-tal periodes onderscheiden, die slechts 
ruim te dateren zijn. Ze situeren zich ergens in de vroege middeleeuwen (5ste-9de eeuw), 10-11de en 12de-
13de eeuw. Blijkbaar kwam het duinlandschap op deze plaats in de 13de eeuw definitief tot rust.
Het is verleidelijk om deze cyclus van verstuiving en stabilisatie in verband te brengen met de morfolo-
gie van het westelijke uiteinde van het duingebied Adinkerke-Ghyvelde, waar zich een tweetal lagere 
duinwallen aftekenen, die als het ware van het hoofdduin hebben afgesplitst en waarvan het scharnier-

67  Sommé, 1977, fig.149, profil B en de bemerkingen van Baeteman, 2001, p.4.
68  Termote, 1985, p.6, fig.3: vondst van een nagenoeg volledig grijze kookpot en fragmenten van schelpenkeramiek.
69  De geologische gegevens werden verder uitgewerkt door C.Baeteman, 2001. Hier wordt tevens een basispro-

fiel gepubliceerd van de putwand (Baeteman, 2001, fig.12.) en foto’s van de noordelijke putwand (idem, fig.14, 
15, 16 en 17). Onze dateringen wijken enigszins af, maar dit is te wijten aan de  inbreng van de archeologische 
dateringen. De grote lijnen van de geologische opbouw van het landschap blijven overeind.
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punt zich ter hoogte van de noordwesthoek van de Moeren bevindt. Een vroegmiddeleeuwse datering 
van deze stuifduinen wordt vooralsnog niet tegengesproken door het archeologisch en geologisch on-
derzoek. 
Het onderzoek van de zandwiningsput Florizoone toont meteen het grote belang van een permanente 
controle van de diverse ontsluitingen. Zeker in het zuidelijke gedeelte van het duin, dient elke ontsluiting 
of nivellering zowel geologisch, pedologisch als archeologisch begeleid.

Foto. Adinkerke, Garzebekeveld. Noodonderzoek zandwinningsput Florizoone. Algemeen zicht. De 
hierna volgende fotoreeks is genomen van west naar oost. Foto Johan Termote, 1995.

Foto. Adinkerke, Garzebekeveld. Noodonderzoek zandwinningsput Florizoone. Gedeelte van de noor-
delijke wand. Foto Johan Termote, 199x.
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Foto. Adinkerke, Garzebekeveld. Noodonderzoek zandwinningsput Florizoone. Gedeelte van de noor-
delijke wand. Foto Johan Termote, 199x.

Foto. Adinkerke, Garzebekeveld. Noodonderzoek zandwinningsput Florizoone. Gedeelte van de noor-
delijke wand. Foto Johan Termote, 199x.
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Foto. Adinkerke, Garzebekeveld. Noodonderzoek zandwinningsput Florizoone. Gedeelte van de noor-
delijke wand. Foto Johan Termote, 199x.

Foto. Adinkerke, Garzebekeveld. Noodonderzoek zandwinningsput Florizoone. Gedeelte van de noor-
delijke wand. Foto Johan Termote, 199x.
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Foto. Adinkerke, Garzebekeveld. Noodonderzoek zandwinningsput Florizoone. Gedeelte van de noor-
delijke wand. Foto Johan Termote, 199x.

Foto. Adinkerke, Garzebekeveld. Noodonderzoek zandwinningsput Florizoone. Gedeelte van de noor-
delijke wand. Foto Johan Termote, 199x.
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Foto. Adinkerke, Garzebekeveld. Noodonderzoek zandwinningsput Florizoone. Gedeelte van de noor-
delijke wand. Foto Johan Termote, 199x.

Losse vondsten:
Vermelden we tenslotte nog enkele losse vondsten. 
Betekenisvol is de vondst, weliswaar buiten het gebied, van een vroegmiddeleeuwse mantelspeld op 
het kerkhof van Adinkerke70. Deze mantelspeld kunnen we ruim in de 8ste-9de eeuw plaatsen. De vondst 
zou een aanwijzing kunnen zijn voor een begraafplaats in deze periode en zo meteen voor een continue 
occupatie vanaf de 8ste – 9de eeuw.

1.�.�.�.	Recent	prospectieonderzoek

Inleiding
Een eerste systematisch prospectieonderzoek werd in 1994-1995 uitgevoerd door de GRAAL71 Dunker-
quois72. Dit onderzoek omvatte een terreinprospectie aangevuld met kleine sonderingen en een proef-
sleuf ter hoogte van de Romeinse site. Het onderzoek bleef beperkt tot de duinzone tussen de Belgi-
sche grens en de zandwinningsput bij de hoeve Noorenberghe. Ook chronologisch bleef het onderzoek 
beperkt tot en met de postmiddeleeuwse periode. De talrijke sporen uit de beide wereldoorlogen werden 
vastgesteld maar niet opgenomen.
Het onderzoek leverde niet minder dan 34 vindplaatsen op, waarvan het overgrote deel uit de 12de-14de 
eeuw dateert. Opvallend waren de schelpenconcentraties van cardium cerastoderma glaucum, typisch 
voor een brakwatermilieu, die de sites vergezelden. Deze concentraties lijken verbonden met het ou-
dere in casu Romeins materiaal.

De terreinprospectie, in het kader van het beheerplan uitgevoerd, omvatte het areaal van de Cabour-
duinen en de afgegraven terreinen op de zuidelijke rand van het duincomplex. Bij dit onderzoek was 

70  Termote, 1985, p.23Termote, 1985, p.23
71  Groupe de Recherches Archéologie et Archives du Littoral, association de Loi 1901 conventionnée avec la 

Communauté Urbaine de Dunkerque depuis 1998.
72  Beauchamp, Y. Liévin, D. & Westeen, F., 1995.
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chronologisch niet beperkt wat impliceerde dat ook recente sporen zijn opgenomen. Het onderzoek 
werd aangevuld met enkele gerichte terreinverkenningen op Franse bodem.

Het prospectieonderzoek in dit gebied kampt met talrijke moeilijkheden en beperkingen. 
- De dynamische geomorfologie van het landschap met sterke verstuiving zorgt voor een aparte proble-
matiek. Bewoningslagen worden afgedekt of worden door dezelfde verstuiving aangetast of afgebro-
ken. Laatstgenoemde proces komt vooral voor op de erosieve noordelijke rand van het duin. Aan de 
zuidzijde – de lijzijde van het duin - resulteerde deze processen in een accumulatie en een belangrijke 
fasegewijze afdekking, waardoor enkele in de diepe uitblazingzones of bij ontsluitingen of nivelleringen 
de oude oppervlaktes nog aan het licht komen. Dit alles bepaalt mede het spreidingsbeeld van de 
vondsten. Niettemin lijken o.i. vooral de randzones door de mens ingenomen.
- In tegenstelling tot de Franse zijde, is er de sterke begroeiing van het terrein aan Vlaamse zijde. Dit 
maakt een grondige prospectie onmogelijk. Uitblazingszones komen aan Belgische zijde nauwelijks 
voor. Niettemin bood de bioturbatie voldoende steekproeven en boden ook de verstoorde en afgegra-
ven arealen uit de beide wereldoorlogen voldoende controlemogelijkheden. 
In schril contrast hiermee staat het overvloedige vondstenmateriaal op de afgegraven terreinen op de 
zuidoostzijde van de duinen. Het vondstenmateriaal hier sluit aan bij de waarneming van de zandput 
Florizoone en diezelfde waarneming biedt trouwens de verklaring voor het voorkomen van dit materiaal 
dat het volledige spectrum vanaf de volle middeleeuwen tot heden omvat.
Waar mogelijk werd getracht de vondsten via boor- of profielonderzoek in hun geologische context te 
plaatsen73. Voor de vindplaats langs de noordelijke dienstweg waren de vondsten te relateren met een 
licht humeuse bodem, die door de aanleg van de kanonstelling in 1944 aan het licht kwam. 
Bij de vindplaats Koekuithof konden de profielwanden van de pas aangelegde putten onderzocht wor-
den. Zoals in de zandwinningsput Florizoone toonde het geheel een geleidelijke opbouw. Op een 20 
cm dikke veenlaag, was een kleilaag met talrijke veenresten afgezet. Vanaf de bodem op de top van de 
klei waren een aantal afvallagen aangelegd, doorspekt met verbrande klei en schervenmateriaal uit de 
2de helft 12de-13de eeuw (fig.archmat 13-16). Dit geheel werd afgedekt door een tweetal zandige lagen 
gescheiden door een lichthumeuze zandige bodem, met materiaal uit de 13de-14de eeuw.
Merken we tenslotte op dat ersterke aanwijzingen zijn voor een intense ontginning van veen én klei in 
die overgangszone naar de Moeren en dit zeker reeds vanaf de Romeinse periode. Dit proces van ac-
cumulatie en ontginning bemoeilijkt zowel de geologische als de archeologische interpretaties.

Onderzoeksresultaten
Het prospectieonderzoek leverde een breed spectrum aan vondstenmateriaal op vanaf de Romeinse 
periode over de vroege middeleeuwen tot heden.

Sporen uit de neolithisch periode en de metaaltijden, werden niet aangetroffen. De neolithische vonds-
ten, waarvan sprake in enkele van de oudere publicaties, lijken weinig overtuigend en ook in de oude 
collecties duikt dit materiaal – voorlopig - niet op. 
Jammer, want dit zou nu juist uitsluitsel kunnen bieden voor de nog altijd hangende vraag omtrent de 
ouderdom van de strandwal/duinvoet. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van dit materiaal zou 
de lagere positie van het materiaal kunnen zijn, gedeponeerd als het was op een initieel lagere strand-
wal of op en in het opgroeiende veen. 
Voor de Romeinse periode kennen we één belangrijke vindplaats, gesitueerd op ongeveer in het mid-
den van het duingebied ter hoogte van de hoeve het Ruthof op Frans grondgebied. Deze vindplaats 
wordt vanaf eind 19de eeuw vermeld en is recent door de GRAAL onderzocht. Het vondstmateriaal wijst 
naar de 1ste en 2de eeuw na Chr. Romeins materiaal duikt verder nog sporadisch op bij ontsluitingen op 
de zuidrand van het duin.
De vroegmiddeleeuwse vondsten tonen een meer verspreid beeld met kleinere concentraties. Belang-
rijk is het materiaal uit de Karolingische periode (2de helft 8ste - 9de eeuw). Het vondstenmateriaal bestaat 
uit de resten van kookpotten van regionaal of lokaal vervaardigde waar. Het baksel is reducerend en 
vermagerd met kwarts. De vormen behoren tot ronde potten met een strakke naar buitengerichte rand. 
De belangrijkste concentratie werd aangetroffen op zo’n 400 m ten westen van de dorpskern van Ghy-
velde (fig;archmat 1-3) , een vindplaats, die reeds door K.Loppens vermeld werd. Deze vindplaats ligt 

73  Met dank aan Carole Ampe
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op de zuidrand van de noordelijke duingordel, het duin waarop trouwens ook de kern van het huidige 
dorp van Ghyvelde ligt. Vermoedelijk staan we hier voor de resten van de pre-nederzetting Ghyvelde, 
wat bevestigd wordt door het voorkomen op deze plaats van een nagenoeg continue reeks vondsten 
tot in de 12de -13de  eeuw. 
Vondsten van Karolingisch materiaal duiken trouwens steeds vaker op in de duinen van de Westkust. 
Meestal betreft het kleine concentraties74. De aard van deze bewoning is, gezien de schaarse gege-
vens, moeilijk te bepalen. Vermoedelijk dienen we ook hier in de richting van (tijdelijke) nederzettingen 
van veetelers te zoeken.
Opvallend is het vrij dens beeld van de vondstcomplexen uit de (2de helft)12de tot de 13de eeuw. Deze 
komen vooral aan de noordzijde van het duin voor, maar dit beeld lijkt het gevolg van het deflatoire ka-
rakter van het duin op deze plaats. De vondstconcentraties bevatten doorgaans klein gefragmenteerd 
materiaal van hoofdzakelijk grijsgebakken gebruiksaardewerk en minder frequent schelpenkeramiek. 
Sporadisch komt ook importkeramiek voor in de vorm van Rijnlands roodbeschilderd aardewerk, ver-
moedelijk noordfrans aardewerk en zgn. Paffrathaardewerk. Deze vondstconcentraties komen, in de 
noordelijke zone althans soms voor in combinatie met schelpenconcentraties. Bijna steeds betreft het 
cardiumschelpen (cerastoderma glaucum) sommige met de afwijkende assymmetrische vorm, wat zou 
wijzen op een brakwatermilieu75. Vermeldenswaardig is de vondst op de site Koekuithoeve van artisa-
naal aardewerk van oxiderend gebakken handgevormd aardewerk met plantaardige verschraling (fig 
archmat 15-16). Vermoedelijk betreft het hier briquetage-aardewerk voor moernering of het vervaardi-
gen van zout uit veen.
De negatieve vondstresultaten in het middengedeelte van het duincomplex laten vermoeden dat dit 
gedeelte nauwelijks werd ingenomen. Op de zuidrand komt het materiaal terug naar boven in de talrijke 
nivelleringen. Deze 12de-13de eeuwse bodems door het huidige kopjesduinlandschap zijn afgedekt.
Deze hoge concentratie vondsten uit hier behandelde periode zones treffen we ook aan op de andere 
duingebieden en meer bepaald op de zuidelijke rand van het toenmalig zeewerend duingebied76 . Ook 
hier zijn de concentraties vrij omvangrijk en bevatten ze opvallend veel klein gefragmenteerd materi-
aal77. 
Blijft de vraag met wat en met welk soort occupatie we dit alles dienen te correleren. Het beeld dat we 
hier krijgen – mede door het onderzoek van de geschreven bronnen - wijst op tijdelijke of permanente 
nederzettingen van veetelers met zelf akkerbouw op de lagergelegen en de vochtige duinranden. Waar-
schijnlijk was dit ook hier op enkele plaatsen het geval.

Kaart 45 biedt een overzicht van de gelokaliseerde archeologische vindplaatsen in het duingebied van 
de fossiele duinen van Adinkerke-Ghyvelde..

74  Enkele vondstconcentraties in de Duinen van het Westhoekreservaat en op de recent opgegraven site van de 
Oosthoek in De Panne.

75  Over deze concentraties is reeds heelwat geschreven maar een gedegen multidisciplinair onderzoek met 
datering en analyse ontbreekt voorals nog. De vraag blijft of deze schelpenconcentraties, in de literatuur soms 
met de naam ‘Kjökkenmödding’ aangeduid, effectief met deze vondstconcentraties te associëren zijn. Boven-
dien dient hier rekening gehouden met de resten van de schelpenrijke oude strandafzettingen in deze zone, 
die bij verstoringen of bodemingrepen – denk aan de ingrepen tijdens de Eerste Wereldoorlog - aan het opper-
vlak kunnen komen.

76  Termote (red), 1992, p.62-66.
77  Dit sterk gefagmenteerd materiaal wordt weleens verklaart als residueel materiaal ten gevolge van akkerbe-

mesting, wat dan weer een aanwijzing zou vormen voor akkerbouw op de duinrand. In combinatie met een 
sterk humeuse bodem kan dit misschien opgaan.
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Figuur 27. Selectie van het vondstenmateriaal uit het prospectieonderzoek te Adinkerke en Ghyvelde in 
2006 en 2007. Het handgevormd aardewerk is wit, het gedraaid aardewerk zwart weergegeven(tekening 
Johan Termote). Ghyvelde west, Karolingisch aardewerk (1-3) en rrodbeschilderd aardewerk (4); Ghy-
velde, zandwinningsput, grijsgebakken aardewerk, 2de helft 12de—1ste helft 13de eeuw (5-12); Adinkerke, 
Koekuithoeve, schelpenkeramiek (13-14) en artisanaal aardewerk – zoutwinningsmateriaal? – (15-16), 
2de helft 12de eeuw; Adinkerke, Vandenbon-akker, grijsgebakken aardewerk, 2de helft 12de-1ste helft 13de 
eeuw (17-20).
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Foto. Schervenmateriaal van Karolingische ouderdom, aangetroffen na uitgraven van een veedrinkpoel 
in het ‘Terrain Lebrun’ in de fossiele duinen van Ghyvelde. Foto Arnout Zwaenepoel, 2007.

Foto. Schervenmateriaal van Karolingische ouderdom, aangetroffen op de Van den Bon-akker te Adin-
kerke, na ploegen. Foto Arnout Zwaenepoel, 2007.
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Foto. Verbrande silexfragmenten met een veenpatine (middeleeuws), aangetroffen na uitgraven van 
een veedrinkpoel in het ‘Terrain Lebrun’ in de fossiele duinen van Ghyvelde. Foto Arnout Zwaenepoel, 
2007.

Foto. Schervenmateriaal van de 10de tot de 13de eeuw, aangetroffen na uitgraven van een veedrinkpoel 
in het ‘Terrain Lebrun’ in de fossiele duinen van Ghyvelde. Foto Arnout Zwaenepoel, 2007.
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Foto. Rood beschilderd, uit het Rijnland geïmporteerd aardewerk, uit de 11de-12de eeuw, aangetroffen na 
uitgraven van een veedrinkpoel in het ‘Terrain Lebrun’ in de fossiele duinen van Ghyvelde. Foto Arnout 
Zwaenepoel, 2007.

Foto. Schervenmateriaal van de 12de-13de eeuw, aangetroffen op de Van den Bon-akker te Adinkerke, 
na ploegen. Foto Arnout Zwaenepoel, 2007.
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Foto. Roodgebakken aardewerk, uit de 14de eeuw, aangetroffen na uitgraven van een veedrinkpoel in 
het ‘Terrain Lebrun’ in de fossiele duinen van Ghyvelde. Foto Arnout Zwaenepoel, 2007.

Foto. Scherven van 14de eeuws, grijsgekleurd steengoed (boven) en 16de-eeuws bruin gekleurd steen-
goed, aangetroffen op de Van den Bon-akker te Adinkerke, na ploegen. Foto Arnout Zwaenepoel, 
2007.
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Foto. Roodgebakken aardewerk, aangetroffen op de Van den Bon-akker te Adinkerke, na ploegen. Foto 
Arnout Zwaenepoel, 2007.

Foto. Glasscherf uit de 16de-17de eeuw, aangetroffen na uitgraven van een veedrinkpoel in het ‘Terrain 
Lebrun’ in de fossiele duinen van Ghyvelde.. Foto Arnout Zwaenepoel, 2007.
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Foto. Postmiddelseeuws (16de-18de eeuw) aardewerk aangetroffen op de Van den Bon-akker te Adin-
kerke, na ploegen. Foto Arnout Zwaenepoel, 2007.

Foto. Scherf (van brandewijnkruik van de Engelsen?) uit WOI, aangetroffen na uitgraven van een vee-
drinkpoel in het ‘Terrain Lebrun’ in de fossiele duinen van Ghyvelde. Foto Arnout Zwaenepoel, 2007.
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1.�.�.	Samenvatting	en	besluit

Het vernieuwd historisch onderzoek liet toe de grote lijnen van de occupatiegeschiedenis van het ge-
bied te reconstrueren. Het onderzoek voegt tevens enkele chronologische bakens gegevens aan het 
lopende geologisch en geomorfolgisch onderzoek.

Een eerste vaststelling is het ontbreken van vondsten uit de periodes van het Neolithicum en de me-
taaltijden. 
Neolithisch materiaal werd nog niet aangetroffen. Dit  had uitsluitsel kunnen geven omtrent de datering 
van de initiële strandwal.  Een mogelijke verklaring is de verdere opbouw van de strandwal/duingordel na 
deze periode, waarbij de oude Neolithische loopniveau’s in en op het veen werden afgedekt. Uit recente 
vondsten weten wat dat de mens het gebied rond de kustvlakte in deze periode zeker verkende78.

Iets moeilijker ligt de verklaring voor het ontbreken van het materiaal uit de metaaltijden en uit de IJzer-
tijd in het bijzonder. Het Ijzertijdaardewerk, aangetroffen in de regio en dit nagenoeg altijd in samenhang 
met zoutwinningmateriaal, komt algemeen voor op de oude duincomplexen en het aanpalende schorre-
gebied. De vindplaatsen zijn relatief gemakkelijk op te sporen omwille van het overvloed aan materiaal 
en de typische vondsten van briquetage of zoutwinningsmateriaal. Op de duinen van Adinkerke-Ghy-
velde ontbreken ze vooralsnog, alhoewel dient gezegd dat hier begin 20ste eeuw enkele onduidelijke 
vondsten van dergelijk materiaal worden beschreven. We kunnen ons afvragen of landschappelijkeas-
pecten aan deze lacune ten gronde liggen. Zoutwinningsites situeren zich doorgaans, omwille van het 
‘basisproduct’ zoutwater, in de onmiddellijke omgeving van actieve geulen. Moeten we hieruit besluiten 
dat het gebied tussen de beide duingordels in deze periode grotendeels verland was? Dit wordt echter 
tegengesproken door de paleografische reconstructies79. Hier dient meteen opgemerkt dat een volledig 
dekkend terreinprospectie aan Franse zijde nog niet is uitgevoerd. Definitieve conclusies lijken dus 
voorbarig.

Vanaf de Romeinse periode, meer bepaald vanaf de 2de helft van de 1ste eeuw na Chr. kende het gebied 
een duidelijke inname met zeker een bewoningsite gesitueerd op  de noordzijde van het duin. Vermoe-
delijk vormde veeteelt hier één van de activiteiten. Er zijn bovendien  aanwijzingen voor veenwinning 
– in functie van zoutwinning? – op de zuidrand van het gebied. Ook het landschap bleef verder evolu-
eren. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een verder  oostelijke migratie van het duin zowel tijdens als 
na de Romeinse periode. 
We kunnen stellen dat de bewoning in de vroege middeleeuwen zich vermoedelijk continue of met 
kleine onderbrekingen verderzette. De aard van deze occupatie blijft vooralsnog onduidelijk. Veeteelt 
lijkt het meest voor de hand liggend. Zeker in de Karolingische periode kreeg de occupatie een perma-
nent karakter en kwamen de kiemen van de huidige bewoningskernen van Ghyvelde en Adinkerke tot 
stand. 
De vroegmiddeleeuwse periode werd gekenmerkt door talrijke verstuivingen met een sterke uitbreiding 
van het duingebied in oostelijke richting, een proces dat blijkbaar pas in de loop van de 12de-13de eeuw 
geleidelijk tot stilstand kwam. Aan de rand van de Moeren werd dit proces door het sterk dalende reliëf  
enigszins afgeremd. 
Het gebied kende zijn meest intense occupatie tijdens de 12de-13de eeuw. De sporen situeerden zich in 
hoofdzaak op de randen van het duinmassief. We kunnen de bewoning terugbrengen tot nederzettingen 
van veetelers en – zeker voor de zuidzijde – ook van veenstekers en zoutzieders. In deze periode startte 
immers ook de systematische ontginning van het veen op de rand van de Moeren.

Vanaf eind 13de - begin  14de eeuw liep de bewoning sterk achteruit. De oorzaak lijkt een samengaan 
tussen landschappelijke – verstuiving - en menselijke factoren – overbegrazing, teruglopende economi-
sche waarde – dat op zijn beurt nog eens versterkt werd door de grootgrondstructuur van het gebied, 
dat  vanaf nu in hoofdzaak als jachtgebied werd gerund. Het landschap vernatuurde en evolueerde 
tot een kopjesduinlandschap, waarin bovendien een aantal paraboolduinen tot ontwikkeling kwamen. 

78  Termote, 1988: vondst van een neolitische bijl bij de Westmoerse hoek. Deze occupatie op de rand van de 
kustvlakte wordt nog bevestigd door andere vondsten (Termote, 1994)

79  Baeteman, 2001, p.12
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Mogelijk ontsnapte het gebied ten westen van Ghyveldeom nog niet duidelijke reden ( privatisering? 
sterkere versnippering?, minder verstuiving?…) aan deze negatieve evolutie en bleef hier de landbouw-
activiteit met wei- en akkerland voortbestaan. 

De cirkel  werd pas doorbroken vanaf het midden van de 17de eeuw na de verdere opsplitsing van het 
terrein. Beide arealen bezijden de nieuwe landgrens kende nu een gescheiden ontwikkeling. Het oos-
telijke gedeelte, sinds de Vrede van Utrecht (1713) opgenomen in het Oostenrijkse keizerrijk, deelde in 
de agrarische revolutie, ondermeer gekenmerkt door de inname van meer marginale gronden. Concreet 
verrezen landbouwbedrijfjes in het duin en in het randgebied. Deze evolutie zette zich door in de loop 
van de 19de eeuw ondanks de dalende waterstand ten gevolge van het opnieuw droogleggen van de 
Moeren tussen 1802-1811. Doch wanneer in 1861 een verdere poging tot verkaveling mislukte, groeide 
het gebied uit tot een kasteeldomein met de typische ingrediënten als een kasteel, tuinen, vijver, toe-
gangswegen en een omringend jachtdomein. 
Het Franse gedeelte kende nauwelijks enige evolutie en bleef als jachtterrein in gebruik.
De uitbouw van een verdedigingscomplex en een hospitaal tijdens de Eerste Wereldoorlog was ingrij-
pend en ging gepaard met belangrijke wijzigingen van het natuurlijk reliëf. Herstel werd niet nagestreefd 
ook niet na de inplanting van een Stutzpunkt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De waterwinning conso-
lideerde dit alles als het ware. 

1.�.�.	Suggesties	en	opmerkingen	naar	het	beheer	van	het	historisch	patrimonium

- De Duinen van Adinkerke-Ghyvelde blijven voor de kennis van de menselijke occupatiegeschiedenis 
een fascinerend gebied al was het maar omdat deze plaats zich vanaf 5000 jaar geleden als een veilig 
‘eiland’ aftekende te midden van een kustvlakte in volle wording. Het gebied bood m.a.w. de mogeli-
jkheid voor een permanente en/of veilige occupatie. . 
Permanente archeologische en geologische controle bij graafwerken is dan ook aangewezen. Dat dit in 
het kader van de natuurbeheerwerken nog altijd onvoldoende gebeurt, bewijzen de recente vondsten bij 
de aanleg van  poelen zowel op Vlaams als op Frans grondgebied.

- De belangrijke resten uit de Eerste Wereldoorlog (loopgravenstelsels, bunkers, geschutstellingen…) 
waren tot nog toe nauwelijks onderkend. Ze vormen een uniek gegeven. We staan hier voor één van de 
best bewaarde – zoniet het best bewaarde - verdedigingscomplex in de toch uitgebreide frontzone van 
West-Vlaanderen. Door de goede bewaringstoestand en de volledigheid is de documentaire waarde van 
dit geheel bijzonder hoog. Deze resten dienen in de nabije toekomst opgewaardeerd, geconsolideerd 
en waar mogelijk ontsloten. Tot de overblijfselen van de Eerste Wereldoorlog behoren ook de oudste 
installaties van de waterwinning, die hier vanaf 1917 zijn opgestart. Zij vertegenwoordigen, samen met 
de constructies uit het Interbellum, en belangrijk en uniek industrieel erfgoed.
Dit erfgoed is voorlopig niet beschermd maar valt onrechtstreeks wel onder de landschapsbescherming 
van de Cabourduinen (KB van 29 april 1964). Het geheel van de resten verdient nochtans een aparte 
bescherming als monument.
We willen er verder op wijzen dat ook op Frans grondgebied diezelfde dense sporen uit de Eerste We-
reldoorlog aanwezig zijn.

- De zone van het verdwenen kasteel toont nog enkele belangrijke resten van het kasteeldomein en van 
het hospitaalcomplex, dat hier vanaf 1915 werd opgericht. De historische/symbolische waarde van de 
plek is hoe dan ook hoog en tot nog toe onvoldoende onderkend. Ook deze elementen verdienen en 
opwaardering. 
Enkele concrete maatregelen zouden kunnen zijn: het terug vrijmaken van het tracé van de met bomen 
omzoomde oude oostelijke toegangsweg naar het kasteel. De nog aanwezige relicten – bunkers, fun-
deringen barakken, citernes - dienen in een eerste fase gevrijwaard en geconsolideerd door het verwi-
jderen van de diepwortelende vegetatie en een bescherming tegen vorstschade. De bunkers kunnen 
leeggepompt en waterdicht gemaakt.
-Bij deze beheerswerken dient gestreefd om zowel de ecologische en cultuurhistorische waarden van 
het gebied te laten samenlopen, zodat ze elkaar versterken.
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- De veldbatterij Schlieffen uit de Tweede Wereldoorlog is als monument beschermd. Het vernieuwde 
onderzoek leverde hier nog twee kleinere en ondergrondse munitiedepots op, die tot dit complex ve-
rhoren. Het geheel vormt een uniek geheel ondermeer omwille van de goede bewaring van de diverse 
aardwerken van de versterkingen. 
De oorlogsite uit de Tweede Wereldoorlog blijft voorlopig enkel onder begeleiding toegankelijk. Dit lijkt 
ook de aangewezen wijze van ontsluiting. Het vrij toegankelijk maken zelf van een gedeelte van deze 
bunkers is om veiligheidsredenen niet haalbaar. Voor een goede informatie aan de bezoeker dient tel-
kens één van de drie types van constucties – commandobunker, geschutbunker, open geschutstelling 
– toegankelijk te zijn. De geschutsbunker en de achterliggende open geschutstelling, rechts van de toe-
gangsweg, lijken hier het best geschikt. Deze geschutsbunker is bovendien ook typologisch interessant 
wegens de uitrusting met een tobruckstand. De commandobunker is vanaf de centrale dreef toeganke-
lijk. Eventueel kan dit via de betonbaan naar de meest noordelijke geschutsbunker. Dit dient nagekeken 
in functie van de aanwezige natuurwaarden.
Een aantal dringende instandhoudingswerken en restauratiewerken dringen zich evenwel op zoals:
-Het waterdicht maken van de commandobunker: in het plafond van de commandobunker steken een 
tweetal openingen van de verdwenen radiomasten. Deze dienen gestopt wil men verder waterinsijpeling 
vermijden.
- Verwijderen van de hoogstammigen bij de ingangspartij aan de commandobunker.
- Reconstructie van de aarden afdekking

De veldbatterij is een beschermd monument wat impliceert dat voor bovenvermelde werken op de res-
tauratiepremie en(of) de onderhoudspremie kan worden beroep gedaan. De batterij is bovendien een 
ZEN-monument (een monument zonder economisch nut), waardoor de onderhoudspremie, die slechts 
40% bedraagt, hier tot 80% wordt verhoogd. De keuze voor één van de twee subsidieregelingen dienen 
bekeken in functie van de omvang van de werken.

Toch een bemerking. 
De goede bewaring van de diverse sporen en meer bepaald van de aardwerken is voor een deel het 
resultaat van de ‘beschermende’ vegetatie, die zich in de loop van de decennia ontwikkelde. Bij het 
toekomstige beheer zullen zeker de recente aanplantingen worden verwijderd en wordt begrazing één 
van de beheermethodes. De uit aarde opgebouwde sporen uit de beide wereldoorlogen zullen hierdoor 
blootgesteld worden aan een intenser betreding, wat op lange termijn de sporen kan aantasten.
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Bijlage 1. Chronologische tabel met de diverse eigenaars van het Cabourdomein op basis van de 
kadastergegevens verzameld door G.Mahieu

Datum  Kadasternummer Eigenaar Archief kadaster

1835 Sec D 273 en 274 (begin 
kadaster)

Helem Alexis Brugge, Archief 
Kadaster

Art.78

1838 Sec D 281a 329 Eigenaar De Thiboult De Boesinghe Emile 
Leopold (student rechten overle-
den in Leuven)

Rijksarchief Brug-
ge, archief notaris 
Cuvelier Veurne

Losse 
bladen 
voor 
opmaak 
kadaster-
kaarten

1 maart 1838 Sec D 281a 329 Succes-
sie:

Pecsteen de Winnezeele Fran-
çoise Collette, Jeanne Vicom-
tesse et Baronne, echtgenote van 
Chevalier Deschietere de Loppem 
eigenaar te Brugge 96Ha 30a 98 
ca les 211/2688 landes au bruye-
res a Adinkerke

Rijksarchief Brug-
ge, archief notaris 
Cuvelier Veurne

Losse 
bladen 
voor 
opmaak 
kadaster-
kaarten

28 sept.
1842

Sec D 281a 329 Eigenaar 
nadat er blijkbaar een dis-
puut is geweest:

De Thiboult De Boesinghe 
proprietaire a Brugge domicilie a 
Zwevezele et autres

Rijksarchief Brug-
ge, archief notaris 
Cuvelier Veurne

Losse 
bladen 
voor 
opmaak 
kadaster-
kaarten

28 sept.
1842

Sec D 281a 329 verkoop: 
Adjucation publicque

Justin van Reninghe de Voxvrie 
proprietaire a Poperinge 98 ha 
5 a 55 ca Un champs nommé 
Garsebekeveld Section D situee a 
Adinkerke, sud oest de l’eglise au 
sud du canal de Dunkerque et peu 
Nord des Moeres.

Rijksarchief Brug-
ge, archief notaris 
Cuvelier Veurne

Losse 
bladen 
voor 
opmaak 
kadaster-
kaarten

1845 Sec D 281 a 329 verkoop Carolus de Reninghe Brugge, Archief 
Kadaster

Art. 367

1847 Sec D 273,274 verkoop 
aan

Deryckx Guillemus Brugge, Archief 
Kadaster

Art. 78

1851 Sec D 281 a 329 verkoop: Sturme Josephus landbouwer te 
Moere

Brugge, Archief 
Kadaster

1862 Sec D 273,274 verkoop 
aan

Denecker Patyn landbouwer Brugge, Archief 
Kadaster

Art. 463

1865 Sec D 273,274 grenswijzi-
ging, gedeeltelijke afbraak, 
landhuis/huis/gebouw 
(schuur)

Denecker Patyn landbouwer Brugge, Archief 
Kadaster

1865 Sec D 289,305,306, 327 
afgebroken

Veurne, kadaster

1865 Sec D 273,274 omge-
bouwd tot 3 huizen

Veurne, kadaster

1876 Sec D 281 a 329 inkoop 
medeëigenaar:

Sturme Josephus landbouwer 
Moere en Desire uit Marcq (F)

Brugge, Archief 
Kadaster

1879 Sec D 283,284 (Kasteel) 
klein huisje ombouw tot 
eerste deel kasteel

Brugge, Archief 
Kadaster

1885 Sec D 273,274 verkoop 
aan

Bauden Pieter (bijzonderen Lam-
pernisse, later landbouwer Adin-
kerke)

Brugge, Archief 
Kadaster

1888 Sec D 281 a 329 verkoop: Carpentier Eugeen (Bankier Duin-
kerken) en Cuenin Albrecht (Koop-
man Spinmeester Duinkerke)

Brugge, Archief 
Kadaster
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1893 Sec D 273,274 verkoop 
aan

Carpentier Eugeen (Bankier Duin-
kerken) en Cuenin Albrecht (Koop-
man Spinmeester Duinkerke)

Brugge, Archief 
Kadaster

Art.367

1894 afbreken en verplaatsen 
283a,284a naar 281a282 
kasteel

Brugge, Archief 
Kadaster

Per-
ceelkaart 
1894 
nrs283a, 
284a, 
285a, 
nr.24

1897 Sec D 273,274 huis omge-
vormd tot landgebouw

Carpentier Eugeen (Bankier Duin-
kerken) en Cuenin Albrecht (Koop-
man Spinmeester Duinkerke)

Brugge, Archief 
Kadaster

1897 Sec D 273,274 omgebouwd 
tot woning + waterput (wal)

Brugge, Archief 
Kadaster

1900 Sec D 73,274 en Sec D 
281 a 329 successie

Cabour Karel Amaat (Makelaar 
Duinkerken) en Cuenin Albrecht 
(Koopman Spinmeester Duinker-
ke)

Brugge, Archief 
Kadaster

1901 Sec D 273,274 en Sec D 
281 a 329 aankoop

Cabour Karel Amaat (Makelaar 
Duinkerken) en echtgenote Van-
cauwenberghe

Cabour Karel 
Amaat (Makelaar 
Duinkerken) en 
echtgenote Van-
cauwenberghe

Art. 11/96

1908 Sec D 282 uitbouw kasteel Veurne kadaster Perceel-
kaart 
1908 nrs. 
279a, 
282b, 
287b, 
nr.17

20 mei 1920 Aankoop door Belgische 
staat van Charles Cabour

Belgische Staat Veurne kadaster Boek 
1689 nr.1 
(2 juni 
1920)

1 mei 1923 Jachtrecht voor 18 jaar 
toegewezen aan Andre 
Prudent Coevoet ,hophan-
delaar Rijsel

Hypotheekkan-
toor Veurne

3 okt. 1924 overlijden Cabour Karel Amaat (Makelaar 
Duinkerken) en echtgenote Van-
cauwenberghe

1 jan. 1925 Sec D 273,274 overlijden 
ingeschreven in kadaster

Cabour Karel Amaat (Makelaar 
Duinkerken) en echtgenote Van-
cauwenberghe

Brugge, Archief 
kadaster

20 sept. 1926 verkoop grond (sectie D nr 
236/16,237/111.5 en deel 
243,244 en329 en gebou-
wen + inrichtingen aan 
IWVA door gemeenten

IWVA Veurne kadaster Art 76:2 
of bis nu 
2060 De 
Panne I 
1556

27 aug. 1929 Aankoop door IWVA van 
Belgische staat 5 ha 45 
a13 ca

IWVA Akte IWVA

1 maart 1959 Jachtrecht voor 9 jaar 
toegewezen aan Andre 
Blondeel en Vandermeiren 
Theofiel beiden De Panne

Veurne hypo-
theekkantoor
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14 feb. 1961 Gemeentebestuur Adin-
kerke brengt IWVA op de 
hoogte dat het domein als 
landschap beschermd is

Akte IWVA

26 aug. 1961 aankoop door IWVA van 
Belgische staat

IWVA Veurne kadaster boek 
4289 nr 
19 regi-
stratie 
331blad 
33 vak 9

21 feb. 1963 Aankoop door IWVA van 
Be staat 78Ha 81a 82ca 
sectie D nrs 246,247,248k
,250r,264,265,272,275,276
,277,278,280,285a,286,28
8,290a,292,293,294,295,2
96,297,300,301,302,303,3
04a,307a,308,324,325,326
,327a,328,273c,279b,282c
,287c,291a,291b, en delen 
van 236u,243,244,329

IWVA Veurne kadaster Art 76:2 
of bis nu 
2060 De 
Panne I
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1.�.	Integratie

Arnout Zwaenepoel

In dit hoofdstuk wordt kort op de belangrijkste parallellen of contradicties tussen de eerdere hoofdstuk-
ken gewezen. Meer bepaald worden de resultaten van de belangrijkste onderzoeksdisciplines, het bo-
demonderzoek, het hydrologisch onderzoek, het flora- en vegetatie-onderzoek, het fauna-onderzoek en 
het landschapshistorisch onderzoek met elkaar geconfronteerd. 
De vergelijking wordt telkens gemaakt tussen twee van de vijf onderzochte disciplines, tot alle 10 de 
mogelijke koppelingen gemaakt zijn.

1.�.1.	Confrontatie	bodem,	geomorfologie	–	geo-	en	hydrogeologie
 
De geologische lagen in het studiegebied die relevant zijn voor de huidige bodems dateren van het 
Holoceen. Figuur 6 in het hoofdstukje 1.3.3 Geomorfologie toont de dagzomende geologische lagen die 
relevant zijn voor de actuele bodems.  

De geomorfologie van de Cabourduinen vertoont patronen die hoofdzakelijk oost-west, dus in de leng-
terichting van het fossiele duin gelegen zijn. Dit stemt ook overeen met de stijghoogten in de peilbuizen, 
die eveneens oost-west-geöriënteerd zijn.

Globaal kan gesteld worden dat alle duinzandbodems in het studiegebied niet onder invloed van brak 
water staan, omdat de zoetwaterlens meer dan dik genoeg is. In de meeste gevallen bereikt de zoetwa-
terlens echter de biologisch actieve bodem niet. De waterkwaliteit ter hoogte van de kleibodems is brak 
tot zout ter hoogte van de Moeren, waar zoute kwel optreedt. Dit water komt tot in de biologische actieve 
bodem. Ter hoogte van het overdekt waddenlandschap kan zoet water infiltreren zodat de waterlaag in 
de biologisch actieve kleibodem meestal niet brak is. 

91 bodemboringen tot 1,25 m diep geven als standaardbeschrijving ook de diepte van de grondwaterta-
fel weer. De grondwatertafel wordt op die diepte echter zelden aangeboord. Tijdens dit onderzoek werd 
op 13 plaatsen kalkrijk materiaal aangeboord binnen 1,25 m. Daarom werd dan meer systematisch op 
de lager gelegen plaatsen diepere boringen tot aan de grondwatertafel uitgevoerd (ongeveer 2,5 m 
diepte vanaf maaiveld). Op zowat 100 bodemobservaties tot 125 cm diep werd de grondwatertafel op 
slechts 10 plaatsen aangeboord, waarvan 5 op het zilte grassland van de Noordmoerse hoek, 1 nabij 
de Ringsloot (Wachtkom Molenhoek) en 4 in de Cabourduinen.

Langs de noordzijde van het Cabour domein komen onder de duinafzettingen fossiele strandafzettingen 
voor (zie deel geologie)(De Ceunynck, 1992). In 12 bodemboringen die tot 245cm diepte reiken, gele-
gen aan de noordzijde van het studiegebied, werd een schelpenlaag aangeboord op een diepte tussen 
45 en 235cm. In 1 diepere boring, ongeveer 110m ten noorden van de Cabourweg d.w.z. in het zuidelijk 
deel van het studiegebied, werd een veenlaag aangeboord vanaf 195cm diepte. De aanwezigheid van 
de schelpenlaag in het noordelijk deel en de diepere veenlaag in het zuidelijk deel van deelgebied 2 is 
in overeenstemming met de geologische doorsnede beschreven in De Ceunynck et al. (1986).

Voor de Cabourduinen kunnen verschillende grondwaterstanden dan de huidige een belangrijke in-
vloed gehad hebben op de bodemvorming. Het droogleggen van de Moeren heeft een belangrijke 
waterstandsdaling in de Cabour duinen voor gevolg gehad. Desiere (2004, p. 14) voert hieromtrent 
historische gegevens aan. Uit een bezwaarschrift, opgemaakt op 27 maart 1798 door de inwoners van 
Ghyvelde, tegen het betalen van belastingen aan de Abdij en de Kasselrij van Sint-Winocksbergen, 
werd het argument aangevoerd dat Mr. Sta - de eigenaar van de duinen, genoemd “vague velt” - vrij-
gesteld was van deze belasting. Volgens Champeaux (1936?), die zich op zijn beurt baseert op een 
zekere dr. Lesdain (1912?) zou door het droogleggen van de Moeren de grondwatertafel gezakt zijn in 
de duinen waardoor het onmogelijk was twee maal per jaar te hooien. De historische bronnen vergen 
verder onderzoek omdat de definitieve drooglegging dateert van 1826, dus ruime tijd na bovenstaand 
document. Zwaenepoel acht de argumentatie van Champeaux weinig steekhoudend. Twee keer hooien 
per jaar was in die tijd nog zeer ongebruikelijk. Meestal werd er gehooid met nabeweiding. In een relatief 
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droog duingebied is echter zelfs één keer hooien, over een relatief grote oppervlakte al onwaarschijnlijk. 
Bovendien zijn er tot nog toe geen andere aanduidingen dat er zelfs maar gehooid werd in de Cabour-
duinen. Jacht en runderteelt zijn de enige aanwijzingen. 

Lebbe & Pede (1986) simuleren in een hydrologisch model de evolutie van de zoet- en zoutwaterverde-
ling in een transect van de polders – Cabour duinen – Moeren. Ten tijde van de Middeleeuwen waren de 
Moeren een plas met een waterstand die vergelijkbaar was met de toenmalige waterstand in de polders 
die toen reeds gedraineerd werden (op ongeveer 2,5 m TAW). De opwelling van de grondwatertafel on-
der de Cabourduinen liep vrij symmetrisch en bevond zich centraal onder de duinen. Door het draineren 
van de Moeren, na verschillende pogingen tenslotte succesvol in 1826, naar ongeveer het niveau van 0 
m TAW zijn de grondwaterstanden sterk gedaald in de Cabourduinen en krijgt de zoetwaterlens onder 
de duinen een asymmetrische vorm. Deze daling was het meest uitgesproken in het zuidelijk deel. Deze 
hogere waterstanden bepalen de intensiteit van bodemvormende processen zoals het voorkomen van 
oxido-reductie verschijnselen die nu relict zijn, een reductiehorizont die dichter bij het oppervlak ligt, 
diepte van uitloging en ontkalking... Indicaties van hogere waterstanden zijn in enkele bodemprofielen 
te herkennen aan de zeer bleke geelgrijze kleur van dieperliggende horizonten die op een vroegere 
reductie met volledige verwijdering/uitloging van het weinig aanwezige ijzer wijst maar waar de huidige 
watertafel zich dieper dan 2m bevindt. 

1.�.�.	Confrontatie	bodem	–	flora	en	vegetatie
 
De bodemkaart wijst er op dat de duingronden binnen het studiegebied diep ontkalkt zijn (2-3 m). Lokaal 
is dit in tegenspraak met het voorkomen van kalkminnende vegetaties, vooral in het noordelijke derde 
van de fossiel duinen.  Meer gedetailleerd onderzoek in het kader van deze studie maakt inderdaad dui-
delijk dat in geheel deze zone de ontkalkingsgraad minder drastisch is, wat de band met een kalkmin-
nende vegetatie meteen duidelijk maakt. Overigens is de ontkalking in de rest van het gebied wél zeer 
markant en tevens de verklaring voor een vrij unieke flora en vegetatie ten opzichte van de rest van de 
Belgische kust. Vooral de mosduinen van het type Violo-Corynephoretum zijn uniek voor de Belgische 
kust. In mindere mate geldt dit ook voor de duingraslanden op de ontkalkte bodems. Deze komen echter 
ook voor op de middeloude duinen van Westende en Bredene, of zelfs in de van nature minder kalkrijke 
duinen van de Oostkust.  

91 bodemboringen tot 1,25 m diep geven als standaardkenmerk ook telkens het vegetatietype weer. Ter 
hoogte van de pq’s werd ook telkens een mini-profiel van 50 cm diep onderzocht op 40 x 40 cm. Bij de 
beworteling in het bodemprofiel wordt de plantensoort beschreven.

Tabel 11 geeft de relatie weer tussen de bodemtypes en de aangetroffen vegetatietypes. Bij de Ring-
sloot, in de diepste, beboste depressies van Cabour en het zilte grasland van de Noordmoerse hoek 
worden semi-terrestrische bodems aangetroffen. Podzolachtige bodems zijn aangetroffen zowel onder 
bos, grasland, Zandzegge-facies, mosduinen als Oeverzeggevegetaties. Micropodzolen (= initiële pod-
zolen, waarbij de horizonten op een veel kleinere afstand van elkaar voorkomen dan bij goed ontwik-
kelde podzolen) werden aangetroffen onder bos, duingrasland en Duinriet-facies. Ook Bodems met 
bruine B-horizont werden aangetroffen onder zowel bos, mosduin, duingrasland als Duinriet-facies. 
Bodems met een zeer uitgesproken biologisch actieve horizont (maar zonder de humeuze B-horizont 
van de podzolbodems) zijn aangetroffen onder bos, Zandzegge- en Duinriet-facies en mosduin. Nabij 
de loopgraven worden begraven horizonten aangetroffen. Onder dennen-, populieren- en iepenaan-
planten zijn soms voormalige bewerkte horizonten (voormalige akkertjes) aangetroffen. Sommige delen 
van het Kasteelbos en ook bepaalde Duinrietvegetaties komen voor op sterk antropogeen beïnvloede 
bodems.

De meeste bodems van het studiegebied vertonen hydrofobie in de bodemste horizonten, wat bij afwe-
zigheid van bereikbaarheid van grondwater vegetatiegroei extra bemoeilijkt.

Onder bepaalde bos- en Duinrietvegetaties zijn bodems met hoog organisch gehalte aangetroffen die in 
bepaalde gevallen wijzen op afvalkuilen met organisch materiaal. 
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Hoge P-waarden in de bodems van het studiegebied indiceren antropogene beïnvloeding (excremen-
ten, vee, mestgebruik). Dergelijke waarden zijn aangetroffen onder het Kasteelbos, bij afvalputten en in 
de door ponies begraasde Wachtkom Molenhoek.

De vrij unieke zuurminnende vegetatie van Cabour zowel als Garzebekeveld stemt meestal overeen 
met een diepe ontkalking (> 125 cm) en een uitgesproken lage pH KCl (tussen 3 en 3,9). De profielen 
die kalk bevatten in de bodemste horizonten hebben pH’s hoger dan 7.

De humustypes onder de mosduinen worden tot het vaagmulltype gerekend. Ze zijn dun (<2cm) en 
hebben een laag organisch materiaal-gehalte. Deze onder de graslanden ten zuiden van Cabour, onder 
Duinriet en Zandzegge worden tot het zandmulltype gerekend. Ze zijn dikker (>2cm) en bevatten meer 
organisch materiaal. Onder Eikvaren op noordhellingen in de Cabourduinen zijn het mullmodertype en 
mortype aangetroffen. Onder bos is het meest voorkomende type eveneens mull. Op enkele plaatsen 
zijn ook mullmoder of moder humustypes aangetroffen.Voor meer details verwijzen we naar humusty-
pes bij de bodemgenetische processen, deel 1.3.
In het uiterste noordwesten van de Cabourduinen ligt een vermoedelijk natuurlijk, paraboolvormig duin. 
De menselijke invloed van WOI is er echter manifest aanwezig. Waarschijnlijk is de natuurlijke parabool-
arm ook weer gebruikt als dekking voor geschut en is ze op antropogene wijze bijgewerkt. Dit weerspie-
gelt zich in onregelmatige kalkgehaltes in de paraboolarm, die op hun beurt verklaren waarom hier op 
korte afstand van elkaar mosduinen van het zure type (Violo-Corynephoretum) en van het kalkrijke type 
(Phleo-Tortuletum) naast elkaar worden aangetroffen.

In het oostelijk deel van het Cabourdomein (deelgebied 2b), in een strook van ongeveer 100-150 m 
breed vnl. ten noorden van de meest noordelijk gelegen W-O dienstweg, komt opnieuw kalkhoudend 
materiaal voor binnen boorbereik. Door antropogene activiteiten zoals de aanleg van het loopgravensy-
steem van WOI en de leidingen van de waterwinning komt het kalkhoudend zand dichterbij of aan het 
oppervlak te liggen. Hier wisselen kalkminnende plantensoorten en vegetaties op korte afstand af met 
zuurminnende soorten en vegetaties.

In het luik bodem werd de studie in verband met bodemsaliniteit beperkt tot het zilte grasland van de 
Noordmoerse hoek, ten oosten van peilbuis UG6 (cfr luik hydrologie) (deelgebied 4a). De bodem is er 
reeds vanaf het maaiveld sterk tot zeer sterk zouthoudend, in de diepte blijft de bodem zouthoudend tot 
zeer sterk zouthoudend. Het bodemwater in de boorgaten is brak tot zeer brak, het oppervlaktewater in 
de greppels en sloten is matig brak. Door de vermenging met zoetwater (neerslag) is het zoutgehalte 
van de laantjes en sloten lager dan in de boorgaten. In de laantjes werden toch nog soorten aangetrof-
fen als Melkkruid, Zeeaster, Zilte rus, Spiesmelde, Stomp kweldergras, … maar deze vegetaties beho-
ren er tot het Zilverschhonverbond. In het grasland zelf is de situatie duidelijk nog zouter en behoren de 
vegetaties tot de Zeeasterklasse.

Bijlage 19 toont in detail de profielbeschrijvingen van de bodemboringen. Zeer interessant zijn de 11 bo-
ringen op de plaatsen waar de bodemvallen voor ongewerveldebemonstering geplaatst werden, omdat 
op deze plaatsen en een vegetatie-opname gemaakt werd, én faunagegevens aanwezig zijn én een 
profielbeschrijving. De nummers van bodemboring en bodemval zijn identiek. Hieronder worden ook de 
nummers van de vegetatie-opnamen opgegeven, zodat een vlotte terugkoppeling mogelijk is. De vege-
tatieopnamen zelf zijn terug te vinden in bijlagen 27 tot 36.:

CB01 is het profiel bij de bodem in het Garzebekeveld nabij een ruig grasland-brem-vegetatie, 
aan de rand van het Overblijvende hardbloem-grasland (= Florizoone-grasland). Het profiel stemt 
overeen met vegetatieopname 11 (Ornithopodo-Corynephoretum). Het vertoont een podzolachtige 
bodem met horizonten A-A.p-EB-B.hs-C (tabel 12). Het humustype bestaat uit een zure zandmull 
(bijlage 19). Het profiel is ontkalkt tot meer dan 125 cm diepte (tabel 10). Het profiel is doorworteldHet profiel is doorworteld 
tot 54 cm diep (bijlage 19).  
CB02 is het profiel bij de bodemval in het zilte grasland van de Noordmoerse hoek. Het profiel 
bevindt zich vlak bij een laantje met zilte vegetatie en stemt overeen met vegetatieopname 9 (Triglo-
chino-Agrostietum stoloniferae). De hoge fosfaatwaarden in de bodem, de hoogste van alle ge-
meten waarden in het studiegebied (tabel 18) wijzen op antropogene invloed, in casu ongetwijfeld 
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bemesting, aangezien dit perceel nog in landbouwgebruik is. De ontkalkingsdiepte bedraagt slechts 
2 cm (tabel 10). Het profiel is doorworteld tot 55 cm diep. De textuur varieert in de bewortelde zone 
van humeuze donkerbruine klei met zandige bandjes over zandleem tot grijsblauwe klei met zan-
dige bandjes. Het humustype is een semiterrestrische mor (bijlage 19).Het humustype is een semiterrestrische mor (bijlage 19).
CB03 is het profiel bij de bodemval in de Wachtkom Molenhoek. Het bevindt zich in een Zilver-
schoonverbondvegetatie met enkele (zwakke) zoutindicatoren en stemt overeen met vegetatieop-
name 10 (Triglochino-Agrostietum stoloniferae). De hoge fosfaatwaarden in de bodem (tabel 18) 
wijzen op antropogene invloed, in casu ongetwijfeld bemesting, aangezien dit perceel tot voor kort 
nog in landbouwgebruik was. De ontkalkingsdiepte bedraagt 22 cm (tabel 10). Het profiel is door-
worteld tot 30 cm diep. De bodem in de bewortelde zone bestaat achtereenvolgens uit donkerbruin 
organisch materiaal met lokale kleilenzen en vuil blauwgrijze zandige klei. Het humustype is eenHet humustype is een 
hydromull-semiterrestrische mor (bijlage 19).
CB04 is het profiel bij de bodemval in het olmenbosje ten zuiden van de Cabourweg. Het stemt 
overeen met vegetatieopname 8 (Violo odoratae-Ulmetum). Het bodemprofiel is sterk verstoord en 
vertoont vergravingen (tabel 12). De ontkalkingsdiepte bedraagt desondanks meer dan 125 cm (ta-
bel 10). Het profiel is doorworteld tot 95 cm diep. De bodem in de bewortelde zone bestaat achter-
eenvolgens uit bladeren en takjes, donkergrijs humeus zand met stenen, bruin zand met bakstenen 
en bruin zand. Het humustype is een zure zandmull (bijlage 19).Het humustype is een zure zandmull (bijlage 19). 
CB05 is het profiel bij de bodemval in een lichenenrijke mosduinvegetatie ten westen van de Cen-
trale dreef in het onbegraasde gedeelte van de Cabourduinen. Het profiel stemt overeen met vege-
tatieopname 1 (Violo-Corynephoretum). Het bodemprofiel verraadt de aanwezigheid van begraven 
horizonten, vermoedelijk uit één van de wereldoorlogen (tabel 12). De ontkalkingsdiepte bedraagt 
desondanks meer dan 125 cm (tabel 10). De doorwortelde zone bedraagt 24 cm. De bodem in de 
doorwortelde zone bestaat achtereenvolgens uit bruin zand, licht bruin zand en geelbruin zand. HetHet 
humustype is een zure zandmull (bijlage 19).
CB06 is het profiel bij een eikvarenvegetatie op een N-gerichte helling in het niet begraasde Ca-
bourgedeelte. Het profiel stemt overeen met vegetatieopname 3 (rompgemeenschap Eikvaren-
Duinriet-[Koelerio-Corynephoretea]. Het bodemprofiel verraadt de aanwezigheid van begraven 
horizonten, vermoedelijk uit één van de wereldoorlogen (tabel 12). De ontkalkingsdiepte bedraagt 
desondanks meer dan 125 cm (tabel 10). De bodem is doorworteld tot 20 cm diep en bestaat 
achtereenvolgens uit bladeren, roodbruin humeus materiaal, donkergrijs zeer humeus zand, egaler 
bruingrijs zand en bruin zand. Het humustype is xeromull/moder/heidexeromor (bijlage 19).Het humustype is xeromull/moder/heidexeromor (bijlage 19). 
CB07 is het profiel bij de bodemvallen die in een Duinrietsteppe geplaats zijn, in het niet begraasde 
Cabourgedeelte. Het profiel stemt overeen met vegetatieopname 2 (rompgemeenschap Duinriet-
[Koelerio-Corynephoretea]. Het bodemprofiel verraadt de aanwezigheid van begraven horizonten, 
vermoedelijk uit één van de wereldoorlogen (tabel 12). De ontkalkingsdiepte bedraagt desondanks 
meer dan 125 cm (tabel 10). De bodem is doorworteld tot 98 cm diep en bestaat achtereenvolgens 
uit bruingrijs zand, grijsbruin zand, donkergrijs zand, bruin zand, licht bruin zand, grijs zand en licht 
bruin zand. Het humustype is een zure zandmull (bijlage 19).Het humustype is een zure zandmull (bijlage 19).
CB08 is het profiel bij de bodemval in een door Zandzegge gedomineerde, vervilte situatie in het 
niet begraasde gedeelte van Cabour. Het profiel stemt overeen met vegetatieopname 4 (dege-
nererend Violo-Corynephoretum, verviltingsfase met Zandzegge). Het vertoont een uitgesproken 
biologisch actieve horizont; de horizontopeenvolging bestaat uit A/H+E-(E+H)-B.Bi (tabel 12). H+E 
staat voor ‘peper en zout’ of minerale horizont met organische korrels die als pellets voorkomen. De 
ontkalkingsdiepte bedraagt meer dan 50 cm (tabel 10). De bodem is doorworteld tot 125 cm diep en 
bestaat achtereenvolgens uit donkergrijs humeus zand en bleekgeel zand. Het humustype is eenHet humustype is een 
zure zandmull (bijlage 19). 
CB09 is het profiel bij de bodemval in het Kasteelbos. Het profiel stemt overeen met vegetatieopna-
me 5 (Violo odoratae-Ulmetum scilletosum). De hoge fosfaatwaarden in de bodem (tabel 18) wijzen 
op antropogene invloed. Het bodemprofiel verraadt eveneens antropogene invloed (vergraven met 
stenen, glas, beenderen, stukken ijzer enz, zie tabel 12). De ontkalkingsdiepte bedraagt deson-
danks meer dan 125 cm. De bodem is doorworteld tot 125 cm diep en bestaat achtereenvolgens uit 
bladereen, donkergrijs humeus zand met stenen en knikkers, zwart zand met stenen, bruin zand en 
bruingeel zand. Het humustype is een zure zandmull (bijlage 19).Het humustype is een zure zandmull (bijlage 19).
CB10 is het profiel bij de bodemval op de zuidhelling van de zuidelijke dienstweg in het niet be-
graasde gedeelte van Cabour, in een kalkrijk mosduin met Buntgras, Glad biggenkruid, Grijze bis-
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schopsmuts, Kraakloof, etc. Het stemt overeen met vegetatieopname 6 (Phleo-Tortuletum clado-
nietosum). De A-horizont is hier dun en zwak ontwikkeld. De horizontenopeenvolging  is AC of A-C 
(tabel 12). De ontkalkingsdiepte is lokaal veranderlijk (tabel 10). De bodem is doorworteld tot 22 cm 
diep en bestaat achtereenvolgens uit bleekgeel zand en licht bruingrijs zand. Het humustype is eenHet humustype is een 
vaagmull (bijlage 19).
CB11D en R zijn de profielen bij de bodemvallen in het door ponies begraasde gedeelte van Cabour 
in een mosduin. Ze stemmen overeen met vegetatieopname 7 (Violo-Corynephoretum). De pro-
fielen vertonen een bodem met bruine B, met horizonten H+E-E-B.C-C (tabel 12). De ontkalkings-
diepte bedraagt meer dan 45 tot meer dan 125 cm (tabel 10). De bodem is doorworteld tot 27 cm 
diep en bestaat achtereenvolgens uit donkergrijs humeus zand, grijsbruin humeus zand, bruingrijs 
humeus zand, en bruin zand. Het humustype is een (heide)zandmull (bijlage 19).Het humustype is een (heide)zandmull (bijlage 19).

1.�.�.	Confrontatie	bodem	–	fauna
 
91 bodemboringen tot 1,25 m diep geven als standaardkenmerk ook telkens faunakenmerken weer. De 
aanwezigheid van de bodemfauna wordt standaard beschreven bij elke boring. De bioturbatieprocessen 
worden toegeschreven aan wormen, mollen, konijnen, vossen, muizen, mieren en mestkevers. Vooral 
konijnenactiviteiten in Cabour hebben een grote bodemvariabiliteit over korte afstand teweeggebracht. 
De konijnenpopulatie en –activiteit is momenteel door o.a. het viraal haemorrhagisch syndroom sterk 
achteruit gelopen. In 2007 leek er een herstel van de populatie waar te nemen, maar eind 2007 deci-
meerde myxomatose de populatie opnieuw sterk. Ter hoogte van de profielen CB07, CB50, CB53 (zie 
kaart 28)  wordt de bodem gekenmerkt door een zeer bultig microreliëf, te wijten aan konijnenactiviteit, 
nu gemaskeerd door de verruigde graslandvegetatie. De profielen CB04, CB09, CB42, CB43, CB44 en 
CB47 (kaart 28), alle gelegen onder bos, zijn wellicht gebioturbeerd door muizen. Mieren kunnen even-
eens een belangrijke factor in de bioturbatie zijn, zoals mogelijk in CB29, maar hun lokalisatie en effect 
op de bodem vergt een meer gedetailleerde studie van het terrein. In het westen van de Cabourduinen 
werd een nest aangetroffen van Rode bosmier. Mestkeveractiviteit, verbonden aan de recente invoering 
van de ponies, werd vastgesteld in CB77. De Driehoornmestkever (Typhoes typhoes), een belangrijke 
doelsoort met gunstige effecten op zowel eenjarige plantensoorten, zandbijtjes, vleermuizen als het 
begraven van mest, werd nog niet aangetroffen. 

Ter hoogte van de pq’s en de bodemvallen voor faunabemonstering werd ook telkens een mini-profiel 
van 50 cm diep onderzocht op 40 x 40 cm.

De effecten van begrazing zijn in de bodemboringen CB21 en CB58. De indringingsweerstand is hoog 
nabij het oppervlak door het betreden (zie 1.3.5.4.1.2 Verdichting)..

In het luik bodem werd de studie in verband met bodemsaliniteit beperkt tot één enkel perceel ten zui-
den van de E40 ten oosten van peilbuis UG6 (cfr luik hydrologie) (deelgebied 4a). De bodem is er reeds 
vanaf het maaiveld sterk tot zeer sterk zouthoudend, in de diepte blijft de bodems zouthoudend tot zeer 
sterk zouthoudend. Het bodemwater in de boorgaten is brak tot zeer brak, het oppervlaktewater in de 
greppels en sloten is matig brak. Door de vermenging met zoetwater (neerslag) is het zoutgehalte van 
de greppels en sloten lager dan in de boorgaten. In de laantjes werden twee typische loopkevers van 
brakke milieus aangetroffen, namelijk Bembidion normannum en Pogonus chalceus. De laatste is op 
deze plaats, in aantal zelfs de dominante soort!

Bijlage 19 toont in detail de profielbeschrijvingen van de bodemboringen. Zeer interessant zijn de 11 bo-
ringen op de plaatsen waar de bodemvallen voor ongewerveldenbemonstering geplaatst werden, om-
dat op deze plaatsen én een vegetatie-opname gemaakt werd, én faunagegevens aanwezig zijn én een 
profielbeschrijving. De nummers van bodemboring en bodemval zijn identiek. In de vorige paragraaf 
(1.6.2) worden ook de nummers van de vegetatie-opnamen opgegeven, zodat een vlotte terugkoppeling 
mogelijk is.
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1.�.�.	Confrontatie	bodem	–	landschapshistorische	onderzoek
 
In paragraaf 1.3.5.1 wordt aangeduid waar de geëgaliseerde duingronden voorkomen. Deze liggen ten 
noorden en ten zuiden van de duingronden. In het noorden is dat de ten noorden van de Veldstraat, in 
het zuiden ten zuiden van de Cabourweg. Deze bodems zijn kalkloos of kalkarm.

In paragraaf 1.3.5.2 worden de belangrijkste antropogene ingrepen op topografie, bodem en landschap 
beschreven. Dit gebeurt nog eens uitgebreid in hoofdstuk 1.5 Landschapshistoriek. In 1.3.5.2 worden 
achterenvolgens de bewoning voor de 19de eeuw beschreven, de aanleg van het kasteel Cabour, de 
oorlogsinvloed van WOI en II op het gebied, de waterwinning, de aanplant van bomen en ‘andere acti-
viteiten’.

De aanwezigheid van antropogene beïnvloeding (grint/stenen, aangebrachte klei) wordt standaard be-
schreven bij de 91 uitgevoerde bodemboringen. De interactie tussen historisch bodemgebruik en de 
aangetroffen bodems is duidelijk waarneembaar op plaatsen waar duinakkertjes aangelegd werden, 
waar het kasteel stond, waar WOI- en II-activiteiten hebben plaatsgevonden, waar materiaal uit de 
kasteelvijver op de zuidrand is gedeponeerd, waar waterleidingen en pompputten zijn aangelegd, waar 
jachtpoelen zijn gegraven, en bunkers werden verwijderd met achterlating van puin. Globaal gezien zijn 
intacte bodems moeilijk terug te vinden inhet studiegebied!  De best bewaarde zones zijn de mosduin-
zone ten oosten en ten westen van de centrale dreef.

In het noordwesten ligt een vermoedelijk natuurlijk, paraboolvormig duin (zie kaart 24, de oranje rode 
structuur van 5,5 à 7,5 m hoogte in het uiterste noordwesten, van halfweg de Cabourduinen tot tegen 
de Veldstraat). Toch is ook hier de menselijke invloed belangrijk. De boringen in de panne en in de 
noordelijke arm vertonen kalk binnen boorbereik. In de panne zelf zijn er opnieuw aanwijzingen in het 
landschap van antropogene verstoring zoals cirkelvormige wallenstructuren. De luchtfoto’s van WOI 
bevestigen de menselijke ingrepen in dit gebied. CB63, gelegen op de noordelijke arm van het para-
boolduin is waarschijnlijk een diep verstoord profiel. De aanwezigheid van schelpfragmenten op 100 
cm diepte, d.w.z. op ongeveer 4,75 m TAW, is veel hoger vergeleken met de andere profielen waar 
de schelpengrens varieert tussen 1,88 en 2,71 m TAW (schelpenlaag op 9 plaatsen aangeboord). Om 
dit met zekerheid te kunnen vaststellen zijn een groter aantal diepere boringen nodig, tot ongeveer 
1,5m TAW, ook op de hogere landschapsposities. CB10 ligt langsheen de dienstweg die uitgegraven 
is doorheen de zuidelijke paraboolarm. Het ontkalkingsverloop is onregelmatig, d.w.z. er zijn lagen van 
ontkalkt en kalkhoudend materiaal. CB30, gelegen in een depressie juist ten zuiden van de dienstweg, 
vertoont bovenaan in het profiel een begraven profiel vanaf 14 cm vanaf het maaiveld en onregelmatige 
ontkalking. De onderste ontkalkingsgrens op 38 cm vanaf het maaiveld is intact. CB31 en CB32 liggen 
op de kam van de zuidelijke paraboolarm. Deze twee profielen zijn ontkalkt tot minstens 125cm diepte.

In het oostelijk deel van het Cabourdomein (deelgebied 2b), in een strook van ongeveer 100-150 m 
breed vnl. ten noorden van de meest noordelijk gelegen W-O dienstweg, komt opnieuw kalkhoudend 
materiaal voor binnen boorbereik. Door antropogene activiteiten zoals de aanleg van het loopgravensy-
steem van WOI en de leidingen van de waterwinning kwam het kalkhoudend zand dichterbij of aan het 
oppervlak te liggen.

Nabij de vijver komt eveneens kalkhoudend materiaal voor binnen boorbereik. CB88 vertoont een on-
regelmatig ontkalkingsverloop, CB89 is kalkhoudend vanaf het oppervlak. Het kalkhoudend materiaal 
is afkomstig van het ruimingsmateriaal uit de vijver. CB88, ten oosten van de vijver, is zo’n 80cm op-
gehoogd, CB89 ligt op een rug aan de zuidzijde van de vijver, gevormd werd door het ruimen van de 
vijver. 

1.�.�.	Confrontatie	hydrogeologie	–	flora	en	vegetatie
 
Nabij de Ringsloot komen de waterpeilen binnen bereikbaarheid van de vegetatie. Noordwaarts neemt 
de afstand tussen de wortelzone van de vegetatie en de grondwaterpeilen geleidelijk toe.



���w v i  |  a p r i l  ‘ 0 8  |  g e b i e d s v i s i e  e n  b e h e e r p l a n

Tabel 2 toont dat het grondwaterpeil zich in het grootste gedeelte van de fossiele duinen gemiddeld bui-
ten het bereik van de vegetatie bevindt, met uitzondering van de duinplassen en poelen, of met zones 
waar het duinzanddek uitwigt op de polderklei. Dit is vooral te wijten aan de drainerende werking van de 
Ringsloot (‘het Ringslot’). Binnen de Cabourduinen bevindt de grondwatertafel zich gemiddeld tussen 
1,88 en 4 m beneden maaiveld (zie paragraaf1.3.4.3 Duurlijnen), ruim te diep met andere woorden voor 
een grondwaterafhankelijke vegetatie.   

De kleinste diepte van het grondwater in de Cabourduinen bevindt zich in het noorden van de duinen 
waar de waterscheidingskam is gesitueerd.

De zoetwaterlens in de fossiele duinen heeft een assymetrische vorm doordat de stroming naar de 
Moeren sterker is. De lens is er dan ook dikker. Voor de vegetatie is dit momenteel weinig relevant, 
aangezien dit zoete water zich buiten het bereik van de wortelzone bevindt.

Meer naar het zuiden stijgt de grens tussen zoet en brak snel ten gevolge van zoute kwel in de Moeren 
(zie 1.3.4.4 Grondwaterkwaliteit). Dit is wél relevant voor de vegetatie. In de Wachtkom Molenhoek 
vertonen de Zilverschoonverbondvegetaties nog enkele zouttolerante soorten. Het is niet altijd duidelijk 
of die verwijzen naar actueel brakke omstandigheden, dan wel of ze momenteel groeien in zoet milieu. 
In het zilte grasland van de Noordmoerse hoek is de brakke tot zoute kwel zonder meer duidelijk. Hier 
komt een uitgebreid spectrum aan brak water indicerende planten voor. In de Buitenmoeren ten zuiden 
van het Garzebekeveld stijgt die grens niet zo snel omdat de topografie er hoger is en de drainage bij-
gevolg kleiner. Normalerwijze stijgt de zout-zoet watergrens geleidelijk naar het noorden. De hogere lig-
ging van het Overdekte Waddenlandschap in vergelijking met de Moeren laat een infiltratie toe van zoet 
neerslagwater. In de vegetatie zijn weinig nuances af te lezen, aangezien het grootste gedeelte van dit 
gebied uit akkers bestaat. De akkers wijzen er uiteraard wél op dat het gebied niet sterk brak kan zijn.

In het hoofdstuk 1.3.4.5 wordt uitgebreid ingegaan op de verandering in de natuurlijke grondwaterstand 
en grondwaterkwaliteit (vooral zoet-brak) door de waterwinning. Figuur 14 geeft het effect weer op de 
grondwaterstanden die voor de vegetatie relevantie vertonen vanaf 1945. Daaruit wordt duidelijk dat 
minstens sinds die periode al grondwaterafhankelijke vegetatie in de Cabourduinen grotendeels moet 
ontbreken. De grondwaterstijging bij het afbouwen van de waterwinning ca 1993  laat een forse stijging 
van de grondwatertafel zien met zo’n 75 cm op één jaar tijd. Drainage vanuit de Ringsloot beperkt echter 
verdere stijging. Ook na het volledig stilleggen van de grondwaterwinning in 2002 stijgt het grondwater-
peil niet meer verder, zodat het netto-effect voor de vegetatie toch zeer beperkt blijft. Alleen ter hoogte 
van enkele poelen en vijvers in de fossiele duinen komt grondwater het jaar rond binnen het bereik van 
de vegetatie.   

1.�.�.	Confrontatie	hydrogeologie	–	fauna	

Aangezien de grondwatertafel zich in het grootste gedeelte van het studiegebied op aanzienlijke diepte 
onder het maaiveld bevindt, is de relevantie van het hydrogeologische luik met betrekking tot de actu-
eel aanwezige fauna eerder beperkt. Slechts op plaatsen waar plassen (Kasteelvijver, Markeyputtten, 
Florizoone groeve) en poelen of sloten gegraven werden, of waar zoute kwel dagzoomt (zilt grasland 
Noordmoerse hoek) is er een duidelijke link tussen beide.

Wat de broedvogels betreft zijn vooral de sloten met Riet belangrijk voor Blauwborst, Rietzanger, Kleine 
karekiet, Rietgors, Bosrietzanger, … In de wachtkom Molenhoek zijn Oeverloper en Witgatje overzo-
meraars en wordt Kleine plevier soms gezien, hoewel de soort er niet broedt. Het zilte grasland van de 
Noordmoerse hoek is belangrijk voor weidevogels (Kievit, Scholekster, Bergeend, Gele kwikstaart, …). 

Wat amfibieën betreft zijn de belangrijkste waarnemingen Kamsalamander in een poel door De Fonseca 
onderzocht in 1980, Kamsalamander in de Markeyputten vermeld door Bonte (1995) en Kamsalaman-
der teruggevonden in de Sleedoornpoel in Cabour, anno 2007. Ook Rugstreeppad is nog waargenomen 
in de Markeyduinen (databank INBO) en zou in 2007 door Norbert Roothaert opnieuw vastgesteld zijn in 
een jachtput in de fossiele duinen van Ghyvelde, alsook in de Noordmoerstraat in de Moeren (Veurne) 
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(Verschoore 2007, driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Westkust jg 6 nr 4)). Het gerucht dat een 
Boomkikker in 2006 in Cabour gehoord werd is nog  niet bevestigd door waarnemingen van langere 
duur.
Er zijn 19 libellensoorten bekend van het studiegebied, namelijk:

Waterjuffers: Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella), Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum), 
Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum), Watersnuffel (Enallagma cyathigerum), Lantaarntje 
(Ischnura elegans), Houtpantserjuffer (Lestes viridis), Zwervende heidejuffer (Lestes barbarus), 
Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio) en Bruine winterjuffer (Sympecma fusca);
‘Echte libellen’: Paardenbijter (Aeshna mixta), Blauwe glazenmaker (Aeshna cynaea) Grote 
keizerlibel (Anax imperator), Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), Platbuik (Libellula 
depressa), Vuurlibel (Crocothemis erythraea), Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum), 
Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii), Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum), 
Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum)

De Markeyputten zijn het belangrijkste biotoop met 15 soorten. De herinrichtingsmaatregelen zullen de 
plassen vermoedelijk nog in waarde doen toenemen voor deze groep. Tengere grasjuffer werd waar-
genomen in de Wachtkom Molenhoek. Gaffelwaterjuffer is waargenomen langs de zuidelijkste Markey-
put.

Slakken zijn dieren die in hoofdzaak de combinatie water en kalk vereisen. In het studiegebied zijn 24 
soorten landslakken en 3 soorten zoetwaterslakken aangetroffen. De meeste soorten zijn niet grond-
watergebonden, maar komen in de vochtiger loofbossen (Kasteelbos Cabour) voor. De Rode lijst-soort 
Nauwe korfslak bijvoorbeeld komt in het Kasteelbos en een populierenaanplant voor. De soort vereist 
vochtig strooisel. De Slanke barnsteenslak (Rode lijst: bedreigd) komt voor op de oevers van het Ring-
slot.

Wat de spinnen betreft zijn slechts een gering aantal vochtminnende dieren aangetroffen in het stu-
diegebied. De Wachtkom Molenhoek bleek zeer soortenarm. Slechts Arctosa leopardus en Pardosa 
proxima zijn typische soorten van natte graslanden. Het zilte grasland van de Noordmoerse hoek viel 
eveneens wat tegen. Er zijn slechts 4 Rode lijstsoorten gevonden en van elk slechts één exemplaar. 
Drie van de vier soorten zijn wél typisch voor natte graslanden.

Ook het aantal vochtminnende loopkeversoorten in het studiegebied is beperkt. In het zilte grasland van 
de Noordmoerse hoek zijn Bembidion normannum en Pogonus chalceus als meest typische soorten te 
vermelden. In het natte grasland aan de oever van het Ringslot (Wachtkom Molenhoek) zijn Bembidion 
normannum en Agonum viridicupreum als meest typisch natte soorten te beschouwen. 

In de poel van de weide bij de Hoeve De Woestijn is zeldzame Grote spinnende watertor waargeno-
men.

1.�.�.	Confrontatie	hydrogeologie	–	landschapshistorisch	onderzoek
 
De Cisterciënzerabdij Ter Duinen verwierf vanaf het midden van de 12de eeuw het middengedeelte van 
de duinen van de Graaf van Vlaanderen. Dit areaal bezat een bijzonderheid. Het was namelijk doorsne-
den door een waterloop, die vanuit het binnenmeer van de Moeren, door het duin richting de huidige 
Westhoekduinen liep. We kunnen moeilijk aannemen dat dit een natuurlijke waterloop betrof. Wie heeft 
deze waterloop gegraven en waarom? De waterloop loopt door het areaal dat eigendom was van de cis-
terciënzerabdij Ter Duinen. We kunnen dan ook met grote waarschijnlijkheid veronderstellen dat deze 
doorsteek door hen is aangelegd in een poging om het uithof van het Grote Moerhof te ontsluiten naar 
het Langgeleed en op deze wijze met de abdij te verbinden. Vermoedelijk werd het veen ontgonnen aan 
de zuidzijde van het duin via deze bescheiden waterloop richting abdij getransporteerd en kunnen we 
het graven van deze waterweg reeds eind 12de-begin 13de eeuw plaatsen. De waterloop bestond nog 
begin 17de eeuw en werd door de aanleg van het Ringslot kort na 1619 en nog later door de aanleg van 
het Kanaal Duinkerke- Veurne in 1640/1644 afgesneden (fig…)
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In paragraaf 1.3.4.5. ‘Onstaan van de waterwinning’ en volgende wordt uitgebreid ingegaan op het ef-
fect van antropogene ingrepen op de natuurlijke grondwaterstand en de grondwaterkwaliteit (vooral 
zoet-brak).

In de tweede wereldoorlog werden de Moeren geïnundeerd om strategische redenen. Na een aanvan-
kelijke poging tot onderwaterzetting met zoet water werd op 20 april 1944 overgegaan tot een overstro-
ming met zeewater. De hoogte bedroeg 3,56 m. De Kosterstraat fungeerde tijdelijk als dam (Leper 1957 
p 283)..

De vijvers in het Garzebekeveld dateren van de tweede helft van de 20ste eeuw. De weduwe Markey 
diende een aanvraag tot zandwinning in in 1964. De BVBA Florizoone kreeg toelating voor de aanleg 
van een zandgroeve in 1975.

1.�.�.	Confrontatie	flora	en	vegetatie	–	fauna
 
De belangrijkste en meest gedetailleerde terugkoppeling tussen fauna en vegetatie is mogelijk op de 11 
plaatsen waar bodemvallen geplaatst zijn. Op dezelfde plaatsen zijn ook vegetatie-opnamen gemaakt 
en profielbeschrijvingen van de bodem uitgevoerd. We verwijzen naar paragraaf 1.6.2 voor meer de-
tails.

De verspreiding van een aantal plantensoorten in de fossiele duinen is zeer duidelijk gelinkt aan de 
begrazer die er als beheersinstrument ingezet wordt. In Ghyvelde-oost is het verspreidingspatroon van 
Dwerggras (Mibora minima) zeer duidelijk aan dit patroon gelinkt.  

De begrazing met ponies in de fossiele duinen van Adinkerke en Ghyvelde zorgt voor een extra bio-
diversiteit in de vorm van mestbewonende zwammen. Bij de Rode lijst-soorten maken we melding 
van Grote en Kleine speldenprikzwam. Daarnaast zijn ook een reeks minder zeldzame soorten op de 
paardenmest aangetroffen, waaronder Dooiergele mestzwam (Bolbitius vitellinus), Donzig breeksteeltje 
(Conocybe pubescens), Witte mestinktzwam (Coprinus niveus), Geringde vlekplaat (Panaeolus fimi-
putris), Franjevlekplaat (Panaeolus sphinctrinus), Witte vlekplaat (Panaeolus papilionaceus), Gewoon 
spikkelschijfje (Ascobomus furfuraceus), Dwergborstelbekertje (Lasiobolus papillatus), Kogelwerper 
((Sphaerobolus stellatus), Sporomiella australis  en Kleefsteelstropharia (Stropharia semiglobata). Ook 
de slijmzwam Grasminnend kalknestje (Badhamia foliicola) is op paardenmest aangetroffen.

Bij verschillende ongewerveldengroepen zijn er belangrijke relaties tussen diersoorten en planten die 
als voedselplant fungeren:

Bij de dagvlinders vermelden we als speciaalste soorten de band tussen Kleine parelmoervlinder 
en Duinviooltje in Cabour, Sleedoornpage en Sleedoorn eveneens in Cabour. Bruin blauwtje en 
ooievaars- of reigersbek op diverse plaatsen in het studiegebied, Kleine vuurvlinder en Schapen-
zuring eveneens op diverse plaatsen in het studiegebied.
Bij de nachtvlinders zijn vermeldenswaard de band tussen Metaalvlinder en Schapenzuring, 
Aroga velocella en Schapenzuring, Gele kustspanner en Hertshoornweegbree, Grasbeertje en 
Buntgras, Roodbandbeer en heide, zuring en havikskruid, Klein kokerbeertje en epilitische mos-
sen, Epinotia ramella en berk, Zuringspanner en Schapenzuring, Prays fraxinella en es, Kuifvlin-
der en toorts, Sint-Jansvlinder en rolklaver.
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Foto. Zuringspanner op zijn favoriete voedselplant Schapenzuring, in de Cabourduinen. 
Foto Arnout Zwaenepoel, juni 2007.
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Andere ongewervelden zijn niet afhankelijk van één of meerdere plantensoorten, maar vooral van de 
structuur van de vegetatie of vegetatietypes, veelal in combinatie met abiotische factoren als bodem, 
etc. Dit geldt onder meer voor sprinkhanen, loopkevers, spinnen, mieren, …

In het studiegebied zijn 13 soorten sprinkhanen aangetroffen, die volgende voorkeursbiotopen verto-
nen:

Stuivende duinen (dus los zand): Blauwvleugelsprinkhaan, Duinsabelsprinkhaan, Knopsprietje;
Mosduinen en droge, korte graslanden: Ratelaar, Schavertje en Snortikker;
Droge en natte, hogere graslanden: Kustsprinkhaan, Krasser;
Natte duinpannes: Zanddoorntje;
Struwelen/bosranden: Boomsprinkhaan;
Droge en natte ruigte: Gewoon spitskopje, Zuidelijk spitskopje, Grote groene sabelsprinkhaan;

Ook bij de spinnen scoren de droge voedselarme graslanden van het studiegebied zeer hoog wat 
betreft de zeldzame en bedreigde soorten. Van de 30 Rode-lijstsoorten die door Maelfait et al. (1998) 
gekarakteriseerd zijn naar voorkeurshabitat, vinden we volgende verdeling:

Droge voedselarme graslanden (God): 21 soorten waarvan 8 kale bodem vereisen (Godb), 9 an-
dere vereisen dat er graspollen aanwezig zijn (Godt) waarvan 1 enkel als er mieren voorkomen 
(Godta), 2 soorten ruige vegetatie nodig hebben (Godr), 1 soort kortgegraasde situaties verkiest 
(Godg) en nog een andere dwergstruiken nodig heeft (Godd); 
Natte voedselarme graslanden (Gow): 3 soorten, waarvan er 2 ook plekken ruige vegetatie nodig 
hebben;
Loofbosranden (Fdv): 3 soorten waarvan 2 aan droge loofbosranden en 1 aan natte loofbosran-
den gebonden is;
Moerassen (M): 2 soorten waarvan 1 met voorkeur voor Grote-zeggenvegetaties (Mc) en de 
andere voor voedselarme moerassen (Mo);
Zandige rivieroevers (Rs): 1 soort;

De toplocaties qua diversiteit zijn het Overblijvende hardbloemgrasland (= Florizoonegrasland) in het 
Garzebekeveld waar bodemval CB01 geplaatst werd en de Zandzeggevegetatie in Cabour waar bo-
demval CB08 geplaatst werd. Ook het lichenenrijk mosduin van CB05 is een arachnologische toplocatie 
met 15 Rode lijst-soorten. Duinwolfsspin, Duinkampoot en Stekelkampoot komen er met grote popu-
laties voor. Zandkrabspin, Graskrabspin, Grote bodemkrabspin, Grote panterspin, Prachtmierspin zijn 
bijzondere soorten. Onder de niet Rodelijst-soorten valt op dat dit de voornaamste vindplaats is van de 
Veldtrechterspin (Tegenaria agrestis), een warmteminnende soort, die bij ons de noordgrens van haar 
areaal bereikt. In de bodemval CB10 (Phleo-Tortuletum cladonietosum-mosduin met plek kaal zand) 
komen niet minder dan 16 Rode lijstsoorten voor. De Kustspringspin (Sitticus distinguendus) is enkel 
hier gevonden en zou niet eerder in de Belgische kustduinen gevangen zijn. Twee andere bijzondere 
soorten zijn hier de Zandkrabspin en de Prachtmierspin. Ook het mosduin in het door ponies begraasde 
deel van Cabour scoort hoog qua Rode lijstsoorten spinnen, met soorten die hierboven reeds genoemd 
zijn. Opvallend is dat de aangetroffen soorten hier in grotere abundantie voorkomen dan op de niet be-
graasde locaties. Dat geldt zelfs voor soorten die normalerwijze als betredingsgevoelig bekend staan!

Bij de loopkevers zijn de droge duingraslanden en mosduinen van het  Garzebekeveld, met de bodem-
vallen CB01, de absolute toplocatie, met de hoogste biodiversiteit en het hoogste aantal Rode lijst-
soorten. Harpalus serripes is enkel op deze locatie aangetroffen. Ook de korstmosvegetatie van Cb05 
(Violo-Corynephoretum) is een belangrijke locatie met een erg grote populatie van Calathus cinctus. In 
de Zandzeggevegetatie van CB08 is Licinus depressus aangetroffen, een Rode lijst-soort die nergens 
elders werd waargenomen. Het Phleo-Tortuletum cladonietosum-mosduin rond CB10 is de enige vind-
plaats van de Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida). De plekken kaal zand op deze locatie zijn 
daar zeker niet vreemd aan. Ook de schraallandsoorten Calathus mollis en Amara tibialis komen hier 
met een stevige populatie voor. In het door shetlands begraasde mosduin rond CB11 is Harpalus dimi-
diatus aangetroffen, een soort die in Vlaanderen als uitgestorven te boek staat. Calathus cinctus komt 
hier met een grote populatie voor.
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Ook voor Lieveheerbeesten is het schrale grasland en mosduin van het Garzebekeveld (Florizoone-
grasland) weer dé topper. 24-stippelig lieveheersbeest en Behaard lieveheersbeest zijn enkel hier aan-
getroffen. Heggenranklieveheersbeest is wel degelijk aan een bepaalde plantensoort gebonden zoals 
de naam indiceert. Ook deze soort is enkel in het Garzebekeveld aangetroffen, zij het dan in struweel.

Voor mieren is het grasland met Overblijvende hardbloem (Florizoonegrasland) in het Garzebekeveld 
opnieuw de toplocatie met 7 van de 19 in het studiegebied aangetroffen soorten. Mieren wijken overi-
gens af van spinnen en loopkevers door in Cabour meer voor te komen in dichte grasvegetaties (bo-
demvallen CB07 Duinrietsteppe, CB08 Zandzeggevervilting) dan in de schraal begroeide duingraslan-
den en mosduinen. De speciaalste waarneming betreft de vondst van Woekermier (Anergates atratulus) 
in het Phleo-Tortuletum-mosduin van bodemval CB10. Op dezelfde plaats is ook een Behaarde bosmier 
(Formica rufa) gevangen. In de Duinrietvegetatie rond bodemval Cbo7 is een Buntgrasmier (Lasius 
psammophilus) aangetroffen. Vermoedelijk is de mier afkomstig van aangrenzend lichenenrijk mosduin. 
Op dezelfde plaats is ook een Kleinoogweidemier (Lasius myops) aangetroffen. Ook deze mier is ver-
moedelijk afkomstig van aangrenzend lichenenrijk mosduin.

Het grasland met Overblijvende grasland is nog maar eens een toplocatie voor Harkwesp (Bembix ros-
trata), die slechts op die locatie is waargenomen.

Jorg Lambrechts maakte een overzicht van de ecologische groepen per natuurdoeltypegroep, met een 
overzicht van de belangrijkste aangetroffen soorten en de doelsoorten:

Samenvattend overzicht ecologische groepen per natuurdoeltypegroep

Natuurdoeltypegroep “Stuivend open duin”
1. Huidige soorten: 
Bergeend, 
Heivlinder,
Blauwvleugelsprinkhaan, Knopsprietje, Duinsabelsprinkhaan
Prachtmierspin (Micaria dives), Zandwolfspin (Xysticus sabulosus), Kustspringspin (Sitticus distinguen-
dus)
Calathus mollis, Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida)

2. Doelsoorten: 
Kuifleeuwerik, Tapuit
Gewone zandwolfspin (Arctosa perita)
Calathus ambiguus, Strandzandloopkever (Cicindela maritima);

Natuurdoeltypegroep “Droge graslanden - Duingraslanden”
1. Huidige soorten: 
Boompieper, Patrijs
Bruin blauwtje, Kleine parelmoervlinder, Kleine vuurvlinder, Argusvlinder, Hooibeestje;
Schavertje, Snortikker, Knopsprietje
Duinwolfspin (Pardosa monticola), Grote panterspin (Alopecosa fabrilis) en vele andere (Argenna sub-
nigra, Haplodrassus dalmatensis, Maso gallicus)

Harpalus dimidiatus, Calathus cinctus, Harpalus serripes, Harpalus smaragdinus, Olisthopus rotunda-
tus, Agonum viridicupreum, Amara famelica, Amara tibialis, …
Woekermier (Anergates atratulus), de Kleinoogweidemier (Lasius myops) en de Buntgrasmier (Lasius 
psammophilus).

2. Doelsoorten: 
Graspieper, Boomleeuwerik
Grote parelmoervlinder
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Natuurdoeltypegroep “Vochtige graslanden” en “Natte graslanden”
1. Huidige soorten

Groot dikkopje, Oranjetipje, Koevinkje
Kustsprinkhaan, Zanddoorntje
Nauwe korfslak
Agonum viridicupreum, Bembidion normannum, Pogonus chalceus (laatste 2 in zilte graslanden);

2. Doelsoorten
Gouden sprinkhaan

Natuurdoeltypegroep “Duinplas” en “Natte pioniervegetaties”
1. Huidige soorten
Rietgors, Blauwborst
Zanddoorntje
Gaffelwaterjuffer

2. Doelsoorten
Rietzanger, Waterral
Rugstreeppad
Bruine winterjuffer, Viervlek en andere libellen

Natuurdoeltypegroep ‘Dwergstruwelen en opgaande struwelen’
1. Huidige soorten
Zomertortel, Boompieper, Nachtegaal, Grasmus, Roodborsttapuit, Houtsnip (overwinteraar);
Sleedoornpage
Duinsabelsprinkhaan, Struiksprinkhaan
Leistus spinibarbis, Licinus depressus
Behaarde bosmier (Formica rufa)
Nauwe korfslak, Bolle duinslak, Griekse duinslak, Lookslakje, Slanke duinhoorn, Zandslak
2. Doelsoorten
Cetti’s zanger, Grauwe klauwier, Braamsluiper
Bruine eikenpage, Eikenpage, 

Duinbossen (alle typen)
1. Huidige soorten
Wielewaal, Boomvalk, Matkop
Struiksprinkhaan (aan de randen)
Nauwe korfslak, Genaveld tonnetje, Grote glansslak, Lookslakje, Witgerande tuinslak
Leistus spinibarbis

1.�.�.	Confrontatie	flora	en	vegetatie	–	landschaphistorisch	onderzoek
De verspreiding van een aantal planten-, mossen en lichenensoorten in de fossiele duinen is vermoe-
delijk of manifest gelinkt aan antropogene factoren:

In Ghyvelde-oost wordt vermoed dat zowel de Boheemse geelster als de Kuifhyacint wel eens aan 
de inbreng van zaden of wildvoer zouden kunnen gelinkt zijn.
De populaties eikvaren in de Cabourduinen vertonen een sterke interactie met het loopgravenpa-
troon van WOI
Lange tijd was het onduidelijk waarom in de toch relatief sterk ontkalkte Cabourduinen geen heide 
voorkwam, terwijl in de minder oude en minder ontkalkte middeloude duinen van Bredene en Wes-
tende wél Struikheide aangetroffen wordt/werd. Uit deze studie blijkt dat er ook in de Cabourduinen 
wel degelijk Struikheide heeft voorgekomen (mondelinge mededeling Guido Mahieu), maar dat 
mogelijk een brand de relictpopulatie de das om heeft gedaan. In de fossiele van Ghyvelde komt 
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trouwens nog steeds een kleine relictpopulatie voor. Door gebrek aan begrazing tot voor kort is de 
heide er echter zo danig verouderd, dat ze ook daar dreigt af te sterven, waardoor de heide com-
pleet uit de fossiele duinen dreigt te verdwijnen.
In het Kasteelbos (stinzenbos) van Cabour is het erg waarschijnlijk dat Boshyacint, Willdenows 
voorjaarszonnebloem, Sneeuwklokje, Herfsttijloos, Maarts viooltje, … door menselijk toedoen inge-
bracht zijn. Voor Italiaanse aronskelk is dat al wat minder duidelijk.
Kandelaartje komt vermoedelijk wel sinds lang van nature in de fossiele duinen voor, maar de groot-
ste verspreiding kent de soort langs met grint verharde paadjes in de nabijheid van de IWVA-gebou-
wen. Ook op de betonnen bunkers en de bakstenen open schietstellingen gedijt het plantje goed. 
Hertshoornweegbree vertoont min of meer hetzelfde patroon.
Overblijvende hardbloem is pas voor het eerst aangetroffen na egaliseren van een gedeelte van het 
Garzebekeveld.
Stijf hardgras komt voor op een kunstmatige stenen oever van een zandwinning-recreatieplas in 
Ghyvelde.
Grote tijm is bepaald zeldzaam in de kalkarme fossiele duinen. De soort profiteert echter van de 
bakstenen open schietstellingen uit WOII.
Het merendeel van de bomen (populieren, dennen, abelen, …) in de Cabourduinenn zijn aange-
plant.
Zowel Gestreepte, Ruwe, Ondergrondse als Draadklaver komen manifest meer voor op door de 
mens en zijn vee beïnvloede standplaatsen in de fossiele duinen dan in de meest natuurlijke vege-
tatietypes.
Ook een reeks ruderale soorten als Hartgespan, Wegdistel, Knikkende distel, Stinkende ballote, 
Sofiekruid, … profteren vooral van de mestlatrines van ponies, compostafval achter tuintjes, braak-
liggen van akkers, etc.
Klavervreter vertoont zijn absoluut grootste populatie in het studiegebied op de steile oever van de 
sloot die recent aangelegd tussen de Kromfortstraat en de snelweg.
Tongvaren groeide tot voor kort op een bunkerrestant in de Cabourduinen.
De hele akkeronkruidflora van de fossiele duinen is in hoofdzaak een sterk antropogeen beïnvloede 
flora.
Zwart leermos is alleen op een overstoven betonweg aangetroffen. Voor de meeste epilitische liche-
nen en mossen geldt dat ze in het studiegebied alleen op antropogene standplaatsen als muurtjes, 
betonpaaltjes  en bunkers voorkomen.
Hoewel de talrijke rendiermossen in het studiegebied vermoedelijk al lang van nature voorkomen is 
het erg waarschijnlijk dat het biotoop waar ze actueel voorkomen niet ouder is dan, en gecreëerd 
tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog. Tal van lichenenrijke mosduinen staan aanwijsbaar 
op schietstellingen, op heraangelegde dienstwegen, op opgehoogde mosduinen. Deze zeldzame 
vegetatie heeft zich dus blijkbaar in veel gevallen lokaal gevestigd op enkele decennia tijd, aange-
zien deze vegetaties er minstens al 30 jaar lang voorkomen. Uiteraard maakt het een groot verschil 
indien de soorten al in de buurt aanwezig waren, wat wel zeer waarschijnlijk is. De mooiste mosdui-
nen komen nog steeds voor op plaatsen waar de antopogene verstoring geringst was!

Ook een groot aantal van de vegetatietypes weerspiegelt sterk de wisselwerking tussen natuurlijke 
standplaatsfactoren en een langdurige extensieve tot meer intensieve menselijke beïnvloeding. Bij de 
mosduinen zijn de Duin-Buntgras-associatie (Violo-Corynephoretum) en de Duinsterretjes-associatie 
(Phleo-Tortuletum) in principe de minst antropogeen beïnvloede mosduintypes en de Kegelsilene-as-
sociaite (Sileno-Tortuletum) het meest beïnvloede mosduintype.Toch maakten we er reeds attent op dat 
de eerste associatie vaak voorkomt op plaatsen die pas gecreëerd zijn tijdens de tweede wereldoorlog 
en de tweede associatie op plaatsen waar menselijke invloed de kalk terug aan de oppervlakte bracht 
door vergraving. Voor alle vier de voorkomende droge en mesofiele duingrasland-associaties geldt op 
zijn minst een menselijke invloed in de vorm van beweiding met huisdieren. Voor de Duinstruisgras-as-
sociatie (Festuco-Galietum veri) is de beïnvloeding meestal nog een stuk meer uitgesproken (beweiding, 
af- en vergraving, bemesting). De voedselrijke graslanden op vochtige bodem zijn nog sterker beïnvloed 
(beweiding, af- en vergraving, bemesting, inzaaien). Voor de ruderale, akker- en de bosgemeenschap-
pen geldt eveneens een stevige menselijke beïnvloeding
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1.�.10.	Confrontatie	fauna	–	landschapshistorisch	onderzoek
 
In de grafelijke akten van de 12de eeuw worden de duinen van Adinkerke-Ghyvelde als ‘harena’ (jacht-
gebied) en ‘vaccariam’ (gebied voor runderteelt) beschreven. Precieze locaties worden evenwel niet 
aangeduid, evenmin trouwens als het soort wild dat hier bejaagd werd.
Een aantal diersoorten in het studiegebied is duidelijk gelinkt aan menselijke beïnvloeding:

In een boerderij ten noorden van de Cabourduinen nestelen Huiszwaluwen. Zwarte roodstaart 
broedt af en toe in vervallen of verlaten gebouwtjes in het studiegebied. De weidevogels Kievit, 
Scholekster, … zijn in belangrijke mate gebonden aan de begraasde weilanden ten zuiden van 
de Cabourduinen. Veldleeuwerik heeft weliswaar de door mensen gecreëerde akkers nodig, 
maar te sterke antropogene beïnvloeding is de soort nu fataal aan het worden.
Bij de zoogdieren zijn de vleermuizen de meest opvallende groep die aan menselijke beïnvloe-
ding gebonden is. De bunkers uit WOII in de Cabourduinen fungeren zowel als overwinterings-
plaats voor Baardvleermuis, alsook als paarplaats in de zomer. Gewone dwergvleermuis gebruikt 
de centrale dreef in Cabour als foerageercorridor. Er bevindt zich een kleine kraamkolonie van 
deze soort in één van de gebouwen van IWVA aan de rand van Cabour. Eikelmuis is in 2000 
aangetroffen op het Koekuithof tijdens een JNM-kamp.

 Conclusie

De wisselwerkingen tussen bodem, hydrologie, planten, dieren en mens waren niet alleen in het verle-
den erg belangrijk bij het verklaren van de actueel aanwezige natuurwaarden, maar ook de winst voor 
de natuur die kan geboekt worden door een toekomstig beheer is in zeer sterke mate afhankelijk van 
het simultaan aanpakken van bodem, hydrologie, menselijke beïnvloeding, vegetatie, keuze van begra-
zers, … om een optimaal effect te bereiken. Enkele voorbeelden: een meer gevarieerde vegetatie is 
afhankelijk van het herstel van een meer natuurlijke grondwaterstand. Kappen van bos moet gepaard 
gaan met plaggen van de bovenste bodemlagen om de beschikbaarheid van kalk en minerale bodem 
te verzekeren voor kalkminnende plantensoorten en om stuivend zand beschikbaar te stellen voor on-
gewervelden. De mate van recreatieve benutting zal een directe weerslag hebben op het al dan niet 
voortbestaan van de uitzonderlijk rijke terrestrische korstmossenvegetaties. Tal van andere voorbeelden 
zijn te vermelden. De uitgebreide inventarisatie die in dit eerste gedeelte beschreven wordt is dan ook 
geen overbodige luxe, maar heeft tal van verbanden aangetoond, die voorheen in veel mindere mate 
gekend waren of zelfs helemaal onbekend. Enkele van de meest in het oog springende voorbeelden 
hiervan verdienen een bijzondere vermelding:

De enorme invloed die de eerste wereldoorlog op het gebied uitgeoefend heeft was voor deze 
inventarisatie absoluut onderschat. Nu het patroon van loopgraven, van bunkers, schietstellingen, 
wegen, prikkeldraadversperringen uit die tijd uitgebreid in kaart is gebracht kan de verspreiding van 
de meeste vegetatietypes veel duidelijker verklaard worden. Sommige waardevolle en typische ve-
getatietypes van het gebied vertonen zelfs een duidelijk patroon dat gelinkt is aan WOI. De Eikva-
renpopulaties volgen bijvoorbeeld in belangrijke mate het patroon van de loopgraven. Het in stand 
houden van natuurwaarden en archeologische of landschapshistorische waarden kan hier hand in 
hand gaan. 
De wisselwerking tussen relictuele kalk, ontkalkte zones en de aanwezige planten en vegetaties 
is eveneens voor het eerst duidelijk in beeld gebracht. De relictuele kalkrijkdom in bepaalde zones 
werd in het verleden vaak compleet genegeerd. Al te veel bronnen gingen er vanuit dat de Cabour-
duinen volledig en tot op grote diepte ontkalkt waren.
De afwezigheid van Struikheide in de Cabourduinen bleef lange tijd een raadsel. De ontdekking 
van Struikheide in de fossiele duinen van Adinkerke en de ontdekking van het vroegere voorkomen 
van Struikheide, enkele decennia geleden in Cabour zelf, maakte duidelijk dat wellicht de mens een 
belangrijker rol speelde in het actueel quasi ontbreken van deze soort dan abiotische  factoren. Het 
herstel van duinheide is in dit besef niet helemaal een utopie. Een zuiver natuurlijke ontwikkeling 
van duinheide op korte termijn valt evenwel niet te verwachten. Het eventueel herintroduceren van 
Struikheide in de fossiele duinen is een vraagstelling die in een beheerscommissie zeker aan bod 
kan komen. 
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De vaststelling dat het stopzetten van de waterwinning onder de fossiele duinen een onvoldoende 
factor is om de natuurlijke grondwaterstand in de fossiele duinen te herstellen, maar dat ingrepen 
aan het Ringslot of de polderdrainage eveneens noodzakelijk zullen zijn is een belangrijke vaststel-
ling. De concrete stappen om dit te bereiken zullen echter nog veel overleg vragen tussen natuur-
beschermers, polderbesturen, gemeente en/of andere instanties.
Het opnieuw aantreffen van Kamsalamander na meer dan 20 jaar zonder waarnemingen is een be-
langrijke indicatie dat de grondwaterwinning toch niet alle watergebonden fauna heeft doen verdwij-
nen. Aanpassing van de huidige natte biotopen en een uitbreiding ervan is echter meer dan nood-
zakelijk en dit op korte termijn, wil men deze Europese habitatrichtlijnsoort bescherming bieden.
Het grote belang van bunkers voor de aanwezige vleermuizenpopulatie, eveneens een Europees 
beschermde diergoep, vertoont interactie met het archeologische belang van de zeer goed bewaar-
de WOI- en WOII-oorlogsrelicten. Een verstandige interdisciplinaire aanpak kan zowel vleermuizen 
als archeologisch patrimonium ten goede komen. 
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Fotomateriaal:

Brussel, Legermuseum, fotocollectie 1914-1918
- Adinkerke, dorpskern, 4 november 1917 (52.c.28.B 19E.9ab)
- Hospitaal Cabour met duinen ten westen (o.m. Franse zone), 13 juli 1918, verticale luchtopname door 
adj.Boddaert en luitenant de Mathelin vanop 5000 m hoogte.
- Hopital Cabour en duinen ten oosten, vermoedelijk zelfde vlucht

Brussel, Nationaal Geografisch Instituut, verticale luchtopnames
1948
1952

Los fotomateriaal
- Collectie Norbert Desiere 1

- Collectie Heemkring Ramskapelle

Bemerk: een aantal bronnen ontbreken voorlopig. Zo zijn er zeker Duitse luchtfoto’s gemaakt. Waar 
deze zich bevinden is voorlopig niet achterhaald. Mogelijk duiken ze nog eens op in de gerestitueerde 
Russische archieven.

1  Een belangrijk deel van het fotomateriaal is gepubliceerd in Desiere, 2005, p.3, 25 (Foto’s Kasteel Cabour), p.31-36 
(Foto’s hospitaal Cabour).
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Kaartmateriaal:

Niet gepubliceerd kaartmateriaal

Brugge, Archief Groot Seminarie, archief van de Abdij Ter Duinen, 
de Bersaques L., Terrier van de goederen der Abdye ten Duyne, 1645.
Spilliaert, P.G. et al., Register Generael ende nieuwe Verlegheringhe van alle Hofsteden, landen ende 
Thiende, Competerende d’Abdye van Duynene, 1706

Brugge, Archief van het kadaster
Primitief Kadaster van Adinkerke en diverse mutaties.

Brugge, Rijksarchief, 
Gemeentearchief Adinkerke
Terrier van 1766
Kaarten en plannen
Nr.511. Plan van de Moeren, begin 17de eeuw2. Deze ontwerpkaart voor het Ringslot is te plaatsen in de 
voorbereiding voor de drooglegging. Als basiskaart is de kaart nr.3024 in het Rijksarchief van Brugge 
gebruikt
Nr.912. Kaart van de Moeren, 18683

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Kaarten en Plannen:
nr.3024: plan van de Moeren, 1619, kopie van Stephanus vanden Schoore naar een origineel van Ro-
land Gerard4

Brussel Koninklijke Bibliotheek
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris, kaart-
blad Nieuport 2(R4), 1771-17775

Veurne, privé-verzameling J.Sierens
Olijve6, Carte des deux lacs appelés Grande et Petite Moere situés entre les chatellenies de Berg St 
Vinox et de Furnes avec leurs terres adjacentes, ongedateerd (kort na 1759), kopie van de verdwenen 
kaart van G.Coquaert (1749) of van A. de Blanmont (1759) (zie gepubliceerde kaarten).

Rijsel, Archives Départementales
Kadastrale minuutplan Ghyvelde van 1807 (met letteraanduiding)
Kadasterkaart Ghyvelde voltooid op 15 juni 1812 (detailkaarten op sch.1/2.000)
Kadasterkaart Ghyvelde voltooid op 2 juni 1864 (detailkaarten op sch.1/2.000 met kaartblad sect.B/4 
(dorpskern op sch. 1/1000)

Gepubliceerde kaarten

Atlas van de buurtwegen, ca.1844
Adinkerke, kaartblad 12, 13 en 14
Veurne, kaartblad 8

2  Afgebeeld in Verhulst, 1995, p.86-87 maar hier ten onrechte in de 18de eeuw gedateerd.
3  Afgebeeld in Verhulst, 1995, p.88-89
4  Afgebeeld in Augustijn, 2004, p.80-81. Een vergelijking is boeiend. Deze kaart uit 1619 staat dichter bij de 

oorspronkelijke tekening en lijkt iets meer gedetailleerd (onderscheid tussen zones met rietkraag en drassig 
weiland (?). Er zijn enkele verschillen (aanvullingen?). Zo is de legende iets aangepast: het Moerhof (nr.16 op 
de kaart van 1619) draagt geen nummer op de kaart Verhulst en vooral het tracé van de geplande ringsloot 
verschilt (reden waarom het nummer niet is opgenomen). Op de kaart Verhulst wordt een kleiner en geslo-
ten variant van het Ringslot voorgesteld. Beide kaarten houden dus verband met de plannenmakerij rond de 
droogmakerij, waarbij dus telkens vanuit dezelfde basiskaart gewerkt is. Geen van de beide voorstellen is 
trouwens uitgevoerd.

5  Uitgave Gemeentekrediet, 1966
6  Olijve is een landmeter uit Steenvoorde.
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Blaeu, J., Kaart van het Bisdom Ieper in: Atlas Major, Amsterdam, 16627

Blaeu, J., Kaart van de kasselrij Veurne in: Atlas Major, Amsterdam, 16628

De Blanmont, Alphonse., Carte des deux lacs appelés Grande et Petite Moere situés entre les chatel-
lenies de Berg St Vinox et de Furnes avec leurs terres adjacentes, 17599

Militaire kaarten
Topografische kaart van België, 1860
Topografische kaart van België, 1883-1911
Militaire stafkaart van 1891

7  Afgebeeld in Bossu, 1982, p.94-95.
8  Afgebeeld in Bossu, 1982, p.99.
9  http://gallica.bnf.fr. Gedeeltelijk afgebeeld in Desiere, 2004, p.15. De kaart van de Blanmont vormt een ge-

drukte kaart gebaseerd op de opmeting vanaf 1746 door landmeter Gabriel Cocquart opgenomen in functie 
van de geplande drooglegging door graaf d’Hérouville (Dolez, 1907, p.130 – 131). De basiskaart met legende 
werd opgeleverd op 1 september 1749 aan de intendant van Vlaanderen. Waar de originele kaart zich bevindt 
hebben we nog niet kunnen achterhalen. De bijhorende legende is opgenomen in Dolez, 1907, p.132 - 133). 
Deze kaart is van een uitzonderlijke precisie; zeker de randgebieden van de Moeren, waartoe ook de duinen 
van Adinkerke-Ghyvelde behoren zijn nauwkeurig in beeld gebracht.


