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1. DOEL en MOTIVERING van ons PROJECT
-

bij het voorstellen door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), van de geplande
autoweg A11 en alle consequenties die erbij horen, kwam de aanleg van een
bos ter sprake

-

dit “bos” zou eigenlijk een geheel van kleinere aanplantingen zijn, gelegen
tussen de A11 en de noordzijden van de straten Dudzeels Opperhof, Dudzeels
Neerhof, Zwaanhofstraat en Westkapelse Steenweg tot Eivoordestraat; dit alles
in de sector “Dudzele-Dorp”, zoals aangeduid op de plannen van de VLM (zie
bijlagen 1 en 2)

-

deze groene visuele buffer zou een naam moeten hebben; als heemkundige
vereniging vinden wij het onze taak om hierin een inbreng te hebben

2. VOORSTEL tot NAAMGEVING
-

binnen de aangeduide sector is er één toponiem die onmiddellijk in het oog
springt, namelijk het (verdwenen) Kasteel van Dudzele, waarvan heden enkel
nog het toenmalige neerhof bebouwd is, zij het niet de originele bebouwing

-

echter, de naam “Kasteelbos” lijkt ons niet bijzonder origineel, een kleine
opzoeking leert ons dat er wel honderden Kasteelbossen zijn

-

verder in de sector zijn er geen opvallende toponiemen bruikbaar, we moeten
dus buiten de sector gaan kijken, weliswaar in de direct omgeving

-

één van de meest bekende toponiemen in de omgeving is zonder twijfel
“Cathem”; de toponiem is tweeërlei: er is de hoeve Cathem en, een 300-tal
meter ten oosten ervan, de Cathem mote (zie bijlage 3); zowel de hoeve als de
mote zijn heden verdwenen als gevolg van de havenuitbreiding

-

een woordje uitleg over de toponiemen:
o

Cathem Hoeve: er is voor het eerst sprake van “Cathem” in documenten
dd. 1260. Deze hoeve was wellicht ouder en is wellicht een van de
oudste nederzettingen in Dudzele. De naam komt van “cate” of “cote”
wat “een kleine boerderij” betekent. Het was een langgevelhoeve met
een woonhuis, een (wagen)schuur en een stal. Het was gelegen op ca.
300 meter ten westen van de “Cathem Mote”. De schuur en de stal
werden gesloopt in 1976, de rest in 1985 (zie bijlage 4)

o

Cathem Mote: deze vluchtheuvel uit de 11de eeuw was het
onloochenbare bewijs dat er toen reeds mensen en dieren in deze vlakte
aanwezig waren. Het was toendertijd de enige manier om het vee te
beschermen tegen tijdelijke overstromingen. Uit opgravingen blijkt dat
er een houten gebouw, wellicht een stal, heeft gestaan. Er waren (en
zijn) wel meer van deze terpen (of ringgrachten of wallen) in Dudzele
(zie bijlage 5)

 derhalve is het voorstel van de Heemkring Dudzele vzw, om het
aan te leggen bos het “CATHEMGOED” te noemen
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3. MEDEWERKING
Heemkring Dudzele vzw is bereid, in de mate van haar mogelijkheden, verder
mee te werken aan dit project van de VLM. Er wordt hier vooral gedacht aan
teksten en afbeeldingen voor eventuele informatieborden

4. GEBRUIKTE BRONNEN
-

de website van de Vlaamse Landmaatschappij www.vlm.be

-

het boek “Dudzele en Sint-Lenaart” (1985) van Maurits Coornaert

-

het archief van Heemkring Dudzele vzw

-

het archief van Karel Danneels

5. KOPIELIJST
-

de Vlaamse Landmaatschappij,
VLM West-Vlaanderen, Velodroomstraat 28, 8200 Brugge

-

het provinciebestuur van de Provincie West-Vlaanderen,
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

-

het stadsbestuur van de Stad Brugge
College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge

-

de Heer Snauwaert Erik, gemeenteraadslid van Dudzele
Damse Steenweg 53,8380 Dudzele

-

het Feestcomité van Dudzele
de voorzitter, Dudzeels Neerhof 11, 8380 Dudzele

-

de Heemkring Dudzele vzw

6. LIJST BIJLAGEN
-

bijlage 1: kaart VLM met situering van het geplande bos

-

bijlage 2: kaart VLM met situering van het geplande bos

-

bijlage 3: deel toponimische kaart met situeringen

-

bijlage 4: foto van de hoeve Cathem ca. 1984

-

bijlage 5: foto van de Cathem Mote ca. 1975
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