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Knesselare in oude kaarten

D e oude kaart van Mercator (1540) geeft het al aan: de streek van Kortrijk via Torhout tot  

Eeklo was goed vijfhonderd jaar geleden nauwelijks bewoond. Kaarten waren toen nog verre 

van gedetailleerd en bovendien vaak onnauwkeurig en het commercieel belang ervan was 

groter dan het wetenschappelijk belang. Sanderus (ca. 1650) zorgde voor enkele verbeteringen.  

De Ferraris maakt in 1777 de eerste detailkaarten. In de jaren 1800 komen er interessante en nu ook 

correcte kadasterkaarten, militaire stafkaarten. 

Antoon Sanders of Antonius Sanderus (Antwerpen 
1596 – Affligem 1664) was historicus, filosoof, theoloog, 
maar ook cartograaf. Hij bleef vooral bekend omwille 
van zijn werk Flandria Illustrata (later vertaald als Ver-
heerlykt Vlaanderen), een historische beschrijving van tal 
van Vlaamse steden en gemeenten. Knesselare lag toen 
in een vrij onherbergzaam gebied, omringd door bossen 
en woeste velden. 

Detail uit de kaart van Sanderus (ca. 1650). 3
De puntjeslijn geeft de grens aan tussen de kasselrijen van Brugge  

(Het Brugsche Vrije) en Gent (Oudburg).  
Merk op hoe Ursel nog tot het Brugse behoorde.  

Aan de zuidkant van het kanaal Brugge-Gent werden forten 
(zie blokjes) gebouwd als defensie tegen de aanvallen van de 

opstandelingen uit het noorden.

 1615 3
Op deze kaart zijn de 

belangrijkste oudste 
straten vermeld:  

de Winckel Straet  
(de weg naar Sint-Joris), 

de Houckestraat en de 
Buntelaere Straet.  

(Kaart van Jacques Horebault,  
Rijksarchief Gent,  

kaarten en plans nr. 97).
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De kabinetskaart van Ferraris. Algemeen overzicht voor Knesselare en detail 
van het centrum.

Bemerk de aanduiding van de bewoning, maar ook van de vegetatie, de molens 
(Gentweg, latere Kloosterstraat linksboven), het groene dorpscentrum, de 
bouwrichting van de kerk, de Sacramentstraat die een wijde boog maakt rond 
de gemeente, de Koffiestraat die al een dreef was. De Kouter lag er nog niet. 
De Hoekestraat en Buntelare waren het drukst bewoond.
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In de Oostenrijkse tijd tekende Jozef de Ferraris (1726-
1814), artilleriegeneraal voor de Oostenrijkers, een heel 
gedetailleerde kaart van de Oostenrijkse Nederlanden 
(1777, schaal 1:11.250). Ze is de eerste echte topografi-
sche kaart van de Zuidelijke Nederlanden en een uniek 
tijdsdocument over het uitzicht van de streek in die tijd.

Sinds de Belgische onafhankelijkheid (1830) laat de 
overheid gedetailleerde kaarten maken. Militaire staf-
kaarten, kadasters, atlassen van Buurtwegen en Water-
lopen (1844). 

Het kadaster is een overheidsregister van onroerende 
zaken en hun eigenaars. 

Het is meteen een fiscaal instrument, op basis waarvan 
de overheid een kadastraal inkomen vaststelt, en eige-
naars belast via de onroerende voorheffing. Die kaar-
ten werden voor het bredere publiek uitgegeven door 
P.C.Popp (1805-1879). De Oost-Vlaamse kaarten zou-
den gemaakt zijn in de jaren 1858-1862.

1  Knesselare centrum volgens de Atlas der Buurtwegen (1844). De Kloosterstraat lag er nog blootjes bij. Ook de Kerkstraat en de Molenstraat waren 
nauwelijks bewoond. nI   de Gooskenswijk ligt nu de verkaveling Nieuwendorpe. 

7  Fragment van de kadasterkaart 
van Knesselare (1:2500). De kerk 
in oostwestrichting gebouwd. De 
Kwadam was nog H. Sacramentstraat, 
de Hellestraat nog Hemelrijk. In 
Kloosterstraat en Kerkstraat waren de 
huizen zeldzaam. Het Drieselken was nog 
een gehuchtje. 

 
 


