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Luchtfoto van het provinciaal 
domein Bulskampveld. Het 
neogotisch kasteel met het 
omringende landschapspark 
is duidelijk herkenbaar. Het 
provinciaal domein is een 
belangrijke component van het 
landschapspark Bulskampveld 
(foto Provincie West-Vlaanderen).

Bulskampveld, een verhaal met 
vele gezichten
Het Landschapspark Bulskampveld is een groene 
long op de grens van de provincies Oost- en West-
Vlaanderen. Dit bosrijke gebied strekt zich uit over de 
gemeenten Aalter, Beernem, Oostkamp, Ruiselede en 
Wingene. Het landschap is bijzonder vanwege de grote 
hoeveelheid bossen, kastelen en loodrechte dreven. 
Maar hoe zijn deze bossen ontstaan? Duizenden jaren 
lang bestaat het gebied voornamelijk uit heide en 
woeste gronden met beperkte bewoning. Pas vanaf 
de 18e eeuw wordt het systematisch ontgonnen, wat 
de aanzet is tot het huidige bosrijke landschap. Het 
verleden van het Landschapspark Bulskampveld is — 
zoals het oorspronkelijke heidegebied — ruig en wild 
te noemen. Door de eeuwen heen hebben de bewoners 
allerlei pogingen gedaan om het woeste heideland-
schap te temmen en optimaal te benutten. Hiertoe 
behoren het oogsten van gagel, het kweken van vis 
in de veldvijvers, grootschalige ontginningen en bui-
tenverblijven. Voor de mensen die hun geluk elders 
wilden beproeven, bood café New York een uitweg 
naar Amerika of Canada. Achter deze mooie verhalen 
schuilen de gezichten van het Landschapspark. Enkele 
ervan, die onlosmakelijk verbonden zijn met de his-
torie van het Landschapspark Bulskampveld, worden 
hier onthuld. 

Bulna

Het oudste bekende gezicht van het Landschapspark 
behoort niet tot een mens, maar tot een dier: een stier. 
De eerste duizend jaar van onze jaartelling wordt 
Bulskampveld slechts sporadisch bewoond. Er zijn dan 
ook weinig bronnen over het gebied en zijn bewoners 
te vinden. Hierdoor is de naamgever van het park 
het eerste bekende gezicht van het Landschapspark. 
“Bulleskamp” komt van het Germaanse Bulnas kampa, 
wat ‘heide van de stieren’ of ‘stierenveld’ betekent. Het 
vee, waaronder de stier, gaat de groei van jonge bomen 
en struiken tegen, zodat stilaan een heidevegetatie tot 
stand komt.

Verschillende documenten verwijzen sedert die periode 
naar de stieren van het Bulskampveld. In een document 
uit 1149, bewaard in de Archives Départementales du 
Nord te Rijsel, verwijst men naar het gebied als campo de 
Bulleskamp. In het verslag van de rondreis van bisschop 
Walter van Marvis uit 1242 wordt het omschreven als 
brueriam de Bulscamp. Het woord brueriam betekent 
heide. Soms komt ook de naam wastinam voor, zoals in 
de naam wastinam Sancti Petri of Sint-Pietersveld (op 
het grondgebied Ruiselede), wat we kunnen vertalen 
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Boven: de Doornikse bisschop 
Walter de Marvis legde in de 
13e eeuw de parochiegrenzen 
in Bulskampveld vast. Aan het 
begin van de 20e eeuw werd dit 
historisch feit in Beernem terug 
onder de aandacht gebracht. Het 
was een van de taferelen in een 
praalstoet naar aanleiding van 
het bezoek van gouverneur de 
Bethune in 1905. Een tekening 
ervan werd opgenomen 
in het programma dat toen 
werd uitgegeven (Provinciale 
Bibliotheek Tolhuis, Brugge).

Onder: de benaming 
‘Bulscampvelt’ komt veelvuldig 
voor op historische kaarten 
(Provinciale Bibliotheek Tolhuis, 
Brugge).

als woestenij. Een cahier uit 1613 dat de gronden be-
schrijft die ingenomen zijn voor het delven van de vaart 
Brugge-Gent, vermeldt dit veld als de meeste heyde 
tussen Ghendt ende Brugghe.

Walter de Marvis

In de 12e en 13e eeuw ontstaat door de snel groeiende 
bevolking een toenemende behoefte aan extra land-
bouwgrond. De ontginning van nieuwe gronden neemt 
daarom toe. De graven van Vlaanderen, die de gronden 
in bezit hebben, stimuleren het ontginningsproces door 
grote stukken heide te verkopen of te schenken aan ab-
dijen zoals Sint-Pieters, Sint-Baafs en Ter Doest. Walter 
de Marvis, bisschop van Doornik van 1219 tot 1252, 
heeft het religieus-rechterlijke gezag over het gebied. 
In Vlaanderen is Walter de Marvis vooral bekend om-
wille van de oprichting van talrijke parochies, abdijen, 
begijnhoven en hospitalen, onder andere in de streek 
tussen Aalter en Brugge, het Land van Waas en het 
Meetjesland.

Walter van Marvis brengt in 1242 een persoonlijk 
bezoek aan de streek. De ontginning van nieuwe land-
bouwgronden en de groei van de bevolking in de 12e 
en 13e eeuw trekt de aandacht van de parochiegeeste-
lijken, die beseffen dat het gebied nog tot geen enkele 
parochie behoort. Walter besluit om de nieuwe grenzen 
van de verschillende aanpalende parochies vast te 
leggen door bomen met kruisen te merken of het laten 
plaatsen van (grens-)kruisen. Talrijke plaats- en straat-
namen verwijzen nog steeds naar deze gebeurtenis. Zo 

valt te lezen in het Parochieboek of beschryving van 
Ruisselede uit 1861:‘Tot 1242 had de parochie nog geen 
vaste palen… wierd zy vereerd met het bezoek des bis-
schops van Doornik, Walter Marvisius, die haer grenzen 
aenwees. Ten dien einde doorliep hy zelf, te peerde, de 
woestyne of het veld, van aen Hertsberghe op Oostcamp 
tot Waerschoot, de tusschen liggende parochiën bepa-
lende, hetzy door het aenwyzen van eenen boom, waerop 
hy een kruis maekte,…of op een andere maniere’. Ook 
sticht hij de parochie Sint-Joris-ten-Distel ten oosten 
van Beernem. Dit is vanouds een bedevaartsoord tegen 
distel (behalve een huidziekte en plant ook een verwij-
zing naar een woest en onvruchtbaar gebied).
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Van boven naar onder: 
19e-eeuws ruiterstandbeeld 
van Lodewijk Van Gruuthuse 
boven de ingang van het 
Gruuthusemuseum in Brugge 
(foto Emmanuel Parent) – 
het kasteel Gruuthuse in 
Oostkamp vandaag zonder de 
dakverdieping die in 1981 door 
een zware brand vernield werd 
(foto Marc Ryckaert) – het kasteel 
Gruuthuse in de late 19e eeuw 
op een foto van Véron De Deyne 
(Universiteitsbibliotheek Gent) – 
het poortgebouw van het kasteel 
Gruuthuse in Oostkamp in de 
vroege 20e eeuw (Provinciale 
Bibliotheek Tolhuis, Brugge).

Lodewijk van Gruuthuse

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) doet heel wat be-
woners van de dorpen rond het Bulskampveld vluchten. 
Plunderende soldaten richten veel schade aan en op veel 
plaatsen worden huizen en gronden leeg en onbewerkt 
achtergelaten. In vredestijd worden de veldgebieden 
weer intensiever benut. Men gebruikt het hout uit de 
aanwezige bossen als materiaal- en constructiehout. 
Abdijen leggen vijvers aan voor de viskweek, de zoge-
naamde veldvijvers. Met behulp van dammen contro-
leert men het waterpeil. Vooral de karperteelt is in trek. 
Vandaag zijn er voor wie goed zoekt nog restanten van 
de veldvijverdijken of –dammen terug te vinden in de 
bossen van Bulskampveld. Dit is vooral het geval in de 
omgeving van Wildenburg.

De heren van Gruuthuse (een van de meest voor-
aanstaande families van Brugge) hebben hun naam 
te danken aan een belangrijk bestanddeel van bier. 
Gruut is een mengsel van allerlei kruiden, waaronder 
gagel (myrica gale) dat goed gedijde op de natte heide 
van Bulskampveld. Het alleenrecht op de oogst van 
gagel (het gruutrecht) is een belangrijke bron van in-
komsten voor deze familie. Er wordt belasting geïnd op 
het transport van gruut langsheen het ‘gruuthuis’ via 
de Rivierbeek en ook op het bier zelf waarin de gagel 
verwerkt wordt. Vandaag gebruiken kleine brouwerijen 
in het Brugse Ommeland opnieuw dit kruid in hun 
streekbieren. 

Jan van Gruuthuse koopt in 1409 een kasteel in 
Oostkamp dat nog steeds bekend staat als Kasteel 
Gruuthuse, al is de familie er al lang geen eigenaar 
meer van. Met het overlijden van René van Gruuthuse 
in 1572 sterft de naam “Gruuthuse” uit. Lodewijk van 
Gruuthuse, een man met een indrukwekkende politieke 
loopbaan, is de bekendste telg van de familie Hij liet 
een uitgebreide bibliotheek na waar historici dankbaar 
gebruik van maken. Lodewijk is de beroemdste bewo-
ner van het 15e-eeuwse stadspaleis van de heren van 
Gruuthuse dat gelegen is aan de Dijver in het centrum 
van Brugge en momenteel in restauratie is.

Lambert Malfait en Andreas van den Bogaerde

Op het einde van de 18e eeuw en aan het begin van de 
19e eeuw wordt in korte tijd massaal heide omgezet in 
landbouwgrond of soms in bos als het land onvoldoende 
vruchtbaar is. Deze ontginningsgolf is het gevolg van 
de belastingvoordelen ingevoerd door het Oostenrijkse 
bestuur onder leiding van keizerin Maria-Theresa. 
Ontginners van de heide worden vrijgesteld van belas-
ting voor een periode van 10 tot 30 jaar. Verschillende 
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Boven links: de 18e-eeuwse 
ontginningshoeve ‘Goed van den 
Bogaerde’ in de Noendreef in 
Beernem (foto KIK, Brussel).

Boven rechts: het stoomschip 
‘De Belgenland’ waarmee 
duizenden Belgen de oversteek 
naar New York maakten 
(Universiteitsbibliotheek Gent).

Onder: poster uit 1892 ontworpen 
door Henri Cassiers voor de ‘Red 
Star Line’ (Universiteitsbibliotheek 
Gent).

ontginningshoeves binnen het landschapspark dateren 
dan ook uit deze periode. 

Omstreeks 1770 koopt de rijke Franse zakenman en 
landbouwer Lambert Malfait een groot deel van het 
Bulskampveld in het westen van Beernem en start met de 
ontginning van het gebied door de aanplant van bomen. 
Dit verloopt voorspoedig , waardoor hij dankzij de in-
komsten uit deze bedrijvigheid rond 1800 zijn hoeve 
tot kasteel kan uitbouwen. Hiermee wordt hij de eerste 
heer van kasteel Lippensgoed-Bulskampveld. Vele an-
deren volgen Lambert Malfaits voorbeeld. Met privaat 
kapitaal en overheidssteun worden de ontoegankelijke 
gebieden op grote schaal ontgonnen. Vermogende on-
dernemers, grote industriëlen en de hogere burgerij zien 
de voordelen van het in cultuur brengen van de woeste 
grond om zichzelf een residentieel buitenverblijf aan te 
meten. Zo ook Andreas van den Bogaerde.

Andreas van den Bogaerde koopt halverwege de 18e 
eeuw de hoeve ‘Goed Van den Bogaerde’ te Beernem. 
Behalve politicus is hij ook een vooraanstaand bota-
nicus, een pionierende ontginner en een kweker van 
exotische vruchten. Met de verwerving van de hoeve 
heeft Andreas van den Bogaerde de ontginning van de 
omliggende heidegronden krachtdadig ter hand geno-
men. Het wapen van de familie van den Bogaerde staat 
nog altijd afgebeeld in de voorgevel van de hoeve.

Francies de Riemacker

Café New York opent in 1864 de deuren in Doomkerke. 
De eerste eigenaar is Francies de Riemacker, naast café-
baas ook scheepvaartagent. In het café kopen mensen 
hun kaartjes voor de ‘Red Star Line’, de scheepvaart-
maatschappij die van Antwerpen naar Amerika vaart.

Veel inwoners uit de gemeenten van het Bulskampveld 
maken de oversteek naar de andere zijde van de 

oceaan. Zij doen dit voornamelijk om te ontsnappen 
aan de ellende die was ontstaan door de aanhoudende 
bevolkingsgroei, extreme grondversnippering en hoge 
pachtprijzen. Het wankele evenwicht tussen bevolking, 
landbouw en productie raakt in de jaren 1840 volledig 
verstoord vanwege verschillende misoogsten. In 1845 
mislukt de aardappelteelt, het jaar daarop faalt de rog-
geoogst. De voedselprijzen op de markt verdubbelen en 
in Vlaanderen breekt grote hongersnood uit, waaraan 
ook de plattelandsgemeenten van het Bulskampveld 
niet ontsnappen. 
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Het hoofdgebouw van de 
hervormingsschool in Ruiselede 
aan het begin van de 20e eeuw 
(foto KIK, Brussel).

Volgende pagina: 

Boven: voor meisjes werd 
in 1853 in Beernem een 
hervormingsschool opgericht. 
De meisjes stonden bekend als 
‘de rode rokjes’. De gebouwen 
zijn vandaag geïntegreerd in 
het Psychiatrisch Centrum Sint-
Amandus (Heemkring Bos en 
Beverveld).

Midden: matrozen in opleiding 
voor de zogenaamde 
‘scheepsput’ in Ruiselede 
(Gemeenschapsinstelling De 
Zande).

Onder: bezoekers in het 
Landschapspark Bulskampveld 
aan de ingang van het domein 
Schuurlo in Aalter (foto Toerisme 
Aalter).

De plaatselijke scheepvaartagenten, waaronder Francies 
de Riemacker van café New York, maken publiciteit 
voor de emigratie naar Amerika met reclamebrochures 
en wervingsacties. De mensen uit het gebied zetten de 
stap om in Amerika geld te verdienen en vervolgens 
enkele jaren later — of nooit meer — terug te keren. 
Met het schip De Belgenland maken velen de oversteek, 
waaronder de helft van de inwoners van Doomkerke. 
Vlamingen vestigen zich onder meer in snel groeiende 
industriesteden als Chicago en Detroit en vinden er 
werk in de sigaren- en auto-industrie of trekken naar 
het dicht beboste Michigan om er in de houtzage-
rijen aan de slag te gaan. Vandaag zijn er nog veel 
Amerikaanse memorabilia te vinden in café New York 
dat elk jaar Amerikanen over de vloer krijgt, op zoek 
naar de naam van een grootvader of overgrootvader op 
de lijst met namen van Doomkerkenaren die er have en 
goed hebben achtergelaten. 

Matrozen van de scheepsput

Door de hoge werkloosheid en hongersnoden halver-
wege de 19e eeuw gaan veel jongeren stelen en bedelen. 
Al snel besluit de overheid om in te grijpen. Jongeren 
opsluiten in de gevangenis wordt niet langer aanzien als 
de oplossing. Ze moeten heropgevoed worden tot ‘nut-
tige burgers en bekwame arbeiders’. In Bulskampveld is 
hier de ruimte voor. De Belgische overheid bouwt de ge-
faalde suikerfabriek op het Sint-Pietersveld om tot een 
hervormingsschool voor jongeren. De Ecole de réforme 
de Ruysselede biedt onderdak aan zo’n 500 jongens. 
Vandaag behoort de school tot de gemeenschapsinstel-
ling De Zande. Meisjes — of Rode Rokjes — worden 
in 1853 gehuisvest in Beernem waar plaats is voor 
400 jongeren. Dit complex kreeg later een bestemming 
als Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus. 

Beroepsopleiding is één van de taken van de her-
vormingsschool. Vanaf 1852 wordt gestart met een 
matrozenopleiding, zodat de jongens als matroos op 
de lange vaart aan de slag kunnen. In die tijd heeft de 
Belgische koopvaardijvloot een nijpend personeelste-
kort. Voor de matrozenopleiding is het wel nodig om 
praktijkervaring op doen. Vandaar dat een zogenaamde 
‘scheepsput’ wordt gegraven met daarin een nagebouw-
de driemaster. Het schip, samengesteld uit elementen 
van oude kanonneerboten, wordt in 1858 ingehuldigd. 
In de decennia daarop vinden zo honderden matrozen 
werk bij de koopvaardijvloot. Vanaf 1891 neemt de 
interesse voor de matrozenopleiding af. In 1913 wordt 
het schip ontmanteld en weggebracht. De ‘scheepsput’ 
leeft voort als een aantrekkelijk stukje natuur; het is een 
pleisterplek langsheen fiets- en wandelroutes doorheen 
het Bulskampveld.
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Illustratie achterkaft: 
reclameaffiche voor de 
bontafdeling van het warenhuis 
‘A l’Innovation’ op de Grote 
Markt van Mouscron. De affiche 
werd ontworpen door Jozef De 
Busschere en gedrukt op de 
persen van J. De Busschere-Bonte 
(Provinciale Bibliotheek Tolhuis 
Brugge, fonds De Busschere).

Het “Landschapspark Bulskampveld”

Dankzij de grote grondaankopen door de overheid en 
Natuurpunt vzw vanaf de tweede helft van de 20e eeuw 
is het bosareaal in stand gebleven. Er wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van natuurwaarden in het gebied 
(o.m. plaatselijk herstel voormalig heide). Het gebied is 
toegankelijker gemaakt, zodat recreatie en toerisme in 
de regio kon groeien. Onder impuls van de Provincie 
West-Vlaanderen werkt een hele reeks partners samen 

om dit gebied landschappelijk en recreatief meer op de 
kaart te zetten en beter te ontsluiten. Het karakteris-
tieke erfgoed met talloze verhalen, zichten en plekken 
is een troef om steeds meer mensen te boeien en te laten 
genieten. De slagzin ‘Mis geen enkel stukje!’ verwijst 
naar de verscheidenheid aan natuur, landschap, erfgoed 
en ontspanning. Het is een oproep om alle facetten van 
het Landschapspark Bulskampveld te ontdekken. 

Saskia Hornikx en Niels van den Berg (The Missing 
Link), i.s.m. Streekhuis Noord-West-Vlaanderen 
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