Jaar 1367 - De stede-oevers Met de overdracht van het Reepken, wordt het grote rek van de vaart, waarin heel Poperinge
tot het Reepken begrepen was, afgesloten.
Van onderaan deze overdracht, tot aan de overdracht van de Coppernolle, liep het tweede
‘rek’ van de vaart.
Het is opvallend dat de ‘leugenbeek’
tussen de speye van de watermolen en
de Clinckeboombrugge nog steeds
meandert, terwijl dit rek eigenlijk uit
twee – bijna’ rechte stukken bestaat
verbonden met één lichte bocht.
De huidige Clinckeboombrug
Op de Vandermaelenkaart – rond 1850
– zien we de Klinkeboombrug getekend
en we zien vooral de speciale
verhevenheid van de Stede-oevers.
In eerste instantie valt het natuurlijk op
dat dit geen ‘wonder der natuur’ is,
maar effectief een menselijke
constructie. Men heeft blijkbaar bij de
bouw van de vaart voor dit ‘moerassig’
gedeelte radicaal alle meanders
verwijderd door de vaart een – op het
verst’ een dertigtal meter op te
schuiven.
Nog steeds kunnen we aan de ene kant
zien dat het niveau van de velden
omzeggens een meter lager ligt dan de
Stede-oevers zelf.
Om het water van deze velden af te
kunnen drijven, is men terug moeten
overgaan tot het uitdiepen van de
vroegere Vleterbeekbedding.

Het bouwen van deze ‘Stede-oevers’ was op zich een echte landschappelijke ingreep.

Deze Stede-oevers, dit schiereilandje omzeggens, was steeds eigendom van de stad Poperinge
– toch vanaf 1367 - en werd vroeger apart verpacht – ten minste vanaf een zekere tijd, als
aanhangsel van de overdracht van ’t Reepken. Dus de Overdrachtmeester was ook de
pachter van de stede-oevers. We geven hier de verpachting van 7 november 1644 als
voorbeeld:
7 november 1644 – Verpachting Reepken overdracht – vaart - Subalterne wetten - SAP
436
En nu de Reepken Overdracht heringericht is met paardenkracht, kan hij ook opnieuw
verpacht worden.
Opden 7de 9bris 1644
is van weghen burchmeesters ende schepenen te pachten ghestelt ende ghebooden - naer
voorgaende publicatie ter halle 't Reepken overdrach mette houvers ende landen daermede gaende,
groot omtrent zeven ghemeten –
zoo de zelve gheleghen zyn te vooren in pachte ghehouden by Robert Schrevel
voor den tyt van twee jaeren innegaende 1ste november 1644
op conditie dat den pachter gehouden werdt over te nemen ten prysie den reep ende
de zelve onderhouden tzynen coste, baete, heffen ofte schade betaelende en zal ooc niet
vermoghen te hauwen nochte spillieren de boomen
staende opde voorscrheven landen nemaer laeten groeien ten proffytte vande stede ende in
ghevalle dattter een marctschip ofte barge opgestelt waere van hier naer Veurne ofte elders zal de pachter gehouden wesen tzelve dadelick metter ancompste voor alle andere te
wynden ende schieten,
opde boete van vj pond parisis emmers ter discretie vande wet naer de gheleghentheit vande
zaecken int cas van contravientie ende clachte vande schipper
ende in tregard vande ander schepen –
zullen de zelve ooc terstont ten minsten een eure naer tvermaen
telckens moeten ghewonden ende gheschoten worden opde boete ende peine alsvooren in cas
van clachte ende contravintie
midts by hen heffen t'oude recht ende salaris van tschieten ende opwynden –
reseverende de verpachters te moghen planten, vellen ende verwaesen naer hemlieden
goedtduncken, boven dat den pachte ghehouden ende verobligiert wert voor de jaerlicxsche
prestatie ene conditien
te stellen suffissanten zeker ende borghe ten contentemente van de wet
ende naer diversche proclamatien ende verhooghyngen is over gheslaghen op
Cesar Passchael voor hondert twee en seventich ponden parisis tsjaers
actum als vooren
De Stede-oevers werden vooral gebruikt als kweekplaats voor hout, dat was al zo in het jaar
1609, zoals dit uit de toenmalige stadsrekening blijkt:
Item van Frans Widoot over den pacht van zes ghemeten lants ghaende metten oppersten
overdraghe onder tverbant vande houvers te beplanten met wissen ende anderen houtte ende
es tvjde – 6de - jaer van ix – 9 - ghevallen te baefmesse 1610 – xxxvj pond parisis
Uit de stadsrekening van het jaar 1646 halen we de volgende posten:

Betaelt Guillaume Candron ende Jean Brasseur over t’zaghen van diverssche eeken in
nombre van 185 voeten opde stede houvers by tReepken – xj pond xj schele parisis
An Frans Ronaes over ghedoornet te hebben 152 nieuw gheplante boomkens opde houvers te
Reepken overdrach – vij pond x schele
Die ‘zes’ gemeten waarin hier voor sprake, bleek na opmeting door de landmeter Pieter
Babelaere, slechts 5 gemeten en 7 roeden te bedragen. De juiste ligging wordt onder andere
in pachtcontract van het jaar 1659 gegeven:
We voegen hierbij nog een fragment van
de Ferrariskaart om één en ander te
kunnen situeren.

Lucas Druant ghelt de stede lx pond v
schele over den pacht van steede houvers
– groot by lantmaete van dheer Pieter
Babelaere vyf ghemeten vij – 7 - roeden
met trecht vande overdraeghe te
Reepken vande schepen op ende af te
wynden,
behoudens den ordinaire sallaeris van
dyer
aboutterende de selve houvers van oosten
ande dreve vande hofstede joncker
Charles Clays ende den disch den dyck
incluus,
suuden d’hofstede van Frans Folcque,
westen de dreve – den dyck incluus
ende van noorden tHeylich Sacramensts
gulde ende andere,
de haeghen die binnen slants syn incluus ende half dyc daer gheen haeghen en staen, hyer in
ontfanghen over tverschenen jaer half maerte 1659 ten jaer van synen pacht – lx pond parisis

Het ‘niet-officiële’ voetbrugje tussen de twee oevers van de Stede-oevers.

