
De geschiedenis van het Zwin



Evolutie van het Zwin onderhevig aan cultivering door de mens.
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De eerste fase van de landwinning

De periode voor de godsdiensttroebelen

De Tachtigjarige Oorlog

Zes Franse oorlogen

De Oostenrijkse periode

De nieuwste tijden

Actuele situatie

Situering (doorheen de tijd):



Al dan niet rechtstreeks in verband te brengen met het ontstaan 

van Brugge (Brugia):

omstreeks 800 vaarden Skandinavische handelaars de 

monding van de Reie binnen, tot waar deze door de grote 

dekzandrug van Brugge drong. Aldaar ontstond een 

aanlegplaats: Brygghia.







Al gauw was er nood aan een verbinding tussen de Reie en de geulen 

van de Sincfal (monding Zwin):

doorheen de zandrug van Koolkerke was er een kanaal

(later het Oude Zwin genoemd) naar Mikhem

(de eerst voorhaven van Brugge)

***

De pioniers beschermden zich tegen stormen

met een dijk rond hun woning, weiden en akkers.

Via sloten en een sluis in de dijk

konden ze het regenwater bij eb lozen.

Bij vloed sloten ze de sluis tegen het zoute water.

Telkens ze een nieuw stuk inpolderden

werd het afwateringsnet verlengd

en de uitwateringssluis verlegd.





Nog vóór de 21 km lange 'evendijk' een feit was, was de Zwinstreek 

reeds verland. Men kon toen al van polders spreken die onder impuls 

van grote abdijen uit het Vlaamse binnenland als schapenweide gebruikt 

werden.

De mens ging er zich ook steeds meer vestigen. Nieuwe woonkernen 

ontstonden op de hoogst gelegen plaatsen

(o.a. met namen eindigend op kerke of kapelle).

Om de woonkernen en schapenweiden van dit 'Oudland' te beschermen 

tegen het gevaar van overstroming bij springvloeden of stormvloeden 

werden verhoogde aarden bermen opgeworpen.

Deze dijken werden tot een aaneensluitend kilometerslang geheel 

samengevoegd: de eerste zeewerende ‘evendijk’.





Tegen 1100 was het grootste gedeelte van het 

schorrenlandschap ten noorden van de zandrug Brugge –

Maldegem door kilometerslange evendijken tegen

overstroming beschermd:

De aanleg van de Evendijk had als beginpunt de Gentele bij 

Uitkerke.





De storm van 1134 vergrootte de Sincfal. Heel de streek ten oosten van de ringdijk stond blank. Tot in Aardenburg waren de do

De ringdijk hield grotendeels stand.

De Krinkeldijk die in de 11deeeuw een vlietje afboorde, lag nu aan een brede zeearm of ‘zwin’.



Omdat de verbinding van de Reie met het geulenstelsel van de Sincfal 

verzande, verlegde Brugge omstreeks 1150 haar haven naar ‘ten 

Damme’ (plaats nabij Letterswerve). De getijdengeul naar Damme was 

er beter bevaarbaar na een stormvloed.

Dankzij die stormvloed en het scheepvaartverkeer van en naar de 

Vlaamse havens is de naam ‘HET ZWIN’ (zwin = honte = getijdengeul) 

geschiedenis geworden.

Vanuit Brugge werd opnieuw een kanaal doorheen de Koolkerkse 

zandrug naar een inmiddels aangelegde dam in die getijdengeul 

gegraven. Hontsdamme (later Damme) werd de bloeiende voorhaven 

van de middeleeuwse handelsstad Brugge.





Vanaf 1150 werd het overblijvende getijdengebied langs de geulen van 

de Sincfal en het Zwin stelselmatig ingedijkt tot polders om als 

landbouwgrond te dienen (echte landwinning).

Vanaf 1100 en zeker tot 1300 heeft de geschiedenis uitgewezen dat de 

getijdenwerking van de zee in de Sincfal gaandeweg toenam. Dit was 

een gevolg van het opslibben van schorrengebieden, gevolgd door de 

inpolderingen.

Er geldt: hoe kleiner het overstromingsgebied, hoe groter de getijhoogte 

en stroomsnelheid in een geul.

Na enkele vernietigende stormvloeden omstreeks 1400 werden de 

dijken versterkt. Zo werd in 1405 bij ons de Graaf Jansdijk uitgebouwd.





De stad Damme kreeg het stapelrecht op produkten zoals o.m. 

haring, wijn, paarden, houtas, pek. De hoofdzetel van de 

grafelijke tol was er ook gevestigd.





De dam maakt dat zeeschepen niet langer bij hoogtij op het 

droge moeten worden getrokken, maar kunnen aanleggen aan 

de kade en makkelijk worden geladen en gelost.

De dam is nu nog te herkennen in de Kerkstraat.





Omstreeks 1250 bleef van het Zwin nog slechts een smalle geul naar 

Damme over, die dan ook snel verzandde. De glorietijd van Brugge en 

Damme begon dus op het moment dat het geulenstelsel dat beide 

steden met de zee verbond al aan het verzanden was!

Aan de monding van het Zwin groeide de vissersplaats Mude kort na 

1200 al uit tot een nieuwe handelsplaats.







Na 1250 werd het Sluisse Gat het belangrijkste zeegat voor de 

scheepvaart naar de Zwinhavens.  

Maar ook in deze geul trad een toenemende verzanding op omdat het 

verschil tussen eb en vloed verkleinde.

Tegen 1300 was het grootste gedeelte van de Zwinstreek herschapen in

vruchtbaar landbouwland, door lange dijken beschermd tegen het 

gevaar van overstroming door de zee.

Vandaag nog vind men resten van BVB de Krinkeldijk bij Oostkerke 

terug in het landschap.x

Sluis had tegen 1300 de rol van Mude als haven en handelsplaats aan 

de monding van het Zwin overgenomen. Omstreeks 1400 was het de 

voornaamste haven aan het Zwin en de toegangspoort tot Vlaanderen. 

Het Zwin naar Damme was herleid tot een smal getijdengeultje

(de Zoute Vaart)



Omstreeks 1500 hinderden de zandbanken de scheepvaart reeds 

zodanig dat de weinige (kleine) schepen nog enkel bij hoog water het 

Zwin konden opvaren. Brugge ondernam verschillende late pogingen 

om de verzanding van het Zwin tegen te gaan.

In 1564 liet Brugge ten westen van de Zoute Vaart een kanaal graven 

van Sluis naar het Oude Zwin, dat ook weer werd uitgegraven. Deze 

nieuwe verbinding van Brugge met de zee (de Verse Vaart) liep zoals in 

de vroege Middeleeuwen terug over Koolkerke. Damme verloor haar 

betekenis van zeehaven, Sluis niet lang daarna.





Tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) lag de Zwinstreek in de 

frontlinie tussen de Noordelijke (Staatse) Nederlanden en de Zuidelijke 

(Spaanse) Nederlanden. De Zwindijken ten zuidwesten en ten oosten 

van Sluis werden in 1583 doorgestoken. Er ontstonden geulen zoals:

– het Lapscheuregat ten westen van Sluis

– het Coxydegat ten oosten van Aardenburg

In 1611 werd een deel van het overstroomde gebied weer droog gelegd. 

Dit gebeurde onder andere met de Sint-Pietersdijk.

Na het Twaalfjarig bestand (1609 – 1621) werden de dijken echter 

opnieuw doorgestoken. Lapscheure bvb, werd verlaten en kwam te 

vervallen.



Op volgende kaart:

Aan beide kanten van de Zwinmonding werden forten en andere 

versterkingen opgericht: de Staatse forten van Retranchement en de 

Spaanse forten ten westen van de Zwingeul, zoals het Isabellafort, het 

fort Sint-Donaas, het fort Sint-Frederik en andere.

De middeleeuwse omwalling van enkele Zwinsteden, zoals Damme, 

Aardenburg en Sluis, werd door een gebastioneerde vesting vervangen.





In 1604 werd Sluis veroverd door de Staatse Nederlanden. De 

verbinding tussen het Zwin en het kanaal naar Brugge werd ten zuiden 

van Sluis afgesloten.

Tussen 1648 en 1652 ging men op grote schaal over tot het herpolderen 

van de geïnundeerde gebieden in Zeeuws-Vlaanderen. De nog open 

getijdengeulen werden tussen nieuw aangelegde dijken gevangen. 

Daarbij werden kleinere kreken afgedamd. Zo gebeurde ook in het 

gebied tussen Sluis en Lapscheure.



Omstreeks 1800 en daarna werden de nog resterende getijdengeulen 

van het Zwin ingepolderd. In 1864 werd de havengeul van Sluis 

afgedamd (Havenpolder). In 1872-1873 sloot de Internationale Dijk de 

resten van de Zwingeul af van de zee (Willem-Leopoldpolder). De 

kustlijn was weer gesloten. Sedertdien blijft nog een kleine restgeul over 

in de buurt van de Belgisch-Nederlandse grens.

In 2010 werden werken gestart om het Zwin met 120 hectare uit te 

breidden en verzanding tegen te gaan. Zonder die ingreep zou het op 

heden geen leefgebied voor veel dier- en plantensoorten meer zijn.





De initiatiefnemers voor het project waren:

Aan Nederlandse zijde de Provincie Zeeland en

aan Vlaamse zijde de afdeling Kust van het
agentschap voor Maritieme Dienstverlening

en Kust en het agentschap voor Natuur en Bos.


