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WAARDE' l'RJfJND.

U hebt me gevraagd ~'()()r 1/11' werk .. K1I1Is/motige. !mml!aticBin Jlfar-itiem Vlaanderen"
fell woord-'I:ooraf Ie 8c1lrij~·ell.

Het excerpt van uw boek 'volstaat o~'erigen8 !/ee1l8zill8 om de inhmul1XIn dit door en door
ge/cenl slmulaurdll.-'crl· fof ûjn recht Ie {alen komen.

Bijzondere titels die de eer I'€clilmardigcn. /L'elke mij in dezen Ie beurt valt, bezit ik niet,
tenzij dan uls dll8danig mogen gelden: een plichtgetrouw 'vervuMe militaire loopbaan, gedu
rcmle dewelke ilo 'ule jaren (I(/n de Algemene Legers/af toebehoorde; het genoegen dat. ik had,
samen met l'olonel C. COGGE, getuige te zijn V(tn de genesis van uw werk en het 1xJOrrecltt

dat ik genoot U in zekere docltlnen/(dre opzoekingw te mogen behulpzaam zijn.

Nadat U in een merkwaardige synthese op doordringende wijze de aardlauuiige oor-Ining
en ontwikkeling van de onmetelijke kláp, die Mariliem Vlaanderen uitmaakt, naulI)keurig
om.'Jchreven en de natuurlijke grenzen en.'un /,'({stgelegtl, hebt, g(l(lt U OI;er tot de wordings
geschiedenis t'(ln de Polders en Jlfaterinyen. U onderstreept lief, venmft, de i'Mpanningen
en de ijzeren volharding, eeuwenlany door de streel-bewoners aan de dug gelegd in de reus
acldige 8frijd fll.'Jsen lanl! en water.

Van de ~:Uiddeleeuwen af du;ong deze epische strijd de álgemene bewondering in EurO/XL
aj. Reeds Danfe 'in zijn "Divina, Commedia", verhaalt Iwe de Vlamingen, be''''reesd ~'oor de
aanruH'endc doed, tussen Kadzand en Brug(le dijken opwerpen om de zee af te 'weren. Verder
legt U de nadruk op de onacltatbare ve.rdie.nste die i11 deze veroveringen op het zee.water aan
Philips t'un de Elzlls en (l(ln de monastieke instellingen toekoml en beklemtoont U tevens
de vreedzame ontginning mn de op het water gewonnen gebieden.

J'an juridisch standpunt, belicld U de gC<Jcltie.(lenis dezer wateringen, waarvan de beheren,
nietlege.nstaande de wisselende politieke organisalies in ollze Provincies, de alltonol1tie hunner
inste.llingen blaen bewaren.

Terwijl de zeehavens oprijzen, u-itbreirhtlg nemen oj vergaan, naar gelang de gril de.r
golven door dewelke ze besJXJeld oj t'€l'laten 'U'orden, ontI/JiH'el! zich de economische en sociale
gC<Jchietienis hunner bc/coners, die in junctie wn rijkdom en 'Vernwgetl, hun leven en de
t'ei/igheid hunner stalen organiseren.

Z1ûks gaal gepaard met deverbefering en de ~titbreidinff t'Un !tet kanalenstel.'Jel en !tet
wegennet, de enige middelen t'oor comme-rcieel- en strategisch verkeer liier 'voorlwmlen t'oor
het begin 'van de X1X~ eeuw.

Terwijl de wee.ltferige opbrengst m1l de landbouwproducten aan de ene kant handel ell
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nijver/leid bevordert, zeilen deze f·ijkdommen aan de andere kant onze m.in-gegoede en 01) roof
!Jel'llJJfe buurlanden aan, om lof een aanJJlag over Ie gaan. in hel licht 'van deze omstandigheden
kan men de /alrijk:e oorlogen en beroer/en verklaren, ~I)aarv(/.n onze P.rovinC'ie8 meer dan om
het fl:en 'Welk (lnde'l" 1<nul het yelL'eh! en de noodlotrige nasleep fe verduren hadden.

U verhuldt Iwe (Ie eens beteugel<le vloed in het krijgskmulig beleid dool' melMen!landen
nu voor aanval dan tol defensie wordt gebruikt.

De eeuwige leerling-tovenaar zal zulks niet. s/eedil met doorzicht verrich!en, maar vaak
zullen zijn handelingen aanzienlijke rwn]>IO€.'!tanden verwekhn die, Item er na de sfr·ijd
opnieuw wllen foe nopen zijn 1vetenscJwp]"Jelijke kennis en zijn taaie 'wilskracht (Ion te 'wenden
om de opdringende zee in haar oude slellinyen terug Ie drijven.

In die zin treedt ij aan met een diep doordringende sl,OOie over de militaire overstromingen,
die tijdens de menigvuldige oorwgen in llfal"'it-iem Vlaande'ren 'werden verwel'l.

Dit over hel alge'meen weinig bekende verloop van gebeurtenissen be.8lmlt een uelangrijke
bladz'ijde '/xm ollze naUonale geschiedenis en het is dan ook: nief de yeringsle uwer verdiensten,
dal U dit useeuwenlan(fe tijd(febeuren voor het voetlicht hebt gebracht.

Verder zal het vrijwel overbod'ig schijnen nog de nadruk te 'willen leygen op hel overgroot
belang van uw diepgaande beschrif'vende, documenlaire en statist.ische slwüe befreffende
7JOlders, wateringen en 'lJ)aterwegen langs de Noordzeekusl, en de Schelde·oevers,

Persoonlijk ben ik de mening toegedaan, dat nim.mer nog het terrein dat ij bestr'ijkt zo
diep werd onderwclt/.

Aldus 'U·ordt. een lY/.!t ltW 'voomaa1llste doeleinden bereikt en gaat in vervulling de wens
die ij me llestijds formuleerde: de beu"Oners lxm hef maritieme ']XJldergebied 'Inel de historie
van hun eigen bodem innigerverlr01tlVd te mal'en,

Als een meesier in de kunst, zijt ij er 'L"Olkomen in geslaagd dit omvangrij~' en gespecia
liseerd historisch Iverk tol een goed einde te brenge'lI.

Tot daar de eerMe twee delen 1xm ItW werk.

In hel derde en niet het m.inst belangrij~'e deel uwdl een aa,nzienlijke l)Üwtl:l verleend
{((In de geschiedenis der overstmmingen tiidens de eerste en de tweede we'l"eldoorfog.

Vooraleer dit onderwerp 1tit te diepen, hield ij etaan de lezer wegwijs Ie maken in de
onontbeerlijke, fundamentele en 1I.JetenscJutppelijke begri7)pen die aan de t'erdere ontwiJ.:l:elings
gong de'Zer aangelegenheden ten grondslag liggen,

Zulks brengt U ertoe, in nadere bijz01/.{lerheden te Ireden Ol-'€I" de lupo· en IIyd1"Ographisclle
loesland in het 1Jzerbekken.

Na de oorsprong en de betekenis can het n'ulpltnl onzer slafkaarlen fletie/in'ieerd te hebben,
komt. U lot een vergelijk met dit van de Franse, de Nederlandse en de P.rni-sische kaarlen :
de nutnel'ische factoren, waarnaar de getijden zich regelen, 'Worden eveneens in besc!wuuinr!
genomen. Al deze gegevens 'worden gezien in verband mei hel reliëf1..:an Veul'ne-Ambaclll
en met al wat op de 1f.,,,(lteringen en de verwekte innndalies belrel'!:,ing heeft.

Op voortreffelijke wijze ue.8chrijft ij de overslromings·uumreuvre.8 van oetulier 1914 lol
september ]918 aan de Ijzel' verricht.

Heel 'I:aak 'is vroeger in deze aange!ege'lIlIeit{ de historische waarheid, IUr eigen IJelanfl
1'/1 lIIet laakbare doeleinden, l'ervormd en t'erminkt geworde11,

Ben terecJifwiizing IBas hier dan ook geboden,. hel gmg el' 0/11, in strenge objecJiviteit,
de kern 'vmt de bV€8tie bloot. Ie Ieggeit.

Niemand kon beter dan ij deze laak op zich nemen en tot een goed ehule brengen. De lm~ge

loopbaan d·ie U, als Direclwl' der 'werken bij rle Noordwatering van Vcurne, achter de rug
hebt, de wet.ensc/w.ppelijke kennis 1,;{/n de eigenaardigheden w((annee ij op dit speciaal gebied,
als het wme, 'L'€I"groeid zijt, 1tW e'venwichtig en leergier·ig tem.peramenl slonden oory t'oor '!tm
onbetwiste bevoegdheid le'r zake.

Aldus !Iebben 1(10 technüJche, i1ltellectuelc en 'Ilwrele hoedanigheden, lIaaM de zelf opga{(tne
ervaring en de studie van de desbetreffende bibliographie, ij een /teider inzicht ge.8c/wnken
in deze militaire r!ebe'llrtenissen en U in tda(lt gesteld om. lut de crÎlisc!le ontleding en beoor
deling ervan over Ie gmw.

•• •

"10 verband met de miskenn'ing 1:(11/. 111;/ belang der sleUingen. Da~smuide-Nie/twJloorf,

vel/wO! V(lUban in 1706 zijn gedenkscllriflen mei l:olgende zin .. f/et is me onmogelijk van
"de verbazing Ie bekomen, die hel vernemen dat men 11iel enkel Diksmuide maal' ook Nieuw
.,poort wil lJrijsgeven bij mij opwekt, len spijte t.'lln al wat ik heb mtngelJrezen omtrent de
.,u;a(/rde '1:an deze laalste '~'esf.ing. Nieuw·poort is, als hel w((re, de sleulelpost van dil gebied
"en hel i8 enkel en alléén t'(1n uit deze slelling dal het te verdedigen terrein Ie overstromen ,is.
•• TVellicht, bl'engt het 'verlies van NieuwlJOOl't de '1.'ijand 'voor de poorten van Duinkerke. ..

Waren onze oHicieren 'voor 19/4 t~'€rkefijl' onwetend, met de beschouwingen van deze
yroot.-mee.8ler in de polionetiek?

J k meen liet niet. Had genel'(/(/l GM..!:'!' in J913 de stelling aan de I hel' niel inge8ludeerd?
Ben dergeUjke onu:elendheid kan Item niet loegeschreven 1vorden,

I k ben de mening toegedaan dat hel ,,'l:eryrii1) t'Un 1914" een meer ge8chakeerde uitleg
oergt .' vóór 1914 genoot het 0lficierencorl1s dal aan onze Jlilifaire Scholen u:as afgestudeerd
l'en zeer goede faam en s/ond het. bekend als het bes! geschoolde l~n Europa. 'l'en bewifze het
feil, dat vele landen, die zich n'iet onder hel ruk l:(m zekere grole mogendheden lieten verknecht.en,
hltn kalldid(lat·ll"oep· en stafofficieren naU?" oll'Ze Milit.aire School en Krijgsschool zonden.

Waar dan de leemie gezocht, u·at bettefl de kennis in 'Zake de inundutie-mogeliikltedw
NOl Nie"ltwpoorl en ommeland door het spel t'(In haar sluizen?

Aan O1/ze hogere milit(dre onderwijsinstellingen doceerde men de oorlogsprincipes en
de methodes t'an de grote t'eldlleren der ge8chiCllenis, a/dlls ,.t'an Ale::awder de Gt'Ote lol
.Vapoleon", net zoals kolonel S. 13. H, llERx,\RD dit hedentendoge 'VoorstelI ..van Na/'{/th01I
fot l1iroschima",

De abslraclie bij de verk/uring mn lleze principe8 (wnge/ul/ulen werd 801118 zoverre door
gevoe'l"d dat. men ze in fOl'lllttles, (lun de rationele mee/wniC« O1ltleend, omzette.

Deze abstracte studie 'L'an de grondslagen der militaire ge8chiedenis 1/)(/09 er een der voor
naamste 00/'zake11 lXln dat men t'erz/timde meer bescheiden, locale, maar des te concreter
militaire kennis {/(/1/ Ie leren, Zo werd de studie nil hel oog 'valoren 1'1/11 de rfevechlen en I'fl/l
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de velt1s!agen, die zich eeUWeJI/allY op eigen botlem h(ldden afge8peeld en immer op tiezelfde
ycogra]Jld8clle 1J/aulse1l., dool' tie nat~tltr~~undiye liUging teMen opgedrongen.

Najool' S. .B. H. A. DE WL'NTER t'estigde er de rUlJldacJd (1) bij de 1titgtn'e t"ttn ::ijn boek:
•• IAI Belgique C/ltWt1} de bataiLle de l"Europe" en twr he-m LOL,S X.'" 0:;1, in het tI:er~' : .,Le8
Champs de balt,;lle historiques de lil Be/gigue", dal ;lt 1902 teerd gepubliceerd.

De hierboeen aanyehaaltle te1.:ortJ.:omi?tO Üt hel militttir orniencijs j8 toomt Ie belreUre'1l,
It'(lJInur lIIen bedenlt dal tie behoefte mln ee-II grool aanlal officieren met bea(/ieideJl doell
groJUlige militaire l'ennis, zich in het leger meer lt/(/f get'Oelen dan de nood aan eeJl yrool

atmtal ..uxJIIld be" grote 'l.'eldhereJI.

Ol.'erigen.s betoonden onze 1Xllytedmici vóór 1914 een oprechte belmlg8le/hJlY t'OOr de
hogere wiskunde, materialenweerstand, ua/istiek en 'l.'e.'ltingbouwktmde, terwijl de meer pro
zaïsche, doch niettemin ononlbeerlijke stut/ie von de verschiLLende afweermoyelijkheden zooL8
!teL 'reru'ekL'en tv:m immdalies en hel Üt sloat mn t'erdetliging breJlgen mn een 8ltlgceld, O!:f.r
!let hoofd lt-erd ge::ie'1L

De genie-officiert-1/, - 8pecitlli8ten 1lit08Z01lderd - tOOPldm eOt bij::ondere t'OOriiefde
toor hel onderhoud der militaire gelxnuren. Deze bet'indillgen zullen me ot'erige1l8 niel beieltf1l,
hier terloops un weh:erdientle hu/ik te brenyell, tl(lll de uitmunlende l)rofe88Qr in ,,"eating·
bouw", 1wmelii~' aan gelleraal DE GrrEsT, die geu'is ocer inundaties Iltmdelde, maar 1100il

de mogelijHeid ervan te .:.\'ieuwpoorl mei ZeeU!f}ter aanraakte.

in alle obiectivileit moet men constateren, dat het hoyer /eyerbeeel yeen inundatiepltll1nell
bezat, en dllt zijn normale technische adviseurs er et.'enminlwtlden Uo'eten tWIt te 'prijzen, zulks
ter oorzake t'tln de geltle11de militaire princilJes uit die tijd en een gebrek aalt inzicht in tie
bruiHxwrlleid t"an zeeuv:deroeerstromingen. Zo wg de hoyere legerleiding zich t'erplichl, eell
beroep te doen op de L'mnis en env:m'no t:tm nederige plaatselijL'e medeu-erL'ers, wier t1U8t:n
~'om8f doorsitlggel:end ll'US in de epische 11YJr8leliJlg, tJ.'lwrbij de allu ot'eru:eldige11de doed
8amf1l mei de heldhaftige 8trijd tY:ln de t'erlxnldf1le legera, (ie t'ijandelijke Opmtlr8 tol stila'ond
duv:mg.

Jlieraan 1I10et er echter noy toegaoeyd, dat hel yetiraai en de u-eife/ing bij IICf bepalen
'VlIn liet ogenblik 'wt/arop de grole inundaties zouden t'crwekt 'worden, grolendeels zijn toe Ie
sclu'Îjven arm liet star t'erzet Cim Ile/ Frallse ol)]Jerbevel, dat alsdan nog, naar de doctrine door
kolonel DE GHAN'IH'IAJSOl' geliefkoosd, kost Imt koot offe'Mieee ÏJlzicllte'1t koe8terde.

Aldlts. lt'erÁ'te'1t de Prallse t'oornemellS rell/mePltl op de Belgische t/efnl8iet-e doe/atel
fi,lgf1l.

Deze ietlmt lange, doel, 1l0llig geachte ~'anlteL-ening neemt 11iets u:ey wn de objecliL'iteit
die aan 'Uw studie len grolldslt/g liyt.

•• •

I"ooraleer dil lcoord-rooraf Ie beëindigen. be8c1wltw ik het al8 mijn pLicht enkele woortlen
te lt-ijden aan '/(u' stIldie t'mt de inundatie8 die tijt/e'ns tie 2" lt-ereldoorlog in ,Maritiem Vlatl)l
tieren ceru'el:t u·ertlen.

/fier schrijft Veen po8itiece. gloednie:U!et en onuilgeget-en bijt/rage teX t/e geschiede'lis
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1:an de tu:eede '1eere/doorloy, 1..'(1JI overyroot belany Lwr onze nationaLe !/Mchiedenis. De diverse
e])isodes er rn zijn doorspdt met fJesc/io1tIlJingellui/ eigen en'ariuyen en belevwi8sl!n getrokken.

Z01ULer 11W IIxumlet'olle tU8s('nkoIl18t zouden al deze bij::.Q1/(ler/wlen in de t'ergefel1lOd'

t'tUi het rerletlen te loor ::ijn yegatlll.

.\'a de 1liteenzetthlY NUi de p/tIIl7lelt en de I/itl:oerinyamatllregelen lwlrefie-mle de OI"('r
slromingePl ht 19·/0 door hel Be/yi8eJt eli hel yealliurdlegerbue/ ge8teltl. ytwl (' OI'er td d'

be8chrijJ:il1Y t"lln de klOlatmatige immdatie8 in 19·N door de Duit8ers rerl/'ezenlijH nt mil

de taak go('d~ of ~'uv:wdschiL-8 door de BelgiseJle or-erheid opgenomell.

U ot:-erziet l·tl1I alle kanlen deze ollf::effend grote ondememi11Y en be8cJlrijff l'erder tie
uilyeatrekte ot"erstromhlgcrl door dl' Duitsers in 19././-19·/5, bij hun itlshtitiny Ie Duinkcl'l'l',

~'€rwd'l.

/k laat de lezers nu IIItwr zelf III!t genoeyelt al de bijzonderlleden, in 1//1' u'erl' t'ermt, te
ollltlekkC"n. Ik utlllle er t"erder loe beperken. lW' OpCalle'11de patriottisc/te rolt'onlt en YC8talle
Ie yet'ell.

Vtm october 19-13 af deed het getlllieertl opperbn-e/, tlal de hydrographiacM loestand der
poldergebieden aan tie lJelyische hlM niet kende, l'OOr eigell doculIl.entering, een beroep op
liU' buite'lyeUyme bet'Oeyd/leid.

Reeds vé6r tleze oproep, die door l..i met yeesltlrii' u'erd tWlwtwrd, had U op eigen ini
liarief lIef Duitse O1:er8fromil1gsplrm in Veurne·Ambacht gesaboleerd. Gedurende het winfer

8eizoen, dat het fijdperk tier k'ltl1Sllllaliye ot'crslromhluen 'voorafging, had U in wee hoedaniy
Ileidl:tln flireetellT tier lcerken der :.voordlcatering t'i/n Veurne, de u:aferspiegel door middel

mn krachtdadige lozillgcn tol t'€rre benede'11 het llOrmaal peil, tol 1w::akkinu yebracill. De
tfiepe otltllv:lfering 1:t1n tie botiem. deru'ij::e eem"tzenlijkt, bracht mede dal aldll.s Ot-er tie
23.500 Iw grond die de omlJGllrijt"Îng be8trijL-cII, een nid fe rersmaden uYlIerberying plaata
rond, die hel eer8le Duitse plan ..Ot-erstroming mtl :oei ll'Uter". 11188ell 7 febrl/tlri en 19 april.
il1 rllime mate. iJt de war stuurde.

f'tnwf de eerste oproep nlll de yet/Ilieerden en ook nader1w/l(l. Ilebl C at/n de In1ich/inglJ

tliel1sft11 overgemaakt :

De kaart nm de Helyische kilslviakte, lIIet atlllthu'ding can al de gebieden geschikt 0/11
/ftet zeelt'ater inyer:loeid te u"Orden.

Omstandige urslagen belreffende de ill1tlldalie-moyelijL-lmlen nm reurne-Ambtlchl,
mei tl(I/Idllidi1lY mIL tie hiertoe aan te u'e'ltlen mitldelen en mtl fH.>JXtlillY nUl de nodige tijds
spanne om !lel illundatie-peil fol Z 41n 00 op te !-oeren. [Jet lwlXlicli in 19·13 mn de t'er
lIloedelij~'e maximale hoogte nUl hel hl1O/dtltie-pdl dat in 19-1-1 Wit bereiL,t u"Qrtlel1. De aldtu
gestelde t:'OOrliit::ichten bowderden tol 3 cm hä posl fadum tY.:rli'€::enlijkle ;'wndalie-peil.

/Jet plan 1'11 de beschrijving t'tIII de IUH"€II t"tHl Duill~'crk(' en zijl! uÎluv:derillgir
kamden.

Hef 1Jlàt8C inundafiepLan aan de Belyische kMI met CO/l1mClllaar.

Hel in april 19·1./ ycu'ij::igd Duitse inundatiepltm .,Ot1erstrominy lIlet zeell.!(,ter·.

reucMLlende iJllielltillgen t/oor de Duilse leyerstaf a(m de toenllltllige epllemere Belgi8c1le
WatersitUd ocergemaaL·t, behelzende ()IItler meer: de 11wximale opt'IXrhooyte !-'(mhet inundatie·

'mter in tie rijL'sktllwlel1 langs de Belgische biS!.
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De pu(;ul~(Jeu:jj:t 0'P'Ulme nm de ot~r8fromill(J j'l Vt1/T'1le-Ambm;M, mei a/beût/l!11(1

plem ".'(1Jl. de grotlde'~ die, aant.ymg juli 19.J4, om/tr Ityder !lezeJ. IlYlren.

In 1l:uru·i/l.XlJl hel ytlXl(lr en onder de (lreiginy l.YIn ten bijJW zel.:ere llllnhQudiny, shlllgt
C er in - dallk zij uw onrerpQQsde en doorlasle1u/e bemoeiil1yen - U.890 hll Gullullrgrondnl
tegen ol.'ersfrQmin(J meI =eelLXller te uijuYlren : /0.00011il in april en 4.890 lUi ill juli 191.J.

De eamomisc/le betekeni." ,,:an deze vrijuxlri11(J8l1:erken, t~1. OL'ers/aan van (Ie 't'Qf'dse/

voorziening t:mt deze streek in "/ bijwmler en 1.'(H1 hel/mul Ol:er het algemeen, moel gewi.s niet.
l.'enler beklemfoond worde1l.

Dit is een 8amenvaffing van u'(lf niet volletfiy en ldldrukkelijk in It/{' belOOf) lI'ortill'ennefd,

Voor dil '1l.-wk %1/lIell 'velen U erkentelijk %ijl!.

Bl"'!w,ef, de 18' jO?l'/wri WoG

René IV II~LBjIU'"

Ere- yem'.roo (-majoof.

WOORD VOORAF

I~en r!lmpzalige kUllstmlltig \'crwckte watel'Snood tcist.erde \laanderens Kl18t- en
Hchcldcgebied. Tien duizenden hcktarcn gl'Ond werdell door de goh'en o\·ernpocld.

Toen het water zich IIlng1.llalll had teruggetrokken, spreidden drassige, JoOl' dc
golfslng olllwoelde gronden hun zwart-grijze kleur O\'er de poldel'\'lakte en herinnerden
0118 onwillekeurig aan dc eellwenlange strijd, door' Qnze VOQ1Taderen tegen het water
ge\·ocnl.

Eerbiedjg bewonderen we dan ook de werkkral'ht en het vernuft, welke zc aan de dag
hebben gelegd bij de l'Cusachtige droogmakingswcrkcn, waan'an de legcndarische roem
lot op onze dagen \-oortleeft.

De strijd tegen de wassende \'Iocd is e\'cllwcl lIog niet lutge\'oehten, De akelige
ll11cht nUl 31 januari op 1 februari 1953 zal nog lang in ons geheugen gegrift blij\-en.
Dc ontketende golven o\'erweldigden in enkele Ul'Cn 13::1 steden en dorpen. )'Ieer dan
100.000 hekta.ren werden door heL zeewater oyerstroomd en 1,800 mensen schoten er het
le\'en bij in.

De periodieke bewcgingen nUl Zl.'C en land zijn. bijzonder \'001' Xcdcrland, \'al1

tragische betekenis. Ten overstaan \'an het grondpcil verheft zich de zeespiegel gelei
delijk en onweerstaanbaar 12 cm per eeuw, Daartegeno\'er, wordt een algemene daling
\'al1 de bodem \'astgesteld. Dei'.e dubbele beweging van land cn "an zee stelt het menselijk
\'ernufi \"661' de dringende noodzakelijkheid de noodlottige ge\'olgen "an deze natuur·
verschijnselen heftig te bestrijden.

De meteorologisehe omstandigheden die de vloed \'an If153 hebben opgewekt, kunnen
zich trouwens in dc toekomst. herhalen en zich andermaal, onder nog ongunstigcr \'00]"
waarden, voordoen; zo bijvoorbeeld, had het samenvallen \'llil een uitzonderlijke \'Ioed
stand met een \'erhoogde necl'Slag van watel' en sneeuw of met een buitengewone zwelling
\'IUl de afstromcnde l'i\'iel'CI1, ccn nog grotel> nllnptocstnnd kunnen \'erool'zakcll.

Steunend op de frequcnties \'an de tot nog toe waargenomen watel'hoogten. komen
gespecialiseerde 'Kederlamlsc hydl'ologen tot de \'tlststelling dat een ramp, zoals die nUl

11)53, zich éénmaal om de 400 jaar \·ool'{loet. Dez.e tijdspanne sehijnt ons echtei', wat het
Belgisch en het Frans kustgebied betreft. wal hoog te liggen. Zo blijkt uit onze navor
singen, dat de op 14 januari 1 08 te Duinkerke waargenomen \-Ioe<lstand. ten overstaan
\'iHl het Belgis.ch stafnulpunt, Z + 7 m 0.') bereikte, tel'\\'ijl aldaar in 1953 cota Z + 0 m I)ï:l
werd geregistreerd. In de arhtcrha\'en te ~iellwpoort noteerden \\'l" in W.=)3 Z + 7 mlO:
te Kadzand Z + 0 m SS.

:'\u wc aan den lij\'e hebben genlCld wat een waterramp \'001' onze gewesten kan
betekenen, zal bet niet ongelegen zijn, in verband hiermede zekere wetenswaardigheden
o\'er dc wordingsgesehiooenis en de ontwikkeling "lUi d{' t1lollde instellingeIl met riant{'
.. Pold{'f'S en \Vateringen" lllUll' \'oren te l)I'cngen.
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Ofschoon, de geschiedenis \'Ull heL ontsta/uI der poldcl'S en der wateringen aan de
kust en Mil de Beneden-Schelde, reeds ettelijke malen werd at""ngcroerd, zal dit overzicht
tot aanhef en voorlichting dienen bij een studie handelende ovcr do kUIlst.matige inunda
ties aan de Vlan·mso kustvlakte en in de Scheldepoldcl's.

Het ligt immers in onze bedoeling een 7.0 volledig mogelijk historisch overzicht te
geven dat de ontwikkeling schetst \'Uil aUe polder- C1I watcringinstcllingcn in België,
.Frankrijk en Nederland, in de gebieden die eertijds dus Maritiem Vlaanderen uitmaakten.

Daartoe hebben we de ter zake handelende, maar links en l"echts verstrooide gegevens
samengebundeld, geordend en aangenlJd. Het krijgskundig belang dat deze instellingen
VRn oudsher voor de landsverdediging bezaten, zal hier op de keper worden beschouwd
en de rol die ze tijdens de opeenvolgende oorlogen en beroel'uHl, \'ooral onder de eerste
en de tweede wereldoorlogen, vervulden, zal nauwkeurig worden omschre\'en.

De talrijke afbeeldingen die de tekst illustreren en de hydrographische gegevens III

deze studie vervat, zullen de lezer toelaten met v!'Ilcht en belangstelling de ontwikkelings
gang van het ovcrstromillgsproces te volgen en zullen hem inzicht bijbrengen in de
mogelijkheden, die van militair standpunt uit, in dit, bepaald gebied \'erbol'gen liggen,

Het is klaar, dat om de studie \'an de gedurende de tweede wereldoot'log gestelde
inundaties tot L'en goed einde te brengen, we ons niet enkel mochten beperken tot eigen
bodem, maar dat we ons arbeidsveld ook o\'er Noord-Frankrijk en Zeeuws-Vlaanderen
moesten uitbreiden. Overal werd ons hierbij de sympathiekste medewerking verleend,
Aan allen die ons ter zijde hebben gestaan, bieden we dan ook onze hartelijke dank
betuigingen aan,

.Aan Generaal H.ené \VILL.t;MS en aan Kolonel COGG~;, alsmede aan de HeerBEHQUl:>,
Conservator aan het stedelijk museum te NieuwpoOIt, die ons een groot deel van het
illustratie- en documentatie-materiaal beschikbaar stelden, betuigen we e\-eneens onze
bijzondere erkentelijkheid om de gewaardeerde medewcrking die ze ons immer hebben
\'crleend.

VeuJ"tle, november l!j;'):ï,

DEEL J

BüDEM- EN WATERBEWEGINGEN AAN DE KUST

Het probleem \'an de aardkundige vOl'luing \'all het naamse kustgebied werd, in
een diepgaande studie, nauwkeurig dool' de Heel' HUTOT ollli;Chre\'en; ook gevcn wc
hieronder in een bondige samell\'atting het resultaat zijner zeer interessante be\Tinding:cn
weel'.

Gedurende het pleïstoceen kreeg de Belgische bodem in grote trekken zijn huidige
vorm. Deze periode wordt in vijf tijcl\'akken onderverdeeld 1° het Moseann, 20 het
Campiniaan, 30 de Haspengouwse tijd, -1-0 het Brabantîaan, 50 het Flandriaan.

In het eerste tijdvak wordt hiel' rceds de ,ó6rhistorische mens a.angetroffen. Tijdens
het Campiniaan dat met een glaciale 11eriodc samenviel, noopte het guur arctisch klimaat
de bewoners ertoe in de holen van de 1\lal1s, de Lesse en de ::\léhaigne beschutting te zoeken,
De bodeIllrijzing, die zich alsdan aftekende, bevorderde het dieper' uit·schUl'en cler rivier
\-alleien, Engeland behoorde nog tot het vasteland .

De zware neerslag clie het begin van de Haspengouws,e tijd kenmerkte, alsmede het
afsmelten \'an de gletschers, verhoogde in ruime mate het a,fvoervermogen van de rh-ieren.
De aldus opge\\'ekte hoge waterstanden glllgen met een lll:J..llzienlijke bodemdaling gepaard,
zodat de stromen en de rivieren buiten hun oevers traden en gans het land tussen de
zee en de Ardeense hoogdakte o\'erspoelden : de huidige hoge Kempen I\'erden echter
niet o\'erst',rOOllld.

'l'en ge,olge van deze bodemdaJing nam het \'en'al in ruime mate af, alsmede de
stroomsnelheid van het water, en kwam el' een dikke sliblaag tot afzetting, Kaal' aan
leiding vall het afnemen \"an de neerslag en het smelten \'an de gletsehers t1'Ok het water
zich in de \-alleien terug en werd bet thn'iaal regime hersteld.

O\'er de Haspengouwse gl'Onclen verspreidde zich een schaarse plantengroei, De \'er
dorde en gruisvol'lllige sedimenten werden dool' de stormwinden uitgeblazen en in st.of
wolken tot in Bl'abant ge\Toenl.

Bij het begin \'all het Flandl'iaan was gans het Belgisch grondgebied met Haspen
gouwse en Brabantiaanse leem bedekt, Enkel twee hoog:vlaktcn, de Ardennen en de
Hoge Kempen, doken boven het water op.

~let de Flandriaanse transgressie, ca. 8000 v. Chr., werd gans Lall.g Helgië onder
zeewater gedompeld. Toon omstreeks :,000 \'. Chr., deze transgressie haar hoogtepunt
had bereikt, drong de vloed landinwaarts door' tot de valleien nw de Schelde, de Leie,
de Dender, de Hupcl, do Nethe, de Zenne, de D,vle. de Deme1' en de Get,e, die zich alle
met brede Illonding;en in do zee nit.stortten.
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West.-\·Iaandcren, Zeeland, een groot. deel ,'an Oost-Vlaandel"ell, ,'an Brabant ell
,-all Antwerpen werden o,'crspoeld, mct uitzondering "an enkele ,'erhevcnc gedoolten.
Kortrijk, Brussel, Leuven, AArschot en Dicst zouden alsdan de best aangewczen plaatscn
geweest zijn om er zeehavens in te richten.

Teil gc\'olge vall de bodcmdll.ling geschiedde de doorbraak \'an de landengte \'R,ll

Kales, Weldra echter kwam deze daling tot stilstand en tmd Cl' een stijging nUl de bodem
in, die geleidelijk de Flandriaanse zee dood wijken. De zeebcdding kwam bloot te liggen
en de plantengroei bc<lekte weldra de loolUzundige afzettingen.

Bij hct afslujtcn van het pleistoceen had nagenoeg heel het "astcland zijn huidjge
,-onn gekregen..\laar tijdens het holoceen deden zich zekere natuurverschijnselen ,'oor,
die de aardkundjge gesteldheid \"8n de maritieme laagvlakte en zelf de loop van de kustlijn
hebben gewijzigd.

Het holoceen of alhl\'ium is het geologisch tijd,-ak waarin we nog leyen : het tekent
zieh af ,'an ea. 8000 y. Ghr.. en wordt in "ijf n .. kken onden'erdeeld :

I. De praeboreale t.ijd "olgde het lJstijd"nk en is gekenmerkt dool' hel intreden
vall een warmer klimaat.

t. De boreale tijd va.n ca. i500-ea. 5000 \'. Chr .. tijd, wi\lll'in de vloedhoogte door
het steeds \'ol'<le.. afsmeltend ijs nog immer steeg en aanleiding gaf tot de ontwikkeling
,'an het zgn. \'een op grote diepte. Het klimaat was wam1 en droog.

:J. ])e atlantische tijd, ca. 5000 ". Chr., "ormt de grens tusscn Oud- en Jong-holoceen.
In deze tijd werd de land"crbindjng tusscnFrankrijk en Engeland ,-erbrokell. Het klimaat
WAA warm en ,·ochtig. Til deze periode werd de oude zeeklei ge\·ormd. Door de stee&'1
stijgende zee werden e"enwijdig met de kust 7.3ndmggen 0l~eworl:ten, die de grondslag
"ormden, waarop door zandverstujringen het oude duinlandschap tot stand kWam.

4. De subboreale tijd begillt ca.. :WOO ". Chr.. met een gematigd en continentaal
kJimaat ell wordt gekenmerkt door een daling vallde zeespiegel van ca. 6 m 00. Hielx!oor
wenlen zoef water moerAs8Cll gC"ormd, WMl'Vlln de welige fiom het laag- en hoogveen
deed ontslfHlll.

5. ])e nog voortdurende SlIbatlantische tijd begon 500 v. Chr. De zeespiegel steeg
andermnal : de dderell vcroorzaakten "001 afslllg ,'an "een. Bij opgezette zoo zette zich
landinw!u\rts de zgn. zeeklei af. Omstl'CCk8 300 n. Clu., begint, Ilnnr archaeologische vond
sten uitwijzen, de "orming ,'an het jonge duinlandschap,

De stijgende grondbewcging, die de Flandriaanse zee deed dl"Ooglopen, hield lange
tijd aan ; het zeewater trok zieh terug tot vèr on~r het huidige strand, nagenocg 10 ft.
15 km. ln de wijde en weinig glooiende Flandriaa.nse dakto vloeiden de kreken langza.am
en mstig; hUlI water trad gemakkelijk buiten de oe,-ers : in de terrein·depressies trof
men Illocraslnnd aan, alwnnr de plantengroei weelderig tierde. )Joerassige bosscn ont
stonden oycr een groot deel "IUl \rlaandercll. Dcze "eengronden "ormden zich gedurende
duizenden jarcn. nlllaf ca. :\000 ". Chr. tot 400 1\. Chl'.

Tijdcns zijn \'eldtochten in Gallië bcsl'hl'ijft Jl.lljus (AlCSllr de streek en spl'cckt hij
on'l' de bossen en de moerassen die hjj ave ril I in het land der MOI'inen heeft aangelr'offen.

De nldllR klimmende ~rotldbewegingwel·d dool' een niellwe bodem-inklinking gevolgd.

De zee begon tegenover het land te rijzen. (Duinkerkiannse tr1lnsgressie.) Geweldige
watermassa's overrompelden de maritieme "lakte: de moerasplanten ,'el'welkten en de
"ccllvol'ming trad in. De grote opeenhoping "un deze ontbonden en ingekooldc planten
resten v0l'l11de de tUl'f1ailg die zich op het -1"lanciriaall heeft afgezet. Haal' dikte bereikt
heden 1I0g, ondanks hMl' inklinking, op zekere plaatsen \'ijf meter.

Dit veen be,-indt zich verscheidene meters ondel' de hoogstaande zeo. De bo\'cn
veenlaag wCl'd tijdens de eerste drie eeuwen IJ. Chr. ge\'ol'md, daarnm getuigen de terug
ge"ondell mnntstukken. ~l.ieruit is af te leiden, dat sinds het begin onzer tijdrekening
de grondslag een zetting ondergaan heeft, die ten minste moel. berekend worden op het
bestaand hoogte"ersehjl tussen het bovcnvlak "an het veen en de hoogstaande zee.

De vccnlaag reikt tot 10 à \5 km vnll de huidige kust in zee. Op de plaatsen waar
de turfhoogte met de \'roegere zeebodem samelwalt, worden l.urfstukken door de gOh'C11
afgeslagen en op het strand gerold en afgezet. Het aantreffen nUl deze onderl.ee8C turflagelI
bewijst, dat de noegcre kustlijn zich ,'elx!er naar het nOOIx!-\\'estcn toe ontplooide en
dat de huidjge kURt zich heeft teruggetrokken O\'er ('''en nflltnlld. gelijk te stelIon met dc
breedte van de t.hans vel,<lronken liggendc veenlagen.

Dit \'erschjjnsel bewijst ten oycrvloc'{le de inklinking VUil dc kustbodem. Tijdens de
Ilaglnciale transgressie die, omtrent dc rVe eeuw, het kustgebied met zeCWll.tel' bedekte
en zich tot ongevOOl' 840 liet geHocien, \\·e..d een aanzienlijke maritieme !\fzeltingslaag
aangebracht. Deze laag, samengesteld uit. ontelbare en l"egelmatige aard111gen van zeer
fijn grijs zand en grijze klei, waaronder de fossiele resten van cardjum O(I\lle en scrobi
Cl.llaria ,'aak worden aangetroffen, heet men het onder maritieme alhl\;um. Deze maritieme
sedimentcn verhoogden geleidelijk het peil \'all de kust\'lakte, totdat er, tussen hetzelfde
en djt ,'an de zee. een e,-enwieht werd bereikt. Alsdan liep het allm'iuJIl nog enkel bij
hoge cn wildstaande zee onder water.

Gedurende de "ne eeuw trad een lHltullt\'erschjjnsel op dat er in hoge mate toe
zou bijdl'agen, het op het WAter gewonnen land tegen dc mnritieme inundaties te be,'ei
ligen.

AIsdalI begon immel'S de vorming "all het moderne duinlandschap ol' de gl'Ond
slagen del' oude pleïstoeenc duinen. Een nieuwe dnilll'cep dook bO'Ten het water op en
beschutte de achtel'iiggellde gronden. Ofschoon het zeewatel' hierdoor enigszins ingedjjkt
was, toch kwam het "oor, dat bij grote stormvloeden de duingordel heftig door de
opdringende goh'en wenl aangetast en zelfs werd ingebeukt, zodat grote massa's los zand
met cardiumschelpen, op \"rij grote afstanden landinwanrtil door de zee werden afgezet.
JN.lC doorbraak"elden deden zich namelijk, oor in de buurt '"an de bcstnnnde kreken.
aan de mondingen "all de Aa, de IJzer en het Zwin.

Het djehtstoppen "an deze bressen vergde geru.ime tijd: middelerwijl duun:le de
overstroming '-oort; steeds langzamer en rustiger echter "Ioeide het water toe : de sleep·
kracht verzwakte, zodanig dat stilaan alle 'Tervoer nm zand en sehell:tell achterwege
bloof en dat de sedimentaire afzettingen zich ten slotte beperkten tot het fijne Alluviaal
hezinksel, dat later de opperpolderklei ztt! geheten wordelI.

Omtrent 840 trok de Z(.'tl zich langzaam terug, naaI' het noordwcsten toe. Daal' de
afzetting van het onde!' maritieme alluvium zich niet l'egelmll.tig had vool'gedantl, bleven
talrijke terreininzinkingen onder watel'.
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Bij hoogstaande zee ,-oorden brede kreken het. .wa~er in dC7.e plassen aan, terwijl bij
aflopende tij de aangc,"oerde sedimenten tot bezmking kwam~n. De aldus tussen de
jaren 840 en 1000 afgezette grijze, plastische en zeer harde klei wordt thans de onder
))()lderkJci geheten.

'"allaf het jaar I000 deden zieh nieuwe grOlld\'crzakkillgen ,-oor, waarvan het middel
punt zich in Xcderlnnd situeerde. Rond dit tijdstip begon e,-cneens CCIl periode van
he,~ige stormvloeden, waarvan de datums in de geschiedenis bewaard zijn gebleven. De
dijken werden door de golf.s.l9.g heftig aangetast en op menige plaats ingebeukt.

De verwoede sh'ijd tegen het water gevoerd WRi; ten ge\'olge vall de "oOI,tdurende
bodem'Ter'l,akking hopeloos gewordcn. en iJl het jaar 1100 kwam de catastrofe het lot
del' kustbewonet'/! bezegelen.

De woc.ste goh'en hnclden de dijken doorgebroken en gulpten Innciinwnnrtl; dOOl,hecn
de geslagen bressen.

De ramp wns niet te overt.ien. Zcelnnd werd in eilanden omgeschapen, de bedding
vnn het Zwin werd gegraven en steeds (lieper uitgeschuurd, de Zuiderzee gevormd en
de .Friese kust in een langgerekte reeks eilanden \'erbrokkeld. Tusscn het. Z\\'in, Bmgge
en Oostende reikte de zee \'èr in het land.

Nagenoeg honderd janr lang lagen de o\'errompelde gebieden inge\-Joeid; een bezink
sel \-all ruw geelachtig zand, \-ermengd met talloze sehelpen en bedekt met fijne strepen
grijze klei, werd afgezet.

Deze ,-enandillg ging met een lichte bodem rijzing' gepaard. alle onmiddellijk gevaar
bleef echter niet uitgesloten.

:\ieuwe cUjken werden opgeworpen: ditmaal werd het privaat initiatief door de
graafiijkheid gestennd en aangemoedigd. Op de plaats waft·r zich thans de huidige kustlijn
bc"indt, kwamen degelijke en doorlopende 7.eeweringswerken tot stand.

De wordingsgeschiedenis \-an polders en wateringen was ingetreden.
VollecUgheidshalve, volgt hier nog een beknopt o\-erzieht \'an de oorl.aken, die het

reliëf \'an de kllst:r.one hebben vastgelegd.
Het verzanden Ollzer kusthavens wordt \'crwekt door de zijdelingse wl'ij\'ing \'all

de zeestromingen flan de rand van het ,-asteland. Hierbij treedt een illwretende werking
op, die het rotl3t1lassief doet afbrokkelen en uitkorrclcn. Het aldus gevormde zand wordt
door de golfslag opgenomen ell afgezet op de plaatsen waar de wel'\'elstromingcn zich
heL sterkst laten ge,·oelen.

De zeer uitgebreide afzettingen die we aan de Vlaamse kust, tusscn het Nauw \'an
KaJes en de Schcldelllond en ,-erder in Xederland aantreffen, \inden hierbij hun oorsprong.
In strijd met wat over het algemeen dienaangaande wordt \Tooruitgezet, \'ertegenwoordigt
de aanvoer ,'an de stromen en de ri,-iefCn, die in de Xoordzoo uitmonden, enkel een uiterst
geringe hoe,'cclheid van de ontzettend grote massa 7.3nd \-an de \laam.se banken en van
de aangrenzende duinreep.

.Kernen we 11I1 een ogenblik aan dat de duinen en de banken door de stromen \'an
het Xoordzeebekken, namelijk door de Elbe. de Rijn, de 1faas en de Schelde ge\'ormd
worden, dan zouden deze stromen, oyer gans hun loop. hun bedding door nitschllring
del'\\ijze hebben aal1~etast, dat de n)()rliggende oc\'ers 7.ouden ingeschaard en opgel'llimd

geworden zijn met belangrijk \'erlies van gronden all< ~\'olg ; in werkl"lijkheid doet zich
het tegengestelde \'001'.

Sinds onheuglijke tijden werd echter \'astgesteld, dat eens dat de rivierwateren het
plattela.nd hebben bereikt, deze geen doernitsclHu'inS!en meer doen optreden en enkel
nog slib\-ormingen doen ontstaan,

'Een onderzoek, omtrent de geaaJ'dheid \'an het. afzeUingsmateriaal dat in de beneden
loop van een stroom tot bezinking komt, brengt ons tot de be\'inding dat a..'Ul het beneden
einde bijna. zuiyer zand wordt afgezet. terwijl hoger, Wilar de dood zijn krach!; verliest,
slibrijk Illnteriaa.1 wordt !lllllgetroffcn. De aldus door de stromen aangevocrde sedimcnten
bezinken in de (üepe pa88cn, ftlwnft'· ze onder do werking det· getijen op do zijdelingse
\'cl'hcvcnhedcn V!lU de dnlwog worden geduponcerd, sWnllll boven het watel' opduiken,
tot uitgestrekte poldergl'onclcn uitdijen cu voor de Innclbouw worden opengesteld.

Omtrent cle wijdgespt'cidc watel'bewegingen die Mil onze kusten optl-cdell, l-cgcletl
twoo grote zeestromingen het regime nm de Atlantische Oceaan. De eerste _ de Golf
stroom - is cOllstant \'an richting en \"indt zijn oo'~l.nak in de afdrij\'ende kracht door de
IlIlrdrotatie opgewekt. Een klein deel van de Golfstroom-wateren dringt de Xoordzcc
binnen doch oefent aan de 'Belgische kustlijn geen rc<'htatl"CCkse invloed meer Uil; deze
beperkt zich tot de aam-oer, naar de doorlaat \-an het Kanaal, van de afsJai!Procllleten
van het Engels rotsma ief.

De tweede stroming is van astronomische oorsprong: hierdoor laat zich de wissel
werking van eb en doed gelden.

])e goh'en die. langs het Kauw \-all Kales, de Xoordzoo binnendringen, nemen gelei
delijk in stroomsnelheid nf, in evenredigheid met het zijdelings uitlopen \'an de kustlijn.
Tussen Cheroourg en het Xauw \'an KaJes maakt de stroom gemiddeld 63/-1 mijl (') per
uur: \'001' .Kales wordt deze snelheid 4 1/4 mijl per uur; ter hoogte yall Duinkerke
bereikt ze 1I0g 311'2 mijl, om bij Oostende tol. :! mijl te slinken.

Ten ge\-olge van dc grote stroomsnelheden, die in het Kanaal worden ll1.lIlgetroffcn,
zijn de rotsen en de eilanden die de Franse kust begrenzen, alsook het stroom bed \Tall
de nnbijgelegen zeeëngto, fel Ilangetast, dool' wegvoering en onderspoeJing..Dn.at'doOJ'
wordt, de oever steeds dicllCt· afgekabbeld, terwijl zicll aall gene zijde Vlm het KAnaal,
1l1l1te..illal af:r.et. Hieruit volgt, dat Cl' in de richting HI'Cst-C'hel'bollt'g-Kales een groter
gemiddelde uitdieping optreedt dan langs de Engelse kust.

.Bij icdere opgaande zee wordt nieuw materiaa.l opgenomen samen met de sedimenten,
die tijdens de voorgaande kenteringspel'iode tot bezinking kwamen en naar het ~a.1I\V

\'all Kales weggeYC)(lrcl. Hier neemt plots de stroomsterkte in ruime ma.te uf en het in
het water zwe\'end materiaal komt gedeeltelijk lot afzetting, terwijl de minst zware
~ronddeeltjes worclen ,-oort gestuwd, zolang bij de waterbeweging enige snelheid optreedt.

De \'orming van onze kustaf7.ettingen wordt hierdoor goed yerklaard.
Zeker, moer gans het Koordzeebekken rinden zandafzettingen plaats, doch de meeste

opstapelingen worden aan de noordoostelijke Franse en aan de Belgische kust aangetroffen.
De uitsehurende en slepende kraeht \-all het water staat in \-erhouding tot de getij •

kracht.

(') D(' 7.et"IIUji die \'001' all... Inndl'll ~>elijkl!:uuu, lX'dmagt 18:'i2 lil.
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Bij af-cbbcnde bewcging nUl de vloed worden de l-ccds aangevoerde 7.nndafzetlingen
in tcgcngestelde richting ,-ellliaatst eu deze wisselwerking \-un vloed- en ebstroom plant
zich in 't oneindige ,-oort, met dien ,-erstande nochtans dat aan onze kust de ebstroom
zich min sterk dan de vloed laat ge,-oclen_

De winden oefenen een machtige im'loed uit op de getijstromen. Stormwinden laten
e'-ellWel hun effect niet op grote diepte gevoelen. Een twintigtal meter beneden dc zee
spiegcl worden, in volle zee, de uitwerkselen van de orkanen verbroken, terwijl in de
nabijheid van het strand, ten gevolge ,-all de terugkaatsing ,-an de tegen de kust klotsende
S!oh-en, deze diepte op een ,-ecrtig meter zou mogen geschat worde~. ..

Het zand dat op grotere diel)te lié,rl. wordt enkel door bestendige zeestromlllgen lil

beweging gebracht. Indien nu deze stromingen, noch in kracht, noch in richtin~. '-e~

anderen, blijven de sedimentaire zandlagen onaangetRst en won:len 7..e tot stabilisatie

gebracht.
])e windstelsels ge,-en aanleiding tot een ander v<,rsehijnsel dat onrechtstreeks door

de getijen wordt in de hand gewerkt. Onder de hedge storm'\Til~den wo~t over het .uit
gestrekte l\oordzeestrand het droog zand in stoffige wolken opge~~agd. ,"\ annee: de ,nnd
sterkte afneemt bezinkt het zand uit de lucht en draagt het bIJ tot de 'mrmmg en het
behoud ,-an de duinreep die c"em\;jdig met de kust loopt.

Het is dan ook niet het door de Schelde mecge"oen:l en afgezette sJ.ib, dat de zand
banken heeft docn ontstaan, die e,'enwijdig lopen met de Franse, Belgische en Xederlalldse
kust. Deze ,-oor de sdlccIH'aart als "oor het in st.and houden van onze zeehavcns hinder
lijke banken zijn uitsluitend het ge,'olg van de branding. Overigens, dna.r d~ "loedstroom
in snelheid de ebbeslroom oyertrcrt, blijft het uitges.loten dat zand en slrb lUt de ScheJde,
de stroom opklimmen om in zee te bezinken.

De wisselwerking van eb en vloed is over het. algemeen zuivel' te omlijnen. Langs
de Franse kust begint de vloed 2 h 30' ,-oor en eindigt:! h' 30 m\ hoogwnter. Deebstroolll
neemt aanvang 3 11 30' vóór en loopt ten cinde 3 h :lO' na laagwater. De richting van de
nldtHi venyekt.e stromingen is in beide ge\'ldlen c\"(~llwijdig lUW de kl\stlijn ; de vloed loopt
nam' hot oosten en de eb naaI' het westen toe.

Tijdcnli de ovcrgangen nlll vloed lll\8r eb en "an eb nMl' vloed loopt de st,room in
afnemend tempo, aan het einde vall de vloed, in 'l.cclI'aartse en aan het einde \-all de eb,

in landwaartse richt.ing.
De vlocd hU\t zich sterker gevoelen dan do ebst.room, nochtans, wat betreft het

wnterverzet, kan normaal in iedere ric-hting het evcnwicht behoudcn worden, daar de
bij vloed in bewcging gebrachte waterlaog drie metcr SI'oter is dar~ bij ebstroom.

_Het meesterschap ,-all de dood, in verband met het materlaientransport echtcr,

wordt om volgende l"cdenen bevordelTI.
-Do achterstand van één uur die zich altijd bij sprintij, tUijMCn Kales en Knokke,

voordoet, ,-crlengt de transportduur door de vloed von de 1,wC\Tende bestanddelen en
"enniudert deze, in tegeno,-ergestdde richting, nUl de ebstroom.

De oppervlakkige stromingen "an het 1.ccwater zijn fel door de wind beinvloed,
De beersende winden blazen uit het westen en staan tegeno,'er de oosten- en noorden
winden in de ,-erhouding ,-all 63 tot 4i. Hun overwicht bc,-ordert de "loeds-nelheid en
vertraagt of Yerll.Îetigt de stroming bij af-ebbende zee.

.Bij westenwinden "erloopt de vloc'<1 \'0011\1 acht uren lang. Soms komt het VOOl' dat
de oppervlakkige ommekeer "an vloed naar eb niet is op te merken, zlXlat de doed schijnt
'-oort te duren.

Aan de Belgische kust bereikt de stroomsnelheid van de doed bij springtij I m 20.
terwijl bij cb de-.le tot 0111 80 à I III 00 is terug te brengen.

Langs de Xederlandse kust neemt de stroomsnelheid l.ichtelijk af. ])e \"Ioed komt
uit I~et zuiden met een maximale snelheid "an 0 m ia en de eb. in tegengestelde richting.
bereikt 0 IJl 5ü/seconde.

De golven, (J.ie "oortdurend onze kusten afzwalpen, zijn m-erdoedig met zand
beladen, \"erliezen hun 7.ecgroene kleur om naar het grijs-geelachtige o"er te gaall.

Dit ,-erschijnsel, '-aak aan de boorden 'Tan de zee waar te nemen, ,-crwekt een uit4
eenlopcnde kleurschakering, o,-ergaande van het grijs-geelachtig naar het groen, naar4
gelang de blik d.ichtcr of ,-erder in zee strekt.

Het zandrijk zeewater stroomt do Schelde binnen en wordt er oIJge,-oerd tot dat
het door de tegengestelde stromingen geneutraliseerd wordt. "anaf deze plaats krijgt het
water zijn natuul"lijke kleur en wordt het heldcr.

Bij aftrekkende zee wordt de stroomstcrkte nUl de ebbe-vloed door (lie \'an de
fhn-iale 1001) ,-erstcrkt, waardoor de aange,-ocn:le grondslleeie wordt uitgeschulln:1 en
terng naar de Scheldemond o\·ergebracht. Wanneer bet de monding bereil1:, neemt de
sleepkracht van het water alras dermate af, dRt de zwe,'ende zandkorrels bezinken en
de zgn. "baar" ontstaat die, e'-enaJs de znndbRIu.:en, hinderlijk is \'001' de scheepvaart.

Een andere oorzaak, die aan de Belgisehe knst aanleidjng heeft gege,-cn tot de
\'orllling \'an de onderzeese gl"onch-cI'he,'enhcdcn, wordt bestudeerd in de gcogenie, die
zich met het ontstaan en de ontwikkeling dcr aarde bezighoudt.

Deze oOl~t.aak, waartegen het menselijk \'ernuft onmachtig staat, deed, in de belending
van de kust, hct ,-astelalld oo\'on het watCl" opduiken, terwijl andere gedeelten tot vel'
zakking ovcrgingen.

De studje \'0.11 de alluvil\le grondfOl'matics, door de wisselwerking vl\n eb en vloed
aJgezet, volstaat om OIIS ccn dcnkbocld te ge\'en over het ontstaan van de wijde vJakten,
WtlllJ"van het bodem peil hot niveau del' hogo vloedstanden en inundaties bereikt, Ze knn
0118 echter niet \-el'klaren hoe in diezelfde vlakten grondvel'hevcnheden zijn ontstaan,
die 2,3 tot 10 mctel' OO\'cn do hoogstaande zce rciken. Zulks is, ondel' meer, het geval
\'001' de stad Watten, !Jij 8l\int-OrlHlI', alwnAl' op meel' dan :JO km vall zee, op 4 m bo\'en
dc hoogste vloedstanden ell na. een tien-ccuwsc tijdspanlle, een ingckuilde schecpsboeg
werd opgegra.ven.

Deze klimmende beweging die, door' de eeuwen heen, onbetwistbaar spol'en heeft
l\('htergclaten, schrijdt hedentendage immel' '-oort.

Tot goed begrip \'an l)(n'enstaande moeten we tmchten OIlS ccn "oorstelling te maken
\"81\ het geologisch profiel \'an de aardkorst tussen Bretagne en Noorwegen. Dcze snede
neemt de ,orm aan \'an een IUlllgmat. die aan de uiterste punten opgchangen is. J\laritiem
naanderen komt hierbij in de holte te liggen. De ophangpunten zetten hun klimmcndc
beweging voort. m. 80. w. verwijderen zich '-Ril het middelpunt der aarde, terwijl het
midden yan de buik door de IUlllgmat gevormd. dat zich in Holland situeert, \'el'7.akt
en naderbij dit lniddelpunt wordt "erlcgd,
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OORSPRONG EN GESCHIEDENIS
VAN POLDERS EN WATERINGEN

Zo maakt de .Belgische kust de klimmende beweging mede en wordt het Kcdcrlands
randgebied tot '-e....I.a.kking gebracht. Het nulpunt van dC'l.e beweging l>e,'indt zich wellicht
in de omgeving van Vlissingen of ietwat meer lIaar heL noorden toe.

Een der op\'allcndste resultaten, ge,-olg van deze bodem bewegingen, is in België de
omleiding van de Schelde geweest, waal'bij deze SLl'Oom zijn natuurli;ko bedding verliet
enlallgs een in lengt.e meer dan ven:lubbelde omweg zijn afwateringsbekken in dc~oord,

zee ging terugvinden.
In een ,'oor ons njet meer onbekende oudheid vertakte zich de Schelde ,-an uit Gent

in "erschillende richtingen, waarvan dc twee \'oornanmste uitlopers o,'or Sluis en 't Sas,
mn-Gent in de NOOI'dzee uitNloeiden. Sindsdien is do grootst.e dezer zccmonden leeg
goJopen ; enkel nog is zijn spoor' in de drooggelegde bedding van het Zwin te ontdekken,
terwijl de omleiding, de zgn. Hont.e of 'Yest.er-Schelde, ten gevolge "Rn het afsluiten
,-all de Ooster-Schelde door de spoorw~dam nlll Befl,!en-op-Zoom. als eni~e z<.'earm
behouden is geble'Ten.

Het polderland is zeker wel het land waar het menselijk ,'enlllft op dc zee zijn
schoonste zegepraal behaalde.

'I'wcchondel'd zestigduizend hekbwen grond aan de zee ontworst.eld, genijwl\ard en
behouden, dank zij de \'olharding en de taaie werkkracht nUl tientallen generaties, onder
het OIl\'erpoosd, het helder en bet waakzaam beleid \"fin Polders en Wateringen.

"Polders en Wateringen" die grootmoe<.lige onbekenden, zijn sinds een millennium
onafscheidbaar en noodzakelijk 'Verbonden met. het ~taall ,-an de streek waar ze ont·
kiemden.

Onze Vlaamse kusten vonndell zicil dool' aanslibbingen uit het kwnrtai ..e tijd\-ak,
die zich in de inhammcn hebben vastgezet, gelegen tusaen de monding van de Schelde
en de \"oet der hellingen nUl kaal) ,.Hlane Nez" in .-\rteaië.

Te dien tijde werd de "ciligheid \-an de kust Ilog niet gewaarborgd door de huidige
duinrC'C]l, die slechtil ,'aD latere da,tum is ; toen waI; de kustzone sle('hts een drassig moeras.
ten prooi aan de grillige wisselwerkjngen ,-all eb en vloed.

Daar het wate.. slechts gedeeltelijk geloosd ",el'd, blc\'cn ,<elc en uügestrckte gebieden,
clie zieh onder het pcil nUl de middelmatige zccspiegel bc\"oJl(len, door het zeewatel' over
apoeld.

Tot dusver het beeld WlIl de Vlaamse kust bij de Homcinsc overhccrsing.
Gedurende de Romeinse bezetting bleef die toestand ongewijrigd en de mannen van

bet Romeinse wereldimperilllll hebben wellicht de bedoeling gehad, dit solUpig terrein als
een soort onoverkomelijke borstwering te gebl'lliken tegen mogelijke Î1waUen vall dc
Noorse volkel-en, die aJsdarl vaak de kusten del' ~Jorinen poogdcn te o\Terweldigen.

Do Homeinen legden echter enkele hecrbnnen Mn Villl het binnenlnnd naftr de kUflt

toe; dezc banen zijll than~ nog op "erschillcnde plMt.scn zichtbaar.

.Fig. J. :\ffll"jt i(>rn Vluall( 1""-'11
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De Vlaamse kust, met de delta \'il.ll de ..-\1l-ri\'ÎCI' in "Fran.krijk, strekt. zich uit tussen
de eerste beHingen nm J~oulollll8is en nln ~htcsii; ten westen en de (Janken ,'all dc
Schelde ten oosten en vormde cel1.ijds een quasi-onbewoonbaar uitgestrekt moeras (fiy. I).

Eeuwenlange OIl\"en:Lrotcn werkzaamheid ... laten we deze c"entjes gadeslaan:
De kustlijn onder de Homeinse o,·crhccrsing. De stippellijn duidt de huidige

strandlijn aan (fig. 2).
De Vlaamse kust tegen het einde nUl de I\'e eeuw (fig. 3).
Gedurende de He Duinkerkiaansc transgreas.ie (I) o\'crspoelcle de zee opnieuw het

kustland. De o\"erstroming reikte tol de zuidelijke rand vall het laagland, d. w. z. tot
op de huidige grens ,-all de aJhl\'Îale gronden. Deze nagladale transgressie die zich van
de TVe tot de IXe eeow liet gen>elcn, heeft het klIstland tot een hoogte van circa 5 m 00

met zeekJei o,-erdekt. Xa de stabiJisatie "tUl het 7.eepeiJ ,-ormde zich, op de plaats waar
zich thans het duinlandschap ,-crheft, een ondel"'Lccsc schoorwal. Door de wisselwerkjng
van goh-en, stromell en wind dook deze I>o,-en het peil van de hoo&'Ste getijen uit. De
kuststrook tekende zich flinker af. De ,-oortdnrende nederzetting ,·an zand \'ormde een
brede stralld'Tlakte. Bij laag water en gestuwd door de hevige wind, hoopte het zand cr
zich op tot glooiende heuvels, die weldra aanzientijke afmetingen aannamen.

Ll zijn werk Les Pays-Bas at'(l1lt ti ]:Jelldmlt la t!Qmi1lQtÎmt rmnaine, t. J t blz. 3:!7.

getuigt SCH.AYES, dat men omtrent het "ormingstijdstip ,-an \"Jaanderclls huidige duin
reep geen juiste gege,·ens bezit. Enlstigc getuigenissen cchter stal-en de mening dnt de
duingordel in de ye eeuw geen yoldoende weerbaarheid schonk om het aangrenzend
kustland tegen de goh-en te behoeden. Tussen de zandheU\'cls in. ,'ertoonden zich talrijke
insnijdingen en gapingen, waarlangs het zeewater kilometers ver het land binnenstroomde.
Zo stonden, tot omstreeks het einde \'an de xre oeuw, tal ,-an onze steden en dorpen in
rechtstreekse verbinding met de zee: AssellcOc, Boekhoute, Aardenburg, Damme, Ouden·
burg, Lombartzijde, Diksmuide, Veurne, Lo, Sint-Omaars.

De eerste schuchtere l>ogingen tot droogmaking werden aangewend rond de YIIl en
de VIle eeuw, doch daar deze initiatie,'en niet methodisch werden doorge\'ocrd en slecht.';
op pl'Ïvllte leest geschoeid waren, bleef ook alle degelijk resultaat zoek.

De eerste wcrkzaI\lJlheden beperkten zich namelijk tot het afleiden van het boven·
grondse watel' en het droogleggen '-(lil ondiepe plassen. Dit werk ging met vele moeilijk
heden gepaard.

Geleidelijk echter vooral in do VJ Ie ecuw topten de duinen hoger op en werd hun
aantal 0lwallend aangedikt.

Het aanleggen van kUllstmatige dijken betekende een ruime \'erbctering in het \'er
dedigingssysteem en meteen werd de "ciligheid in hoge mate Jxwordcrd. Met de eerste
indijkingswerken werd denkelijk in de ,'n [e ecuween aalH'ang gemaakt (~).

Rond het jaar 750 trekt de zee terug tot over het huidige strand en de gedeeltelijke
o\>erstroming ,-an het kustgebied zul zich nog enkel, bij uitzonderlijke hoge springtijen,
voordoen.

(I) Do eerste Duink<.-rkiaansc InmsglU!llie \"vlld phlll.ld IU&!ell de Ife ('Cuw ~. Chr. f'n ril' I" CCU\\
11. Chr. ; de t\to-cede tnmsgn'f:ll'lie dagtekellt "UIl de l't'1'>!!<' helft ,"all de n'e (-'('uw.

(t) R. BLA:-CHARI>. La FiomIrt, bI. 150.
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Na 1610 ondergaan alleen nog de moncling van het.. Zwin en de Braaklllan aan
:!.Îenlijke wij'ligingen (fig. 10).

De op de zee vewverde gebieden werden Il!t de indijking met sloten doortrokken.
Aldus werd een belangrijk hoofdst,uk "an de wat.erstaatkundige geschiedenis van het
polderland afgesloten en toen kon men beginnen de vijand uit zijn binnenlandse stellingen
te verdrij'..-en. Deze grootse werken \\'erden uitgevoerd tussen de TX e en dc XTIJe ecuw.

VOOL' het eerst "erJllelden de hanrhesten \'an de oude I\bdijcll, omstrceks het. middcl'
nUl de Vue ecuw de aanwezigheid van bewoonde plaatsen.

De golf van Duinkerke, Illet een ,-crt.akking in de richting van Vcnme, wcrd droog
gelegd in de :Anc eCltw.

Door het \'cl'sterken \'lUl de JuingorcieJ, door het aanwenden ,'un het aanslibbend
water t.ot ,-crhoging van de grond, kortom door het be\'cstigcll van zijn meesterschap
over de vloed, bewees de werkende mens zijn ,"croveringskracht. De sc(limentaire afzet
tingen hadden het oorspronkelijk grond peil gemiddeld ongeveeL' J lil 50 hogel' gebracht.

Tot dusvèr het beeld van de Vlaamse knst omtrent het jaat' 861 ({ig. 4). De zee heeft
zich verder teruggetrokken, doch heeft vele inhammen on meren achtergelaten: het
natuur-element is nog niet ovenllccstel'fJ.

Na de derde DuinkCl'kiaansc tl'ilnsgrcssie (eerste helft van de Xe eeuw) wordt de
afbakening vall de kustlijn uuidclijkel' (fig. fI). De zee heeft zich nog ,-erder teruggetrokken
en wij herkennen nilgenoeg de huidige goollilnte viln de Vlaamse kustvlaHe.

Na het jaar 1000 worden in Nederland on aan het oostelijk deel van de Vlaamse
kust nieuwe grondverzakkingen waargenomen. De zee veroverde af en toe uitgestrekte
gebieden beoosten Oostende, terwijl westwaarts de vroegere toest/tnd behouden bleef

(ft". 6).
De delta van de Schelde vertoont dezclfdc versohijnselen hicl' heeft de stabilisatie

nochtans oon meer bewogen verloop gehad (fig. 7. Ren n).

,
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Tegen het einde van do XIIe eeuw worden de wateringinstelJingen in het leven
geroepen. Geleidelijk werden de lage gebieden ingepolderd en werd hun afwatering door
gevoe.rd langs natuurlijke weg, door middel \'an spuien bij laag watel'. Dit gebeurde echter
niet zonder moeilijkheden want de strijd met het water is, sinds de XIIIe eeuw, in de eet'ste
plaats een strijd gebleven om lozing, niet alléén van het neers.lagwater dat in deze polder
gebieden terechtkomt, maar ook van het water dat uit de hogere gebieden afs.troomt.
En deze reusachtige taak werd dool' de Wateringen opgenomen. Vanaf Rangatte tot
over Antwerpen, doken deze instellingen bij honderdtaJlen op (fig. J 1).

Het begin van de XIIe reuw ziet op dit gebied de bedrijvigheid del' monastieke
instellingen van Sint-Norbertus en Sint-Bernardus, (Ue hier te lande verscheidene kloosters
st,ichtten en de aanwezige moere- en poldergronden voor de landbouw openstelden.

Aehter de duinreep, die alsdan reeds van Sluis tot over Veurne reikte, lag illl'elatieve
veiligheid, ovel' een breedte van gemiddeld tien kiJometer, een stl'ook zwaro kleigrond,
waal'\'an de dikte op zekere plaat-sen meer dan drie meter bedroeg. ])0 zuidelijke rand
ervan is nagenoeg als volgt af te bakenen: ,'anaf de gemeentekom \'a11 l\foel'kerke loopt
de grens bezuiden Damme, doorsnijdt ha.lverwege deze stad en Brugge de Damsevaart,
richt zich op Koolkerke Olll vervolgens de stad Brugge, tel' plaats "r.Tcullikenspeye··,
te bereiken; volgt de richting mn het kanaal \"an Oostende tot aan de brug \'all StalhilJe,
bereikt Ettelgem, Oudenburg, Westkerke, Giste!, alwaar, van het westen naar het oosten
toe, z.ich een kleine landelijke inham ontplooit, tussen laatstgenoemde plaats en Eel'llegem ;
yan Zevekote die t..'Cll landengte vormt, gaat de grens in de richt.ing vnn Zande, Leke,
Keiem en Beerst, richt zich op Zal'ren en Esen, volgt het kanaal van Handzame tot aan
Diksmuide; loopt over \Voumen, Merkem en Noordschote tot aan de kerk van Beninge:
buigt om naaI' Lo, volgt vanaf Fintele bet kanaal van Veurne, om het,zelfde ter hoogte
van :Fortem te verlaten, slaat het westen in ell bereikt, over Alvcringem, \Vulvel'ingem
en Houtem (I), de Colmevaalt (2), nabij de Franse grens.

Gans dit kleigebied werd aan de opwassende zee en aan de stroornaanval \'an het
oppel'water onttrokken. De dijkbouw en de aanleg van een machtig slotenstelsel hebben
deze woeste gronden in vruchtbare landouwen omgeschapen. Nochtans ·werd, gezien
de ol1wl.!ng va.n de taak, de uitvoering dezer reusachtige droogmakingswel'ken over vel'
schillende perioden verdeeld en dus ook slechts geleidelijk tot een goed einde gebracht.

Enige wateringen behoorden de graaf van VlaAnderen toe ; de desbetreffende onder
houdslasten werden dool' hem afgedragen, doch tegen het genot. der voordelen, Ll 118:J
werden de goederen van de abdij '1'el' Duinen, bilUlen Vemne-Ambacht gelegen, doot'
Philips van de Elzas van alle watel'ingverband vrijgesteld. ))e abdij kreeg eveneens
de bewaking toegewezen vall de uitwateringssluizen die dit gebied beheersten, en het genot
van de erbij horende opbl'engstell, op vool'waarde dat zij zich met het onderhoud
van dijken en sluizen gelastte, voor zoveel de hieraan verbonden ])l'ostl.l.tieduur niet langer
dan een dag innam (3). De zware herstellingen vielen teil laste \'an de watering. Dit recht
behield do abdij tot omstreeks 1586 waarna ze het aall de kassei rij van Veul'l1e verkocht.

(1) .J.llémoire de.J.1l. Bclpaire in 1Uéllloil'e de l'A«wémie, 18:!7,
(t) VAArt "Uil VCU11l0 nAAI' Sillt.\\ïnoksbcl·gen.
(I) :.\1ntoms, OpernDiplomatiw, t. TTI, bI. 61.

,



POLDERS EN WATERINGEN IN MARITIEM VLAANDEREN

LES POLDERS ET LES WATERINGU€S EN FLANORE MARITII"E

."' ... ,.... "'.".. "....""
I I I

~"ig. 11. l'oldcr>; "n \\'llteringen in '\llll'itiem \"Iulllld{'n'll

\ . ~
~.......~

,..,,~..~~K.~ .. '



------------ ---_.- -- - - - .

oonSI'RO~O EN GESClIJloJO"Sl$ VAN l'OI,DY,HS F.N WATY,Rl1'GEX

IJ.., andere wateringen zijn c,'eneens vall u,"cl'omle datum: zij dragen dc Ilaam of
"all dc uitwateringssluis die de af"ocr hllllnCl' wnlcl"en vCr'l.ckcrt, aldus de \Vatering
van Eycnslllis, of "all de plaats waal' ze zich bevinden: de Wateringen yall Vladslo- en
'"Uil Caemcrlynckx-Ambacht, van 'Blankenberge: of de naam "an een heerlijkheid, zoals
de \Valering Reygacrdavliet.

In 11 ï6 sehonk Philips yall de Elzas aan de Tempeliers al de op de zee ,-eroycroe
alluviale gronden onder Slypc, Leffinge, Stene en Sinle-)Jarickapelle plariakerke). Deze
schenking- was de oorsprong nlll de commanderij n~n Slype. De schenkingsakte is o,'el'
gedrukt in ..de Jkrden plnkact·bock. Ie dccl, bI. :UC cn foutief overgeschrm-en in JlirO!ll8,
t. TI, bI. 1316.

Dirk ,-an de Elzas had in IJ:!!} de abt nUl Ter Duinen octrooi gege,-en tot het
bebouwen \"Rn zoveel duingrond als hij begeerde (I), Dit was het eerste bezit aan dl'
abdij overgedragen. De abt zette de beste landen om in grasland n)Qr het "00 en benutte
de zandige hem'eltjes tot aanleg ,'an plantsoen, Tot driemAal toe 7.&g de abdij zich ge
dwongen haar gebouwen, die door zamh-erst llivin~ of door de docd overrompeld waren.
meer landinwaarts opnieu,,' op te richten,

:Uet de exploitatie ,'an do moeregronden kende men mccr geluk. In de XI1e eeuw
waren nog ,'ele moeregronden droog te maken, De uitgestrektste ervan was de "Moere",
bewesten Yeurne gelegen, in de oude oorkonden bekend onder de naam Sioomlen sec (').
De abdij Ter Duinen beschikte cr over het recht "an ,-isvangst.

Het bestaan "an andere moel"Cn, e,'enccn8 in de buurt van Vcurno gelegen, .,Moer"
en "Zuutmoer" geheten, is uit te maken uit e<>n oetrooibrief van Philips van de }~lza8

in IJïö(J).
}Jen andere ~Ioer bevond ûch IlIlbij Brugge op het grondgebied ~Icctkerke en is nog

bekend onder de naam ,.Mocl'c-in,)lcelkerke". Johanna van Constantinopc.1 en haal'
echtgenoot Thomas "an Savoye gelast.ten de schepenen "1\11 het Vrije met de nanle~ "1\11

wegen ell do inspectie in deze )JOCI'.

Soortgelijke moeren lagen ovel' gans het klIstgebied "C1'apl'eid. Graaf J-an van Kamen
kreeg Yall zijn vader gJ'aaf (;'wijde, in apdl 1282. al de schorren tussen ?lrcunikellreede,
Damme en Biervliet (4).

])0 abdij Ter Doest te Ussewege behartigde het eel'st de opbloei van Je landbouw
in het lloorden yan hct BI'lIgse Ydje. .De klei no nlart tussen Brugge en Zwankcndfllllme,
waal' hij lllet de IsabeIJavlU\rt samenvloeit, werd in J2ï2 gegraven, bij oetrooibl'ief van
~largrietvan Constantinopcl en haar ZOOII C:'wijde, Dit uitwateringskanaal was van ont·
zettend groot bela.ng voor deze streek, in een lijd, toen het kanaal ,-an Brugge naar Oost·
ende nog niet was getrokken.

\'ooraleer dit hoofdstuk af te sluiten, wiJlen we nog ovel1 stilstaan bij de wordings,
geschiedenis van de grootste en denkelijk ook "an de oudste watering van het oud ;Uaritiem
\laanderen. namelijk ,'an de ~oordwatering \'011 \'Cllrne (').

(I) ChrrJll. abbat. dIJ Dlmi&. bI. 159. llfl1ggt'. "8ndooaatOl'le,Werbrouek.
(I) t!ittr(>1aJe1 uit Carllli. Ter DlIiMt!. Scheidsrl'('hwflijke nitspl'fl.8k lX'lrt"ffendo hel omlei,len \"lUi

t'I'Tl weg tUBl!C1I Dllinkerke eu Yeunle. IlllUU1 IZZ7,
(I) Git treksel Carlili. Ter Dld/lell.

(") WAJt."-,,ot::--w, RiliWire dIJ F/fJlwre. I. Z.
ti) ('harter nm Philip8 ,-all do E17.aa 1189.
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Deze watering strekt zich uit over de vruchtbare landouwen \'all "VeunJe-A lilbacht" :
haal' gronden liggen meel' dan twee meter onder de hoogstaande zee en liepen eertijds
bij wassende vloed geregeld onder water. Het zeewater stroomde via de ,,Iseretius Portus"
tot in de IJzer en o\'errompelde het lage waddengebied, dat zijn oevers begrensde.

Deze streek werd enkel bewoond lange jaren na de achterliggende hogere gebieden,
Tussen de plassen in tierde op deze moerassige gl'onden een weelderige plantengroei;
hiel'\'an getuigen de talrijke darinkstukken die O\'el' de polderstt'eek verstl'Ooid liggen
en \'erder ook de aantekeningen dool' Caesar achtergelatell \\"lwruit blijkt, dat om zich
aan de Romeinse bezetting te onttrekken, de Morinen zich in de bossen schuil hielden.

Eerst nadat de Noormannen onze kust met vrede lieten, namelijk in de Xc eeuw,
werd met de dl'oogmaking van de hoogst gelegen gcbieden vall VClll'tle-Ambacht een
aanvang gemaakt en werd de "Oude Zeedijk" opgeworpen, Deze dijk vindt zijn oorsprong:
in de duinen, beoosten Oostduinkel'ke, loopt OVCI" het grondgebied \'an WlJlpen, BooitR
llOeke, 's HeendllemskapelJe, Avekapelle, Eggewaart-skapelle, Zoutenaaie, Lalllpel"llÎsse,
Olldeka.pelle en Nieuwkapelle tot aan de Knocke IIIHl de Ijzer. Alles laat YCI'mol.xien, dat
del(e dijk werd opgerieht nadat de zee de betrokken gebieden had ingovloeid ell vóór dat
men cl' in de XIIc eeuw in geslaagd was, het water oostwaarts te doen terugtrekken.
De oorsprong van zijn aanleg mogen we dan ook vrijwèl in de Xe eeuw situeren; hetgccn
ovedgens deze mening staaft, is het feit dat al de gemeenten, \,661' de NOOl'se invallen in
de gesohiedenis bekend, bewesten deze dijk gelegen zijn: Wulpen (!)ü)), VClll"lle (8ïO),
Steenkerke (828), Adinkerke (iJD2), Lo (841) en l,ampemisse (857),

])e gemeenten, beoosten de Oude Zeedijk, in de IJzergolf aangetroffen, zijn van
jongere oorsprong. Oostkerke maakte Hooger deel uit van Lampel'llisse. VolenloYen,
heer yan Lampel'nisse, bouwde er een kapel "Volol'l1venskcrke" geheten en deze naam
bleef tot in de XVIll ccuw behouden; nadien werd de naam in Oostkerke veranderd,
omwilJe van haar ligging beoosten Lampcmisse. Zoutenaa ie was tot 1204 bij Akeringelll
ingelijfd. 's Hccrwillemskapelle was een afhankelijkheid van de Sint-Niklaasparochie
te Venrne cn werd iJl 1118 tot zelfsta.ndige parodue Yül'he\'en (l),ln 1240 werd Sint·J'ori",
eveneens als pa.rochie ingericht; \'1'oeger WilS het een verdronken land onder Hamskapelle
gelegen. Tot in 1120 was IJel'vijl(e een afhankelijkheid van Sint-Niklaas te Veurne. Aan
de oostelijke rand \'an het dOOl'braak\'eld liggeIl Stuivekenskerke, Ji::aaskerke en Sint
Jakobskapelle, Deze gemeenten gl'enzel1 flan de Ijzel' evenals aan La,mpernisse en worden
eerst tegen het begin \'Rn de XTTlll eeuw vermeld; denkelijk hebben ze vroeger \'an
Lampel'lli8SC deel uitgemaakt.

GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT
VAN HET BESTUURSRECHT BIJ DE WATERINGEN

De geschiedenis van de onderscheiden opvolgende wet,gevitJgen die de wateringen
gekend hebben, vanaf het g-ewoonterecht, tot de hedendaagse wetgeving-, kan als \'olgt,
ingedeeld worden

(') CJ!ro/U'con el Crul, S, Nicolni, FIlI'nûn"is.

A. GEWOONTERECHTELIJKE WETGEVING

i\1erlin \'erklaart in zijn l'epCl'tol'illlll wat dool' de woorden ..Dijkage, Polder of Wate·
ring" went verstaan te worden

,)len geeft in België deze benoeming aan de vCI'zameling van al wat nodig is tot
"de wateraf\'oer, alsmede tot het droogleggen YlIn de gebieden welke de zee begrenzen,
"d, \\'. z. kanalen, grachten, dijken, bruggen, sluizen, enz. Vltn I(ohaast deze werken in
"een oord aanwezig zijn, dat zich ertoe leent door het zeewater overstroomd te worden,
"VOl"lllen zij het voorwerp van cen beheet' eveneens .. Dijkage, Polder of \Vatering" ge
"hetcn ...

De wateringen zijn bestlll'en ingericht met het doel de algemene gezondheid, de bloei
van de landbouw en de verdediging \'an hel nationaal gl'oIHIgebied tegen het zeewater
t,e bevorderen; ze dragen zorg ,-oor de stromen en rh'ieren die hun loop hebben over een
beperkt gedeelte \'Rll hun tenitoriutll en beheren tevens eigenmachtig hun terl'Îtol'iale
olllschrij\'ingen, wat de watemf\'oer, het droogleggen \'an gronden en de bevloeiing
nanbelangt.

Derhalve zijn de wateringen, uitel'aard, instellingen nlJl openhan.r bestuur, beperkt
tot het gmndgebied waarop hun jlll'isdiotie slaat.

Deze openbare instellingen, zo tah·ijk vertegenwoordigd in het landsgedeelte dat
aan de I(ee grenst, \"inden hun oorsprong in de oudste gellchiedenis van deze gebieden.
Hun \'estiging dateert uit de XTIe ecuw ; toen reeds hadden ze dat gezagrijk karakter,
dat ze wisten te be\\'aren spijts dc \'cle politicke lotswisselingen, die eeuwenlang het
beheer \'all onze Belgische provincies hebben beroerd,

Uit de voorsohriften en de YCl'ordClungen, die de XIle eeuw ons heeft achtergelaten,
kan opgemaakt worden dat op dit tijdstip de dijkbouw en de inpoldering reeds een georga
nisccrd studium wuren ingetreden.

I n die tijd echter Jjeten de tussenkomst en de medehulp van de gra ven \'an Vlaanderen
zich bij de choogmaking vall deze streek nog gelden en werden de desbetreffende schik
kingen, onder de \"orm \'an octrooien en bijzondere wetsvoorschriften, vastgelegd.

PhiJips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, liet nije vlucht aan del(e instellingen
en men moet tot, zijn regering terugkeren (11 (ifl) om een spoor te ontdekken van de werke
lijke inrichting van de wateringbesturen,

Luidens verscheidene \'erordeningen werd het kustland in wateringen ingedeeld,
onder het gezag \'an leiders dje zich als ..markgmai' betitelden, titel die ze zich zelf
toeëigenden, of die men hun \'erleende.

Zo kende graaf Philips ccn uitgebreide macht toe aan de abt.en nttl Velll"tle, 8int
Winoksbergen, 8int-Omaal"s, E\'Cl·sam en 'fel' Duinen.

Deze abten kregen langs de zee een uitgestrekt domein toegewezen, waarvan I(e het
nauwgezet beheer onder de titel \'an "opperwatergrll\'en" tel' hand namen. Op hun beurt
stonden ze deze al te uitgebreide bevoegdheid gedeeltelijk af aan de ka.sselrijen, de stede
lijke magistraat, de parochies en aRn vdje metlRCn die een leell~oed hezaten, aan wie ze
de t,Îtcl van ,.watergraaf" schonken.

De benoeming 1.01, "watergraaf"' ging uit van de "Drie 8chlllu·' (Trois Bancs). Zijn
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werkzaamheid bestond hoofdzakelijk in het "oorkolllell nUl il.'<iero schade, welke het
gevolg had kunnen zijn '"an eventuele o,'erstromingen, "erooruHtkt door zee en storm (').

De "Drie Schaar" was samengesteld uit lieden vall de wet: 1° leenmallllen, als ,-er
tegenwoordigers ,'an hun Jeenhcer; ~ de schepenen \"fm de "Keurc" of gemeente: 3° de
baljuws of schepenen "Ril de kasseirij,

Onder de impuls der abdijen werden duizenden hektaren grond voor de landbouw
opengesteld, o,"eral wegen aangelegd en tallOi'.e dijken opgeworpen. Zo hebben deze
monastieke insteUingen grote ,-erdiensten ,-erwon'en, door zich toe te leggen op intensiever
landbouw en nJctoolt en door het ,"erhogen ,'an de tc<"hnifK'he mO$!'elijkheden bij de uit
vocring der waterwerken,

'ren einde de organisatie en de IJevocgdheid van de wateringen, onder het gewoonte
recht, nader te 8pecifiercn, ,-erwijzen we : (I) naar de beslissing ,"an de Grote Raad vall
~[eehelen dei. 17 febmari 155:1 tussen de ,-ier prelaten-beheerders en de kasseirij van
Veurne; b) Haar het Com-entioneel akkoord tu~n bewuste partijcn ,-oor de Haad van
\1aandercn in dato 20 augustus 1555 (:).

Deze beschikkingen bepalen de bedrij,"igheid en het recht op tU8S('nkOll1st "an
het st.edelijk gezag in het beheer ,-all de ~oord\\'atering '-1\11 \'ellrne,

Deze beschikkingen zijn overigens gelijk te stellen lllet de \'erordeningell die door
de Costumcn "all het Brugse \"rije (artt, S, 9,60 en 63). '"an Sint,Winoksbcrgen (rubr. I.
art. 10), van Burburg (rubr. 1, art!. 8 en 9), "an Gent (ru bI', I, nrt. 16)_ van het Land ,-an
Waas (rubr. I, art.L 12 en 25), ,-an Dendermonde (rubI', I,art, S) gedecreteerd werden,
\'ocgell wij hieraan t.oe de Keure nll1 de Waterinj:! "All BlAnkenberge, deze ,an Caelller,
I.vnckx-Ambacht en "an YladsJo-Ambacht..

l-let ia kenschet.scnd, voor de aard en het gezagrijk kal'llkiel' "/Ul de wat.eringen, dat
de e"ollltie \"ltll de oude plaatselijke wetgeving aantoont, hoe deze besturen, in 118o\-olging
en Als vertegenwoordiging van de centrale macht, een gedeelt.e van dc open hare macht
in handen hielden ovel' de hele uitgestrektheid vall hun Olllsclll'ij'"ing,

Hiel'uit kan men vrijwel afleiden dat Mn de wateringen het reeht toekomt om te
onteigenen teil algemenen llutte, in de mate zulks naar hei.. oordeel ,"an de watering
noodzakelijk wordt geSl.eht en mits het betalen Vllll een s('hadeloo~sl'ellil1g, dool' deskundigen
vast te stellen (3).

De wat.eringen hebben het recht boeten op te leggen en dezelfde bij parate executie
te verlullen; zij bezitten eveneens het l1::cht belastingen te heffen, onder beding van dezelfde
t1wangmiddelen als bij het innen \'lUl de grondbelastingen, ofsl'hoon o"m' het algemeen,
hiertoc de toestemming \,{1I1 de prins noodzakelijk was,

De wat.eringen benoemen ook, vanaf hun llrilste ontslaltll, al de beambten; het
recht hun eigeu inwendige orga.nisatie te beredderen wOl'dt hun in alle charters toegekend.
Jn al deze chart.ers en costumen is bedongen dal de c1ijk- en sluismeesters, de penning-

(I) :'llEKT.L..... Dirogt. CoutUIllO do Berguctl, rubrique J, !Irt, 10.
(") Archief '"an do 8tOO '"cunlc, register D, bL 155 ('11 185, COóItunlcn "IUl ril' genl('("ulC "curne,

lil<'1 r. artl, 16, Ii cn 51 en titel 39, art!. 6 en i.
(") Keuro vall do \\'atering nm Blankenberge, art I. 19 <>11 20; hl. van Ca<'lnerlynekx"Allloochl,

artl, 19 en 20; Irt, n~d8Io-Arnbacht. flortt. II à 14, 20 à ~i.

OESCHLEDKUSDIO on:RZ/CIlT "AN 1U'1' BESTUURSRECfi'L'

meesters en de griffiers, de uitvoerende agent.en zijn van het best.uur : ze zijn e"enwel
,"oorafgaandelijk, aan de eedaflegging onderworpen (I). '

Geen enkele beslissing kan getroffen worden zonder hun medehulp ; zij alléén zijn
met de niL\"{)Cring gelast,

De dijk- en sluismeesters hebben in de organis.'ltie "all de waterinO"en de rechtstreekse
onteig~~lÎngsmacht, ~e ,lXJllIlingmeest.crs innen alle belastingen, bij 7:mrate executie, op
expc<hhe vau de ~hsslllgen I~un door de griffiers ter hand gesteld, Ila uitvocrbaarmaking
door de gemeentelijke overheid. Deze agenten zijn in de gewoonterechtelijke wetge'-ing
de ambtenaren-dragers "an eeu deel '-an het openbaar gezag,

Deze bijzondere en '-oor het kustlalld specifieke organisatie bleef gehandhaafd tot
1789, d. i, gedurende een zcseeuwenlange tijdspalUle.

B. FRANSE WETGEVING

SaaI' aanleiding \"an onze aanhechting bij Frankrijk werd de organisatie der wa.te
ringen grondig gewijzigd. Zo werd hun jllrisdic~tieop$!ehe,-en, daar deze in strijd was met
de grondwettelijke beginselen dezer dagen.

~en ,'loe<! van IlÎeuwe verordeningen, die in generlei mate met de door ons aangewende
prlllClpes strookt.~n, .werden '-an kracht en (lIlIlO 1811 door algemene schikkingen ,"er
vangen, Deze sclllkkmgen wareu "erl""ocnbaar met de ,"eron:leningen die van oudsher de
administratie der wateringen Hadden beheerd en die procfonderdndelijk, hun nood
zakelijkheid bewezen hadden. Ze wel'den dan ook toegepast op de IlÎeuwe administratie,'e
l'Cgeling in 1789 ontstaan.

, , :~e ,bonte terri.toriaJe indeling in pl'Ovincies, heerlijkheden, kerkelijke bezittingen,
Jurlsdl~t1e~, paroc!lJes, enz. '"en:lwecn, Daar het nieu\" stelsel immers de bestuurlijke
centralisatl(J ~ogde, kon het onmogelijk vl'Cde nemen met een territoriale indeling, die
alléén een germg deel van het gl'Ondgebieti zou bestrijken,

De wateringinstellingen ondet'gingell slechts ollrecht,st,reeks de terugslag vall do
beroeringen die het einde van de XVHle eeuw kenschetsten, Do Franse Revolutie bmcht
een diepe wijziging in het politiek l'egime "an onze prodneics, doch eerbiedigde hut bestuur'
en de o~~a.nisati~.vall Polders en Wateringen in hun csscntie. Het vertegclllI'oordigend
gezag wlj7.lgde zIJn naam; de organisatie en de machten bleven echter dezelfde.

~'Iet besluit '-an het DirectoÏl'tl "Rn 15 Ni,"oso JAAr VT, [e'"ert ons daan"an het bewijs.
De ~Igenaars ",an de ~U{i~ Watering of Dijkage vllnMarquiso (Pas-de-Calais), wier grond
gebl(Jd reeds smds drie Jaar door de zee was overstroomd, kwamen bijeen en besloten
bij wijze van belasting, op hUil IXJrsoonlijke eigendommen een "erband te leggen o~
basis van de grondbelastingen ,'an 1791, t.en einde de kosten te bestrijden die uit het
droogleggingsplan, door de hoofdingenieur va.n het depart.ement opge,-at, zouden '-oort
vlocien. Dcze beslissing werd o,'ergemaakt Mn het centraal bestuur van het depart.ement
dat een besluit uih'aan:ligde, waa.rbij het uit"ocrend Directoire werd uitgenodigd he~

. (') 1ngt>;lteld door A.lexander FanleólO en rioor de naad \'an 12 augul:ItWl 1558, ari, 4 door de StlfX'r-
UlWndanI. VllIl de clijlmgell VBn ''laanderen,
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wetge\'end lichaam ertoe aan te sporen desbetreffende belastingen, bij wetsbes.luit, te
"eroorloven,

Het uitvoerend Directoire besloot in dezer voege :
"O\'crwegende dat het grondwettelijk en heilig beginsel, volgens hetwelk geen enkelc

"belasting mag geheven worden dan krachtens een wet uitgaande van het wetgevend
"Uchaam, niet mag toegepast worden op de geschottell door de algemene vergadering
"der eigenaars, waan'an spraak, vastgesteld,

"dat het recht om belastingen Ie heffen, immer binnen de gebieden, (Ue hedentendage
"de departementen dn Nord en Pas-de-Calais uitmaken, aan de eigenaars werd toegekend;
"zulks vloeit VOOl't uit de patentbrie\'en van 2!) juli 1500,

"dat do aldus door de eigenaRfs getroffcn beslissingen door het plaatfielijk bestuur
"uitvoerbaar worden verklaard en beslag krijgen, ondanks ieder verhaal.

"De minister van Binnenlandse Zaken gehoord zijnde, werd besloten, als ,-olgt :
"Art. 1. - Alle beraadslaging betreffende do uitnodiging, ,-crvat bij het besluit ,-an

.,het c-cntraal bestuur, is uü, den ooze,
"Art. 2, - De beraadslagingen door de grondeigenaars gctl'Offen worderl be\'cstigd,"
Dit besluit van het ])irectoil'o vormt, naar ons oordeel, een van de voornaamste

wetgevende documenten in de geschiedenis "an het gezag der wateringen. Het werd
getroffen onder het beheer ,-an de Constitutie ,-all het jaar m die, "001' de eerste maal
sinds de val van het koningdom, een juist onderscheid had gemaakt tussen de '-erschilIende
machten en uiterst zorg,'uldig de wetgevende, de uitl-oe(Cndc cn de rechterlijke machten
had ingericht, Het gouvernemcnt kent dan ook aan de instellingen van 'PoIdei's en 'Vate
ringen, niet a.Iléén, de bel'aadslagende bevoegdheid toe, maar tevens de uitvocrende macht,
in aangelegenheden die het voorwerp yan hun zending uitmaken,

Onder het Consulaat treft het gom-ernement gezllgsmaatrcgelen, die yooral tot
uiting kwamen in het raadsbesluit yan 13 Thermidor, jaar VUL, dat het besluit \'1111 de
prefect '"an het Schelde-departement van 19 :llessidor '-an zelfde jaar beaamt (I),

Dit departementeel besluit stelt in zijn o,-erwegingen de noodZ/\keUjkhcid yoorop,
doorslaggevende maatregelen te treffen om het bestuan van een aanzienlijk deel onze!'
proYincies te waarborgen, met mcdehulp "'lil bet polderbcheer, dat het recht heeft be
waard, van de gelanden een geldelijke bijdrage te eisen, zulks krachtens de ,rroegcre
octrooien. Het plaatst de ingenieurs, de inspecteurs, de directeurs en de ont,angers ,aH
de polders onder het gezag "an de prefect (art, .Ji) en ,'erklaart "erder (art. 4S) : "De
"leiding van de polders blijft behouden, zoals ze heden bestaat naaI' de regelen "an de
"wet, gebl'lIiken en reglementen die ondel' het voormalig gouvernement vigeel'den, be
"houdens tegenstrijdigheid met het huidig besluit,"

Het yoegt eraan toe (art, 49) : "dat de octrooien, door het vroeger gouvernement
"toegekend en volgens dewelke belastingen werden opgelegd en geïnd, zo ,-oor do terug
"betaling, als voor de intresten "an de ,"erschillende leningen door meerdere polders
"opgenomen voor de opbouw of het onderhoud '"an hUil dijken, steeds ,'oort hun uit·
"voerbaal'making zuJJen \'crkrijgcn:'

(') \\'OJ.1'ERS, I, I, bI. 292,

(;~:SOTl.l~mKUNOlO OVERZIO"" VAK H~:TBESTUURsnEOII'I'

,)Ien bemerkt dat de polder.lnsicllingen een beroerde l:lCriode doormake"
lcmlIl hun oerkarakier behouden, ' doch niet-

On.der de keizerlijke wetge,ing zal dit karakte" g~'t",vcl I
1 I I '''' (OOI' nieuwe le"ells\'al_)aal' le,(, steeds scherper uitgetekend worden.

I t ~;:d~'~n \~atel'ingen ble\'en aan de departementsraden ondef\\-o!'J)Cn, namelijk wat
~ rc IC wa 'CI,l "al~,de werkzaamheden, nodjg tot beschel'mina "an de' nd eb'cd
bUlllen hun respcetJe\'chJko olllschrij\'ing gelegen. Het beslechten '~a" cle ~grofii tg ,I en
de best I·, , ......n e en lissen

uren en (e partIculieren opgerezen, alsmede tussen de bestufCn ondertin hel
herstel, de wederopbouw en het onderhoud \'an de diJ'ken en \'IU' de af . t· k g. I
de - ·1 J' 1 bel ' \\ a erlJws 'alla en
gCI'(I.:l~S~~l;~~ (Cl' astingen werden eyellccns onder de depal'temcl1tsbe\'~gdhedc~

Sti}ll:lCn we Yoor'eerst J t k' I"k d
bel I Ie Clzel' IJ , ecreet aan mn J I januari IS 11, dat slaat op hel

Iocr en let onderhoud '"au de polders. Art, 37 '-an dit dC{'rect bel>aalt d t I·d d
wet van .,s PllI\-iósc' \'Iil a, 111 ens e
I I~_ ' Jaar , elke aanleg, herstel of onderhoud \'all dijken en kanalen

a,. opcnlftlre werken moeten beschouwd worden, '

, ,Voegen, we hiel'bij het decreet \'an 16 december vl\n hetzelfde jaar' betreffende het
;:~~tlel'echtIJ; de polders, Het wijst op en bekmcht,jgt de gl'otc IlHteht die a'an het watering-

s, uur WOI'( t \'e~leend, wl\nneer dijkbreukge"aar dreigt, Dit decreet behel t ' 10 I I

ol)Cl~n van \\'erkhedCIl~ mc onder stIllfbeding, gehoorzaamheid "erschuldi d ~ïl~ ',>0 I::t
onteigenen "an bet nodig en nuttig materiaal toebehorende aan de eigenaa ....

g
,J ,- I

aan de bedre' I I"k ''', mer grom en
'g( e (IJ en grem:eu, ten einde het Q\·erstromjngsge\·o.ar af t "I I

moesten zelfs het at _ I I ' e "cn( en, a
., 1'0 ,an (e lUizen en de spanningen \'an de daken hiertoo worden

aangewcnc ,

Vermclden we te\-cns het keizerlijk decreet "an "3 december 1811 dat I 1
tering be"at ,-an I t b 1__1 - ,(e reg emen-

ed . Ie open aar l}Ç leer aan de polders van het Schelde-departement
~::~;agen, DI~ (:ecreet bepaalt dat de olltvanger-griffier werkeüjk deel uitmaakt ,-an

lOld
',lUI' \-an Ie< ere, Jlolder (art, 22) en dat de ontvangers en penningmccsters \'all cle

1 ers egeno"er de w b k bi" d11' I ge re elp-en e aanslagplichtigen, dezelfde dwangmiddelen
Zll en aar,lWC,llC e,n al~ voor d~ he~ing "an do rechtstreekse belastingen (art, 3!)).

De c~ncJusle d,c we hiCnut kunnen afleiden is werkelijk karakterist' k' ,
be"oegdheld van de a t I - Ie 'OOI' (e

gC~l en en mal' ltdragers der wateringen doorbeen de tïden ' niet-
tegenstaande het C'Clllraüserelld en despotisch regime onder het eerste keizerrijl blïft h
gezag ten "olle en zonder onderbreking gehandhaafd, . J Uil

c. NEDERLANDSE WETGEVING

" Xaldde \'al nlJ,l he~ keizerrijk ondergaan de organisatieprincipes en de benJegdheden
\all po ers- Cl~ \\~terlllg~turcn nog geen wijzigingen, Artt, :!:W, 221 en :!:!:! "an dc
fundamentele "et \ all 181~ "ergellocgen zich deze formeel herkende instellin en van 0 Je _
banr beh~r met hUil O,t1~e org~nisatie, onder bewaking van de Pr'ovinciale Sta~Cl\ te ste:le~,

Ondel hoge!' ndnulllstmtlCftoezicht werd tot de eenm lei , ..
II' a ng van (e wctgenng 111 zake

po (ers en waierlllgen, overgegaan, Zoals hicrbon'll \"ermeld, kwamen de wa.~erÎl~gen
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onder hot gezag van de provincie, terwijl de koning enkel zijn bevoegdheid liet gelden,
ten aanzien van omvangrijke werken en bijzondere aangelegenheden.

D. BELGISCHE WETGEVING

Het typisch karakter van de polder- en wawringinstellingen, zoals het gedurende de
opeenvolgende pedoden van onze politieke geschiedenis overgele\fel'd en bewaard bleef,
onderging een nieuwe uekrachtiging in OliS fundamenteel paetuJ1l van i februari 1831.

In navolging van het besluit van 15 Nivose, jaar VI veeklaaIt namelijk art. 113 van
de Belgische Grondwet, dat, behah'e de gevallen door de wet uitdrukkelijk uitgezonderd,
van de staatsburgeL·s geen aanslag kan gevordel'd \\·orden, dan alléén ten titel \7an belasting,
ten behoeve van het Rijk, de Provincie of de Cemeente; de grondwet verklaart verder bij
hetzelfde art. 113, dat er geen wijziging wordt toegebracht aan het bestaand l'egime van
polders en wateringen, dat aan de gewone wetgoving onderworpen blijft.

De wateringen worden dus in hun oude organisatie erkend, met de uitzollderlljke
bevoegdheid, de belastingen en andere schulden te innen bij dwangbevel en dc goederen
der schuldenaars, bij parate executie, aan te t.asten bij wanbetaling.

De wet van 18 juni 1846 crkent formeel het karakter van openbaar beheer del' wate
ringen ell machtigt de regering een l'eglement van ol~nbare administratie in het leven te
roepen voor het insteUen en het inrichten der wateringbestmen, in het belang van de
droogmaking, de beyloeiing en de \'erbetering van het stroomgebied van Schelde, JÁlie
en Dender.

Krachtens deze wet wordt het organisch reglement van de wateringen van 9 december
1847 uitgevaardigd, terwijl bij art. 10 wordt bedongen, dat de vigel'ellde reglementen
\rer<ler hun uitwerking zuilen behouden tot na. hun herziening door de algemene \Tergade
ringen en tot na haal' goedkeuring, overeenkomstig art. S van het organisch besluit.

In verband met het voorrecht dat aan alle wateringen toegestaan wordt, vermeldt
dit beslllit, bij artt. 5 en 6, dat het innen del' bijdragen Ol) dezelfde wijze zaI geschieden
als de invordering van de rechtstreekse belastingelI, nadat dcze bijdragen door de algemene
vergadering zullen gestemd zijn en de verJelingsrollen door de bestendige deputatie van
de provincie voor uit\-om·baal· zullen zijn \Terklaard.

Een koninklijk besluit van 31 januari 1852 bL'eidt bewust orga.nisch reglement uit tot
al de te stichten wateringen in het stroomgebied van de ovel'ige rivieren van het Rijk
gelegen.

Het koninklijk bes.luit van JO augustus 18û2 maakt eveneens deze beschikkingen van
kracht voor de reeds gestichte wateringen, mits die \vateringen niet aan het regime \'atl
de wet,geving betreffende de maritieme poldors onderworpen waren.

Ondanks de politieke wisselvalllgheden die de leidende machten in onze llrovincies
overhoop hebben gegooid, wisten de polders en de wateringen dus door de eeuwen heen
hun voornaam karakter van mede-uitoefenaren van het open baar gezag, binnen de grenzen
hunner omschrijving, te bewaren.

DE OUDE ZEEHAVENS AAN DE VLAAMSE KUST

De natuurlijke IHtvens die we in Maritiem Vlaanderen aantreffen hebben hun ontstai:tn
te danken aan de vroeger aldaar aanwezige inha.rnlllcn. Deze inhammen vormden zich
gedurende en na de lIe Duinkerkiaanse transgressie, in de IVe en i.n het begin del' Ve ceuw.

Oude oorkonden en chronieken verzekeren dat in de Ve eeuw Oudenburg en Roden
burg (Aa(·denburg) als dsscrsha\'ens reeds enige betekenis gekregen hadden. De ont,stane
kreken boden de vissersuoten immers een veilige sehutt,ing.

In deze inhammen vormden zich geleidelijk, kort na de Xe eeuw, de golven van de
Neuma (Kales), van de Aa. van de Gerstl\ (Dllinkerke), \'I\n de IJzer en het Zwin.

Kales

Volgens J. Chavanoll (') is het nutteloos de opvorsingen bet.reffende het ontstaan van
Kales, vroeger dan 11 i2 door te voeren, daal' men niet met zekerheid op de vroegere
oorkonden kali steunen.

In verband met een charter van Mecht.hilde van de Blzas wordt Kales vermeld in
JI72 (2).

In 1WO verleende Hendrik \"an JÁlUVell, hertog van Brabant en echtgenoot van J\Iech
thilde van Bourgondië, machtiging tot het bouwen van een haven. Reeds in 1202 heeft de
ontwikkeling van de stad een hoge vlucht genomen, daar alsdan gewag wordt gemaakt van
het bestaan van een tweede kerk en \'an een leprozenhuis (S).

In 12J(j kwam PhiJips August, die later Lodewijk VIII zou worden, el' zijn expeditie
naar Engeland voorbereiden. Philips ]fumpel stichtte aldaar, na 1217, een sterke vesting
met kasteel. Pas bij het voltooien dezer werken kwam Fcn·a1ld van Portugaa.l, gra.afvan
Vlaanderen tevergeefs do vesting bestormen.

Onder Hobreeht van Artesië \\·erd het \'erdedigingsstelsel in 1292 verbeterd.
In de Middeleeuwen maakte Kales deel uit van het graafschap Boulogne en in 1303

sloot het aan bij de Hanze.

Ten ge\folge van hun vijandige bedrijvigheid wisten de CaJesiaallse vrijbuiters het de
Engelsen lastig te maken. Op weerwraak belust, besloot het Engelse vorstenhuis de haNen
te veroveren; (Ut was de inzet van de Honderdjarige Oorlog.

Na de slag bij C'recy in l346 werd Kales door Edward JII belegerd en na verwoede
weerstand \Terovel'd op 14 augustus ]347. Bij het hel'vatten der vijandelijkheden tussen
Edward lil en Frankrijk in 1355 landde de Engelse vorfJt te Kales met zijn leger.

In 1365, 1il7:J, j 383, 14fJ2 en 1544 ontscheepten er de Engelsen om Frankrijk verder
te overrompelen.

(') Études et .Doeumen/tl sw' aa/ais a~'{lIlt la. dominatio,. Ailg/aisc (1180.1346), bI. 3.
(') 1IAIG}'"EHÉ D., Quelqucs chartes inblitc8 eO/leenwnt les abba!Jes, les prieuréa ou les p<lroi8SCS de

{allcien Boulo1l/wu. i1IémOll'C Soc. Ac., Boulogno, x,nT, bI. 421.
(") HAJo;o.."'Euî:, St.Bertill, J, hl. 203, nr 464.
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Do stad bleef in Engelse handen tot. S januari 1558, datum waarop zij door Frans

de ClIiae werd ingenomen.
De Spanjaarden ,"crovcrden do st.ad 1<ales in 1595: bij de Vrl,'{\c nIJl Vervin/i (15Hl:i)

kwtlnl zij aan Frankrijk temg.

Grnvelines
Orrwelines ontstond in de vne eeuw. ln II0ï wCI'd cr geregeld de haring aall

gebrllcht(l) ; doch, het is enkel onder graaf Dirk nUl de Elzas dat deze kleine neder,
zetting zieh verder ontwikkelde en haar naam \"erkreeg in 1160 (:).

Philips van de Elzas zorgde ervoor dat Gra,'elincs zieh tot een bloeiende luwenstad
kon opwerken.

Tot in de XT\"e eeuw waren haar nl:rsterkingen van weinig betekenis, De stad "'eNt
in 1384 door de Engelsen vemicJd en tegen het begin '-811 de X\-"e eeuw heropgericht.

]n 1528 bouwdo Keizer Karel er een goed ingerichte '~esting met ecn versterkte
burcht langs de Aa.. De:1.C versterkingen werden in 1654 opgeblazen.

PhiJips JT richttc oon fort op langs de zee en liet een ka.naal grM'cn Jat dc j\(t mot de
zce \'erbond. UlllgS beide oe,-el'8 vall dit kanaal werd een schans gebouwd: het groot fod
Philips (linkeroever) ell het klein fort Philips (rcchteroeyel').

De stad werd herhaaldelijk belegerd en was djkwijls in krijgsgebeurhmisscn "el'wik
keld.

Hcc<ls in WiS ,"crkeerde de haven in staat ,'an ,'erwording.
F;en herige storm kwam op 19 februari 1699 de ha\"entocgang nog verslechten. Het

zelfde jaar ook bouwde Ya.uban een springsas aan de monding "an de Aa om de nitschu
ring ,!ln de ,aargeul te ,"ergemakkelijken. Tegen het begin ,'an de xnUe eeuw was de
ha\"en schier dichtgeslibd. En het bleef 7.0 tot in I ï38, toen Lodewijk X \' de ,"aargeulliet
uitdiepen, De-Le maatregel leverde afdoende resultaten op. doch het "erwaarlozen '"all het
onderhoud ,-an haven en vaargeul hindeNle aldra het binnenlopen van de schepen.

Bee<:ls in de eerste jaren van de li"'ranse Omwenteling was het havenverkcol' nagenoeg
111111 gelegel.

In 1804 kan Gnl.\'elines nog enkel als noodhaven WOl'(lOll besohouwd waM de schepen
die dool' storm, hoogwater of vijand oven'u.llen waren, oon schuilplaats konden vinden,

Op 16 septelllbel' 1920 weNI een dc('rcet uitgevaardigd waarbij de vesting werd ont·
manteld.

Mardijke
Vroeger een belangrijke luwen, beeft lang een ,"ooraanstaande rol gespeeld, Gedurende

de l:Ionderdjarige Oorlog (I :l83) werd lIardijke door do "Engelsen ,-cnlield, samen met
Dninkerke, Gra,'elincs en Nieuwpoort. Het is vooral in de X VTIe C(mw dat het IH\Venstadje,
1Illdlil de koning \'IUl Spanje het in 16~2 ,-olgens het gebastiOlllleeNI-type had versterkt.
een \'oorname plaats in de geschiedenis inneemt. "Benrtelings belegeN! en '"C1"Overd viel

(') COU8SK\tAKEll, HourOOl/rg, 1, bI. ·1. rl r V.
(I) Chal10 do Thiorry d'Algl.lce. ropl'(xllli!o (If\ll~ Uil \-idimllK do 12titi. (1\roh, NOl'd, H. I56J ;

I r (''u'! ulu in" I\e "~1I\n(I re, pièl..'tl -I,,),

1Jardijke definitief in :Franse handen. Xaar aanleiding ,-an het uitbreiden '"lUl het "erde
(Jjgingsstelsel nUl Duinkerke werd de sterkte in 1G62 ontmanteld,

Na het verlies ,'an Duinkerko in 1713, koesterde Lodewijk XI\7 hel voornemen
llardijke andermaal als versterkte plaMs in tc richten. De desbetreffende wel'ken werden
op 2 moi 1714 aa,ngcvat en behelsden dc aanleg van grootscheepse versterkingen en het
graven van een zookanaal. De Engelsen, inziende dat de tenuitvoerlegging vall de aldus
'-OOl'gcnomen plannen, "oor de :Fransen dc aanwinst. van een nieuw Duinkerke zou bete,
kenen, eisten zonder ,'crwijl de sJoping del' reeds uitge,"oerdo werken. Aan deze eis werd
toegego,'on bij bet ,"erdrag van Den Raag op 4 januari 171 i.

Duinkerke

Volgens geschreven getuigenissen zou de stad in 960 door Boudewijn [11 gesticht en
met wallen omge,"en geweest zijn.

Ofschoon Duinkel'ke eerst iu 106i in de oorkonden venloellld wordt (I) is het pas "3naf
de eerste helft nUl de X.!"e eeuw dat dienaangaande enige geschiedkundige gegevens
konden samengebundcld worden.

De graaf van Vlaanderen neemt do burgers onder zijn besoherming en ollt,slaa.t heil
van alle tolrechten en standgelden, behalvc te Sint-Omaars. 'I'cgen het begin van de
XIVe ceuw is Duinkerke nog niet tot aanzienlijke stad uitgegroeid, maar spijts de vijandc·
lijkheden te land en ter zoo en de volksberoerten clie zich ten allen kante voordeden, legt
de bevolking zich weldra ten vollen op de zeehandel toe. 31et Bordeaux, Engeland, Bremen
en het ~oordeu worden betrekkingen aangeknoopt. De hM'en wordt nrbeterd en in 13ïi
bereikt het economisch leven een nimmer gekende hoogte. Zes jaar later echter wordt
de stad door de Engelscn '·enl.Îeld.

Onder de hertogen van Bourgondië (1400) wordt Duinkerke weder gebouwd, uit
gebreid en '-ersterkt" De ha\'Cngeul krijgt een grotere diepgang, De politieke wederwaar
digheden onder de Bourgondische hertogen ,"crwikkelen de bevolking in het oorlogsrumoer.

In 1540 bezetten de Engelsen do stad t.en nadele van Spanje, De Fransen verQyeren
haar in 1558, maar de "rede van Cateall-ClImbrésis schenkt ze in 1559 aan de 8panjfUlrden
te1'llg.

1)0 blokkade va.n Antwerpen dool' de Hollanders en de ondergang "an Oostende
,'erleenden Duinkerke een voorname pinats onder de Nederlandse ha,"eninstol1ingcll.
.De handelsbetrekkingen die de stad met Spanje onderhield, waren cr oorzaak van dat de
Hollanders zich beijverden om haar te vero,-eren, Van meet af, behah-e tijdens het Bestand
,"an 1609 tot 1621, weNI het een strijd zonder genade tussen de zeegellzen en de Duin·
kerkse nijbuiters, :Ka 16:J5 is Frankrijk bondgenoot ,an Holland en hunkert het naar het
bezit ,'an de stad.

Spijt de aanleg van een nieuw gebastionneerde gONlel en de inundatie '"lUl het omme
land werd zij in 1646 door de prins yan Enghien ,'ero\"erd : toch ,..-jel de stad spoedig weer
in de handen van de Spanjaarden,

In 1658 weNI zij opnieuw door 'furcnne bemachtigd, maar nu aan Engeland afgest<lUn,
uit.. blijk van erkentelijkheid om het bondgenootschap tegon Spanje.

(I) Charter van Boudewijn V, dd. 27 Jnûi 106i.
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Lodewijk XIV kocht halll' in Hi62 van Karel H.
Alsdun begon VOOI' Dllinkcrke hct schoonste bloeitijdperk uit haar geschiedenis.

])e vorst wil er een oninneembarc vesting en een eersterangse ha\'cninrichting van maken.
Vl\uban versterkt de stad en beschermt de haven en haar rede dool' het aanleggen van
forten. Dwars dool' een zandbank heen wordt een rechtlijnige v8nrgcul gegraven. De
vrijstelling van tolrechten begunstigt de internationale verhandelingen en sJ)ijt de onver
mijdelijke slagen dio de stad te verduren heeft, wordt Dllinkcrke een opsln-gplaats van
goederen uit alle landen der wereld. Gedurende de oorlogen tussen Engeland en Frankrijk
berokkenen de ])uinkerksc kapers, vooral onder Jean Bart, aanzienlijke schade aan de
Engelse en de Nederlandse koopvaardij. Daarom eiste Engeland bij de vrede Villl Utrecht
(1ï13) dat Frankrijk op eigen kosten de vesting del' stad zou slopen en de haven zou
IHtniu\rden.

Dool' het gl'l\.Ycn van het kanaal van ·:\Inrdijke poogde Lodewijk Xl \' een compensatie
voor de Duinkerkenaren te vinden. Bij zijn afsterven verloor de bevolking een machtige
steun; maar dank zij de opofferingsgeest, do tau,ie wilskracht en de volharding die haal'
bezielde, hel'1leemt ze geleidelijk, tussen do oodogen in, haar handelsbetrekkingen en
herstelt de aan haal' haveninstelJingen berokkende schade. Ieder vredes\~cl'drngveroordeelt
de uitgevoerde verbeteringswerken stelselmatig tot slopen.

Na het verdrag wIn Versailles (1783) werd ijverig gewerkt aan het herstel der waJJell
en der haveninrichtingel1. In augustus 1703 trachtte de hertog Hm York te vergeefs de
stad te \·erovcren.

Onder het eerste keizerrijk werd elke handel aan ba,nden gelegd. Napoleon ycrkoos
A.ntwerpell boven Dllinkerke en maakte Cl' YOOI' zijn imperium de grote havenstad op de
Noordzee van. Dninkerke werd terug de kleine vissershaven van vroeger.

De \'al van het keizelTijk bracht de stad een nieuwe periode nltl bloei. Antwerpen
was voor Frankrijk yerlorcn en Dtlinkerke begon weer op te leven en herwon haar militail'
en commercioel belang.

Gedurende de eerste wereldoorlog wus Duillkerke het vOOl'llaamste rugstellnpunt voor
het Belgisch leger en in 1940 de ont.snappingslmven van het Engels expeditie-korps.

Nieuwpoort

De eerste zee-insnijding doorheen de duinen, beoosten de :Frunsc gl'ens. is do Imven
van Nieuwpool't. Eertijds \"ol'mde dezc de uitmonding van een diepe golf landinwaarts
reikend tot Diksmuide toe. Aan de oevers en'an ontstonden steden en dorpen, namelijk
Lo, DikBmuide, Mallnekens\'ere en Lombaltzijde. Ofschoon alluvionaire afzettillgen de
breedte en vooral de diepte va,n deze inham in ruime mate verminderden, waren tot in
de XVIe eeuw de t,ijwerkingen aldaElI' voel baal' (1).

In 1820 werd bij het uitvenen van een grond te )lannekensvere een schip blootgelegd
dat Yier ft, vijf voet diep onder de polderklei lag ingekuild en dat verder vijf voet in deze
klei ell er bovendien nog vijf in de onderliggende turflaag stak (1).

Op nagenoeg een halve mijl benoorden het huidige Nieuwpoort bevindt zich, in de
dllitlCll ·weggestopt. het ldeine dorp Lombardzijde. Eel·tijds was het een bloeiende haven.

(') B~]LPAIIIB. bI. 68.

In ] J 15 teisterde een geweldigo storm deze plaats en hatU' omgeving. Gedurende de vol
gende eeuw verzandde de havengeul door de hevige stormwinden, derwijze dat de bewoners
al wat zich nog in de havell bevond en in Imn bezit was gebleven aan de inwoners van
Santhooft verkochten.

Onder deze naam wai;, omstreeks 11 :W, langs de zuid-arm \'all de IJzer een kleine
zeehaven ingericht. Daal' werd de stad Nieuwpoort gebouwd, die in 116:~ stadsrechten
verwierf en toen ook met grachten en wallen omringd wenl (I). Vanaf 12:~5 (2) wordt ze
als "NOVIIS POltus" of NieuwpoOIt vermeld. In 1284 liet gl'iUlf G'wijde van Dampierre
Nieuwpoort vergroten en bOIl\\'{le hij de \·ersterkingen verdel' uit, met de forten \'an Nieu
wendamme, Vierboet en Duivelshoorn (2) In 1213, 1299, rond 1328, in l:ll34 en in 1383
werd de stad belegerd. Tn 138:~ werd zij door de Engelsen verwoest.

Philips de Stoute deed Nieuwpoort Hit haal' puin heroprijzen en de stad met stenen
muren versterken. In de stadsgrachten werden sluizen gebouwd met het doel de Olnge\'ing
onder water te zetten. Deze onn'\llgtOijke werken namen lange jaren in beslag; ze werden
meermalen onderbroken cn kwamen pas klaar tegen het einde \'lUl de XVI) eeuw. NicllW
poort had nog menige aanval te verduren en hardnekkige belegeringen te doorstaan:
in 14.89 door de Fransen, in 1600 door de Holll'lIlders, in 1647 (29 jnli), L695,1745, 179::1 en
1794 door de }'l'ansen. De uit.gebreide inllndnt,ics, die schiel' aan alle zijden van de stad
konden gest,eld worden, berokkenden de belegeraars vcle moeilijkheden; SOIllS ook
moest hicrdoor het beleg opgebroken worden. Omstreeks 1818 werden de stadsverde
digingswerken onder Wellington heropgekllapt; maar België liet ze in 1857 slechten.

Het maritiem verkool' rond Nieuwpoort was reeds vanaf de XlIII) eeu\\" zeel' intellfJ
en, om het nog te bevorderen, bouwde G\rijde \'an Dampiel'l'c el' twee vlllll'torens in 1284.

In dc XIVe eeuw diende ~ïell\\1mort tot afzethaven van lepel' : onder Robl'echt vall
J3ethune en Philips van Bourgondië \\·el'den in de leperlee vel1>chillcnde ruimingswerken
uitgevoerd teil bate van de scheepvaart. Brugge en Veurne werden CI'too genoopt in het
onderhoud \-al1 ue Niell\"Imortse ha\'en te helpcn voorzien.

In 1489 bekrachtigde Maximiliaan nltl Oostcill'ijk de stadsprivileges om de opbl'engst
\'an de haringvangst te \'erllOgen.

"Teldnt hechtte men in de l'egel'ingskringen minder belang aan de scheepvaal·t op de
lJzer. Hierdoor werd de haven van Nieuwlmol't zwaar getroffen. Ieper, Diksllluide en de
andere stedcn vall het hinterland ondergingen de schadelijke terugslag VRn dit \'el"wim :
het \'erbreken van de handelsbetrekkingen tussen de Belgische provincies en Frankrijk
kwam tot o\·ermaat van ramp deze treUl'ige toestand Ilog Yerergel'en.

Gedurende de XVle eeuw wel'd de IJzel' gekanaliseerd en door het uouwen \'an een
.sluis in de achterhaven van Nieuwpool't, aan de uitmonding \·an de Kreek van Nieuwen,
damme, werden de hindenussen, die de scheepvaart belemmerden, doelmatig opgeheven.

lepel' slaagde el' echter niet in haar vel'\'allen nijverheid nieuw leven te schenkcn.
Te Niemqmort werd de opbloei van de vissedj. derwijze in de hand gewerkt, da.t bij

{IJ KeUl'e vun Xicuwpo()J'~ dOOl·l'hilip8 vun do Eb.u,. "cl'1eend. Ziu \VA1I~KO~;NJG, F{l/mlrillChe
Sluten wtd reclilfJ{Jlh'Jckichte en Costumen mlO Niellwpoort. Oent. J7i~.

('J K. LOl'J'~]NS, Geschiedenis t,(ln NiellwpoQrl.
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decreet "Uil 10 maart 15ï4, dOOl' .Philip!> lT 'Tcrstl"Ckt, machtiging ,,"enl uitgcvuardigd tot
het stichten VUll 'Tijftig zoutmffinaderijen.

Zulks lokt.e al dadelijk, nlllwege de Nedcl'lnndcl·s, tegellJlluatregelen uit om de herop
standing van de Nielm1JOOrtso visnij,·erheid te verhinderen.

Twee jaar later slnngden zij erin de stad "OOI' de prins van Oranje te veroveren.
In 1583 werd de stad aan Farncae o,·ergcdragen. De krijgs,-erwikkelingen, die van

1600 tot 1621 de streek beroerden, hadden de handel ,emietigd en deze zou geen bloei
meer kennen tot 1ï2ï. In dat jaar werd de ,.Grote Vissers Compagnie "an Nieuwpoort"
opgericht. De Staten van Vlaandelocn bouwden de in onbruik geraakte luwen instellingen
weder op ; de vorst verleende nieuwe privileges on ontheffingen. Een groot aantal vissers
boten werd gebouwd cn lIit alJtl hocken van hct land wcrden de nodige fondsen ingezameld,

Andermaal kwamcn de HolJanders hiertegen in vel-Let en in 1i31 slnngdcn ze crin
de Nieuwpoortse Visscrs Compagnie ten onder te hrengcn. Van dan af trad het definitief
ven·al VIUl de ha,·en in.

In 1819 werd onder bet Hollandse bewind de nieuwe \·eurncs.luis gebouwd. Tussen
1860 en 18SO werd het machtig stuw,eomplex, dat in de oorlog 1914-1918 een zo glorierijke
rol ven'ulde. tot stand gebracht.

Oostende

De tweede zeeinsilijding aaH de Belgische kUSl, de hM"cngeul "fUl Oostende, biedt vool
gelijkenis met deze van Nieuwpoort ; eertijds reikte deze inham landinwaarts en diende
tot uitgang ,an een bekken met zolfde karakteristieken als dat '-an DikSlllllide. Deze
baai bevond zich tusscn de gemeenten Gistel, Berncgem en Westkerke : de waterloop de
.,Waere·' spLitst hedentendage dit oude bekken nagenoeg in twee gelijke delen. de ene
"F..emcgem Brouck'· de andere "Nieuwland" geheten.

Het staat quasi vast dat in de golf ,'an Gistel geen handelscentra. tot stand kwamen.
:Enkel hebben de "crschilIende aldaar aanwezige kreken een zekere maritieme bcdrij,rig
heid opgewekt te Oudenburg, te eistel cn denkelijk ook te Stene.

Wnt laatstgcnoemde plaats betreft, heeft men echter geen zekerheid omtrent het
bestaan van een haven; aan de hand vall ceu oude oorkonde beweren zekel'e sehrijvcrs,
dat de kt-uistoehters in 1269 uit deze kleine luwen naar Palcstina afreisden; zij steunen
hierbij op de bewoordingen in deze oorkonde ven'at ..Tn portu "Flandriae qui dicitllr Stein".
Andere betogen dat bet gaat om Suin (Zwin).

De eerste versie is ruim zo goed aan te nemen als de tweede.
11eer zekerheid bezitten we omtrent het belang ,'an de oude ha,·en van Giste!. Graaf

Boudewijn IV benoemde in 1009 de burchtheer vall Gistel tot maritiem prefect ,'an Vlaan
deren, mct de opdracht voor het behoud der duinen te zorgen en de 7.eeroyerstochten tegen
te gnan cn te bestrijden, Ofschoon do slotvoogden "IlII Gistel niet immer nauwgezet cn
trouw hun taak vervulden, behieldcn ze toch lange jUl'en de hun tocvertrouwde opdracht
en verwierven ze de annzienlijkste rang onder de leenherelI van Brugge. Tot onder Keizcr
Karel zicn we ze aan het Hof van Vlaanderen de hO<.lbrsto ambten bekleden.

In 1180 werd de plaats onder hun beleid "cn'ltcrkt om haar handel en lüj,-crheid
tegen vreemde O\'en'allcn te be,-eiligen.

Oudenbul"g is denkelijk een dcr' oudste lIedcr'l.ettingen iJl Vlualldcl'cn, Oe naalll wijst
erop Cll de plaats is rccds ondCI' de HOllleinso bez.etting vermeld. Op verscheidene ollde
kaartcn staat Oudenbul'g als "castrlllll" aangeduid. zijnde het eindpunt van een twC{.'(ie
mngso heel'baan, die uit Doornjjk vertrok en o,'er Kortrijk, Hocsclare en Torhout liep.

Oudegherst laat uilsehijnen dat Oudenbnrg tegen het middcn nm de \7e eeuw een
grote handelsstad zou geweest zijn.

Tn 8\4 wordt Oostende ,·ermeld als een afluUlkelijkbeid van de alxlij ,·an Sint-Bcrtinus
ie Sint-Omaars (I). De stad ontstond aan do monding van een waterloop .,Terstreol)'·
geheten, dje \"{Ul uit l..ombartzijde, over Wcstendo en 1liddelkerke, )Iariakerkc bcvloeid<.'
en langs de zuid· Cl! do oostzijde van de stad, de oude vuurt()l"Cn bereikte om van da.ar,
nflar het westen toe, zich in de zee t,e wcrpen, ter hoogte van de huidige kUlu'6aal. 1'llSSCIi
de kIlllrsani en de olldo "Ilurtoren lag de binncnhavcn,

Tot in IOn, jaar waarin Hobreeht de .Fries op dit arm gehucht, dat slechts door enkole
,·issersgezinnen bewoond was, een kel'k liet bouwcn, WOITlt deze ha,-en niet meer ,·ermeld.

Onder gra,in 1Jargaretha ,-an \'laanderen werden in 1:?ïO aall Oostende, tot dan toe
een afhankelijkheid \"8n Brugge, stadsreehten toegekend. Sindsdien schijnt de stad in
belangrijkheid toe te nemen. Reeds in I:?84 wordt met het nije ,-an Brugge en de W·aterin~

Ser 'Ysutermans o"erlcg gepleegd en ,'erder een o"ereenkomst gesloten om de njtwaterings
siool, die la.ngs de stud was omgeleid, VOOI" de s(·heeJH'aart geschikt te maken, In la4:!

werd volgens Bonhollrs, dit eerste kanaal door een under vervangen, in een arm vall de
Ieperlcet gegmyell,

l)e eerste stad hcnoorden dc binllenhaHI1 "Tcrstrt."Cp·· geheten, werd op ~~ no"ember
13:J4 door de golyen ,-cï.lwolgen, Dergelijke ramp deed zich cnmcens "oor te Blanken
berge en te Knokke: de bewoners van Searphollt trokken zich tot Blankenberge terug en
deze "an Sinie-:Kathelijne-Knokke tot achter de Griwejallsd.ijk,

In 1394 werd de stad naar het zuiden toe uitgebreid, In 1443 kreeg de luwen ,-erbill
ding Illet de Ieperleet ; dit kanaalvak werd later de Sinte-Katharinekree.k geheten en in
1445 rechtstreeks door middel yan de Ha,ycnyliet met de zee ,·erbonden.

.ln 1455 '-erbeterdo Philips de Goede de stads,'estillgcll door het. aanbrcngen "flll
een stencil ll1uur. In 1480 werd de r;flld dool' )Jaximiliaan "an Oor;tenrijk '·Cl'lI'oest.

Oll1slr'eeks het jan!" 1580 wel'(l de stad onde!" Willem vall Oranje gebllstionneerd ell
de olllwallingswel'kcn waren nog niet ,'oltooid. toen Farnesc in 1584 te"ergeefs de stad
kwam belegeren.

Betreffende het berucht beleg van 1601 tot 1604 zal ,"crder in nadel"C bijzonderheden
getreden wordcn.

Tn 1605 werd een nieuw Oo!!lende in het le,'en geroepen. Haar hel"Opge.-îehle \"C$tingen
hadden in 1648 een nieuwe belegering te doorstaan. waaraan de stad het hoofd wist te
bieden, In 1iOH slaagden de gealliecrden crin, na n~rwoede aam'allen, de n~sting in te
nemen.

] n I i45 bemachtigde Lodewijk X V de stud, Orlll:ltreeks 17iS~ begon VOOI' de haven ecn

llil'uW tijdperk vall ,'oorspoed. 'l'en eindc de opbloei \"Un zijn enige handelslu.wen aan de

(I) MEl·EK. Charler (814) waarbij Uol.Jert van lSt.....mlandt tw...~ .'IJ denig 51000'11 <'11 dOrp<.'n. Wlillr
"nder ()(lll:tl'nde. IUIn rle abc:lij Sint·BertimUl te f'inl·Ornaan< 8Chonk.
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Noordzee te ,'en.ckeren, verklaarde Jozef fT Oostende vrije luwen. Sinds de Westfaalse
'"rede (J 648) was de Schelde virtueel "oor de scheepvaart gesloten, Antwerpen werd het
slachtoffer nUl de politiek der ~oordelijkeStateil. Brugge teerde enkel nog op haar luis
terrijk ,-erloden. In J723 had het oprichten van de Indische Compagnie "001' Oostende een
ongez.iene bedrijvigheid en handel in het leven geroepen, De vijandschap der Europese
natiën noopte Karel VI ertoe de stichting te schorsen, Maar de hoge "lucht door de
Oostendse haxen genomen was niet in te tomen en de komende oorlogen, voorni deze tegen
Amerika, zullen van Oostende de algemene opslagplaats "all -Europa maken.

De Franse Omwenteling zou echter aan dit blocitijdperk een einde stellen.
Onder dc Kapoleontisehe oorlogen werd de ,-csting andcrmnaluitgebreid en '-ersterkt

en werd het fort Napoleon opgetrokken.
Tijdens het Hollandse tijdmk liet Wellingion nieuwe ,'erbeteringen aan de ,-erdedi

gingsgordel aanbrengen. In 1875 werden de ,'erdedigingswe-rken buiten wenst gcsteld.

Het Zwin: Brugge, Damme en Sluis

Onder de Belgische ha,-ens kende het Zwin de meest bewogen geschiedenis. De
beschavende in"loed door deze haven op onze pro"incics uitgooefend, de grootse gebeur
tenissen die deze zeearm beroerden, de zeeslagen die binnen zijn wa.teren werden geleverd,
de prinscljjke recepties die zich onder een machtig praah-crt.oog in dit kader hebben
afgespeeld, de beroemdheid die de aangrenzende steden dool' hun rijkdom ,-erwier"en,
het "crval nUl de Belgische handel door zijn ver.landing geleidelijk in de hand gewerkt, dit
alles heeft de gcschiedenis ,-all het Zwin tot een der belangrijkste van ons land gemaakt.

De ,"'oorspoed van Brugge, Gent, Damme, Sluis, Aardenblll'g cn talrijke andere plaat
sen uan het Zwin was zo innig lUet de bc,-aarbaarheid van deze zeearm ,-erbonden dat een
graphische ,'oorsteJling ervan, per eeuw afgeschetst OIlS een denkbeeld schenken kan yan
VInanderens !Uddeleeuwse handelsbetrekkingen.

Tussen de Xle en het midden van de XVe eeuw ,'ertoonde het Zwin de schoonste,
dc ruimste ell de zekerste hl\\-en van onze kust en WilS het ook een der' drukste ha\'ens van
gans .Europa. Het was de \'erbinclingsschnkel tussen de Noorse Hanzcsteden en de bloeiende
Staten aan de Middellandse Zee. Door de natuur' geschapen, "Ol'mde het bcwesten Sluis
een brede inham, waarvan de diepe vertakkingen reikten tot. Aardenburg, Oostburg en
TJzendijke, encl"J:ijds en tot Hoeke, Oostkerke en 1)amme, alldCl~lÎjds. Nabij deze laatste
stad WI\8 het Zwin tot een ruim bekken uitgedijd.

Volgens }\ntoon Belpaire moet mell de vorming "an het Zwin op het einde \'an de
BOllleinsc bezetting datel'en.

Brug~e

De oorkondcn vall 8înt-Baafs ,'erhalen dat het. zeewo.tcr ill86ï, ondcr ]~oudewijn met
de IJ·zeren Arm, via het Z"'in en de Beye Brugge bespoelde,

In de Xe eeuw zagen de Bruggelingen zich ertoe "crplichL in de bedding "an de Bere
Locn scheep,-a!lrtkanaal te gtayen om het de grote zeeschepen mogelijk te maken de stad
te bcrei~en. Vsn den beginne af yau haar ontstaan had Brugge om'erpoosd tegen de
,·er.landmg "lUl huar hs.yen te kampen. Welke handela.ars en zoo\'aarders deden vooral

Bruggo aan 1 De Noorse stnmmen, die eeuwenlang onze kuststreek hadden verontrust,
ruilden opeens hun zeeroversleven t-egen dit van rustige kooplieden. Brugge werd een hun
ncr eerste stapelplaatsen.

Door zijn huwelijk met Mcchthilde, dochter van graaf Boudewijn, verinnigde WilJcm
rsn Normandië de betrekkingen die hem reeds met Vlaanderen verenigden, Onze handels
betrekkingen met Engeland namen een hoge ,'lucht en tijdcns de XIe oom\" stond Brugge
in het middelpunt van de maritieme bedrijvigheid.

In 1180 werd, volgens Sandenls, de stad door de opdringende zee met overstroming
bedreigd j de graaf besloot op do piaMa wanr zich thans Damme benndt een dam op to
werpen, we aan deze stad haar naam gaf. Sedcrtdien ook treedt Dallllne als vóórlun-cn
van Brugge op.

De kruistochten opendcn nieuwe mogelijkheden ,-oor de Brugse handel. De troons
beklimming ,-an graaf Boudewijn ie Konstantinopel (120~) betekende onrechtatrcek.8 eell
nieuwe opflakkering ,-sn het Brugse havcnverkeer.

De bloei \'an Brugge kwam gans Vlaanderen ten goede; dorpen en steden doken ten
allen kante op en heden nog getuigen hun grootse kerkgebouwen. stadhuizen en monu
menten ,'all de rijkdom en de weelde die hier te lande heersten.

De ,-erzanding ,-an het Zwin bedreigde echter de Brugse handel; geleidelijk had de
zee zich tot Ol-er Damme teruggetrokken. Sluis trad 0)) het voorplan om Brugge en Damme
te overschaduwen. Tegen bet begin van de X [\fe eeuw kwamen de Bruggelingen dan ook
tot het besluit tussen hun stad en Slu,is een ....cckanaal te gttwen. Brugge voel'de haar opper
macht O\-er de afzetgebieden nl.ll het Z\\'in en bel'Cikte het toppunt \'an haar bloei. De
landen ,-an de oude wet"Cld hadden gcdurende dc Xnle en de xnTe eeuw heel hun handels
bedrijvigheid op deze stad gericht; ieder dezcr landen had or zijn koophandelskalller
ge,'estigd en onder de drijf,-ccr van de natiOllt\le eigenliefde spreidde elk ,-au hen zijn
rijkdom weeJderig ten loon bij de opschik en de n~l'Sicrillg '-an deze prachtgebouwen,

Tegen het einde mn de hegemonie ,-all het graafschal) Vlaanderen begon ook hel.
"en'ul "an Brugge's grootheid in te t.reden, Fret kanaal van Sluis, ofschoon onder de
ruimste afmetingen aangelegd, kon de weidse al\t1blik nUl het Zwin niet doen vergeten.
Bo\-endien sl:ibde de haven van Sluis atiJllI\l1 dicht.

Beeds onder dc hertogen van Bourgondië begon Bl'llgge op haar I'oemrijk \'erledcn te
tcren. De alsdan gevoerde handelszaken kendell \Tijwel nog een grote bloei; spijt aHCi;
bleef Brugge dan toeh een der weelderigste en ,-olkl'ijkste eentra. van Eurepa.. In 1456 nog
telde de stad J50.000 inwoners.

De voortschrijdende aanslibbing ,-all hel. Zwin liet het ergste yeL·moeden. Te ,-ergeefs
werden mantrcgclen getroffen, om dOOl' het doorsteken ,'an de Zwartegatpolder de ,'er
zanding tegcn te gaan. De aldus aangeyatte werken ble,-en zonder uitkomst en in 15Hi
werd de handelszetel van de Hanzesteden onherroepeljjk naar Antwerpen O\-ergebracht.

Damme

Damme was in de XJIe eeuw de "Brngse '-oorluwen, waar de zccs('hepen halt maakten
om hun yrachtell ,-oor Brugge bestemd, O\-er te laden. De ha,'eu was een bekende pleister
plaats tussen ~oord en Zuid. Tta.lianen, Spanjaarden en andere naties uit het Zuiden
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(I) lIemorie dd. 183-&, betM'fTel\(le het. beh(l('r ,'all de waterillgen in het departement "all Pl\ll-de·
Cal.u.iJl.

llien'liet, Sint6-Anna.-ter-Mniden en Kadzand doken nog bo\'en het water op, Sluis werd
als de voornaamste grensvcsting beschouwd en )]CIIJIO van C'oohoorn legde er nieuwe vcr·
sterkingen aan,

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568·1648) werd de stad zesmaal belegerd, namelijk
in 15iS ingenomen door de prins van Oranje; in I:i8ï belegerd en ,-ero,'erd door Parma;
in 1604 heringenomen door :1Jaurits \'an Xassau; in 160G door aartshertog .-\.lbrecht. dje
het beleg moest 0llheffen en ,'erder nog in 1621 en I62li,

Tot aan het einde ,-an de X Vie ecU\" bleef Sluis "oor Hij grote zeeschepen toeganke
lijk, Vsn dan af, tot rond het einde mn de XVIUe eeuw zal de ha\"en stilaan uitleven.

Tijdens de Srtaanse Successie-Oorlog werd door generaal ,'an Coehoorn een laatste
poging aangewend om de haven in stand t.e houden door het afdammen ,-an de Pa.ssegeule
en het aanbrengen ,'an sluizen die de "aargeul door michle! van stroomschuring moesten
openhouden.

De tooslibbing YJlIl het Zwin ging echter ,'erder Cll werd fel in de hand gewerkt door de
bcversing van yerschiUende omliggende polders.

Op 11 oktober 1!)4-I werd de shd bijna. geheel ,·crwocst.

De ontwatering yan dc kust\'lakte tussen de .Aa-rivier en de hellvelkJingen van laag
lloulonnais geschiedt, door middel \'an de binnelwaart- en zeesluizen, langs de haven
geulen van Kales en Gnwelines,

Pigault de Beaupré (I) heeft, omtrent het ontstaan nUl de dt'oogleggingsveronigingcn
hier te lande in het leven geroepen, uiterst behtngl'Îjkc navorsingen gedaan, waarovel' wc

hiel' een en ander zullen mededelen.
Tijdens de Homeinse inval in Gallië was cel! gl'oot deel van lHorinië door zeewater

bevloeid.
Van de thans "erzando ha\'en VRn Wis.<lt\llt af tot 8aint-Omel' strekte zich, onder de

Ilaam Sin1l8 i/i'us, een bl'Cde golf uit, waal' Cacstll' zijn 800 boten vOI~/,ameldeom naar Groot
Hrittanië over te steken. De opgravingen in de omgeving van Sllint-Omer en de hierbij
gevonden voorwerpen, zoals ankers, s(~hcepliijzcl'lI'el'ken en schclpen, bewijzen dat deze
stad ccrtijd.<l dOOI' de zee was bespoeld,

Hand.<lehriften \"all Folquin en Ypcrius, abten "all Saint-Bertin te Saint-Omer,
getuigen dat de golven in hUil tijd nog het klooster met vernieling bedl-cigden,

Tegen het begin "1\11 de Xe eeuw l-cikte de vloed in de Aa-rivier nog tot AI'ques, Bij
het graven van het kanaal van AiJ'6 naar Stlint·Omer werden zwaar ingekuilde licheeps
fUlkcrs en zee,-aartbenodigdhcden bovengehaald.

NAUW VAN KALES

LANDENDE LAGE
SCHELDE

I
EN

POLDERS EN WATERINGE
AAN OORDZEE

Sluis

Sluis dagtekent vall na 1250 en werd toen "Lamminsvliet" geheten,
G'wijde vun Dampiel're kende haar inwonel's stadsrechten toe tussen J288 en uno.

rn 1293 verkreeg ze vrij stolling van tolgeld, De politieke gebeul'tenis.<len die tegen het einde
\'tul de XfTTe ecuwen bij het begin van de XTVe ecuw Vlaanderen beroerden, al.<look de
gelcidelijke aanslibbingen "I\H het Zwin, watu'door rccds in het midden van de XHTe ecuw
de doorvaart tot Damme \"001' zCC8chepen moeilijker word, hadden als gC\'olg dat Sluis de
plaats \"[lIll)amme innam. Tn de X Vie ecuw werd Sluis de voornAAmste luwen a.all het Zwin,
Heeds in 14:)6 bcschouwde Philips de Goede haar als de '-ool'naamste zecha\'cll '"an \~laan

deren,

In 1385 "erschijnt de Engelse vloot yoor Sluis en wordt do omge\'ing geplunderd.
ln 1405 wordt nogmaals door de Engelsc \"loot te Sluis heel wat "erwoesting a.l\ngericht.
Tijdens de Spaanse onlusten in de XVle eeuw worden de djjken opzet.telijk doorgestoken.
Vc Hollandse aanvaUen t.egen SJuis yeralgemeendcullog de o,·erstromingen. Het land be
oosten het Zwin werd aan de golven prijsgegeven, Alléén Sluis, Aardenburg, Oostburg,

durfden het njet aan, in één vaartvlucht Noorwegen, Zweden en Rusland te bereiken. De
l-cis nam trouwen.s vcrscheidene maanden in beslag en door haa.. gunstige ligging aan de
oevc.. vall het Zwin, was Damme de aangewezen plaats om als rustpunt te dienen.

De stad wcrd gedurende de periode van de dijkbouw in de XJle eeuw (rond 1150)
olldel' PhiHps van de Elzas gesticht en verwierf st-ad.arcehtcn in 1180,

De stad bezat gunstige toegangswegen die de ,'cilighcid en het gemak van het ha"en
,'c...kecr venekerden, maar de wijde "lakten van het Zwin schonken bo,-enwen een "er
pozcnde beschutting aan de scheeprijkste oorlogsvloten in de gcschiedenis vermeld.
ûrote zecgc,'echten grepen er plaats. De Franse vloot, die naar Higordus 1700 zeilen
telde, werd er in 1213 door de Engelsen en de \lalllingen onder graaf Salisbury ,-erslagen.
~Mr Oudegherst "ermcldt, werd aldaar de Frnnse vloot die uitgerust was met 380
,'aartuigen, in 1340, door Edward m uiteengeslagen, na he"ige ge,'echten.

Omstreeks 1260 werd tussen Damme en Gent het kanaal "De Lieve" gegra,-en, Men
bouwde tevens een sluis met schutkolk die het Zwin ,'erbond met de "aart van Brugge.
Damme was te dien tijde een goed ingerichte haxenplaats, van kaden voonieu, In 1269
werd er een kraan in bedrijf genomen. De bloeitijd was echter \'Bn korte duur, hij ligt
tU8SCn het einde van de XIIe en de tweede helft "IlIl xrne eeuw, ~ochtans was, ,-olgens de
jaarboeken vall :lleyel'Us, de hal-en enkel be,'aarbaar bij hOObrtij, Een schenkingsakte ,'an
Scharen door gravin lIargaretha. ten gunste Vfin Damme "crleeml in juli 1272, "ermeldt
dat de ha.,'engeul erg nauw en ...erzand was.

Het vel'dedigingsstelsel werd in 12iO heringericht en ,·erbeterd. De IHwen verzandde
in de XVe eeuw, De stad werd "erwoest in 15i9.

Naar gelang Damme dichtslibt, neemt aan de benedenoc,'ers \'IUl het Zwin de bedrij
dgheid toc, Deze toestand ,-erwekt het ontstaan \'(Ul kleinc dorpen: 1fonnikenrede (1243),
Hockc (1250), Mude of Sinte-Anna-t.el' :Muiden (1240), Sluis (na 1250).

Na het yen'al van Damme trad :\Ionnikelll'edc in haar plaats op: kort daarna. \"01'

huisden do handelskantoren naar Sluis,



'fegen het einde vall de Xle ecuw wijst Lambert van Ardros op de aanwezigheid VIlt1

een zoutmeer tussen Quines 6n Ardrcs.
Onder keizer J-uliaan (355~363 Il. Chr.) doken de groll{lcn echter reeds geleidelijk

bo\'en het water op in de Sinus, ten gevolge van aanslibbingen en zandophopingen. De
Joop \'an de 8imUl zelf werd later omgeleid en richtte zich op Mardijk, alwaar ocn haven
tot stand kwam. De voornaamste afwatering ,-olld plaat8 Jangs Watten cn de Aa werd
bevaarbaar gemaakt.

Geschiedkundige gegevens betreffende de dJ ooglegginggwcrken door de Engelsen
uitgevoerd tijdCI1.8 hun twcehondcrd-cll-ticn-jarige bezetting van Kales on ommeland,
ontbreken; nochtans, getuigen de menigvuldige kanil.len en de erbij horende kunstwerken,
die alhier na hun ~ertrck werden aangetroffen, n\ll een ongewone bedrijdgheid in dit
opzicht.

Ka de \'erovering van J(a·les in J 55tJ stelde .li'mnçois Ir viel' commissari8Scn afl,n met
opdracht de waterstaatkundige herimÎchtillg mn het land ter hand te nemen. Deze
koninklijke opdracht reikte over een tijdbestek van '-ijf jaar, gedurende dewelke op
's konings kosten tot het uitdiepen en de nlimjng "fm de kanaten en het herstel "im de
sluizen werd overgegaan.

])aarna bleef de droogmaking "fm de vierentwintig parochies van Calaisis tot in 17nO

aan de 'Zorgen van de wethouders "fm Ka.les toevertrouwd.
)Jet de Franse Omwenteling trad een die}lgaAnde desorganisatie in. \ran 1790 tot.

1809 liet men de lage landen, zonder speciaal bestuur, zonder toczicht aan hun lot over en
gedurende 'Zes maanden van het jaar bleven ze ingevloeid; de sluizen vielen in verval, de
in staat van verwonling geraakte kanalen werden buiten dienst gesteld; de verbindings
wegen werden door diepe en brede afgra"ingen doorsneden: rampspoedige overstromjngen
,-erhinderden bijna. telkenjare elke oogst\\innjng.

Bij droge perioden kwam nog een andel'C gesel deze reeds zo diep getroffen streek
teistel'Cn. ])nar het water niet kon afgevocrd wOlxlen, bleef het over ruime gebieden stag
nan!. en de \"ccnrijkc sloten wasemden ondraaglijke zwa,'clhoudende dampen uit, die nood
lottig waren "001' de gezondheidstoestand der be\-olking.

Onder de prikkel dezel' treurige toestanden, staken enige grootgelanden de koppen
bijeen ell zij ,'erkregen bij kiozerlijk decreet van 28 mei 1809 0011 wateringstatnnt. gelijk
\'ormig met dit, reeds aan het departement dn Kord geschonken. Bij besluit van 15 juli 1818

werd tot het stichten ,'an een dijk- en dninensyndicaat o\"ergegaan, met het doel de dijk
'fan Sangatte voldoende weerbaa.-Jleid te "erzekeren om de streek tegen golfinslag te
behoeden.

Nieuwe beschikkingen, later door Louis-Philips uitge"Rar<Ugd, dd. 2i januari 1837
hebben het decreet van 1809 herLien en liggen thans nog ten grondslag aan de organisatie
der Wateringen. Aan de hand van deze beschikkjngen werd het watel'inggebied, dat een
oppcn'laktc heeft van meer dan 42.000 hektarcn, in acht 8Ccties onden'crdeeld, wa·arvatl
de olllschrij"ing als "olgt ls vastgelegd: (fig. 12).

De eerste sectie bestrijkt. de gronden gelegen tussen de Aa-rivier, deze van Oyc, de
waterloop do Draek, het kanaal van Kales, de rivier van Kielles en een lijn lopend aan deze
zijde ,"all de mOOI'a88C11 van Audnticq. PoJlinco\"c en .Rllminghem. Haar oppel'\'lakto
bedraagt 10.850 hcktal'Cn.
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De tweede sectie Olm-at het gebied tussen de Aa, de zoo en een lijn lopend ,'an de zee
Haar de Houlet-rivier, het kanaal van Kales, de waterloop de Drack en de Oyc-rhciel', De
bestreken oppen'll.lktc is O,on heHal'en,

De dorde sectie behelst de gronden gelegen tussen de Houlet-ri\riel', de lijn gaande
llfUlJ' de zee en het kunaal \'all :Kalcs t.ot "Fort Houge" ; zij bestrijkt 4,181 hektarell.

De vierde sectie begl'ijpt het gebied begrensd dool' het kanaal van QUÎncs, dit van
-KAles en de zee en "el'(ler door een lijn binnen dewelke de moerassen en de lage landen van
Sangatte, Coquelles, NicHes, Boucres en Guîncs zich uitstrekken, langs de linkeroC\-er YlUl

het kanaal. Haar grootte is 2,294 hektaren,
De vijfde sectie strekt zich uit O\"er het gebied tlL'~sen het kanaal ,-all Guines, djt '-all

KaICfJ, de XieUes-rivicr en onwat verder de moerassen \'an -:\,ielles, Ardrt'S, Balinghem,
,-\ndrcs en Guînes. Haar oppervlakte bedraagt 3,341 hektareIl,

De zevende sectie onwat het grondgebied van de gemccnten LonguellC88C, Arques,
Clairmarais, een deel ,'an Saint"Omel', Saint-)(artin-au-Laert, Salperwick, TilqllC'S, Serqncs,
"Jloulle, HOldIe en Eperleeques. Zij strekt. zich uit o'-er 1,500 hcktaren.

Deze zes secties liggen in lIaritiem Vlaandel'Cll en hebben con l!O'.lamenlijko opper
vlakt.e van 31.780 hektal'cn,

De t.wee andere sccties, de zesde dio de \'t\l1ei van J\lal'quise uitmaakt en de ac'htste die
de IllOCl'nssen \'811 Tardinghen OIlH'at, vullen buiten de gl'Cllzen van de Ylaamse kustvlakte,

Zouls we het uit de memorie van Pignnlt de Bcaupré hebben opgemaakt. werd de
ontwatering \-an de lage iamlen oorspronkelijk langs de AI\ doorgevoerd, Onder de ,-oor
naalllste af,'ocrkanalen die we thans nog tussen Kales en de Aa. aantreffen, citeren we als
de oudste het kanaal de la llarck en de O~'e"rh-ier,die de ha"ens ,-an Kales en Gra\-elines,
nagenoeg in reehte lijn ,"crbinden. Het kanaal ,-all Kales naar Saint-Omer werd enkel nu
de "el'Cniging van Artesië met Fl'8nkrijk, ingevolge het tractaat \'an ~ijmcgen,gegraven.

De Aa en het kanaal nUl KalC'S Ilaar Saillt-Omer ble\'en IUllge tijd de enige afvoer
wegen ,'oor het overtollige water ,'an gans de streek. Aan hel kanaal werd \'oomamelijk in
\'erball(! met de topographische aangelegenheden een gUllstiger regime \'erlcend. Deson
dan.ks ble\'C1l de ontwaterlngslllogelijkheden van het kanaal \'an Kales ontoel'cikend,
daat' ze strijdig gcacht wcrden met de belangen van de scheclwnal't; ook werd, Olllstreeks
1785, mct het oog op een vlugger watemf\'oer \-al1 de omliggende lage gl'Ol1(!cn, Mil de
linkeroever van het kanaal, een ruime pal'allelsloot gegr/wen, heden ten dage "cunnI des
Pierl'Cttes" geheten. Hiermede kon, 0'"01' een gebied ya.n 5,500 hektareIl, de nazakking vall
de normale waterstand één meter lager aangehouden en gehandhaafd worden, Dcze nor
male )X'ilhoogte stemt thans on'reen met deze van de ,\a en van het kanaalpand tUssell de
sluis "an Hemluin en de .J.\a,

Wanneer het bij hoge waterstanden geboden bleek het overtollige wa.ter ,"an het kanaal
mn Kales in zee uit te storten, kon dit spuien enkel langs de citadelles.luis geschieden en
slechts wanneer de zCC8piegel beneden het kanaal peil gedaald was. Om nu een ruimere
gelegenheid tot afstroming te hebben, werd tussen het kanaal van Kales en het kanaal des
Pierrettes ecn omleiding ingeschakeld. Derwijze kon een aanzieldijke hoe\'eelheid water
uit het kanaa.l van I<ales langs de sluis \'1111 ;\sreld in het olldo westelijk spui bekken afge
voerd worden,

1)0 ailJlzienlijke vCl'beterinj!cn dool' het ~I'IWen "an het kl\nllal des Pierrettes tot stand

gebracht, deden alras de geduchte ontkiemen, e\'eneeIlS op hel rcehteroe,-ergebicd \-an het
kanaal '"SUl Kales sool'tgelijke llormaliseringswerken uit te \'ocren. )[et deze I\a.ngclegcltheid
weI'd nochtans lang getalmd: ze werd enkel in 185:? cl'llstig tel' hall(! genomen, Bij decreet
\"ItIl :II\UgllstuS IR81 lI'el'r1uiteindelijk de \'ereiste Ill!\chtiging \'C1'!l.'Cnd, om bij de uit.bl'Ci
ding Mil de havcninstellingell van Kales o\'el' te gaan tot, do omleiding vall Ilct, kanaal dc
la :\lol'C'k, langs de oostelijke \'estinggrl\('h1, met uitmonding in de vóórlHwen, dool' middel
\"an CCIl dubbele ~llIifolkokcr onder het terreplein aangebl'll.C'hl.

ARROl\'DISSEMENT DUINKERKE

Het wnterstaatkundig gebied ,-an het arrondissement Ouinkerke beslaat een opper"
'-ll\k~? "a.n 41.366..h~ (fig, 1:3 en 14). Het is gelegen tussen de zee, de Belgische grens en
een liJn die c,'ell\\'IJchg loopllllet de bochtige ·Lage- en Hoge Golme-ntarten. Deze lijn gaat.
OWI' de gemeentekernelI nUl Soekx, StCOIlO, Pitgam, Dl'ineham en :\Iilhnlll, \-CI'\'OC'gt nabij
\rat.ten de Hoge Colnw\'nnl't en bercikt verder langs de ..-\l~ Grl\\'elines,

])0 tCl'ritoriale indeling lJlTlln wcrd in vier Secties \'astgclegd in een hesillit van de
pl'efectul'c dil Norel, iJl datulI1 "all 8 Florcnl, jaar IX (I mei t801 j, Dit besluit lJel'oept zieh
op een ander dc\. 28 li'1'1l<::tidor, jaar \'111 (lU september 1800) W!laITlln echter, onder de
actes bij de prefectllur bernstende, geen spoor te vinden is en dat denkelijk nimmer ,-an
kraf'ht is ge\\-eest.

.. ..-\I\'O':1l8 o"er deze /Secties in nadere bijzonderheden te treden, zal het niet ongelegen
ZIJII een kiJk te wCfJX'1l op de 0'1!anil18tie van de waterinl!en deler gtre-ek, n>6r de Om,n'n
teling '"all I iS!).

Hier, evenals on'ml elders in '\lariticm \laanderen, zien we dat na het afdijken '-an
de hoogstaande zee, er een strijd moet ~e"oerd worden om lozing ,-an het af..,lromelld
bO\"enwatel' in de zee te "el'krijgen,

Hiertoe wcrd niet alléén de delta '-all de Aa aangewend, maar ook de nntllllrlijke
dalwcg, sinds de Xe eeuw, tot haven \'an ])uinkCl'ke llitgcgl'Ocid (fig, 15 en 10),

Het .Aa"water stl'oomdo in het wilde en vel'spreidde zich O\'el' de ganse streek, toen
Houdewijn nlll \'laanderell overleg plcegde om tot het uitdiepen cn het rec'httl'ekken van
(~e Aa"ri\'ier o\-er te gaaJ!. Ofschoon hij met dit initiatief vooral de verdediging mn Gl'a'-e
Illles l>coogde, zal men \"8n deze aangelegenheid gretig gebruik maken om met hoop op
suec'Cf!, de droogmaking "all het omliggend land. dat uren \-i'r 0'-eI'81roomd "'afl, na te
streven,

X ochtans zal het tot de Xlle ecuwaanlopen, eer door loccloen \"Rn dc io.'TIl.a.f1ijklu'id de
dijkbouw in een georganiseerd stadium zal treden.

:'Ilen moet immers tot het jaar 1169 terugkeren, om hier te lande, ondcr Philipa van
de ElzIIS, de wordingsgeschiedenis ,-an de wateringen te zien aall\'angen. Deze ~raaf

\'crtrouwde het beheer \"Uil de landstl'cck, die heden het arrondisscment Duinkel'ke uit,
maakt toe aan de abt ,'an Sint" \ \'inoksbergen, die er onder dc nl\tWl ,'an "oppel'\\'a tergrnn f"
bij olxit'(l.C'ht. het hogel' geMg \'oel'de,

Het. \\'il.teringgebied tussell de Aa CIl do huidige lklgisehe grells bestond Hit ,-iel'
Sceties .. Noort"OYel''', .. Zuyt-OYcr·· ...00st-OVCI'" en .. \Vest-Ovcr·· ,1!eheten (fiQ. 17 en IR).
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DEPARTEMENT DU NORD

PLAN VAN DE DRIE WATERINGSSECTIES BEWESTEN DUINKERKE
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(') Acte YllIl Hall8lelli.llg door Keizer Ka!"el cid. 10 mei 155·J ; patelltbr;o.;\'en vall l)hiJip~, kOJling
HUI Spunje en Vltll do Nederlanden, in datum van 27 juni 1662; reglement. van de wuteringcn binnen
do ka&:lelrij van BOllrhourg (7 opril 1750); beraadslaging Vtlll do gl'ootgelllllden \'un do wutering
.,008t·OW:I"" op 6 october 1774; mcmOl·io vun 7 mei 1775 getekend Bay en Leblou.

(I) Ruudsbesluit, nln hei, depurtement dtl Nord (7 dccember 1790); memorie vun do beh('(:rdCI'8
nm het Dil'{lctoire (distl'ikt Bergen), betreffendc het beheer VIHl waters (21 no\"t~mber 1792); dellbe
1J'{lffend verslug door do ingenieurs VOIl bruggen on wogen uitgebracht; beraadslaging getroffen dOOl"
do raad nln hct distrikt BCI'~'('n (23 Jloveml.:;er 1792); bl'l"HtHIsIlIging VUIl de ulg(Jmme I"IIf1d VIIII hf'1
X00l'den (28 febrUflI'i 1893).

Deze ondervel"dclingen vormcn aldaar nog behoudens zekere gl~llswijzigingende best,aande
wateringsecties.

Ter bevestiging van haal' gezag, dat iJl menjge gevallen, llleer nominatief da,n effectief
bleek te zijn en ook met het oog op de centralisatie van haal' beht"Or over de poldorgebieden,
stelde de graaflijkheid technisch verantwoorde personen aan, met opdracht de vergade
ringen of colleges vail ,.watcl'graven" voor te licht{Jn, dc gebreken in de waterafvocr op te
sporen en de no{lige werken aan te duiden, ontwerpen uit te werken en aan te bieden,
hun uitvoering te vcrzekeren en de hoge leidiJ1g ervall waar te nemCll, Deze ambtenaren,
met uitvoerige machten bekleed, werden met de naam "moel'maistre" betiteld.

Hiel' ook gaven de monastieke instellingen de impuls aan de grootse ondel'llcmingen,
die de alsdan aanwezige oude lagunen in weelderige landouwen hebben omgetoverd,

De beschikkingen vermeld bij dc patentbrieven van G'wijdo "all Vlaandel·en dd.
:!I apriJ 1292, een decreet \'an 4- februari 1389 en de ondel'richtingen "an t8 januari J:300,
uitgevaardigd door de hertog vfln Boul'gondië en graaf van Vlaanderen, Philips de Stoute,
de onderrichtingen dool' de rekenkamer van Rijsel uitgegc\'cn dd. 7 augustus 13!U bepalen
uitvocrig de bevoegJlleid van de "moertnnistrcs" en kennen hun meer uitgebreide machten
toe.

De \'oorziening in verbreking in datum van 23 april 1402 bij het parlement van Pal'ijs
door Robert de Bar, heel' van Cassel, tegen Philips de Stout,e 1.1allgegaan in zake het geschil
betreffende de "Oost-O\'er" watering opgerezen, evenals het besluit dat hierop \'oJgde
dd, ï oktober 1403, leggen met zekerheid bet karakter van de wateringen vast, als open
bare machtdragende lichamen binnen de grenzen van hun territoriale indeling.

Een memorie van toelichting in datulll van 14 maart 1405 aan de graaf van Vlaandercn
verstrekt, betreffende de sluis \'an "Oost-Over·', die in de ha\'en van Dllinkerke uitmondt"
Je\'ert het bewijs dat enkel de "moermaistre·· de wel'ken uitvaardigde ell VOOr Iwn ten uit
\-oerbrcnging, de verciste machtiging \'crstrckte.

Van cle XJIe eeHW tot bij het aanbreken van de Franse Omwenteling, zowel onder de
l'egering van de graven \'SUl Vlaandercn, \'al1 de Spaanse koningen als onder hot :Frans
koningdom (na de overheersing van naanderen dool' Lodewijk XIV), stonden de wate
ringen immer onder het beheer \'an ambtenaren die rcchtstl'eeks door de elkuaJ' opvolgende
land voogden werden benoemd (I),

Sinds LiDO werden de wateringen \Tan het arrondissement Duinkel'ke bij de staatf;~

diensten ingelijfd en aan de desbet,reffcnde wetten en verordeningen onderworpen (2).
De wateringen Vfin Duinkerke, evenals die nlll het Nauw van Kales, vormen nog

immer een tak van de algemene administratio van Openbare 'Verken en zijn als dusdanig,
bij hct beheer YRTl 13ruggen en Wegen ondergebracht.
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De territoria,le waterstaatkundige indeling VUH het al'J"Otldjsscnwnt Vuinkcl'ke, bij
besluit van 8 Floreal jaar IX tot stRnd gebracht., behelst der ~cctics, zoals hierboven
reeds werd vermeld.

De eerste ven'at de gronden begrensd door' de duirlell bc\\'cstcn Duinkerke, de Aa en
het kaJ1iH\1 "an UOlll'bolll'g en best.rijkt een oppcn-lakte van 9.720 ha.

De ontwutering van het gebied tussen do ilIal'dij(·kgrncht en de A.a geschiedt langs
heen het Sehelfdiet in de vestinggrachten "tm Gmvclillcs, bewesten deze stad.

De wntcl'afvocl' ,'all het gedeelte del' omschrijving beoosten de )[al'dijckgl'aeht vindt
plaats in het kanaal \Tall '\ral'dijk, dool' middel yall de aldaar aanwezige hoofdtocht dc
Noort,gracht geheten, Cll het wat(lI' wordt velx!el' in zee nitgef>tort langs de gl'Otc uit,wa
tering, beoostCll Duinkerke,

Een klein gedeeltc in het zuiden, tegen de Marcüjckgracht, loost in het kanaal van
Hourbollrg,

V6ór L670 \'oml de olltwlLtering "an de gcbieden l'Ofld HOllrbourg uitsluitend plaats
\'ia· de haven van Gravelines.

Op 28 juli van hetzelfde jaar werd de \'ercistc rnachtiging verleend Olll het, katlaal
van Bourbourg nallr Duinkerke te graven: dit. kanaal werd dan ook aangewend om hct
o\'crtollige watc/' nm een deel Jer hierbij betrokken watering langs Dllinkerke in zee af te
\'oeren.

Tn 17JÜ \\·crel door het aanbrengen \·~ll t..'etl sluizeustelsel de lI'atemfvoer naar Grave
lines cn Duinkerke toe, gelijkmatigc/' geregeld; hierdoor ontstond een gunstiger water
rogime (1).

De tweede Beetie, groot 10.1:15 hektaren, strekt zich uit tussen de Hoge Colmenuut,
het kanaal van Hourbotll'g eu dit \'IL]) Bel'gen op Duinker'ke,

Het grootste deel \"an deze seetie, dat begrensd is dool' de Oude Col me, de Wliet, het
kanaal van B0111'bourg, dat \·an HOl'gen op Duinkerke en de .Hoge Colme\'aal't loost in het
kanaal Bergen-Duinkel'ke, door middel van de Langhegracht,

Het gebied gelegen tussen de 'Vliet en het Kanaal van BOlll'bollt'g, e\-enul~ dat tussen
de Aa. en de DCnllll, ontwatert in het kanaal van Bombollrg, \'ia de Denna, de oude I-folcque
en de watergangen "de rEst'· en ..de l'Ouest".

I'~en ander deel van dey.c Sectie, afgebakend door de oude Holcque, dc Denna, de
westelijke anll vun de 'Vliet, de oude Colme en de Hoge Colmc wordt langsheen dew
laatste afgewflterd, Een kleine strook greny.ellde aan de Aa, tel" hoogte van de wilt.erioop
.,Grand St-Pierrc.Brou('k", onl\nüert in de Aa, door middel vall de watergang ,.de St,-Xieo
las·'.

De derde tleetie bestrijkt de streek begrensd dOOl' de Hoge CollllenuH't en de Houde
g1'l1cht t.ussen Bergen en Watten en beslaat, SJjH[i hektaren,

Tussen \Vatten en de sluis \-anLynek vindt de ol\t\\·atel'ing plaats in de Hoge Collllc
vaart, juist beneden \'oonnelde sluis, langsheen de hoofdwatertocht Ie Boudicq.

Het \mter \-an het gebied tussen Lynek en Bergen wordt langs de Schardollwgraeht
geloosd tot aan het kanaal van Pitgam, alwaar het, door middel \'Ril een grondduiker

(I) Règ1elncl\t du S !wril 1750. Arell. dl'p. l~g. 4.

langsheen de 110utgracht naar dc \·estinggl'uchtcll vall Bergen en verder naar het kanaal
Bergen-Duinkerke wordt afgevoerd.

De vierde Seet,ic Olm·at het grondgebied gelegen 1Jeoosten het kanaal Duinkel'kc
Bergen, tussen de duinen en een straat gebeten .,Looweg", aan de linkeroever \"l1l1 de Lage
('olmevamt., met uitsluiting \'IUl de 1"r'llllse .\loe1'en. Deze f':edie bestrijkt IO.fl5:1 hektol'Cll.

De strook die zich benoorden het krl.naa] Duin kerke-"el1rtle uitst ..ekL \,·ordt in gcmcId
kanaill naar .'\JieulI"poort toe ontwaterd.

Het. kanaal vall de Lagu C'oJme ontvallgt het lI"ater van een deel nlll de gronden die
zi<:h bevinden tussen dit kanaal en de Looweg: het overige deel nlll het linkeroe\'ergebied
,·an de Lage ColnIC\'lflrt wordl dOOf" mic1clel vn,n gronddllike:'s onoer dezc \"Iwrt, dool',
nl11U de )loel'e\'aHr't fLfgelc'id,

Deze laatste, hoofdwlltet"toeht van de vierde I:lettie, IH.."Clllt zijn oorHflrong alln de
Bingsloot van de G1'Ote :\Ioel'(,]] en loo:-:t uit in de uitwatering (grand exntoire) beoostell
Dl1inkerke. Een gl'orHlduikcf" onder liet kallaal Ul1inket"ke-Veume, ter plaats gehet,en
"De Vier (-;Iuizen" brengt de Moere\·aart in n~rbiliding met het groot nitwatel'ingskanaal.
Deze uitwatering \·crzekert de loy.ing in zec, niet nlléén van het water dat uit de \'ierde
'''edie afst l"Oomt.. mllu r ook vall het o\·ert.oil ige water \"IW de o\'el'ige wateringsecties uit het.
arrondissement Dninkel'ke, \'f1n de Fmnse :\Iocrell ell van :3.000 hektaren b'Ï'ond op Bel
gische bodem.

Een mflehtig pompstatioll, oflgerleht aan de .,'"ier ,~lllizcn'· met een capal,iteit nln
..j.SO ma/minuut, \·e/'Zekert bij hoge waterstanden de kunstmatige lozing \'an het achter
liggend polderland.

De Kleine en de Grote Fmnse .'Ioeren, groot I.!li'j..j. hekbwcn, ofschooll in de vierde
Sectie ingesloten, \'OnHen twee afzonderlijke beheren. Het binnenwater wordt, meelllltlisch
in hun onderlinge l'Îtlgsloten o\·ergeslagen om deels door spnien bij laag ,,·atcr, dech; dOOl'
overpomping, langsheen dc vierde f-:e('tie in zee uitgestort te worden.

DE POLDERS AAN DE BELGISCHE KUST

Tegen het begin \·un de L\e eeu\\" I'Nlllinderde ill het \\"cst\'laamsc poldergebied duo I"

1l111J~1ibbing van zand en klei het illdoeien nl1l (Ie zee in sterke lIlate.
ARn\'Oel' VtlH zand had in dc \·erdogcl1 ceuwen dl' \'orming \·an olll\·angrijke zand

Lwnkell veroorzaakt, die vRllaf de \'1 re ('n de "IJ1<' eeuII' tot heu\·elell waren uitgegroeid .
Deze duinen strekten zie'h. met t'lIkeie ollderbrekingen \'ÓÓI' de g-rote ri\-iermondetl. lallg:-:
de kust, uit,

Door deze duimeep beschermd, '·ol'llHl('n zi('h landinwaarts de h,lffen waarin zeeklei
wel'd afgey.ct. Het '\"lltcr \·an deze haffen werd door het afstrornellfl ri\'ierwater snel
\-erwet en zo werd tegen de jaren HOO de bodem geschikt voor bcwOJüng en cultuur.
De landbouw begon zich uit te breiden: dorpen en gehuchten l'Czeu op. Hij het begin ,'all
de Xe OCUli· \'ersprcidden y.ich Q\·erul nieuwe p!ll'Ochies, kerkell en lnl.pel1ell : dank zij de
natuurlijke dekking door cle dllinrccp gcnll'nHI, had de klist in de XTe eeuw nageJloe~

haar definitieve vorm gekregell.
De kustbell"onel"i'l wediJ'\·erdeti 1'001' de \'erueterin" hllilner O"l'ondcn dOOI" droogillitkinao n n
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van kreken en plaasen. De doeltreffende tussenkOlllst ,"all de monastieke instellingen,
door de graaflijkheid krachtdadig gerugsteund, zette een flinke vaart achter deze droog
makingswerken.

In de XIIIe eeuw was de indijking w,-er gevorderd, da.t de "orming van de W'cst
vlaamse polders een \'oldongen feit was. De kust had nocht-allS nog menige !U\lwal vsn dc
golven te doorstaan; vooral de omstreken "lm Oostende moesten herhaaldelijk AAn het
water prijsgcgo"cn worden. Het zou echter nog tot de XVe eeuw nanlopen, \'oor'aloor een
hechte sta·biUsatie werd bereikt.

Het Wcstvlaamse poldergebied besta'ijkt 88.918 hektaren en is in:J1 wai.cdngbesturcn
onderverdeeld, te weten ({ir;. ] 9) :

De Noordwo.t(wing van Vonrne, groot 23.488 hektal'cJI,
Do ZllidwateriJlg Vl~ll Veurne, 2.055 hoktaron,
De :Mocren, 1422 ho.ktaren,
De Crote '""cstwatcring, 11.350 hektaren,
De Watering van Vladslo-Ambacht, 5.325 hektaren,
De Bethoostcrse nroeken, 751 hektaren,
De Watering ,"an Woumen, 1.150 hektaren,
De Watering van 1rerkem, 686 hektaren,
De Watering vall :Noordsehote, 512 held.aren.
AI de'Le wateringgcbicden, behah-e de Moeren en onge\"t~cr 1.500 hektareIl nn de

Xoordwatering ,"an Yellnle, benevens 6.110 hektaren uit de Grote Wcstwatcring, worden
Ia.ngsheen de achterl1a,·cn vall XieU\\l)()Ort, ontwaterd. Enkele bij1..Ondcrheden betreffende
de ontwatering van deze gebieden, zulJen "erder behandeld worden.

De Stene- of Sinte-Catbarinapolder, 796 hcl..1.aren. De afwatering vindt plaats langs
de ha,vengeul van Oostende.

De Snaaskerkepoldcr, 514 hektarcll ; ontwatering langs de IHwengeul mn Oostende.
Ue KcignaartpoJder, 354 hektaren ; ontwatert in de havengelll van Oostende.
De '""atcring van Zandvoorde, 1.197 hektaren ; \Tindt haar lozing in de achtcrhasen

van Oostende.
Gistel-over-de-WaI'6, 1678 hektarcll ; ontwatert enerzijds via de KeignMl'tpolder door

middel \'un het Noord-geleed, en ander.tijds langsheen de llilbcck in de 131'ngse\'aart,
nabij de Gcneverlwug.

De Grote Polder van Bredene, 'H Hecrwnl1termansambacht, 373 hektal'cli ; de ont
watering geschiedt hmgs de Noord-Ede in de achtel'havcn van Oostende.

De Watering nm Blankenberge, 1ï.069 hektaren ; ontwatert Yoor do ene helft langs
het kanaal van Blankenberge, voor do andere helft langs de Xoord-Ede in de achterb3ven
nn Oostende.

De )loere-in-Moolkcrke, 667 hektaren : de ontwatering \-illdt plaats langs het kanaal
van Blankenberge.

De Watering van Eyensluis en Grote Heygarsvliet, 10.39-1 bektaren. De ontwatering
geschiedt voor een klein gedeelte langs het kanaal "all Blankenberge en voor het groot.ste
dool langs het Isabcllakanaal en langs het kanaal "an Zclzate of Lcopoldkanaal.

\7olka.artsgote, 334 hektareIl : ontwatcring langs het lsabellakanaa.1.
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Hazegraspolder, 28!J beklaren ; OlltwatCI't, langs het Oost waterschap van de Leopold
,·aart..

Gode[roy-en-Burckelspolders, 55 hektlll"(,ll; ont.wateren langs de lsabellavnart in
hot Oostwaterschap van de Leopol{h'uart

De Watering Greveninge, ïOS hcktnrcn : ontwatert in het Isabellakanaal en voor een
deel \'tUl G hektaren in het kanaal vall ZcI7.ale.

De Verenigde Wateringen \'tUI '8 Heer Bascliushock en Kerkwatering ; 686 hektaren,
ontwateren langs het noorden in het kanao.l van Zelzate en lall!!S het zuiden in de HOIl('k·
of Zwijne\Taart.

De St-Jobspolder, 1.204 hektarcn ; afwatering in het kanaal nUl Zelzate.
De )Jaldegemse Polder, 587 hektaren ; ontwatert in het kanaal yan Zelzate.
Do \Ystering \"all Stampershoekc. 317 hekta.rcn : afwatering in het kanaal \Tan Zel

zate.
De Watering Koord.-over-de-Lien", 686 hektaren ; ontwatert in het kanaal ,'an Zel

zate.
I)e Watering Zuid--o,-er-de·Lie,'e. U)ilQ hektaren ; ontwatel·t in het. kanaal ,'an

7,elzate.
I)e Watering "an de Brouck, 800 hektarcn ; ontwatert langs het kanaal "an Zelzate

cn het kanaal ,"an het. Zuiden ,-an Brugge.
De Watering Rombautswen'c, G10 hektarcll; de afwatering geschiedt langs de

:\loer-adel'c, die onder het kanaal "all SchilXlollck door, naar het kanaal nm Zeizate wordt
afgeleid.

De Watering vall St.Trudoledeke, 911 hcktflren: ontwatert in het kana·aJ van het.
Zuiden nm Brugge, langs kunstmatige weg,

DE SCHELDEPOLDERS

Het complex \'1111 de Scheldepoldcrs behelst de polders benoorden Oost-Vlaanderen
ell Antwerpen, alsmede deze van ZecHwf;-Vlullndel'en. Zij vOI'men samen een geografisch
geheel bestrijkende n5.23:3 hektaren, WlHu'bij ,'atl de stno.takllndige grenzon abstmdie dien t

gemaakt.
In vel'gelijk met het kustgebictl, had de watei'staatskulldigc gesclliedenis van de

Schcldepoldel'S een meer bewogen, althans een min mstig ,'cdoop.
Hiel' heeft men eeuwenlang voortdurend gestreden om tot stabilisatie te geraken. Het.

ging er om een groot aantal eiitllldjcs, door brede kroken en gOr7.en gescheiden, tot een
sluitend geheel samen te smelten.

In het steentijdperk wareB deze gronden bedekt met een groot meer, waal'in do
f.;('helde zich uitstortte. Uit dit tij(I\'ak dagt~kenell de turfhnnkcn, die men in de polders

(') Het ÛOOItwatcr'8Chap \"lUl dc Leopold\"oort. is heL \'erbond der wateringen '"Wl Eyell.!!lui8,
(:r('\"('ninge, '-olkaartsgote, GOOefroypold<-r, ffiw~poldcr en '8 H('('r BaselillShoek.



tel'llg"illdt, Ah.dan was er van getij in de f-;rheldc nog geen sprake. Onder de Homeinsc
bc1.clting wtUl het meer herschapen in een l"Ceks uitgestrekte moe1"l\ssen. Jlllius Caesar
vCI'meldt dl.' Mllwczigheid \'IlIl enkele eilandjes waar de ~('helde rondhcen k-ronkelde
voornIccl' zich in de :\raas te werpen. 1)(> getijbe\\"cgin~en YlUl dl.' 7.ce lieten zich nog niet
gelden.

Eerst in dc Iie eeuw gC\nlagt Ptolomeus nUl Ct'n nieuwe- Schelde-monding:. \-olgens
HaellCCQur (') zou de7.c de monding ,-an de Oosler-Sehelde gewccst zijn.

Door de gctijbewegingen werd het ri"ierbed geleidelijk uitgeschuurd en drong de tij
lAndinwaarts hoger door. Tijdens de wassende ,'Ioed liepen de reeds bewoonde eilandjes
,-an het oude meer onder water en begon het afzetten "an do klei. In dc 1\Te eeuw had de
uitschuring VRn het rh"ierbed een ge,'orderd stadium bereikt en werd do k1einecrzetting.
onder de iJwloed vall het zout water, fel in de hand gewerkt. Ka ,"erscheidene eeuwen
doken op "ele plaatsen de kleilagen bm'en het water op. Rakscrs en .Friezen ycstigden zich
op dc-,LC reeds \'ruchtbare gronden. "an indijkingen was tot dus,-er geen spra.ke. Waar nu
dc Wester-Schelde stroomt bestond een lagune, die ter hoogte '-all Bath met de Schelde
,-crbinding had. Tussen Blane-I\c-J.: en Waldlel'ell ontplooide zich de duinreep. F--erst later,
omtrent de Xe eeuw, ontstond het Zwi.n en omstreeks de .Klif' eeuw kwam de lagune
"ia. het Zwin met de zee in open gemeenschap. De lagune schuurde uit en onder de werking
"an het getij werd de bedding Yfill de \\'ester~Schelde~eg-ra"ell. 'I\\-ce eeuwen later liet
de ,-lood zich tot in Cent gew)Clell.

:'lIet de doorbraak yall de zee langsheen de \rester-Sehelde, moost ook de strijd '"oor
het behoud der aangeslibde kleigronden tegen het \\"as.send getij t\t\llgcbonden worden.
Dijken werden opgeworpen. door de ~ol\'en \'erWOC$t, hel'op~C1'i('ht, steeds \-crhoogd en
w-rsterkt,

rl\ het beginstadium van de inpolderingen was de Westel'-SdJelde \'ccl smaller en
denkelijk ook minder diep dan ten huidigelI dage. De 8tl'eck lU8sel\ Aardenburg en Oost
hurg, bakermat \'an de strijd tegen het Wl\tel' ber'eikte l'eeds in de rXe eeuw cen zckere
bloci. .Hct bestlUln VAIl de \"ier Ambachten wOl'dt ee1'st in het midden \'[\n dc Xe CClIW

vCl'ln::lld. Omstreeks de jaren I:WO, liggen o,-c!· gnns het f;chcldepoldcrgebied, bewoonde
wijken en plaat,sen vcrstl'Ooid, Brede inhalllmen, ondcrling mot eel1 netwcJ'k \'lUl meJ'en en
krckcn vCl'bonden, ble'·eJl 'Tij grote o}l}lcl'Ylakten Illet water' bedekkcn. Tegen het begin
\'11.11 de XU.l1l ecuw werd een algemene inpolde1'ing dool'gevocl·d. Op het eindtJ van deze
eeuw \\'al'On deze rcusachtige wel'ken flink geyol'dcl"Il en begon Zeellws-Vla!lIIdel'en oon
heter uitzicht nall te nernell. In de tweede helft "an de XI Ve 1..'011\\' cn in de X"e eeuw
teisterdcn gl'ote stol'lllvloeden het \Vester-Scheldegebied en het \'crschijnsel der ..dijk
,·(\lIen". bij ebstroom opgewckt, tell_geyolge vun het pl'acti~ch ,-Ioeibual~ drijfzand dat de
ondergrond 8alllellsteldc. zou hier mct hct diepcr worden del' geulen, do onderloopsheid
"an de opgeworpen dijken in de hand wcrken. Hielxlool' ging \'t.'C1 land verloren.

"Uit de schaarse literatuur o,-er de oo,'crvallen, ontlcnen wc aan de Xederlandse
ingenieur '1'. K. HL1ZI~OA enkele intcre8SSl.nte ~eJ!e'-en~. die ill z.ijn studie m'er arol/d
mechanika. blz. 161 tot IO:~ yoorkomen :

(') A 1lI1<llu du Trotu.~ Public$. rAAl'i~lllc;j 2·3·4. 192;. f,:lud~ $ur /a format ion de r f;iIC(wl marilime
rl de$ ririi-re$ d PlKlrU tIt Relgique.

Grotc stukken ,'an het voor COII zeedijk gelegen \'ool'land kunnCII geheel O1wel·,\'acht.g
wegzakken en onder een :r..ccr flanw talud, ongeveer 1 tot IJ à 1 tot 20 uitvloeien. Soms
verdwijnt ook hierbij oon gedcclte \'IlIl de dijk in de diepte, hetgt:en ge,'aar '-oor o\'erstro
ming vall de achterliggende polders mcclebl,tmgt.

Deze \'allen en afschuivingen komen in :\ederland n~eln"dig '"oor, '"ooral langs de
kusten van Xoord- en Znid-Bm-eland cn Zccllws·\luandeI'CII. Zo werden er b. v. tusscn
Ioao en 19:38 een :?"'i-tal geeonstatecrd. terwijl cr in de vorige L'Cll\\' b. Y. yan 1860 tot 189a
niet minder dan :?3"'i \'oorkwamen. De omva.ng \'all de in beweging komende grondmassa
loopt bij een oe,'en'nl uiteraard zeer uiteen. Bij l!rotc ,"allen, zoals in 19-t I aan de
Lccndert .-\brahamr~lder en bij de bekende val "UII ISS!) aal1 de \"Jietepolder is een
grond massa ,"an ongel-eer 1.000.000 m" in beweging gekomen. bij de "aJ nabij Borssclc in
1~"'i4, 1.600.000 m" en bij de "al in I!)-t:l aan de Wilhelminal)()lder zelfs 2.000.000 m".

J.angs de Zeeuwse oo"ers schijnt in \"(-Ic l!c"allen, bij een taludhelling n\ll onge\'ccr
I op -t (ca J.-,O) de uiterste grens nUl het eVClIwiC'ht te zijn bereikt. hoewel de natuurlijke
ta.ludhelling "an het zand nUl de ondcl'~rolld olllstreeks 300 zal bedragen. De oorzaak
hier"an moet won:len gezo('ht in de werking nUl dc stromillgsdruk yall het bij eb uit het
talud yloeiende water op de zundkorrelij. Het optreden '"an een oe'"er\"al schijnt echter
SOIllS reeds bij "eel flauwere tallIdhellingen mogelijk. Zo wordt \'ermeld dat b. ,-. zich
reeds ,"allen ,'oorueden langs oc'-ers met een talud mn slechts I op 10 of nog flauwer.
!fel, is eyenwel niet uitgesloten dal, tussen de jaarlijkse peilingen en het optreden ,'all de
,'al, plaatselijk een steiler beloop was ontstaan,

\\'alUleel' door stroomschul'ing aan de teen \'an het talud dc oo,-el' plaatselijk te steil
is aangeneten. kan een b>"l'ondmoot in beweging gemkeIl. Bij een gewone a.fschuidng is
bet e\"cnwieht weer hcrsteld, wanneer de tallldhelJing onge\"Ccr gelijk is geworden aan die
bij de oorspronkelijke c'-en\\"Îchtstoestand : lllltar' bij cen oc'"cl'l'al zet de eenmaal begonnen
beweging dool' ell grijpt ze steed>! ,"cl'dcl' 0111 zich heen. Hierbij \'inden dan met kOI·te
tussenpozen afschui"ingen plaats vun steedil nieuwe grond moten tot het reeds genocmde
flauwe beloop vall 1 op I:i i\ 1 op :W il'l ber·eikt. Het ~ehtJlc proees kan op dez.e wijze \'cle
lll'en aanhoudcn,

ÛllYa[[cnd is, dut deze oe\"CI'Vllltell nijll'c1 steeds optl'eden na grote gctij\'er'sehiJlcn,
dus na. ecn springtij of na een stol'lll\'loed. In IJegillscl zou dit zowel "crklaard kunnen
worden dool' de hicrmee gepaal'd gaandc gro1crü stl'omingsdruk \'un het uit het talud
stromende grondwuter als door de gl'otel'e oc"cmltntnflting, hij het kmchtigcr doortrekken
van de getijstromcn. Een oevcl'val krijgt in pllLttcgrond een eigcnaardige, zich nan!' binnen
\'crbl'cdcnde sehelpvorm, welko vrij f:!poedig WC()I' is aangezand. )lil doet zich het mel'k
waardige verschijnsel "001', dl\t hierin nimmer nieuwe vallen ontstaan, tcnzij de oorsprong
h.icn-an in diepere ongen:.JCI'de zlIndlagen te 1.ocken i~, zodat de njeu\\"e ,-al geheel om de
oude heengrijpt. Dit "ersehijnsel kenschetst men in Zeeland met de benaming "geen
afs('htu'-ing in een afsehui \"ing·'. Hiel'Uit WH zijn af 1e leiden, dut hct eigenaardig uitvloeicn
bij een om'en'al niet alln bijzondere OOI-mkell te wijten il". maar alléén aan de wijze van
afzetting of samenstelling nUl het bodemmateriaal.

.Bij een oc'"en"al geraakt dus door een inleidende ooïJ;aak eerst ccrt betrekkelijk dunne
grond moot in bewcging. Bij een dichtheid kleiner dan de kritieke ontstaat hierin IlU o\'er
spannen water en de afgescho,-en ma88lL "looit als een dikke brei onder een zeer Aauwc
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helling weg en kan dan bovendien gemakkelijk d~r de stroom verder ~vorden.getransp~r'

tccn:1. Het o\'erblijvend talud - soms gedeeltelijk met een zeer stelle hellmg ~ bbJ~t
hiernA. nog enige tijd intact, hetgeen men kan \'erkJlI.ren uit de elastische ontapanllmg, ~.lC
dOOl' het wegnemen van de belasting wil ontstaan en waardoor ~C(lnrende een kol"tc tiJd
oen ondel'8panning in het poriënwater opt.l'eedt die do uitwendige te~elldruk vervangt,
18 nu deze onderspanning door aam'oer \'an water opgehe,'en, dan vloCit ~n tweede moot
. ) -"e 1 de dichtheid daarentegen ba"en de kritieke librt, da.n \'Ioelen de afgescho-
wcg. enz. nw I .. t: I '.'
yen moten niet uit en bieden lIloor steun aan het overbh),'cnd t.alud, zodat de a, sc lUl\ Ingen
niet de omvang bereiken als in het "oorgaaIHle geval. Bij het pl'Ojeeteren van maatregelen
ter ,'oorkoming ,-an oevervallen is dus een grondig bodemonderzoek, on~~er meer door
middel van sonderingen en boringen, gewenst, ten einde de meest geYaa~hJke plMtsen te
leren kennen en het meest geschikte verdedigingssystccm te knnnen kiezen.

Omtrent het tijdstip dat de dijkaanleg voorafging zijn weinig b~ll'Ouwbure historische
gegevens aanwezig. \001' zover de duinen geen natuurlijke bescherllllng boden lag het land
o n yoor de ilwloed van de zoo. Kop(lIls het punt te weten hOO"er het wat.er land,~-aa~s

d~rdl'Ong en de gronden ovel'8poelde is niets. ~piU\I.~ n\stge~egd : enkel d~ aanwezl~hcld
"11.11 het ,'oon beoosten Aa.rdenburg, bezuiden IJzondl]ke en BlCl'\'llet ~n "elder oost\\ aarls
in het Ambacht Boekhoute toont ons tuin da.t dit gebied "001' 13ï5 Illet rechtstreeks door

de \'.00 werd bespoeld. . '
Ofschoon zekere vondsten uit de Homeinse bezettlllg bcwomngssporen hebben acl.lter-

gelat.en, zijn geen bepaalde gege\'CI18 voorhanden. ~e eerste ~(~hrift.e1ijke bl'Olll~en dH:c de
geografische gesteldheid ,'an de pagtls Rodanensis u~ het bcgm v~m cl: sc eeu" ..sehetsen
dat.eren van 73ï. Het gaat hier namelijk O\'er schenkmgen aan de 8t.-1 letersabdlJ te Gent

dOOl' adellîjke lieden gedaan (I). . .
Met de komst Y[1Il de Noormannen wordt tijdelijk aan deze aehcllk~n~en oon emde

gesteld. In dC'le verwarde tijden eigende zich de graaflijkheid ,'ooi bezlt.tmgen \'an de
grote abdijen toe. Deze goederen werden later c,'enwel grotendeels aan hun "roegere

bezitters teruggeschonken (I). .
Vóór het jnar 1000 wordt het eiland Kadzand nog met gelloen~d...
Ll verband met de noegst.o dijknullieg zijn eveneens geen schrlfteltJke bronnen .l\al~

wezig, j~nkel de toponymie doet het bcstaan en-an vermoeden; namen zoals Tubmdle
(1025), Jsend,reke (1046) en later Cadezand (1111) doen ons aannemen dat reeds t~en
het einde vau de lOe eeuw, tel' beveiliging van het land t.egen het water, m~t z:eewerl1lgs
werken een aanvang werd gemaakt. Do overstromingen tekenden zich ~~n nu~der.omnlllg
rijk af dan in de noege l\liddelccuwen. Aalwa.nkelijk hadden de diJken llltshlltel~d een
defensief karakter; oorst later kwam men tot de bedoeling door hun aanleg land te wmnel.l.

In de Xle en "A ne eenw werd het dijkwezen door de graven van Vlaanderen krachtig
O"csteund en kwamen de waterschappen tot stamt, Deze organisatics droegen ~org \-oor de
:nnleg, het onderhoud yan en het toe\'Jeht over de dijken~ sluizen ~n afwatermgskannlell.

De mamstraat "all Brugge oefende er het oppertoezicht op Uit.
De aal~ de buitenzijde ,-an deze dijken liggende Mnslibbingen en schorren werden

(I) Liber t.mditiOllum dor abdij (941).
(") GYSSELL~G-Kooll. a. w. uni 53, 60, 63 en 92.

\'1111 lieverlede dool' nieuwe dijken omgc\'cl1 en zccwa./.u'h uitgebreid. DCZl' landulmwinllten
werden "polders" geheten (I).

Oe kustlijn heeft, zich alhier sedert de ~liddeleellwell teruggetrokken. Kad1.nnd
vormde mot zijn omgc\Ting een eiJand dat iets ,-erder noordwaarl" rei.kte dan de huidjge
klll'Jt. Dllarbo\'cn bevond zich nog het eiland ~Vlllpcn, dllt met het beoosten ervan gelegen
Koezand door de ,-lood is opgenomen. De winter 1:175/7fi bracht een ongcö,'cnanrdc ramp
toestand Ol-er het kustgebied en de St.-~~lisabclh\-Ioed ,-an 140-* veroor'Ulaktc een nog
Ilimmer gekende lUlldvernicling.

Vóór deze stOl'lnvlocdcn WI\.S de Vlaamse kustgtn,Jek, afgeJ'.ien vall de eilunden .Kad
zllnd, Zuidzande, WuJpen en Koezand een sluitend geheel (fi(J. :Wen 21). Denkelijk was
dit landsgedcclte omstreeks 1000 door een dijk lxn-eiligd. Een gedeelte ,-an deze zeewering
is ruime tijd bekend gebleven onder de Ilaalll "Ye,·endijk··. Aan rle buitenzijde ontstonden
nieuwe schorren die geleidelijk in poldel's wel'den omgcschapen.

'l'ijdens de 80-jarigc oorlog (± 1583) werden uitgebreide Oycl'Stromingen ,'el'wekt,
vccl omvangrijker nog dan de vroegere, nu echter niet ,'eroo17..'l.'lkt door stormgeweld,
maar moodwilliglllet strategische doeleinden. Op veleplnatsen \\'erden dijken doorgestoken.
eHorme stroomgeulen sloegen in het land. meestal daM, Wfiftl' eens kleine ltfwaterings
tochten liepen. Zo \'Ol'mde het Nieuwerhavenso Gat een doorbrAAk tussel1 Houte en Zwin:
het Coxydse Gat bnnmle zich oon weg da het Ambacht Aardenburg tot in het huidige
België en werd bij het zuid-oostelijk uiteinde ,.Haantjesgat·' genoemd. gen derde brrotc
bres werd zuid-wei:it nlll Sluis geslagen, het "Lapscheurse Gat" geheten, dl\t zich tot voor
bij :\1iddclburg in Vlaundercn ontplooide. \'all deze stroomgateIl uit dl'Ongen ta.l VIUl g-J'Otcrc
cn kJeincl'O krekcn het land in.

Door deze uitgebreide O\-erstromingen gingen tal \-an nooerl.ettingen "001' immer
teniet: Wevelswale, Boterlandc, Ter Piet, Ten Hamer, Hugendiel, Ozeillondskcrke (Oost
nll~nskel'ke), (Jaternesse, Slopeldammc, Coxyde of .Bllniardskel'kc, Nieuwerkerke of Cl'ocdc
Oost. ,\ndcre ingedoeidc phL..'ltscn werdcn hcropgericht, namelijk: Yzendijke, \\'Men-Iiel,
St.-Jan-in-ErcnlO. St.-~icolaa.s-in-'-acrne of Langaardcnburg (tegcnwoorclig '\'atcrland
Oudeman), Ste.-)brgriet of Hoeselare en Hannekenswervc (tegenwoordig Dl'aaibrug,
noordwest "lUl Aal'donburg).

In 1404 dus werd het land bewesten de Braakman erg door dijkbreuken getcister(l:
het water drong "er in de Oosh'lsamse polders door. Om dergelijke onheilen tegen te gaan
werd enkele jaren later de Crll-\'ejallsdijk opgeworpen en geleidelijk werden de ,'erlaren
gebieden herwonnen.

De opflakkering was "an kortstondige duur en op de gebrachte offers zomlen bittere
teleurstellingen ,-olgen. Het \'ernauwen en het verdiepen \'Il.Il de 'Yester-S('helde, ten
gC\'olge van de a.anhoudende inpolderingen, de weilüg ordentcljjke indijkingen, de nala
tigheid bij het onderhond van de dijken, de oorlogen die deze gewesten jnl'enlang berüCr
den, dit alles was oorzaak van een periode van inzinking, die echt.er 11\101' tijdons de regering
\'an keizer Karel ", "oor lange jaren, in een tijdperk van rust en economische opbloei zou
o\'ergaan. )Ict dijt werden de inpolderin~en opnieuw aan~en\t : het werk der oude abdijen

(') \rAIt:"KO.;:"IO (1\. w. L, p. 2311). Abhekinspoldel" 1218.dellkelijk benHOrtlcll Biervliet; 8errure,
1\. w. n" 5i en jl (1In, 11811/00)
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(') Archi("f St..Jansh08pilaal Brugge. Hekeningen nn 3i en :18.
(t) V"'--"WE PUTTE, CNJ1I. et O(ITt. d~ DIi/liB, u" 335 en 471). ln 1106 werd dezo gifL bovOIiItigd door

gmuf Boudcwijl\ LX (VA~Ot: PUTTI! en CAIITQS, OhNmiqll.e de 'l'er ~at. Codex dipi., nr 10. bi. 40).
(I) Archief St..JanahOllpitaaL Brugge, Charter C. 4U, n' 133.

WCl'cl door kapitaalkrachtige lieden beropgcnomcn en voortgezet, zodat in het midden \'ltll

do XVle oouw de Zeeuwse on de Belgische polders nagenoeg hun hedendaagse gedaante
hadden gekregen. Van 15ïO af, dit ten gevolge van de opvolgende oorlogen, veroverde de
zee andermaal het \"crloren gebied. Haar meesterschap o,or talrijke polders duurde tot
op het einde van de XVl'IIe ecuw. Onder het Frans Regime werden do zec<Ujkcll vorstel'kt
cn dez,e werken leidden tol:. 0011 benedigende uitkomst.

In 1808 wcrdon de Scheldepolders opnieuw het sla-chwffer vlm dijkbl"<lIlken en 0"01',

stromingen; het water hnndhaafde zich tot in 1833.
Sindsdien trad een gelukkige kentering in. De laatste resten VIUl het Zwin werden

ingepolderd en de Braakman begon sterk t.e ,'crlanden. Op het ,'el'dronken land '-lUl Ssnf
tinge kon men nieuwe polders indijken_

In "erband met de veenexploit.atie ell de ontwatering werden al noog in het gebied
,'un Aardcnburg kanalen aangelegd, namelijk: de :lloerwaterweg, de Vakelect en de
Ser JansJoot. Ook benoorden Sint·l:.aul'cins werden voen- ell afwateringskalH~lcnaangetrof
fen. De turf in de omgeving nUl Reklo afgcgra,-en werd via Aardenburg naar Brugge
onrgebraeht (I).

'l'en behoeve vall schoolH-aart en ontwatering wIlren hier' drie hoofdwa.tergangen
aanwezig.

De EckJose Watergang. [n 1188 schonk graaf Philips \'Ril de ElzllS aan de monniken
van Tcr Doest Z 0 van Rodenburg (Aardcnburg) een strook grond ter bn..'Cdte \'{Ul 10 roe
den, om cr eell weg en een wa.tergang Aan te leggen (!). Deze watergang was vrij zeker de
Oude Eeklose Watergang, (Lie in de XIJ [e ecuw )Ioen,-atergang of Pulsbrockse watergang
werd geheten.

De Moerwatergang \'indt men op de topografische kaart ± 1300 en wordt eerst
vermeld in 1287 (I).

In 1351 werd door Eeklo in de parochie St.-Lalll'einsgrond IUlngekocbt \'001' heL graven
van een kanaal dat een verbinding tot stand bracht meL de )roerwatergang, dje naar Aar
denbllrg ~ocrde cn o\-er gans zijn beloop ~::ekJ080 Watergang werd genoemd. Dit kanaal
mondt thana uit ill de Leopoldvaart en zijn verdere \'crbinding met Kederland is hiCl'{loor
opgehe\-en. rn 1374 werd deze waiel'gang tussen St.·Laureins en Aardenburg \'Crbl'ccd cn
nilbre<licpt; bij de uiivoel"ings\"{)()f8cbriften werd een breedte \'RD 24 roeden voorzicn.

De Ee. - De Ec verdeelde het ambacht A1.\rdenburg in twee waterschappen llewestCl'
CIl 8ooostel' I!:e. .Deze waterweg die Anrdenburg met het Zwin in "erbimLing stelde staat
eerst in L27!J onder deze benaming aangeschreven en had reeds in het begin "an de
XIUe ecuw behoefte aan verbetering. Aardenbllrg richtte zich di~nMngaandc lllet een
nr'toek tot dc graaf van Vla.anderell en \'el'krxg de nodige yel'gunning. Aan de mond \'IUI

de I~ bij Siepeldamme wcrd een sluis opgericht in vcn-anging "an een O\'crtoom of over
dracht die ook wel .,Zeedam·' werd genoemd.

De Lieve. - In de Xe ecuw had de Oont86 handel rtJcds een hoge vlucht genomen.
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Tot in de X1Uc eeuw ging het ['(.'ehtl~trccks verkoel' lIl~n (:ent en de Xoor<.izt.."C \'ia de
"burggravCJl stroom" o\'er BiervHet.

De bcscheiden doorvllartseetîe \'IUl deze kleine "Î\'icl' maakte het ongedaan langs
deze wcg het lluu'itieJ1l handels\'erkccr te verzekeren. De concurrerende invloed van
Brugge noopte do Oontcnuren ertoe een nieuwe vel'binditlgfl\\'eg lUet de zc(J op te sporen,
De keus wcrd op de 'Lieve gevestigd Cll mct de bC\"I\arlllllking Tan dit, ond nfwaterings
kanaal werd in I~31 een aanvang gemankt.

Tocn tussen Aardenburg en het Zwin ccn degelijke vNbillding tot stnnd was gekomen
koesterde Gent het inzicht aldaar een toegang tot de zee te verkrijgen, Het desbetreffend
octrooi werd in 1251 door gra.dl1 :Margarcta nHge\'aardigd, maar dc Gentenaren wijzig
den het tra.cé door het charter vastgelegd. Yan af Sint-Laureins werd de bedding naar
Damme toe gericht en Aardenburg op zij gelaten; in I:!G~ werden de werken voltooid.
Deze wijziging leidde tot een bron van rechtsgeschillen die nagenoeg o\-or een eeuw aan
liepen cu ging ))let zware kosten gepnard, dic gespanrd zouden gebleven zijn, had men het
oorspronkelijk tracé ge\'olgd,

SIJijts do \'el'ootcl'ingswerkcn in 1416/' ï en voom! in 141!) ujtge\-ocrd geraakte de
bedding ,'an de Lie\'o in staa.t van verwording en het voortdurend uunslibben van d(J
bedding van de Darngc ha\'engeul bl'acht de Gentenal'('11 ertoo naul' een andel'e V1UU'\\·eg nit
te zien.

De Scheldepolders in België (Oost-Vlaanderen en Antwerpen)

.\. OOST-YI~'A:"IH;RE~ (fig, 22, :?3, :?4 Ol 25)

Oe maritieme polders in Oost-\1annderen zijn ten getale \-an G-t en bestrijken een
oppcn'lakte \-an 21.;}19 hektaren, waaronder 12,9ï5 hektaren, langs de Schelde (Belf!isell
deel); 5.594 hektaren Illngs het Leopoldknnaal (1) en :?!l50 hcktaren, langs Holland, worden
ontwaterd.

Tot. dit polder-complex behorCll :
l\1"oCl'kerke-Noord-ovcr-dc-Licvo, g-root 2 hekta,rclI (1\8(\ hektarcn in \Vegt.- \ 'Inunderen),

ontwatert in het ko.nual VILIl Zelzatc.
J\locrkerke-Zuid-over-de-Lie,-e, groot 432 hektal'cn (UiilO hcktnl'en in West- Vlaan

deren), ontwatert Inngs het kanaal van Zelzate,
De Papcnpoldcr. Sil hektarcn op _Belgisch~ bodem en !iOI hektaren lil Xederland

(') \\'tUcringcn en I>ok!ers lozende in de 1..t"OllOld\·8art of k1U1881 van Zcl7~l(>.

\\-CIIt,naanderen : Eyensluis CIJ Grote He,rgtUUSvli<'t, Ha7.egrn8jXllder. ZoutellOlder. Godefroy ell
Burckl'lsjXllder. Gre\'ellill~, 's Heer .l3aiJcliu.sli(l('k. St..JobaIXllder, :UlIldege-JruJe pold('r. Stampersbocke,
Xoord·O\·cN::Ic·Lion". Zuid-o\'er-de-Lieve, Den Broek. HOlllbaute:w("I'\'e,

Û08t-'ilaandercn : PapelJpoldcr. ?iliddclburgllC polder, Beoo8terre<.!iIC polder. Xieuw Haantjes.
gatpolder. Oud Haallljesga.'1>oldcr, :\1argarethorH>lder, St.·Krui!lpolder. Housaclael'Cpolder. St.-Lievcnl'l·
polder, N ieuwo St.·J cron irnuspolder, Oude St ,.JerOll1mUSl>oldcr, I'it,·Jan -in .1::remolXllder, St,·J anspoldcl'
I3cntilhJI>older, OOOltpolder. Cocquitj>older. Mur'iapol<.!er, I~OHCicrenl>oIJer. Hcllepoldor, ChrislofTeI·
polder, Sto,-Annapoldol'. Ste..BlIl'bal'tlpoldol'. Ll\uroY-llenpoldûl'. St ,.J ol'lspoldcl" BI,tlndkrookpoldel".
Vijf HondeJ"(1 Gemeten ,'1} Smulle Gehuldon poldcl',l'llUl'lllpoldcl', l.ellllemalll.lpoldcl..St.-Andriesl>oldcJ..
B/lkkcl'Spolder, St,·Albel,t poldel', Rodepoldcl', St ,-JaIl8I>oldel'. N iCilsiu81>oIdcr, Ctlpellcl>oldel",
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Fig. :!4. IK- ~r{'llICJ() I'old(',"

(Zccuws·VJnandercn) ; afwatering in hel kallllal van Zclzale na..'ll' Heist, langsheen de
afvocrkanalen "an dc "Maldegemse polder.

De l\liddelburgsc Pold(ll', 148 hcklal'Cll in België, 52 hektl\l'en in Nederland; rocht.
~tl'Ccksc afwatering in het ktHHW.l \'i\ll Zelzate.

De Bcoostcl'ccdse Polder, ingedijkt in 1672, bcsldjkt ·1!H! hektaren op Belgische
bodem; nfwatering in het knnna[ \'tln Zclzatc en langs het Hollands gedl.'<lllo nUl deze
polder.

De Nieuwe Haantjesgatpoldct·, 89 hcktilr'cn, ontwatert in het kanaal van Zelzate.
lnngshccn de .Beoosterccdso polder.

De oude Haantjesgatpolder, ïiJ hekt/nen: ontwatert in het kanaal "all Zcizalc,
langsheen de waterlopen \'all de St.-Janspoldcr.

De i\largarethapolder. I~ hcktnren, heringedijkt in J (j3~ : ontwatert in het kanaal "fill

Zel7.ate.
Do St.-KruispoJder, SJ) hektarcll : olltwute..t, in het kanaal "an Zelzate.
De H.ou.ssclaerepolder, I(j.,l hcktarcn ; ontwatert in het kanaal "all Zclzate.
De St.-l.ic,"cnspoldcr, ::!SG hcktaren : Olll\nl.tert in het kanaal "an Zclzatc.
De Kieuwe St.-.Jeronimuspolder. :W8 hektnren : ontwatert in het kana.'\1 "all Zclzatc,
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1834 gedaan, wcnlen de overblijfselen van deze sluis op :_1 m 00 beneden het.. maai\'eld
aangetroffen.

10. De sluis van Siependauune.
11. De sluis van Coxyde.
Beide sluizen, een halve mijl van elkaar gelegen, momlden uit in het. Zwin. beoosten

~llIis, nabij de uitwatering van het kll.nanl van Oostburg.
De sluis van Slepcnda.mll\e ontw!l.tcrde in de Ede (l). De \"ereniging van de nigenanrs,

wier gronden door de Ede wonlen ontwaterd, draagt heden nog de naam \'all watering van
Slependamme.

De slujs \'an Coxyde verwerkte de o\-ert.olJige waters van Sillt-Laureins en Eeklo.
De Eeklose watergang volgt heden nog nagenoeg zijn vroeger beloop, maar in I(j()0 werd
door do Hollanders het water \'an de Ede langs een nieuw kanaal in de vcstinggraehten
\'an Sluis afgcn>erd (t).

12. De sluis van Sinte-l1argriet, gelegen nabij de gemeente \"an dezelfde naam.
De uitwatering vond plaats in het kanaal van Oostburg en ,'er...ekerde de ontwatering van
\'erscheidene polders, dio samen meel' dan :1.000 hektaren bestrekell.

13. De haven nl.ll WntelTliet uitgevende op de Braakman.
14. De haven ,"all Boekhoute, onze grootste uitwatering in de "Braakman.
15. De Zwarte Sluis. die bewesten Philippine het overtollige water in de Uraakman

uitstortte.
I<i. De sluis \'an het Sus-van-Gent. Dez.e sJuis was niet als twcedCt'angs sluis tc

beschouwen, z.ol\ls het later met de Ameliasluis het geval was: haar lozing "oml recht
streeks plaats in de Brnakmall.

-Deze zestien sluizen ell uitwaterill!:,tSlllonden, aldus tussen Blankenberge en het
f:ia.s-van-Gent. vcrs})l'eid, \·el-I.ekct'den op afdoende wijze de droog- en gezondmaking van
van de achterliggende poldergronclen.

De inschikkelijke Oostcnrijk8C regering liet de tlol.landers toe, beoosten de Uraakman,
hun militaire doeleinden te \'en,·ezenJijkell. Zo bedijkten ze in 1i8ï de grote CaniS"lict
kreek, zuid-west het SaIH·an-Gcnt. Tn "erband hiermede wierpen ze in het kanaal ,'an
het Sas-van-Gent een (Ujk op; in deze dijk bouwden ze een sluis Illet het doel het wate!",
dat langsheen de sluis van Wll.Chtebeke en de ..Langelcde" in deCanis\·lietkreek afstroomde,
te beheersen.

Onder "oorwendsel de schorren '"all )Joerspuye droog te maken, doch met het wer
kelijk inzicht kunstmatige inundaties t.e stellen, bouwden dc Hollanders in lï(ji een sluis
in de kreek van Axel. Op die wijze bevestigden ze hUil meesterschap over de ontwntering
van het Land van Waas, dllt \'OOl'heen in gemeenschap stond met (Je !..-reek of met het
"erlengde nUl het kanaal VIUl Axel door middel van de Hode Sluis.

.;.\1 dezo versperringswerken, die in (Je kanalen van het Sas-YIUl-Gent, '"an Axel ell
van Hulst waren aangebracht.. verzwakten in mime mate de I:lt.roo11lsterkte. vroeger door
do toevoor van aanzienlijke watermassa '8 in de Braakman opgewekt.

(I) Een oorkonde dJ. 14 april 1350, uÎt hel gt.-mt.'cllle arehief "tul Brugge (Perkalnentenboek 11' 6.
hl. 162), dmagt ll'll'lding nl.n do Ede.

(I) Protocolo do lil .Toillt<' de>! Te.r~ contll@Ii'CS t'l des Limii~. l ï93. Hnndsehrift de regering
locbehorendo.
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De Oude St.-Jcronimllspoldcr, 606 hcktarcn : ontwatert in het kanaal vall Zclzatc.
De Kmkcclpolder, op ]~elgisch grondgebied 14 hoktal'cn : ontwatert in hot kanaa,l vall

de \Vielingen.
De St.-Jnn-in-Eremopolder, 105 hektarcn; ontwatert in het kanaal van Zclz9.te.
De St.-Jnnspolder, 207 heL.'iaren ; ontwatert in het kaua9.1 van Zclza.te.
De Dcntillepoldcr, 249 hel..1:aren; ontwatert in de Capryckse waterloop en in het

kanaal van Zclzate.
De Oostpolder, 120 hektareIl ; ontwatert in het kanaal "an Zclzate.
De Cocquitpolder, IJ::! hel..1:aren; ontwatert in het kanaal van Zelzat.e, Ia.ngsboon dc

:Fosciel'cu-, Helle- en Christoffel polders.
Do Utll'iapolder, 157 hektaren ; ontwatert rechtstreeks in hot kanaal van Zelzale.
Do F08ciorenpoldcr, 52 hektnrcn ; ontwa.tert in het kanan[ van Zelzll.to, langsheen de

Hellc- en do Christoffelpolders.
Do HeUepolder, 56 hektarcn; ontwatert doorheen de Christoffelpolder in het kanaal

van Zelza.te.
De Christoffclpoldcr, 400 hektaren ; ontwatert rechtstreeks in het kanaal va.n Zelzate,

langs de Christoffelwatergang en de Kapitalendamwatergallg.
De Ste.-Annapolder, 126 hektnren ; ontwatert, doorheen do Christoffelpolder, in het

kanaal vnn Zelzate.
De Kleine Jonkvl'Otlwpolder, 100 hoktaren ; ontwatert in Holland, langs het kanaal

van de Wielingen.
De Oudemanspoldot', 361 hoktnren; ontwatert in Holland, langs het ka.naal van de

WieHngen.
Do Ste.-Barbarapolder, 247 hektaren ; ontwatert "ia. de waterlopen ,'an do Laureynen

polder.
De LaurcYllenpolder, 61;') hektarcn ; ontwatert in het kanaal nm Zelzate.
Do St..Jorispolder, 303 hektarcn : ontwatert in het kanaal van Zelzate, langsheen de

Laureynenpolder.
De KJeine Boompolder, Hl bektaren cp Belgische bodem en 206 hektarcn op Nedel'

lands grondgebied; ontwatert in Holland, langs het kanaal van do Wielingen. Ingedijkt
in 1672.

Do Brandkrcekpoldor, op .Belgische bodem 122 hektarcn, op Nederlands grondgebied
105 heb.1:arcn; ontwatert langs het kanaal '{"au de Wielingen in HolJand en in het kanaal
"all Zelzate.

De Capellepolder, 2;');') hcb.1:aren ; ontwatert deels langs de Zwarteslu.iswatergang en
in het kanaal van Ze17.atc.

De Rodepolder, 1iS hektaren ; ontwatert langsheen de RodelM)lderwt\,t.ergang, in de
waterlopen van de Ct\,pcllcpolder on van de St.-Janspolder en verdor in het kanaal van
Zelzak

De St,-Janspoldcr (Bookhoute), l28 hektaroll; ontwatert, doorheen do Laureynen
polder, in het kanaal Vlm Zelzt"\'te.

De ~icasillspolder, 210 heklarCll : ontwatert, doorheen de .La.lll'Cynenpoldcr in het.
kanaal van Zelzate.

De St .-Albertpoldcr (Belgisch grondgebied), Vijfhonderd gemeten en SmalJc Gelanden,
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l?lassendale. In 1622 ·werd haar bedding uitgediept en \Tcrbreod, mot de bodoeling er oon
scheepvaartkanaal van te maken, zulks, met het oog op het toon roods in het vooruit
zicht gestolde verdrag van Münster, dat het afsluiten van de Schelde, van het Zwin en
Vfm het Sas-van-Gont tot een voldongen foit zou maken. Dit nieuw kanaal, ,,00810ndso
vaart" geheten, ten gevolge van dc hoge waUlrstand dio cr als vaarpoil moest aangehouden
worden, beantwoordde niet aan de eÎsen door de scheepvaart gesteld. Dit kanaal had
trouwens c,'oneens le \"oor7ien in de ontwatering van de aangrenzende gebieden 011 er
trad, bij de 8chuttings\'errichlillgeu "lUl bet sas 81ykcIls, zulkda.nig lekverlies op. dat bij
gemis aan eell hogere watcL'\'OOrrMd, enkel een ontoer-eikende diepgang tot stand kon
gebracht worden.

Om dit eu '-cl tegen te gaan werd aan de sluis ,-an Blankenberge, totnogtoe uit<Jlui
teml voor ontwateringsdoeleinden aangewend, de rol toebedeeld de bevoorrading van het
kanaal13rugge-Oostcnde te verzekeren. Hiertoe werd in 1624 de sluis "De Spcyc" aan het
boveneinde van de Blankenbergse"Mrt opgericht (I).

Omstreeks 1626 werd tot de sloping ,-an de sluis "an Blankenberge o\'ergegaan onder
het ,-oon\"cndsel dat deze sluis geen nut moor kon opleveren (!). Het slechicn ermn berok
kende de cultuurtoestand van de omliggende poldergronden een n.iet. te overziene schade.

2. De "Eycnsluis" in rechtstreekse verbinding met de zoo, gelegen te Heist omtrent
de plaats waar thans de kanalen van Zelzate en nUl Sehipdonk uitmonden. Deze sluis
diende tot uitwatering van het kanaal van Lissewcgc.

3. De Isabellasluis aan do oeVCI' "an het Zwin, nabij de plaats WMr in 1786 dool'
J'o"ef II de sluis van het Ra,zegrl.\S gebouwd werd (3).

4. De sluis van St,-Donatiusfort in 1605 opgericht (4).

5. Het tegenkanaal langs de rechteroe,'er van de oude vaart Brugge-Sluis, dat Ol) de
oude kaarten onder de naam "Zoutevnnrt" voorkomt, ~tond in rechtstreekse gemeen~chap

met het Zwin. Eerst later, na het vCl'drag 7llll Münster, werd deze vcrbinding dool' do sluis
van het Paswater opgehe\Ten.

6. De sluis "an het rechteroevergebied nln de Lieve.
7. De sluis van het lin.kerocvergebied \"an de Lieve.

Deze laat-ste twee sluizen stonden recht-strooks met het Zwin in verbinding.

8. ])e sluis ,'all St.-Job, met een fort 'Tau dezelfde naam, uitge,'ende op een bijrivier
nm het Zwin, ,.LaI)Schcursegat" geheten, die tot aan de ,-csti..llgmuren van ~[jddelburg

in Vlaanderen reikte. Het St.-Jobsfort werd buiten dienst gesteld en in 1736 werd dichter
het ulpscheursegat de Blauwe Sluis gebouwd.

9. De sluis "an de Maldegemse polder, die evenoons in het L8))Scheursegat uitmondt
nan de gren che.iding "an de gemeenten l.apscheure en lIiddelburg. Bij opgra\'i.ngen in

(I) n.oBY.IIT ó DOX:-'OGHUt;. OQMÎdérutiQ/Uj 8ltr In pécJlf} Iwtioll(lUJ à llhmkenbugh4'>. Bru~>e, bij
Viln Pmcl, 1780.

(") TijdeJUl opgravingen in 1816 ter plaatlJe gedaan werden twee plUltdcuren \'811 deze sluis ontdekt
en onder do goll8halren gouden. zih'eren {OII kope~n muntstukken. dmjlende dc beeltenis WIR Philips n
f"11 het jno.rtal 1553.

(") OhrQllycke (.'tm Vltumderen.
(') Protocolo de In Joiuw dOil Tcrt'('ót COllt'-"ltÓ08 ct des Limitea, 1793. Haml8chrift do regering

lOóbchorcudc.
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De Verenigde Polders van hel Land van Waas

,. De Verenigde 'YlISC Polders Ollwnltcn : Kallo, Oude _\rcnberg, Saaftingen, Konill$!'"
Klcldrceht. Rode :UO<'r, :;;illt·(:iIlisbrock, :;;alil'gem. Bc\"Nl'II. \'rl\8elle, \'errcbroek en Turf
banken,

Xaar al.lllleiding "an de brebrekkigc ontwatcrillj:! "an deze polders wcrd bij K, B. van
28 illAArt ISi2 tot hun grocporillg o'·ergcga..'lli.

Sinds de indijking VIUI de polders zijn de getijstl'OIllCIl in deze streek in hoo~tc toc
genomen, met het g-c,"oJg- dat de dijken gaandcweg zijn moNcn \"erhoogd en vCI~terkl

'I·ol'den.

:no
:3.1')36
3.:100

41i

~A51 ha

:!O ha
414 ha

11.017 ha

~amen :

Hamen

Buiten de poldelll liggende ~ollden

'"an Z - 1,00 tot Z + 2,00
\"an Z + 2,00 tot Z + :3,00
\'an Z -+ 3.00 tol 7. + UlO

Het is verder ook een 0Jlvullend feit dat hel., lJodem]>cil van de ]>older.l:l hoger ligt.
lHliIr.~el~t1g deze later wen!<lll ingedijkt. De He\'crcllpoldcl' e11 de KaJlopoldel', ondel's(.hei
delllJJk 11,1. 1412 e~l 1450 ingedijkt, zouden dus OOI'.'11ll"onkclijk op hetzelfdo peil moetcn
gelegen zIJn. De l\.atlopoldel' wertl cchtel' telug onder water gezet en eerst in [64-0 opnieuw
drooggelegd. Thans verhcft zieh de bodcm aldaal' ol' %+ 1,00:' + 2,00, terwijl een groot
~1cc:J van do BC\-erell]>older beneden Z + 1.00 gelegen is. CcduNmde deze twcchonderd
Jarige o"erstroming is dus CCII nij aanzienJijke kleinC<.ll"'tetting ingetreden,

De s.~CC(ls toenemende stijging \'all het getij had nict Illlééll !lIs noodzakelijk ge,"olg
dat de dlJke~l lll~lCU ,'crsterkt en ,-crhoogd worden, maar had ook haar terugslag op
do ontwatermgsmlddclen "an de polders, Xieuwe sluizen moesten bijgebouwd om de
af\'()Cr naar. wens te kunnen regelen. %0 word<'n in de poideN! lle\'<'11 clkaar ligg-ende sluiz<'n
van "ersC'hillcnde datums aangetroffen.

De ,-crcltigde polders ,-an het rAnd '"an \\'aas bestrijken con gcz.'l.mcnlijkc opper-
,-lakte nlll 7,652 hcktarcn, ~aaftjn!tcpolder groot :!~() hll _ niet inbegrepen.

Het stroomgebied '"an de _'Iel kader beslaat W.ÛOO hektarcn: hieruit "olrrt, dat
S.Û:1S hektarcn buiten de polden'! ~ele~en e"el1rellS hun o,'ertoltil!c watel'lanl!S de S;helde
8ltllzen moeten afnlCren.

Xatlr de hoogte-clll"'Cll nttl de .I:Itafka~\rten kent de bodemhooJ{tc nlll de polden'! "01-
gendo ufwisscling :

Lager dan Z + [,(JO

Van Z + 1,00 tot Z + ~,OO

Van Z + 2,00 tot 7. + ;~,OO

Bo\"Cn Z + 3,00

Sinds in 1827 het kanaal van Terneuzen, het Axelse gat en het kanlL81 ,"all het Sas
,-an-Gent van de Braakman heeft afgesneden, werd de ycrlandillj! "llll deze oude zccarm
fel in de hand gewerkt. Door het aanleggen ,"an al deze waterkerende werken zijn de Hol
landers erin gcslnagd de eertijds "ije en ongebreidelde walemf,'ocr \~an de Zuidelijke
Xoderlandcn naar eigen goeddunken to beteugelen. Ze hebben o"or Vlaa.nderen hun
suzereinc macht laten gelden. Twee eeuwen Itmg gingen onze pro\'incics onder dit onterend
en onderdrukkend regime gebukt. "Eerst na het intreden nUl onze onafhallkclijkheid
werd lIitgC~.dCIl naar middelen om aan deze ondmaglijke toestand een einde te slellon
en werd Cl' gcsü'ccfd !laaT het; scheppen ,'lUl een nieuw wntcncgimc. r!o.t MlO de Belgische
poldergronden een onafhankelijke ontwatering 1.011 ,-et"wkel'en.

Vanaf 18H koesterde de Belgische l"Cgering het inzicht op (ligCll lJodolll cen kanaal
aan ttl leggen dat het p<llderwater in zoo zou afvoeren.

Het gravcn van bet kanaal 'TRn Zeizate kwam op hct vool'plan Cll werd als een drin
gende noodzakclijkhcid beschouwd, ten aanzien van de vlugge ontwatering \'an do uit
gestl'Ckte gebieden, gelegen tussen de kannlCIl vnn Terneu7..cn, vnn Gent op Brugge en van

Blankenberge.
Xiet alléén kwamen hierbij eoonomisC'he belangen op de \-oorgtOnd, Jllaar ook ,"an

militair standpunt uit lieten zich niet tz ,-crsmaden ,"oordelen gelden.

.\ldu8 betekende de aanleg vall het kanaal de gehele ,-el'dclging van het \'crdedîgings
stelsel waar dc Hollanders immer prijs hadden op gesteld, ,-erdcdigingsstelsel dat hun de
mogelijkh{lid schonk met een minilllulll ,-an strijdkrachten hun ,-eilighcid door het watcr

te verI..ckeren.
Tijdens de krijgsn·rrichtingen mil IM30 konden ze hUil legercffeetief op 6.000 mail

terugbrengen, terwijl "all Belgische zijde een ,-alle legerafdeling van 12,000 toL 15,000 man
diende gemobiliseerd. "De \'eilige dekking aehtcr het watcr Im"crtlc de Hollanders "erdcI'
het n>ordecl dl.\t zo plotse aflcidingsannvallen konden ondernclUcn cn oll\-crwachte over
vallen tot (letl goed einde konden bl'Cngcn. Door het slaan W\ll hl'Cl;Scn in de kanaaldijken,
kon nu heL o\'el'î!tromingswatel' vall de dool' de Hollanders overspoelde polders gemak
kelijk nfgcLapL \\'orden, e\'cnala dit I'olldolll IHltl versterkte piaatscil . .De kunstmatige
inundatic8 kom\etl op deze wijze onschadelijk gemaakt wonlen en het land kali voor de
troepenbewegingen steeds opell blij\fcn. Het gra.\'en "an het kalUH\1 maakt het vCl'der
mogelijk door het opnlngen van het water uit de l~e, de T..ie,"c, de )<~eklose watergang elL
het kanaal Brugge-Sluis, heel Zeeland tussen het Sas-van-Oent Cil Sluis van zoet water tt'
berm·en. O"erigcils tn:ft men in dC1.~ gewesten aan de zee ontwOl"Stcld heel zeldel) goed
bronwater !tall. Bijna o"eral is het grondwater in deze streken in zekere ma.te be7.oedeld (I).

_-\1 deze beschouwingen sterkten de o"crtuiging dat VIUl politiek st!llldpllllt uit, het
kanaal van Zelzato L'en bij uitstek nationale rol te ,-ernl!len had: ook trof de wetge"cnde
macht al dIldelijk het besluit olwcrwijld te doen O\"ergaan tot het gnwell van dit, 'Zo VOOI'
de landbouw als voor 's Land'i ven:lcdi:tinA" nuttig uitwateringska'Ull11.

(') Algo:'Ul('o'lI blokl'n.1 \"{~rachjjn~1 in d.' Xell"rlun.Il'1l i:! .I'lt ti;:> v"r-ûlting, .Il' Yl't"/;Ollting of dl'
\'l'rbrllkking "lUl hel grondwater. uldilar {'('tl .Il'r IINt'li~t(' problellwll \'UII \1 f\tenltMt kundigt", cuhnur
lre!lnischC' ('11 hygiënische aard duar><t<'h,

(:ans het stroomgebied ,-an de ;\lelkader loost in de Schelde door middel '-an dri{'
liluizen. Het is in drie afzondcrlijke stroomgebieden te onderscheiden, wier afwatering".
ter phlat8 .,Den Beer" ~ehetell. SlllllCIWloeit. Een d(""l.er fltl'OOm~cbieden splitst zi('h in
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werkelijkheid nog in twee dolen, zodat het hele stroomgebied in vier waterbekkens in te
delen valt, namelijk:

J. Waterbekken van Kallo (noordwestelijk gedeelte).
Dit bekken dat zich tot St.·Niklaas uitstrekt, heeft een opper"lakte van 8.680 ha ;

ongeveer 3.300 ha. liggen buiten do poldergrenzen.
2. Waterkom van Beveren, met oon oppervlakte van 1.550 ha, waarvan zich ongeveer

450 ha buiten de polders bevinden.
3. Watcl'kolU vall de hogo landen, groot 4.650 ha, strekt zich uit tot St.-Niklaas en

H1k'\sdonk. Deze hoge la.nden ontwntcl"C1l door middel van de Vrascnc waterloop dio vanaf
"Vliegeustal" ingedijkt is en zich uitstort in do Mclka.der, tel' plnats "Don Beer".

4. Waterkom van Vraseno, waarbij Hoog Verrebl"oek is vervat, met een oppervlakte
van 2.020 ha WMrvan 558 ha· buiten de polderfl liggen.

Al deze kommen lozen in de Schelde door mjddcl VStIl drie sluizen met volgende
karakteristieken :

Het gebied, groot 6.840 hektaren, is in 13 polders onden-en:lceld, als ,-olgt :
De Vijdt· of Haegemanspolder, op :Belgisehe bodem 40 hektaren.
De Nieuwe Zuidpolder, op Belgische bodem 13 hektaren, op Kederlands grondgebied

no hektaren ; ontwt\tert langs de Vijdt- of Raegemallspolder in de Schelde (in Bolland).
De Kaboljauw· of Nieuw Noordlandpolder, op Belgische bodem 150 hektaren ; ont

watert langs de Zuidp01der en langs do Vijdt- of Haegemanapoidci' in de Schelde (in
HoJland).

De Nieuwe Noordlandpolder, groot I·W hektaren ontwatert langs de afvoerkanalen
,·all de Zuidlnnd- en van de Vijdt- of Hacgemanspolder in de Schelde (in Holland).

De Oude Noordlandpolder, groot 302 hektaren, ontwatert in de Schelde via de
polders van Znndvlict en Berendrecht.

De Kieuwlandpolder, 165 hcktarcn, ont.watert in de Schelde.
De Polder van Zandvliet, 245 hcktarcn, ontwatert in de Scbelde.
De Polder van Berendrecht, 200 hektarcn, ontwatert in do Schelde.
De Polder Lillo, 2517 hektaren, ont.watert in de Schelde.
De Polder Oordam, 1.050 bektarcn, ontwatert in de Schelde.
De Polder Ettenhoyen, 550 hc.ktaren, ontwatert langs de St.-Jakobsputten in de

Schelde.
De Polder Ooroeren, 747 hektaren, ontwa.tert in de chelde.
De Polder Muisbroek, 730 hektaren, ontwatert langsheen de Vuil· on S~hoon Schijn

in de Schelde.

Slum

St.-Paulu8
St.-Pictcr
Xieuweeluill

Bodempeil Aantal Roogte koke.rs
opwaarts kokcl"8 opwaarts

Z + 0,45 2 :!m 63
Z + 0,63 2 2m 44
Z + 0,29 3 :!m 66

R PROVI~CU~ .:\!'TWERPE!' (fig. 2ï)
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De Scheldepolders in Tederland (West en Oost-Zeeuws- Vlaanderen)

ln de -Middeloouwen behoorde hel westelijk deel "l\11 Zeeuws-Vlaanderen tot het
Vrije VIUl Brugge, terwijl het oostelijk deel "lUl de Viel' Amba{Ohten (Axel, Hull5lt, l3oekhollte
cn Assellcde) dl.'CJ Uit.Il11lllkte. Jn West Zoollws-\ïnt\ndeI'CIl bm-oncien z.ich do eilanden
Ka<!7.lllld, WuJpcn en Grocde. Een groot aantal banken en schorren lagell aan beide zijden
van het Zwin. Bezuiden deze eilanden. doch op het vasteland, was Aardenburg gelegen.
Bien-lict vormde een eiland. ~llIifl lag aan de samclwloeiing ,-all het Zwin en een 006t
waltl'ts gerichte WUII'WCg. latei' do PussagcuJe gehotcll. In OOflt Zeeuws-Vlaanderen waI'Cn

Hulst OH Axcllllct de zoo verbonden_ In dc xn]e en dc XIVll eeuw werden tall'ijke gebie
den ingedijkt, maar dool' stormvloeden ging ook "oeI gewollllen Ia.nd weer verlOl"Cn.

Door de wl\h~n'loed ,'an 1440, waarbij de d0l'l>01l Huigenduis,Steekel'k, Herting<'ll,
Peerboom, .Moerkerk en Xt.-Janskapcl ,-crzwolgen werden, is de Hraakman ontataan,

Eerst tegen het eindc ,-all do XP- l"ClIW werden kraehti~o pogingen aan~ew('nd om dl'
n~r1oren gebieden terug te ,rinncn.

Hond het einde der X"Te ecnw woedde hier do strijd tllflscn d{1 Htaatse en de konink
lijko legers.

'I'\l88Cn 1570 en 1600 werden uI deze landen, beha.l ve deze iJl de onmiddellijke olllge"ing"
dcr gteden, door opzettelijke (lijk,-crwoestinb'Cu, ZO door de Sr.a.njaa.rden als op last ,-all
de prins, onder water gcz.et. Eerst tijdens het TwaulfjarigBcshlUl (l60Q-I6~I)werden de
bedijkingen opnieuw aangevat en nog ,-661' J648 was het grootste gedeelte van wat 00118
bedijkt was, opnieuw drooggelep;d. Deze toestand bleef lange jaren gehandhaafd, IUaar in
I~08 liep tijdens een ZWIll'e StOl'1l1 t..'Cn aanzienlijk poldergebied 1llldellnaal ondel' water.

Over het. ft/gemoen lozen deze polders ill Zccuws-nllunderen lungs natuurlijke weg,
m. a. w. zonder Ocmaling, door uitwateringssluizen op het buitenwater_ Do-Le slIntiemethodc
len>rde c,-enwel in het noord-oostelijk deel "a.n Wesl Zceuws·\Ylaandcron wegens ,'erzan
ding V8n de sllatiegeul "an de zees.luis '-1\11 de Elisabethpolder moeilijkheden op_ zQ(lnt
a.ldaar, met hel oog op de lanclbonwbelnngen, kunstmatige lozing nodig bleek.

Verschil/ende polderbemalingen werden hiel' to lande I'ceds \"001' 1!J40 !\i~ngell'offcn,

namelijk in het wllterschup van do uitwntel'Îllg vall clo polders to Biel'\'liet en de Beukels
polder (2365 hl\, gesticht in 19~5), in de 13rugse\'lUlrtpolder te Oostburg (Si ha., gesticht in
1928), in het waterschap Kadzand (3i35 ha, gesticht in 1Q30), in de polders Stoppeldijk
rum annoxis, Hellegat, \\ïJJem liJ en Eendrngt (6368 ha., gesticht in ]!}2ï), in het waler
schap '-oor do uitwatcring "Ril dc ,-erenigde polders ,-all de Sluis-tcgell-de-lll~gdalel1tl

polder, llamelijk ,-all de polders of watel'S('happen Crote- en Kleine ZuiddieJ>O, Grote
,Jonkvrouw-benoorden, l\ll~gdulet1a (Biel'vliet), Ol'llnjo (~cdooltelijk), Hh'-Annu, 7.fl,('hftl'il~fi

(Ie gedoelte), (fj!)OO ha, ,l.!esticht in 1936).

De hiel'l1l\ opgesomde polders en wntcl'8chappel\ ten getale "l\ll 14:1 be8trijken een
oppel'vlnkte van 25.880 hektaren U:l34 on BlMll onder het beheer van .. Het Vdje VILll ~lllifi",

,,-aar"j\l1 do zetel te Oostburg gevestigd is.
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Annex of KJcinc HenriclIspoldcr (1660) 14 ha 8552; Austerlitzpoldcr (1807) sn ha

8460; Brugacvaul'Lpoldel' (lG84) 8ûlm 5735; Crancpolde.., ;iO hn. :1222; Generale Pdns
Willempoldcr, Olll\'l\t de polders: Cathalijne (laï7) 159 ha, DierkeIlsteen (1650) 268 ha,
Generale Prins Willcm (:?e god.) (1651) 1074 ha, Nieuwc\"cld, 78 ha, Ollde Passagcule.
:tW ha, f-it.-Philips, !J9 ha, Vrije, 104 ha, Vijfhondcrd-in-Beoosten-Eede, 195 ha, samen
:t I!)i ha ; Gouden Polder, 62 ha 8G02 ; Waterschap Groot-en-Klein Haanande, omvat do
polders: Elisabcth (16:W) 8.') ha, Gistolt~re, 48 ha, Gole, 23 ha, Heeron (16[6) ï4 ha,
H:endrik-Vccrsche-of-Versche, !) ha.. Klein Baa"'l.ande (1610) 80 ha, Noordwesthock-cn
Buizen, u:? ha, Parasijs, !J ha, Rode, !J ha. SchallegaJle, 5 ha, 8teencn, 67 ha, '"oise, 12 ha,
Zllidkcrke, 9 ha., Znîdoosthoek, 5(; ha, Zuidwesthoek, 39 ha, samen 667 ha; Grote Henri
cllspol(]el' (IG 15) 405 ha 412:l ; ,Tong Banl'zllm!e, 104- hll. 9552 ; Kleine CorncJia (I GiG) U lul, ;
~\IantCIHl (1n17) 5 ha UOOO: i\Iauritz (IGI4) 53~ ha 1090; Nieuwo Haven (Ii4~) 13i ha:
Oranje-Diercntijd, omval. de polders: Orallje-Benoorden-I.hendijke (1619) i91 ha,
I)iercntijd, :W ha, samen 81 i ha: Oude H&\-en-Qf-Zoetwater, I i ha !J239: Parochie,
12 ha !J239; Betranehemcnt (zie hieronder) \'. :'IJ.: Snonek-Hurgonje, 3·' ha· !l24!l :
StaJllpcrshock (Iû:~:j) 43 ha 0200; Veerhoek (1633) 124- ha 0724; Zacharias (Ie gedeelte)
(1 i40) 228 ha. : Za('!larias (2e gedoclte) (17i4) 1'IKI.m 4040 : \Vaterschap Cadzand. omnt de
polders: 1\ntwerpen (1506) 168 ha, .Bewesten-ter-Hofstede (1541) :l3 ha, Capelle (1522)
84 ha, Christoffel, :1 ha, Eiken (l54i) 82 ha, Gars-cn-Crubcke (l50G) 24 ha, Grote Binde
ling, 1)2 ha, Grote Loodijk (1556) 103 ha, Kasteel (1740) 20 ha, Kleine Bladeling, 25 ha,
Lijsbette (155G) 4Hha, )Icttenije (I GOi) 78 ha, Ollde1t~ndse (1553) DOli ha, Betranchemcnt,
45 ha, St.-Jans (1502) 244 ha, St.-Joris (I (13) 80 ha,Strijdersgnt (1506) :!:!2 ha, Vierhonderd
(1500) 184 ha, 'ïerhonderd-Beoosten-Terhofstcde (16 Ii) 195 ha, Zuidzande (161 i) 521 ha,
samen 3158 ha; Waterschap Groede-cn·Baansl, omvat do polders: Baanst (1510) 59 ha,
Bloks (HiI3) 53 ha, Clctens (WI3) 18 ha, Gcrard-de-:\Ioor (Hil:3) 132 ha, Isen (1613) 23 ha,
Kloine (161:3) 44 ha, l'\ieuwe Gl'oodse-of-Oude Yve (1û1:J) iiihll., Oude (1613) 95 ha,
Oude Groedse (1613) 4,jS ha, Proost (lGI:l) liG ha, 's Gra,-ell (1613) 95 ha, Stoute-of
Zoute (1613) 13-1 ha, 'rbuin (!H13) ti ha, AArnen 20iO ha; Grote Cornelia (1649) 54 ha -1-826:
Waterschap Grote Ste,-Anna-en :\'ieuwe Ho,-en, omnlt de polders: Grote Ste-Anna (161!J)
101 ha, Nietl\\"choven (16D 1) R7 ha, samCl1 188 lul, ; Herdijkte Zwade (1822) 23 ha : ICievitte
2:Î ha : Kleine Loodijk (1 iOO) 11 lUl: Kleine SLc-Anna (16-1-0) :}I ha 8555 : fAmpzins (1601)
12 ba; :'Ilagdalena (Sc:hoondijke) (li75) i:~ ha i04G: '-lUl der Lingcns (IG34) 39 ha i362:
"ersche (reeds vermeld) ,', jJ,: Willem-Lcopold (:\'OOerl. ged.) (1873) 133 ha 7621 :
Amclia (1639) :172 h(l.4380; _-\ngelinn (1847) 241i ha 5i!);}: Beukcls (1804) 30:! ha 1050:
Hril-of-Bl'iels, ii ha: Clnl'l\. (1614) i:!6 ha; Eilalld-cn-Bralldkreekwaterschap, omvat de
polders: Brandkreck (Kede,'I, ged.) (Iiin) 105 ha, Jc,'onimus (Ii 11) lVi ha, Kleine Oude
mans (lil I) Ilihn. Krakeel (KOOcrl. geeL) 14ha 1711, Kruis (lil I) 2iha, )largericte
(Iill) ä4ha,Oude Pa88agcule (l:j23) 103 ha, St.-Joris (lil I) !l5 ha, Sl.-Lie,·cns (1711)
121 ha, "rije (lil I) iO ha, samen !/03 ha lill ; I~lis!\bethpoldcr (Biervliet) (l8M) 2i8lm
Mi3:! ; Cecrtl'llida (lfl3R) II:! ha 65:30; 'Vl~tel'schap Grote Cll Klein Zoute, omvat de polders:
Grote Zoute (I :,32) 6:Î ba, Kleine houte :12 ha. salllen !Ji ha : Waterschap Grote en Kleine'
Zlliddiepe (1688) 228 ha.: Grote Jonl..-..-rouw-.Bcnoorden (li02) 278 ha; Waterschap Grote'
Jonk''TOllW-Bczuiden, omvat de polders: Grote Jonk,-rouw·Bezuidcn. 173 ha en Grote
Olldemans (I i I I) 101 ha, flf~rne'1l ~i ol ha : 1-1 elella. (1 f\~ I) :~2(\ ha 29i 1 : Kleine J onkvrollw-
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Benoorden (1653) 155 ba ; Koninginne (J 803) 2!H ha 557 I ; 1lagdnlena (Biervliet.) (1780)
60 ha; Maria. (Bien'lict) (1666) 31 ha.; Nieuwe Passageule (1788) 853 ha O1i6; Oranje
poIder (Biervliet.) (1618) 413 ha 1513; Paulina. (1845) 225 ha]ooo; Ste.-.t\lllla (Biervliet)
(1666) 33 ha ; St.-Pietcrs (Bicr\'liet) (1690) 309 ha ; Thibaut (1788) 33 ha ; Van der Heke
(1768) 26 ha 6450; Van Dunne (1907) 51 ha 0730; Wilhclmina-cn-Zacharias (Zachl\l'ias,
3c ged.) (1776) 312 ha.; Aardenburgse Haven (1813) 104 ha-4104; WaterschaJl Bcooster
-Eede en Hoogland van St.-Kruis (1687) 1334 ha. 7831 ; Bewesf.er-Eedc-Bezuiden-St..-Pie
tersdijk Ollwat de polders: Ucwesf.er-Jo;ede-Bezuidcn St·Pietersdijk (1650) 955 ha en
Papen (Ie gcd.) (1710) 39 ha, samen 994 ha: ]3cwestcr·l.'~ede-Bcnoorden-St.-Pietcrsdijk

(1650) 968 ha 8900; Biezen (1672) 435 ha 2653; Diomede (1827) 1i9 ha; Waterschap
Grote Boom-en-Goodsyliet, omvat de polders : Goodsvliet (1698) 83 ha en Grote Boom
(1698) samen 495 ha ; Kleine Pas-of- Wacsbcrghe (1795) 74 ha 82!){1 ; Isabella-Bclloo..dcll

Aardenburg (1649) 1042 ha G145: LaJl8ehcursegat (IG-Hl) 93 ha: Maria (Sluis) (1803)
14 ha 0290 ; Olieslagers (1803) 171 ha : ~Iuissc Haven (1861) 14 ha 200-1 : I phia (1807)
329 ha.: Z\\;n (18G4) 234 ha 9782.

111lernat'ionale Polders en Watersc!wP1)tn.

Godof..oy, op Neder!. Bodem, 0 ha (1252; 'Vaterschll.p Greycningo omvat do polders :
B..ixus, Brugse, Grovcninge, ~Ianeschijn en Zoute Panne, op Nederl. bodem 8i ha :
Kleine Boom (1698) in Kederland, 196 ha; )'[iddelburgse (J672) in Noderlalld, 44 ha;
Waterschap Hobbemorocl-Gouvemeur-cn Craoycns onwat de polders: Graeyell8, 32 ha,
Gouverneur (I i 16) 46 ha., Robbemorocl, 60 ha. en andere, 8amen n polders, groot 465 ha
6252.

Calmniteu,se Polders (I).

De calam.Îteuse polders, ten getale \-an 8, bestrijken een oppervlakte \Tan :W69 ha.
6515 en onwatten :

Adornis (IGI9) 61 ha.G51;}; Hoofdplaat (1775-1778) 1134 ha.; Waterschap Oud-en
Jong Breskcns, omvat de poldcrs : Jong Broskens (lG20) 43 ha en Oud 13reskens (IOHI)
504 ha, samen 547 ha; Thomacs (1845) 74 ha; \Vn.tersehap 'l'ionhonderd en Zwarte om\Tat
de polders: Tienhonderd (1623) 223 ha, Vlaming 22 ha en. Zwarte 8 ha.

B. OOST ZEEVWS-'LAA..~DERKS (fig. 29)

Kleine lsabella, 13 ha ; Crote lsabclla (17fl4) 36 ha., Philippinc (I iOO) 123 ba 22iO ;
DijckmcoBters, 34.3 ha 8850; .f.(Jeillc Stelle (1867) 79 ha 18(i0; "Mossel (1900) 140 ha 6375;
Kanaal (1900) 8G ha; Vcrgacrt (1885) 200 ha 9343 ; St.·Picters (Philippine) (1690) 203 ha
3902; Verdronken (Philippine) (J 848) 48 ha. 1070; Grote of Oude St.-Albcrtpolder (1611)
445 ha; Ghellinck (1826) 45 ha i015; Eugenia (184G) 80 ba 0840; Pal:lCSchor (1736)
16i ha.; Kleine St.-Albect of Sns-'\'"an-Gcnt (1805) il ha 8285; Van Remoorlero (t851)
202 ha 7882: Nieuwe Vogelschor of Wcstdol'pe (180i) 183 ha. 3441 : Stroodorpc (1825)

(1) \VO-Icrschap dllt de kosten tot herstol en instandhouding zijner waterkering niet uit eigen
middelen kan dekken.
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17 ha 423 L; Oud Vogelschor of Zuid Westclll'ijk (1700) 299 ha ·1814: Seydlitz (l856)
107 hu ~7GO; Visart (1860) 52 ha 1253; Bonte (1888) 100 ha 82\19; PierssellS (L8G4)
168 hl~ 2180; Louisa (Axel) (1844) 26 ha 9224; Nieuw WestclU"ijk (lG38) 130 ha.; KJeine
Z~wenaar-of-Noord-Westenrijk (163L) 102 ha; Oude ZC'Tenaar (l598) 31<1 ha; Sluis (Neu
....en) 51 ha. 2640; Goesse (Hoek) (1615) 178 ha; Oud Weslenrijk (lG38) 238 ha.; 1.ooze
(1851) GO ha. ; Koudo (1545) 494 ha; Waterschap Loven en Willemskerke omval de pol
ders : L(wcn (1542) 4GO ha en Wil1emskerke (1629) 160 ha; Nieuw Neuzen (ll:1l6) cala
miteuse polder, 445 ha n82; Vlooswijk (1645) 203 ha 4935 ; Lievens 37 ba. 3527 ; Koord
49 ha. 8737; Serlippcns (1725) calamitcusc polder, 61 ha. 7I77; Xieuw Othene (184S)
calamiteuS(} polder, 51 ha. lïiO: Waterschall Zuid-Ko.ts-Ste,-Anna. en Sparks omvat de
polders: Zuid (1617) 203 ha, Kats (l(13) :15 ha, Stc.·Anna (lG38) 37 ha, Sparks, 72 ha ;
Waterschap :Koegors omvat de polders: Koegors-en-Nieuwe-Zo,'eno.ar (1631) !)59 ha 011

Xicuwe Eglantier (1031) 132 ha; Louisa (Rulst) (1S47) 253 ha; Zaamslag (1650) 1:103 ha:
:\Iargaretha (1742) calamitell8C polder, 253 ha ; Kleine Huissens (1713) calamitcu8C polder,
161 ha; Grote Huissens (1695) 703 ha; Eendrngt (l7ii) ca.lamiteuse poldcr, 226 ha 525fl;
HellegIlt (Jfl2G) 131 ha 8fl75; Van Lynden (1877) 1ï4 hfL 4885; \Vatel"Schap Aall-ell
Gendcrdijkc (165-1) :1l0 ha 7flfl-l; Willem IU (ISOl) 235 ha; Calharina. (1846) 415 ha 183!l;
KapelIc (1614) 172 ho.; Vissers (160S) 60 ha; Oude Eglantier (1600) iG ha; Ruth (1606)
212 ha; Xoord (Axel) (1606) 83 ha. 9360 ; Beoosten-Blij-Benoorden (1663) 977 ha 0025 :
'Beoostcn-en-Bcwestcn-BJij (1i90) Ifl4-9 ha. 8320; Wawrschap Smids-Koegors Schorre om
vat do polders: SmidsschOI'l'e (IS25) 233 ha en Emma of Ameli3 (1845) 21 ha; DekkCI"S
(1006) S5 ha. 4028 ; ~ieuw Papesehor (1825) lOS ha 4497 ; Autrichc of Oostenrijk (1620)
;J07 ha. 6114; )rieuwe (Sa8-nlll-Gent) 26 ha; St.-•.\.nthony (1787) 77 ha 3423; CaniS"lîet
onwat de polders; Csnisvliet-Binnen (1650) IIS7 ha, Canisdiet-Buiten (1790) 332 ha en
Lippens, 42 hl\.; Zuiddorpe (Zuiddcel) (1695) 225 ha 4fl2S; Zuiddorpe (Nool'ddl.'Cl) (1663)
:l5ü ha 2810; \'arempe (WU8) 267 ha 7466; Ovcl"Slag (1672) 7:l ha 5582; "Mocl'bcke (W09)
I :13 ha 1900: 1Ioerspui (1667) 255 ha 3668; ~ieuwe Karnemelk (L60S1 322 ha ü378 ;
Xieuw-Bcoosten-Blij-Bczlliden (1G98) 232 ha (;424; Oud-Booosten-Blij-Bczuiden (1612)
.}Oû ha 0522 ; Waterschap Uieden (1002) 184 ha. 2208 : Watersehap }~erdinllndIlSonwat dc
polders : Groot-of-Oud-Ferdjnandus (1716) 593 ha, Klcin-of-~ieuw-Ferdinandus (1 i 16)
103 ha ; \ViJdelandcn (IG02) \04 ha ; St.-.ran Steen (1662) 454 ha; Clinge (1616) 1110 ha :
Wflterschap Absdale-Riet-en~\Yulfsdijk oowat de polders; Absdale (1654) i27 ha en
Biet-en·Wulfsdijk (1i3fl) 995 ha.: Hulster Xiouwland (1707) 181 ha 3031; Ha.,-ik (1754)
IGO ha 5082; Groot Cambron (I iOS) :341 ha 5285: Klein Cambron (17iO) 69 ho. 9150 ;
I'ltoppeldijk (1646) 12!)0 ha 538G ; Sel' Paulus (1(168) ij 15 ha 8407 ; Waterschap LamslVtlarclc
C'. a., onlYat de polders: Dulla.ert, 044 ha, EeckerLis.'le, 06 ha, Haven, 105 ha, Hoof en
:\Iolen, 1I1 ha, :\liSPfld, 41 ha, Oost-'~ogel (1615) 321 ha, Oudeland, 130 ha, O"crsprong
l"Jm de HI\."\"en, t6 ha, Ser Paulus (Hontenisse) 22 ha., Stoof, 108 ha, \ïtshoek. 156 ha,
West-Vogel, 181 ha; Waterschap Heng8t~n-RlIJllJnCl"sdijk omnLt de polde~ : Grote
Hcngstdijk, 424 ha, l(leino Hcngatdijk, 103 ha, Hmnmcrsdijk, .114 ha, Schapers, 71 ha
en Zoute, 229 ha.; De Verenigde Poldcrs "an Ossenjssc, 897 ha 7307 ; Burg, 224 ho. 0196 :
Calamiteus Waterscha.p Wal7.0orden oun-at de polders: Kie"it, 24 ha, Maria, 23i ha,
:\lolen, r;2 ha, 1\oorddijk, Oi ha, Koordhof, 223 ha, Perk, 166 ha, Wilhelmus (lG+l) 77 ha
en Zand, :!im 111\ ; Krnis (161 6) 745 ha i 11 0 ; Kleine ~Iolen (L862) 22 lUL; WaterscImp Oude-
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G. 1V1IfcI'lIchap t'oor de uiluY:derin( I . I Sl' ..

groot 4.787 ha. . [J {OOI (e 1l'tZ€11 IJl) N1I11/1/1er Een, in de l/oo!dJJ!aalpolder,

Het omvat de <'Il/amiteuac Hoofdpla-atIJO/der ("cd)
dc, ("<xl) cl' l h '" " de Generalo Prins WiJlcll1flOl_'" . n le.. wa. ersc ap Oranje-Dierentijd.

B. OOST Zt;,I,;UWS-\·UAXDt:UF.:>.'

I. 1I'1IltrsclUl]J Il1tlsler-m-AxeJer_Am!xu;!It l'oor I I'
1"J€lt, 'Jel/eel ol fen <iele lo::ende op de 0 I r~l~ (~I~Y1 trut'J t'(~n de polders en 1CaterfJcltap_
H 0fJ t tJ e t}ksu,(IIerleullltg, groot :W.37ï ha

ot ollnat do polders en Walel1lclw1 '11 . A' .
Wulfsdijk, AlItl"lf'he Buth Beo ( )',1 pc an-oll-Gendcn!JJke, i\usdale-Hlct-on_
]. " os on-en- O\\'Clitell BliJ' 13000st bI" Be

"Iel, Cathal'ina Clilll7e Dckkel"il l' _.J' I ( -, en- IJ- noorden, Ca nis-
H I ' '" , , 'eluman( 1If~ :rote Huis8CIlS (' ~)" Id h

11 stcr-Xieuwland I-\ltlJe/le 1ï' eh' . ,- . ,roo,,- '-Je ree t, Havik,
L · " 'cm nm ron. hleme HllissclS I" _

lCnms, Margaretha Mocrbckc~' _ b'" C> I , ~ocgors c. a., :Kreke,
"]-- Bcz ' , .l lemle- IJ-r~as-vall-Gent (Oostd I) ,.. D~~__

.Do IJ- ujden, ~iellwe Karnemelk X' ,"1." II _. ee , nleIlW- .....'Uvl:Ilcn·
~. ) , ~ leu,,- ... I(- (rcc:ht ~Ieuw Koog ~- 0
~ lCuwo-i apcschor, Noord-bij_A I ~ I b" ' ~ ors, J leuw theno,
EgJanticr, Oude Ze\'enaar O\-~~~~r: ;)1"(: - IIJ-:\euz~n, Olld-J3coosten-Blij-lJ,czuiden, Oude
1- "-b' apese lOr Rllxlen e a. Se L' '] -
'oegorssehorr"e c. Il. 8t,Anthony ", J t ' \' ..,' r- Ippens,:-; UlS, Smidg.
--k IV ' . , '") - ans een all Lyndcll Va :>é V'

WIJ', estdorpc of NlCllW-Vo"clschol' Wld I' . ,.remI, ISSers, Vloos·
Zflanll;llag, Zc\'on-Trinilé" Zo]] N'I 1 e anden, WJllcm-l-Iendl"lk-en-Klelll_KJeldrecht

", ,,1Il( (orpe-.l oorddccl ZUId I Z'dI' '
Ste.-.:\nna-cn-Sparks. l'loerspui ([\'0<1. ged.). ,~ (orre- "lil (eel of ZYPo, Zllld-Kats,

:1. WalcrscJlOl) /)·Ioppeldijl.:-e. a.

Walcrsehap StoJlpcldijk-c a ' d' .
Ca.mbron cn Ser-Paulus en ~,oo·' \ OOI I' e llItwatcrllJg \'all de Ix>lders Stoppe/dijk, Groot

I' (e waterscha]'pcn Re t R
waarde e, a. en Oude-Grauwe 1 ) d ngs -en- ummersdijk, Lams-

. •... ,- 1- .angen Am, groot 5.ïDj hno
Hierbij zIJn ook betrokken \"001" suatierecht . d -,

Ifcl1ega.tpoldcr, O\'CI' 1;12 ha. en de W'I] Til m]l. e Eendragtpolder, 0"01' 210 hB, do
I Clll. -po der, 0\'01' :33 ha.2. Walerschap 'voor de ltillcaleriJlg l:an de 1JOlders Ie 008tbtlrg, geheten "lIel /t"alersc/w1) op

de grote slw/ie te Oosllnlry"', groot 61 S ha.

Hot omvat do lJOlders ,'an Annex·of-Kleine HClll'it"ll.'l. Grote Henl'icus, Oude Haven,
Stampershoek, Snook-Hurgonjo en \"eerhoek.

Groepering van de Zeeuws-Vlaamse Polders naar hun uitwatering

I. IValersc/wp (Icr Sfltis-aml-de- 1I'1'elingcJl.

Deze sluis \"crLekert de ontwatering vnn de polders of waterschaplJeIl Aardenburgsc
1:1 ftYen, Beoostcr- Eede--cn,Jfooglalld-,"an·St·Kruis, Bcweilter,Ecde- benoorden·St·Pieters
dijk, .Bewestcr-Eede-bezuiden·St-Pietersdijk, Biezen, Knd7.a.nd, Clara, Crane, Diome<le,
Eiland-en-Brandkreek, Generale-Prins \,illem (gec!.), Grote Boom en Goods,-liet, Grote
Jonkvrouw-benoorden, Grote Jonkyrouw-bezuidcn, Grote- en Kleino Zuiddiepc, Grote
Sto.-Anna en Nieuwenhoven, Isabel1a-benoOl'den-l~al'dcnbul'g,Kleine BooLll (Ned. ged.),
Kleine Jonkvrouw-benoorden, J<Joine Loodijk, KJeino Pas-of-WMsberghe, Kleine Sta.
Anna, Lapscheul'Sogat, :'>Iagdalella (Biel'vliet), .Maria (Sluis), Nieuwe Pa,':lllagcule, Olie
slagers, Oranje (Bier\'liet) (god.), Robbcmol'ool-Goll\"erneur-en-Craijens (Ned. god.), Rluisse
Ha"en, Sophia, Ste-ffimR (Bien'liet), Thibaut, Tien Honderd-en-Zwal·te, Van der lloke,
\-ersclJe, WîlIem-Leopold (Xcd. ged,), Zacharias (11' ged.) en Zwin met een bellU$lbaro
oppen'lakte, \'001' het geheel, "an 14.164 ha.

\-oort8 onb'anbrt het waterschap nog wegens 8uatiegeldell de bijdragen \'an de polders
Auslerlitz (o\'er sa ha), Herdijkte Zwarte (o\'er 23 ha) en Kieritte (o\'er 23 ha).

Crauw-cn-Langendam OHn-at dc polders: Ouclc-Grs:l.UW (WIl)) 271 ha en Langcnc\am
(1(110) 462 ha; Melo (lû84) 427 ha 6088; Waterschap Wil1/jm-Hendl'ika-en-KJcin-Kjcl
drecht omvat de polders: Klcin-Kieldrccht (1687) 200 ha, en WiIlclll-Hcndriks (1687)
526ha; '-all Alstcin (1852) 4:lGha; Koningin Emma (18U7) 500 ha.; Hartogin .Rcdwige
(1907) 304 ha: Prosper (1935) öGSIJa.; Saaftinge (1805) :W8 ha: NicllW-Kicldrccbt (1784)
521 ha; Grool·Kicldrecht (1719) 59 ha, zij in het geheel "oor Oost Zeeuws- Vlaanderen
138 polders, bestrijkende een totale oppcrylaktc '-all 38.4·19 ha. 4626.

:1. lJ'alersclUlp t"OOr de lli/uYllering /..'(II/.. de polt/ers te Bier!'fitt.

Hierbij zijn betrokken do polders gennallJd Amolia, Beukels, BrieIs, Elisabeth, Geer
truida. Grote- en Kleine Zoute, Helena, )Iaria, Oranje (ged.), St.-Pieters CII Wilhelmina
(wat betreft het gedeelte booo6tCIl de wog Hoofdplant-Nicuwlandse 1\Iolen), dc Oude
i'ita.dspoldel' en do Kompolder. (Belastbare oppervlakte: 2.0ïO ha.)

4, Wafersch1l1J L'OOr de uiJwa/erillfl /'On de verenigde 1JOltlers der Sluis Ier/en de Magdaleu(I
1JOfcfer, groot 1.022 ha.

Bierbij zijn betrokken do IJOlders of waterschappen Grole- en KJcine Zuiddiepo, Grote
JonknOllw-benoorden. )Lagdalena (Biervliet), Oranje (ged.). i'ite.-Anna.. 7.acharias. le~c<1.

Huiten de ontelbare afwateringskanalen di di' .
lande hclnngriJ'ke sChCCI)\'aartk. letgebuxl doorkrUIsen, worden hier te

na en Mlwctroffen ü t I
ontwatering en de 00\'100" a "" (e c'{'ens HUl nut hebben bij deJlIl",.

Aan Blallchnrd (I) ontlenen we cllkel I' .
..,tclsel, dat in vl'oegcre OCllwcn het'" he ~lst~I"lsche gcge\'ens omtrent het kanalen.
\'orvoer in het kustlnllc1. 7.IJIlC ee t bIjgedragen tot de ontwikkeling van hot

Oe bloei van het IIIUldelsJe"CJl \'cl'eiste dal. I
gewenste \'erOOtcringen toebracht. ' I wn aan de bosta.'-Lllde waterwegen de
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Het op deze waterlopen aanwezig verhang, hoo weinig aall1.icnlijk ook, W1I8 tol.. mCOl'

bescheidene verhoudingen terug te brengen; hiertoe werden da,msluil,cn aangebracht.
Schutsluizen echter bestonden er nog niet. Om dc vaartuigen vall hpt een naRI' het anciCl'

pand ovcr te brengen, werden zgn. "o\Tcrdrachten" aangewend, waarbij do bolen o\'el'
ccn beBond vlak afgloden en door middel vall een lier bewogen door handkracht of dier
lijke tractie, werden bovengetrokken (1).

Roods in de Xne eeuw bestond een overdracht in de iJzer te ~ieuwendalllme(1167).
In de XIDe ecuw wordt van dit transportmiddel gebruik gemaakt te L~'nck, Bergen on
Watten (1), in 1351 te Slype over do Tcperleet (3), in J.i16 bij Nieuwpoort (4), in 1G3:11e
Snaaskerkc (~). Tussen do IJzel' en de T..oogracht te llollinkhove (Fintelc) werd e\'enCCllS
eon overdracht fk'lngetl'oflcn, die enkel in 1820 gesloopt wel'd. J)o Poperingc"tlIlrt, waa.l'vun
het graNen bij een charter van 1187 werd vorgund, bezat cr verscheidene tIlssen Popel'inge
en Elzendammo (').

Het kanaal \'an Oostende naar Ouden burg ontstond in 1284. "llnaf do .xUe eeuw
weId dc Ieperlect tussen Brugge en de IJzer bevaarbaar gemaakt. Deze waterloop die
zich Mn de ene zijde op het Z\dn \·crtakte en aan de andere zijde langsheen de \l'enepe,
de Colme, de Aa en de rh'ier nUl Kales, Ardrcs, Gtûnes en Kales bCl'Cikteen, uaar het
zuiden toe, met Ieper in \'erbillding stond, was de behlngrijkste \'&n gans Vlaanderen (').

Bij een eharter dd. 1432 werden als te Witter vtlr\'ocrele Wal'ell opgesomd: koren,
graan, wol (uit Engeland via Kales ingevoerd), kalk, wijn, fmit, ij:wr, enz. (8). Do Ieper
lingen vooral besteedden de meeste zorgen aan het goed onderhoud van deze waterloop (i).
In 1311 grom'en 7.e, c"cnwijdig met de reeds bestaande rh'ier, een nienw kanaal tUSSCll
hun stad en de IJzer; in ]416 gingen ze 0\'01' tot de aan.leg \'an een nieuwe waterweg
te Niellwendamme (bij Kiellwpoort) alsmede \'lUl een o\'erdra.cht, met de bedoeling de
uit leper en St.-Omaars naar Brugge ,-arendo boten ~ieuwpoort te laten ontwijken:
in 1423 werd de Ieperlect over zijn \-olie lengte uitgediept, ten einde de doortocht \'Ull
schepen met grote tonncmaat mogelijk te maken (11).

])e ver.tanding van het Zwin alsmede de ooplllîngen nUl het \'erdrag nUl Westfalell,
waarbij nlle verkeel' te water tussen Vlaanderen en dc HOllt werd opgeheven, hadden
noodzakelijkerwijze voor gevolg, dltt diepgaande wijzigingen in dit \'001' die tijd degelijk
ingericht. scheepvaartstelsel werelen aungebracht.

Om nu een afzetgebied langs de zee to vinden, was \laullderen aangewczen op de
keus tussen Duinkerke of Oostende.

Door de stad Cent werd, omstreeks 1613. een aanvan~ gemaakt met het gra\'en \'IUl

(I) DESCHAMPS D): PAS (L), Ce qu'itoit Uil o".'~rdrocl,t (Alln. Com. Pl. Fr .. \Vr, 1861·1862. pp. :!IU-
222).

(I) VAS /)1'; PU'M'l':, DllllU, pp. 102, H19, 380. (LYllck 1234, I3ergnell 1244, \\'ntl(>l\ 12(4).
(I) LI3.WURO.STIRUM, Cartuiairc, :a, p. 16; VANUYoNBl]SSOIlE. J.we/I/aire, I. p. 280.
(') LOI'l'ENS. Gucltiedenid t'{ll) Nieuwpoort. bI. 22.
(") 1~IM'nUllo,STHtt:r1lol,Cartu/air!!, H, p. J6; VANIH::-;;nuSScll.F., lIwellt</ire, J, p. 28D.
(I) J)'Hool', Recueil du Cl/ar/u du priewi de St·Bertin cl Poptrillgut. (Hr. Soc. l~m., 1870. p. 25).
(') ChRrtC de 1417 (OILLIOOTS, Cou/unlt du }'mm;. TT, p. 209).
(I) DU:ORIUCK, Areh. d'Ypru, m, p. 161.

(t) l'En, OudOiburg, 1, p. 571.
(Ie) DnWEklCI" Areh. d'Ypru, I. Pil. 232 et. 264. IJJ, p. 72.

een kantHtl naar Brugge; doch, hiermede wC!'(1 zodanig getalmd dat deze \'cl'binding
enkel in 1ï24 in wcrkelijkheid tot een goed einde kwam.

Ook Bl'llgge streefde er naai', naar het westen toe de zoo te bereiken. Hiertoe werd
l~O l~]>crlcct aangowend. en a!? de kreek van Oostende afgetakt j maar deze modderige
kreek bleek alras een lunderhJko en ontoereikende uitweg naar zoo.

T Vanaf 1630 werd vert~er in. het westen een inham gezocht, die ten behoeve \'an gans
'laanderen ws haven zou mgerlcht worden. De keus "iel op Nieuwpoort. doch in \'erband
l~et de .kort daarop volgende verzanding van deze haven wortl tussen .N"ieuwpoort en
, eurne m 1648 een waterweg gegravell, die aansluiting gaf met Dninkerke door middel
van ~en. kanaal, dat roods in ]638 wus aangelegd. Aldus, kwam in 1648 eon behoorlijke
Y~rbllldUlg t? water tussen Brugge en DuinkCl'ke tot stand. Dool' dc aanpassingswerkell
dIe verdCl' Ultgevocrd werden in de Colmevaartcn (Hoge Cohne in 1634 en Lage Colme
IJl 1662), konden \'an uit Brugge en kort daarop vun uit Gent, de steden Gravel,incs, &'l.int.
Omer en Kales bereikt worden.

. .In hun geheel ~chouwd, kwamen al deze worken neer oJl de rechttrckking, de uit
di?pulg en de \'Crbredmg Yim de bestaande wa.terwegen. Het ging er om, I\ldus de octrooi
brlCf van 1638~ "d'cslargir, approfomli.r et en aulClUlB endroits, par nOll\'eaux fossoye~
"ment-s, aCCOtll'lr les canaulx sc troll\'ent depuis 10 sas du diet Pll\8Schendaelo jusques à
.. Dunequerqlles (1)."

Hiel' volgt een overzicht \,).11 de in de kllst,\rlnkte aa.nwczige kanalen

I. De Zeeschelde

\'olgens Caesar mondde de Schelde tijdens de HomeillSC bezetting in de iUaas uiL ;
.,[ps~ ellm reliqui8 tribus ad fiumen Scaldem qllod influit in MOS1l.Ill·' (2). De stroom
"loeide I~aar het noorden toe over Gent en Biervliet in de reusachtige zooarm, waarin
naar TaCltus ook de Rijn zich uitstortte...)Jox id qlloque voeabulum mutat )(osa fiumine
"ejusque immenso ore eumdOlll in Oeeanmn effunditur" (3). '

. De:lk~lijk volgde de rAio toen de loop "all de Lieve ell wierp zich, omtrent Damme,
IU he~ ZWIIl. :Maar wanll~er de aangeslibde bedding Vfin do Lieve ophield als enige uit.
waterll1gsweg voor de LelO op te treden en wannoor het Scheldewater, vermeerderd met
de aanbreng van de .Leia, langs haur gewone weg geen toereikende afvoor meer vond
zal de Sehelde zich, na,ar het oosten toc, doorheen de Dender, de Zenne ell de Dijie, oo~
weg naar de Oceaan gebaand hebben en de Honte hebben doen ontstaan.

Eerst in 605 wordt, in de le\'ensbcschrijving van Sint-Willibrordus, de nieuwe Schelde
l~?nd vermeld. Op dit tijdstip vertoonde de stroom niet de brede en diepe bedding die
IUJ later heeft \·erkregen. Uit de desbetreffende oorkonden blijkt, dat de Honte tot in
de XlVe eeuw ,'001' de sebeepvaart zonder betekenis is geblC\'en. Het was oon smaile
en ondiepe. watergang, ,~~n nauw en onl'e'yll diep". Vanaf dit tijdstip verhoogden de
fel~c strornIJlgen alras zIJn afvoervermogen en IHLtll zijn bedding door uitsehuring in
1'I11lllte too : .,Ende 't \'eergat wordo van daghe tot daghe grooter, wijder ende broeder".

(I) DELEPlERRE. Préc18 anaiytiq~. Jr~ sérÎe, ill.». 62.
(") CAESAR DE BELLO GALLIOO. lib. n. c. 33.
(I) TAClT. Ann., lib. ll, C8». 6.
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Onmiddellijk benoorden Antwerpen \'enleelde zich in do lTocgel'e ccuwen het ScheIde
beloop in twee aanzienJijke armen. De meest zuidelijke arm, de enige die onder de naam
\-an Aonte of Wester-Schelde is blijven bestaan, stl"OQmt in weatelijke richting door
Zooll\nd en werpt zich in de Koordzee ter hoogte \'an \"lissingen. De andere Ilrm (Ooater
~chelde) thans door do sJX>Orwegdam "an Bergen-op-Zoom afgesloten, richtte zijn loop
naar het noordoosten toe, over de grcLls!lcLiCiding "all Zeeland en Xcderlands Brabant
en mondde uit in de l\"oordzec 20 à 25 km benoordelI de \\"ester-Schelde. Het yan deze
zocarm o\'crblijvende docl staat thans met de \\"ester·Schelde in ,-el'binding door middel
"an het kanaal yall Zuid-Be,-eland (I).

De dh-erge breedtell van de beneden-Schelde zijll 500 m, bij laa.gtij ell 550 Ol bij
hoogtij te Antwerpen (sluis ,'all de Kat.lendjjk), i:!O à $40 m I>ij Lillo, 550 à 1440 m bij
Doel, 2400 i\ 5if,O m to :Bath, 3020 i\ 3830 m te Han8wocrt, 3-180 li 6200 m te Ternellun
ell 42iO à 48iO m te \"lissingeIl.

In normale omstandigheden stijgt het Seheldewater onder ccnparige beweging tot
Ilagenoeg drie uur na de lage tij : 118 deze tijdspanne nocmt het wassen in snel tempo toe.
De gemiddelde "Iocd te Antwerpen loopto\'er (j u, :~ 'en de ebbco\'cr (j 11, .JG'. De maxi
male stroomsnelheid bedraagt I III 90 sc(", bij \-Iood ell 1 m 85 bij ebbe,

Over gans hflM uitgestrektheid t lissen de Xederlands-Belgische grens en Gentbrugge
(108 km) lié.rt de Schelde op eb en "lood,

2. Kanaal Terneuzen-Gent
Het dool tussen Gent en 't Sas-\-an-Ucnt WilS roods in 15G I gognwcll tocn 't Sas met

de Brnakman in gemeenschap stond. Op :1 april 156~ zeilde de eerste boot de Gentse
luwen binnen, onder de acclamaties van een grote menigte. 00 hierbij botoogde ,"rcugdc
wn.s ,"lUl kortstondigo duur. Amper tien jaar later legden do Hollanders 't Sas-van-Gent
en hlll'lr sluizen in 118. In 1577 werden de sluizen heropgebouwd, IllIUlI' door ecn-en~zeventig

jaar onophoudcnde oorlogen we!1:1 allo schcepvilfIl't practisch onmogelijk.
In "erband met een vluggere olltwl~tering van do lage gronden tussen <Jent en de

"'ester-Schelde kwam in 1817 een ontwerp klMf, betreffendo het gra\'cn ,"al1 oon kanaal
dat Cent met Terneuzen zou verbinden. De stad Gent nam deze gel(Jgellheid te baat,
om hUllr doeleinden \'erder uit, te breiden en een seheepvuul'tverbinding \'IUl hoog poten
tieel te scheppen tussen haar industriegebied elI de Nederlandse hu\'ens. Door \VilleJll I

(') In I~H5 ycrkl'(..'t'g" ('('TI :\'edcl"lulldijt; UlIllllClIlcr \"Cl"gtlHIIÎng vrn 30\)0 lll"kllU~n \'un de beddillg"
Wlll do OOOltcl',lichelélu in te polderen, Het \"olgend juul' werd deze \"ürgulIlling lOl 14000 hectOl'en uit,
gebreid, ond{,l' beding dUL ve"'uijger, lltil tegcnpl'L'ó!lIll ie, 1.ich /oI't'lnsten zou ('I,'Jl III}(l()rbtlllll WUI \ li;lSingcn
over i\liddellmrg lIallr :'lfllMtl'ieht 111111 te leS!CCII,

Dezo aungclegcnheid \'erontnlStte de Bdgi~he I'-'gcring toll dool' 1(){'(1()('11 vlin ollze :'llinÎilter l~'

Den Hatlg wel'd rle llnrlnJk !->ele~d up dl' 1l00<.lzokciijkheid \"IUl N!ll \'uol"!lfgllllnrlelijk(l ovcl"OCnkomill
tn8/!('n do bel rokken Inndcll,

In 18-lfl werden AAn beide zijden r~lllmi66ie;s llilllgt-"elCld, dueh nlll meet af tiN Holltllld uitschijnell
dM, iudien gt-~Il 0\'('r1'<'llkolTl8t kou bereikt \\orden, hN !-'t'tOehil niet ,mn \·n..'('mdc arbilmge zou opge.
.Imgcn worden,

Door de tw~'(ll' k.llllel· \'o.n de Algcllll'IR'·lSltltl'u ,,'("nl ('('u af\\'ijz(,lIIl(' IllOlie "augt'1l0m<.'1I en d<.'
Holltln(1so 1IlRallillie,c:Ien, zich op tlrt, 9 Vtlll hel \'('rdras \"tln 1l:S39 beroepenrit" ontkcnden aan België alle
\'enier rochl op illlllenging.

Om cni8llzill1l zijn \"erpliclll inio,>ell ~"Iltand Ie dVl'Jl hCOlII"11 X(·dcrltmd 101 hel J'nl\"en \"1\11 hl'l kanAAl
Inll Zuid.I.k'\"f'lall'l.

wel'<! in I.S:!;3 een bcshlit uitgcvunrtligd, wlr.arl>ij aan dc stad (:ent \'oldoening \\"cl1:1
geschonkcn, Het bleek echter, dat de Nederlnndse regering met ietwat bekoelde geest
drift desbetreffend kcninklijk docl"Cet in ontNangst had ~enolllen. )Iet de H)()rgenomell
werken werd eerst op I maart 18:!:j OOll nilll,'ung gemaakt en het zou tot IR november
182i aanlopen '-001'0.1001' de werken ,-oltooid ~emaktell,

Do afmetingen van het kanaal bleken alras ontoereikeml \'001' de sdleep,-aart, terwijl
het aan te homlen nr.arpeil bijna nimmer op \'oldoende hoogte kon \\"orden gehandhaafd
om de gewenste tonnemaat doorgang te vcrschaffen. Spijt dc bittere klachtelI die "an
alle zijden ollgingen, zo onder de Xederlundse als later onder de Ik-Igische regeringen,
bleef deze toestand ollverandelxl.

:'\allr aanleiding '-all de verdragen ,'jlll I!I april 1.s:~!J ell ,j 1I0\'elllbcr liH:! tussen de
U,elgi.seho en de Xcderlandse regcringclI afgl'Slotcn, werd '-llnaf ,) no,-ember 1844, het
"Mrpeil ,-erhoogd en bestendigd, Oeze oplos.o:il1~ bracht e<-hter aän Belgische zijde ~cen

be\Tediging mede, Lange jaren l10g zon hel aanlopen \'oornleer in deze toestand de
l!ewenste kentering zou intreden,

Dank zij, het doortastend optreden \"lUI de OosL\'hLillllse bestendige deputatie, kracht
dadig gerugsteund dOOI' de politieke Illluulatari.sscn ,-an het \laamse land, werd tijdens
de knmer.liltingen nUl ISi3 de regering er uiteindelijk toe genoopt, de tenuitvoerlegging
"tlJl d('ze hoogstdringende \\"erken in aanmerking te nemen. Het kanaal w('rd dan ook in
18S0 en 1900 belallb'Tijk \'erbcterd, Kamktcl'istieken : Lengte 32,8 km, waan'an li,:) km
in België; breedte aan de wlltersJlicgel : tli m op Belgisch, 67 m op Nederlands grondge
hied : op de b<xlem 50 lil op Belgis<'h, :?4 III op Nederlanda grondgebied: maximale diep
,!!;8ng : 8 lil 71),

In Ternouzen, waar (Jen drietal 8c1ltltsluizéll \'eruinding ge\'el1 met de Wester-Schelde,
is in de Schelde het tij,'erschil Cl\. 4 lil 00, bij 8pringtij ca. 5 Jl1 00 en bij doodtij ca. :3 III 00.
Behalve te Terneuzen zijn er ook schutsluizen bij 't Haa,van-Gent, «(je echter alléén in
zeer bijzondere omstandigheden !lIs dusdanig geb1"1likt wordell. Het kanaa.l van 182:'j-IS2i
gegra.\'en, wcrd in 1880 e11 WOO belangrijk vûrbeterd.

3, Kanaal Gent-Brugge

DOOI" het \'cl"drag vnll -'liinstel" \I'erden :-leheldc en ZWill gesloten, hetgeen de uildcr
gLl1lg van dc Gentse hllndels\'enichtingen betekel1de_ Noch de \'rede ,'an Uh'ech!; (1713),
noch he!; Bn.n'ière-tmeta.at (1715) \'crlllochtcil hiel' enige leniging te brengen. Gent en
Ant\\'crpen deelden het lot "an Bl'lI~ge en de handel nl"liep Ilaal' gene zijde van de tichelde.

Sinds ,'ele ja.l'en reeds, nog \'6ór cr van het sluiten van do Schelde sprake was, haddell
do Gentet1nrl:'n het oog op de kust. gericht om langs de zee een directe llitwcg ,-oor hun
schepon 10 \'inden. Hiertoe bleken hun OOîltende en de vaarwegen \'an het n('hter/and
het best geschikt cn \"ia de HI'uf!,se"811rt zouden zo deze ha"cJl bercikell.

HCt.'<!s in I:J'i!l had Lodewijk \'!lII -'Iale de Brllggelingell ertoc gemachtigd het k!lImal
\'a.1I de %uider-Leie te gra.'-en. 111 IIiI:l ,'erlecnden Albrc('ht Cll 181\00lla aan de Staten
\'an Vlaanderen maehtiging 0111 een kallaal Mn t9 leggen o\'er Ha.llsbeke naar St,-Joris,
waar het met de oude bedding \"IlII de Zuider-I...cie (Suntleye) Mnsluiting zon hebben,
Tussen Hnlgge en Oostende werd in Iljlj4 de Oude Yper/eet gekanali.ilOOrtl. Het ZOli echter
nog tot 17:!4- aanslepen, vooraleer de "erbinding" Gent-Brugge wCl'ketijkheid werd,
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Het kanaal vindt zijn oorsprong aan de Leje te Gent en eindigt aan de nieuwe sluis
van de Damscpoort te Brugge. Lengte 47 km, vloerb"cedte 8 111, breedte aan de water
spiegel 20 m. Geen sluizen tot aan de grens Brnggc-Assebrock ; Jnn.xima.le diepgang 2 Hl 30.

Op zijn doortocht te Brugge treffen we twee sluizen aan: de sluis ytUl de Doorsnede
en de oude sluis van de Damsepoort. Maximale diepgang 3 m 00.

4. Het afleidingskanaal van de Leie of kanaal van Schipdonk

Dit kanaal met een Jengto van u6,5 km is enkel over 2i ,4 km be\'aarba<1l', namelijk
\'an de Leie te Dein.ze tot de stuw van Balgerhoeke (ingang van het kanaal van Eeklo).
Het overige deel tot Heist is niet be'i'"aarbam.

5. Het kanaal Brugge-Sluis

Het kanaal Brugge-Sluis uegint aan de Dampool't.sluis te Brugge en eÜldigt aan de
kall,i te Sluis. Lengte 14,7 km, waal'van J,l km in Nederland. Geen sluizen aanwezig.
Vloerbreedte Û III 00, breedte fk'l.n waterspiegel 20 m 00, diepgang 2 m 30 gedurende de
zomer en 2 m 50 in de wintor.

In de oude bedding van het Zwin hadden de Bl'uggelingen een kanaal gegraven en
voltooid in 1566, lllet de bedoeling hun stad toegunkeHjk te maken yoor de zeeschepen.
'lussen 1560011 1564werden te Sluis twee zeesluizen gebouwd,doch reeds in 15DOverkeorden
deze sluizen in staat van verval. Tussen Damme on Sluis was de oude zeearm eveneens
in staat ysn vel wording en vertoonde een kronkelend verloop. Het vooropgestelde plan
voorzag de uitdieping, de verbreding en de reehttrekking va·n het Zwin. De beoogde
diepgang van 12 voet kon evenwel niet bereikt worden en het kanaal blijft nog enkel
voor binnenscheepvaart geschikt tot in het begin van de XJXe eCHW, toen Napoleon het
huidig kanaal Brugge-Dalllllle.Sluis liet graven.

6. Bru~ge-Zeekanaal

Bl'ugge-Zeekallaal in lOOi gereed gekomen, begint aan het kanaal Brugge-Oostende'
ter plaats "Krakeele" geheten. Lengte ]2 km, doerbreodte 22 nl, breedte 70 In bij het
watervlak, breedte tussen kruinen 80 1l1, maximale diepgang 8 m. Geen sluizen aanwezig
\'001' de bllmem,raart. Zeesluis 282 l1l bij 20 lll.

7. Kanaal Brugge-Oostende

Zoëven hebben we vermeld boe de Bruggelingen olllsh'eeks het midden der XVlc eeuw
tevergeefs hadden gepoogd con uitweg te verhijgen naar de zee via Sluis en een waterweg
die in 1482 deze stad nog met de Noordzee \"crbond. Deze tegenvu!.ler noopte hen ertoe
naar een andere oplossing uit te zien en de keus viel op een afzet in zee via· Duinkerke.

Uiteraard werd besloten de oude Jeperlcet, waarvan een t.ak tot Bruggo reikte (1),
!tît le diepen en te verbet,eren, om langsheen de kano·len \'an Pla.ssendale, over Nieuw
poort en Veume, de verbinding met. Dninkerkc t.ot stand te brengen. De vcrbeterings-

(') Handschrift VlIIl abbé Mam!. 1781 ; kflar~ Yflil Thoodo('OI" Gael, einde XVI" couw.

werken aan het pand Brugge-Plassendale werden in 1{\22 uitgevoerd. Tussen 1635 en 1640
kwamen de vakken l}lassendale-Nieuwpoort en Nïeuwpoort~Vellrne-Dllinkerkekla...'l.r.

1Iichel Florent Vmtlangercn, cosmogra,~f \'an de koning van Spanje, kreeg in [63i
opch'aeht de ha\'en van )fardijck voor de zeeschcepvaart geschikt te maken. Tussen
"Mu.rdijek en Duinkerke werd een kanaal ontworpen, dat als schntkolll of als aehterhayen
dienen moest, en. langsheen het zgn. Ferdinandakanaa.l mct Brugge vorbinding moest
scheppen.

De tenuitvoel'1egging vall deze werken zou, aldus Vanlangeren, mettertijd aan DUlll
kerke het aanzien gegeven hebben dat vooralsnog alléén aan Amsterdam te beurt gevallen
was en verder, na de gesehiktlllaking \'an het Fcrdinandakanaal, VOOr Brugge ontzettend
grote voordelen afwerpen.

De geueurtenisSetl die in 1646 plaats grepen en die leidden tot de vCl'Overing van
Duinkerke, door de Fransen, stuurden deze opzet in de war en het liep nog tot I (\53 aan,
vooraleer mot de vel'betodng aan de Mardijek\'aart een aanvang kOIl gemaakt wordeJl.
Tn !G5S, toen na de slag Îlt de Duinen Duinkerke en nagenoeg gans Vlaanderen in Franse
handen vielen. werdM deze werken \'olledig stopgezet.

Daar Duinkerke hierdoor naar Frankrijk o\'erging moest Brugge, noodgedwongen.
via Oostende trachten de zee te bereiken. Het kanaal Brugge-l}la-sselldale werd tot in
Oostende doorgetrokken; de werken waren in 166ü voltooid. Tegelijkertijd werd het vak
Bnlgge-PJassenda[e uitgediept en ti m 00 \'erurood.

Later liet Joseph Ir de haven \'un Oostende herstellen en verbeteren dool' het graven
van een spuidok en het bouwen vl\n de sluizen te Slijkens in li5!. Op J7 juni li81 ver
klaarde hij Oostende vrijhaven.

Het kanaal Brugge-Oostende heeft een totale lengte van 23,3 km, hetzij 16,96 km
van Brugge tot Plassendale en 6,34 km van Plassendale tot Oostende. Het begint aan
de nieuwe sJnis aan de Damsepoort te Brugge en heeft, tot op 1!'liO Hl boven de sluizen
\'an Slijkens een vloerbreedte van l:! TU, een breedte aan de waterspiegel van :11 m en
een maximale diepgang van (l III 50.

8. Het kanaal Plassendale-Nieuwpoort

Het kanaaI Plassendale-Nienwpoort. ook Ilog Hrugse\'aart geheten, vloeit in de
IH"ycngeul te Nimnvpoort door het Gravensa.s, dat enkel als schutsluis is ingericht. Het
peil wordt er gehandhaafd op Z + 3 III 88. Dit kanaal, tel' lengte van 21 km, verbindt
de hfwen van Nieuwpoort met het kanaal vall Brugge op Oostende. De oponing van het,
Granmsas is 8 m 00 en de ch'empel bevindt zich op Z + 0 lil 475. De schutkolk heeft
een lengte van 45 m 00. De doel'breedte yan het kanaal is 8 lil 00, op de waterlijn is de
breedte 20 m 00. Diepgang:! m :!O.

Omdat het. verbinding had Illet de \'aart, Vlassemltdo-Hl'1lggc, werd het kallaal in I Gil!1

en lG·W verbeterd.

9. De Moerdijk

De :Moerdijk begint aan de salllcJlvloeüng \'an Je 1\loerbeke met de BoJlevuart te
::\Ioel'dijk en eindigt, aan de Haegehrug over het kanaal van Plassendale naar Nieuwpoort..
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Lengte S,ti km; vloerbrcedte 4 m 00; breedte aan de waterspiegel 10 III 00; nmximale
diepgang I Jl1 25 in de zomer, I III 50 in de winter. Geen alnizen zijn aanwezig.

10. Het kanaal van Gistel
Het kanaal van Gistcl, tussen L:Îstel en de ~Ioerd.ijk. Lengte 1,01 km, vloerbreedte

4 m 00, breedte aan de waterspiegel 8 JU 00, maximale diepgang I JU ia. ûoen sluizen.

11. De vaart van Nieuwpoort over Veurne op Duinkerke
'rot.alc lengte :33 km, waarvan 18,8 km op Belgische bodem. \loerbl"ccdte fJ m 50,

breedte aan de waterspiegel 17 m 40, diepgang 2 III 20. Dit k/UHt..'I.! stort 7.ich uit in d(1
Il.chtcr!l[Lvcn van Nicllwpoort, het is cr door het VCllrne-sas mee \'crbonden. Het VeurJlc
sas wordt. enerzijda gebruikt als schutsluis. anderzijds al!; uitwateringssluis. De dool'
vlocibreedtc ,'all de 8chutsJuis is 8 Ol 50. deze \'all de stuw 8 lil .JO, hetzij der openingen.
ieder 2 lil 10 breed. ])e schutkolk is -IJ m 10 lang. De drempels van de stuwen van het

sas liggen respectievelijk op Z + 0 Hl 02 en Z + 0 III 235.

.Bcn schutsluis ..Nïcll"l>oortsluis0' geheten, die tc,-ens bij de afn>er \'all hct o\'ertollige
water uit de .IJzer langs Fintcic, als keersluis dienst doet, werd te Yeurnc aangebracht,
opwaarts de verbinding met de lA\·&8.I't. Lengte schutkolk 43 m 00, opening 5 III 40.

dn~mpcl Z - Om 01.
Vanaf Duinkerke wordt het wIlleI' naar Nieuwpoort afg(l\'oenl.

Uitgestrekte gebieden van de watering van Duinkerke en van de Noordwatering
\'an \'Clirne ontwateren in het kanaalpand tussen Veul'Ile en Dllinkerke. Het rechter
oovergebied van dit pand is ingedijkt. Keer- en afwatering 'Inisjes zijn aan weerszijden
nlJ\ dit \'ak llangebmcht, ten behoeve \'an de i\oordwatcring. Het pand tussen reurnc
en Nieuwpoort is op beide oe,'el"8 bedijkt. In 194::? werd een llitwateringssJuisje op de
Iinkeroe\'cr gebouwd aan het uiteinde \'llll het SlabelinckxJeed, benoorden de stad reurne,
HO\'en het \'cllrl1e-88S te NïeU\\l)()()rt werd in 1928 op dc linker04:wer een stnw nangebracht,
lüe het kannal met de Oude Yeurncvllart in verbinding stelt (I). Langs de rechteroever, ter
hoogte van de uitmonding \'sm de GI'Qte BeverdijkvMrt in de Aflozingsvalu·t vall Vel/rne
Ambacht staat het kanaal door middel van een schutsluis "Oostvafll'tsasje" ook nog:
..Sasje \'nn Dierendonck" geheten in \'crbinding lIIet \'eurne·Ambacht.

Het peil wordt aangehouden op Z lil :n + 0,10 i\. 0,15.
Op een plan nUl :\lichcl Florent Vnnlangcl'('n, cosmograaf nUl Philips L\' dd. 16:!4.

komt dit kanaal \'001' onder de naam ..Bmgse\·aart"', naar een ander plan in 163t) door
dezelfde ingenieur uitgewerkt, krijgt het do Ilaalll \~an ..}~crdinandakanaal".

In 1633 richttcn de stedcn Dninkerke, \'eurne en Brugge een \·erJ.:ockschrift tot de
Spaanse koning, om deze vaart op bepaalde pltlatscn opnieuw 1e laten openen en ruimen.
Krachtens een besluit, dd. 1J augustus lG:18 wel·d dit vCI'zoek dool' de koning ingewiUigd (~).

Hot verkeer te watcr tussen Dllinkerke cn Bl"Llgge was zeel' intens; de luwen van
Ouinkerkc was op dit tijdstip de enige langswnnr de stad Brugge toegang vond Hallr

(') Een onllillgll aangebrachte betonwllnd heert, deze verbinding opgeheven.
(') Î'llRUt.86rchicf BnlMCL

de zee, daM de havCIl van Nieuwpoort \'erzand lag en de \'erbinding met Oostende enkel
in 16(j(j t.ot stand kwam (I).

Vooraleer de rcchtstreekse verbinding Veurnc·NiclIwpoort verwezenlijkt WlUl bestond
cr tussen VellrllO en Wulpen, ell meer bepaald tussen \Vulpen en de .,Torccle'·, een
grondverhevenheid waan'an de voot door enkele ondiepe waterlopen bedoeid was, name
lijk: het Doornlecd. het RlnbeünckxJeed, de Parlementgradlt en het Langeleecl. De oude
kaart gehctcn "Caerte figuratieve vall Veurne-.-\ll1bacht", opgemaakt naar kaarten van
1621 tot 1639, te vinden in Ce8GhiedC1IÎ8 t:mt (Ie •.,'/ad en de l\"o88elrij «ut Veunle, door
F'. DE1'Q1'n:R, Ro~s~: en BORRF., geeft een beeld VUil de toenmalige toestanden der plaatse
lijkheden.

Het verkeer te water tussen VlIinkerke, Veurne elI Nieuwpool't geschiedde \'l'oeger
met k..Ieine vaartuigen, langsheen de afwateringskanalen namelijk de :Koolhofvflart, de
Venepcvual·t, de Proostdijkvaal·t en langs een decl VUil de zgn. C'olommegracht (thans
Bergellvl\art), die doorheen de stadskOIll \'all \'eurnc liep (2) tot aan de "Herderin",
verder langsheen de Speremart, op dewelke zich een schntsluis I)C\-ond. en uiteindelijk
O\-er het IIIccr \~all de )Iocren naar Duin kerke.

12, De IJzer

De lJzer die in ~~riIl1krijk, in de nabijheid \'un KasseI en St.-Omaars, zijn oorsprong
vindt (Broxele·Noord, hoogtepunt ::?7 m 00), vloeit België in noordoostelijke richting
binnen, een weinig benoorden Roesbrugge ; ven'olgem; richt hij zijn loop naar Diksmuide.
na. achtcrcclwolgens Stavete, Eizelldalllllle, Fintete en K..Ilokke te hebben aangedaan.
Eerst voorbij Diksmuidc zwenkt zijn algemene richting !laar het westen toc; na een
uiterst bochtige loop, bespoelt hij uiteindelijk -:\iellwpoorl en werpt zich dun in zee.
'I'ussen de grens en Elzend.amme bespoelt hij een cllge dakte, die cchterl \'all uit laatst·
genoemde plaats, sncl bredcr wordt. Op de I'CC'hteroc\'er \'ertoont deze ...Iakte uitgestrekte
weiden en maai\-eldell. die de T.Jzcroc\·er tot Diksmuide beheersen. Op de linkeroe\~er

\'crheft zich eell dijk, die \'all Fintele tot Xiellwpoort de IJzer volgt. Vanaf Diksmuîde
is dc IJzer geprangd tussen bovenvermelde dijk Cll een andere, die tot aa.n Niellwpoort
zijn rechteroever afzoomt,

Stroollll\fwnarts .DikSllluide zijn in beide dijken illlaatsluisjes gebouwd, teil behoeve
\'an de watcrvoorziening \'an \'eurne- en van \'Indslo-Ambacht, Ook ter plaats "Olifant"
te Xieuwkapelle, aan hct bo\'cneinde \'nll de Duikervnart, is \'001' dezelfde doeleinden,
een sluisje aangebracht.

,500 11I stroomopwaarts de achterhn\'en \-an ~ïcUwl)()()rt is in de dijk \'an de rechter
QC\'er een inlaatsluis gebouwd, die met schuiven uitgerust is, l.e dient, om langsheen de
Kreek \'an Xieuwendamme de IJzer te spijzen met het water uit de 13rugscnl.art. Nagenoeg
op dezelfde plaats, ietwa.t hoger, be\'indt zich een kleine grondduiker die de Kreek van
Niellwendamme verbindt rtlet Vellrnc-Ambacht.

(I) H. L. HE lÜVE, Priei" J/iBloriqllt tt IJlotiBtiqllt dtB C"{HUIIU tt Tivi~rtlJ llal'jga/.lfelJ dt /(1 Btlgiqllt
ti d'uPIt 1JOrtit de {(I Fl"{mu.

(") Het gt'<leehe >'an de Colomm~lll.din rl<" Illl.ldskom \'011 "eunw Ue\·toeÎdl' .....erd În 1681)
.',~I{"mpl (Jaorb«L~1 OOr! rtUmt),
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Het vloerverhang 'Tao de IJzer, dat in Frankrijk op de hoogste gedeelten van zijn
loop zeer sterk is, wordt geleidelijk geringer en is in België zonder betekenis.

Benevens het water dat de IJzer OM uit Frankrijk toevoert, ontvallt,-t hij in ons
land langs ..jjn rechteroover dit van verschillende zijrivieren, waarvan het stroomgebied

zi('h uit.strckt tot aan de Vlaamse heuvelkam.
De IJzer is oon waterlOOl) met sterk afwisselende waterstanden. Na een droge periode

wordt zijn debiet bijna tot nul herleid, t.erwijl het water bij sterke neersJag in snel tempo
uit de hoogten afstroomt. Daar op ons grondgebied do bodemhelJing 1.ccr gering is, wordt
het water opgestuwd, treedt het buiten de oevers en overspoelt het de uitgestrekte wei
landen en mnaiyclden op de rechteroever tot Dik.sml1ide, en op do linkeroever tot FintcIe_
Wanneer deze overstromingen zich gedl1ronde de winter voordoen en niet te langdurig
aanhouden, oefenen ze op de weilanden ecn weldoende invloed uit, ten ge\·olgo van de
\'nlchtbare bestanddelen, die in het water zweven ell alsdan gelegenheid tot afzetting
vindcn. De zaa,k neemt echter een andere wending, wanneer de O\'crstromingcn zich tegen
het einde \-iUl de winter of 's zomers voordoen; de hooi-oogst mag dan immers als verlorell
beschonwd worden en de goede st-aat vall de weilandcn zelf lijdt er in ruime mate onder
door de aanslibbingen, waan-an de vaste bestanddelen op de gewassen be't.În.ken.

De stroom heeft een t-otale lengte van i6 km en is bevaarbaar tussen Nieuwpoort
en Rocsbrugge over een lengte yan 41 km, Aan zijn mOIH.ling in de ha\~cngeul te Nieuw

poort wordt hij door het "lepcrsas" afgesloten.
Dit bouwwerk bestaat uit een schutsluis \~oor do sehee}n-aart, mct 8 m 50 door

"loeibreedte en uit een uitwateringssluis om het overtollige water naar zoo te lozen met
vijf openingen, ieder 2 m 10 breed. De drempel van de schutsluis is aangebracht op
Z + 0 Ol 08, deze yan de stuw op Z - 0 Dl 195. De lengte ,'an de schutkolk is 45 Dl 10,

De breedte aan de waterlijn is 10 III 00 aan de grens, 11 m 00 van de grens tot aan
de Jeperlee, 14 Dl 00, tot aan de Krekelbeck en 20 m 00 tot Nieuwpoort, Oe diepte ,'an

deze panden is onderscheidenlijk L m 35, L m 80, 1 m 95 en :2 m 00.
Het peil van de IJzer bevindt zich op Z + 3 m 08.
Met het bevaarbaar maken van de IJzer werd in het jaar 1500 een aam"ang gemaakt

door het op"ichten van de sluis van Nïeuwendamme; hierdoor stond de IJzer met de
llrugsC\'aart in \'erbinding, '.russen 165i en 1662 werden andermaal in de IJ·zer \'er
bcteringswerken uitge,'oerd en in de aehterlul.Yen ,'an 'Kieuwpoort werd een nieuwe flluÎs

gebouw(!.
'l\l.ssen de Uniebrug (onder de rijksweg Nieuwpoort-SpermaJie) en de achtcrIuwen

,'an Nicuwpoort ont}llooide zich, in een bochtig verloop naar het Koorden toe, de oude
IJzerarm, liet deel van deze arm, tussen de Duive.lshoorn el\ de sluis van ~ieuwendamme,
is ten gevolge vall het rechttrekken \-an de IJzer, buiten dienst gesteld en geleidelijk
aangevuld geworden, het o\'erige deel "Kreek van Nieuwendamme" .'!;ehetcn, bleef voor
ontwaterings- en watervoo....ûeningsdoeleindcn behouden (I),

(') Ten einde het ,-erurnden nUl de haven tcgtln te gaan, richtto de lItM Xiouwpoort op 10 jUJluari
1642 een voorstel tot de magilltraat van leper, hotreffendo hot rechttrekken van hot boohtig verloop
\-an do bcncden-IJwrarm, 00\ door een rechtlijnig kanaal zou ver.-angcn worden, tuMen de achter
hllxen en de Duivolilhoonl en verder nog betreffende Ilel bouwen '\-an een IIChut81uis aan de uitmonding
\'ao dit kalll"li in do achterha\'cn, T0 akkoord mct Duinkerke eD Yeume, werdelI de BIdtlIl ,"oorgc6telde

als J~zetk~eek I~t in de aehtcrha"en langs het "Scheur- of Springs..'\8" Dc-,t;e sluis

I
UI wa,ermgsshus ingericht, is met Yier sefwh'en uitgerust ieder" In I~ b----' D'

(l'empel ligt op Z + 0 "F V d .. , ,- n;o;:u, e, .., m _ o. er er stal\t ZIJ lil verbinding met: 10 de Dr Ir'

;~~;;.:~~,:ch?' ve,takl, deel•.,,'Ct ccn .aAeiding.oIoot, dool. met de Vlad'lova~;::';:~~
_ rt, angshecn de shus van ~lCu\\'endal1lme;30 de IJzer door oon inla t31 .
,)()() m beoosten het üriWCIlSl\S : 40 het gebied derN'00-1, t"' Ir a UlS,. • ,,;ça "rmg '"Ril eurlle door .d Ic.!"al: leeH gronddUIker onder de Thor, onmidde.l1ijk beoosten de inlaatsluis ~ndcr ;~I (
~~~un(,~l.\v,el;~~ClI· tlla~r'lhet wosten toe, door een atltlvoergloot die in de Aflozingsvaart :':~~

" "'-. 1ll"mC 1 UI oopt.
Van deze aall\'ocrsIoot wordt gebruik gemaakt om in dJ' .

Bl'ugse\'aart, Vetll'llc-Ambncht vall drinkbaar water te ~tool'zie71~e perioden, van mt de

wate?~::a~~dezo ~cJ'~l(~illg, als hu.lp in de nood aangewend worden om bet o\'en'loedige

worden in al~\~:~~:s 1:~4~c 1t 111. de zee ~f te tappen. Zo moest deze maatregel getroffen

I
, A b gl " als, cnler lIlteengezet , na de vernieling Villl de overlaat V'U

enrne- m ac lt, "

. ~ kreek ,'an Nicllwenclammo wordt ,OOI' afwateringsdoeJeinden benut ten behoe '0

,an adslo·Ambarbt en \'all een deel \-'lIl de Grote West· t· H' 'is Z + 2 nl 22, "ll ermg, et aangehouden peil

13. De Handzamevaart

Do Handzame,-nnrt, begint aan de K.rckelbcek te Handzame en wer t zich i
IJzer benoorden DiksIHuide, Lengte 12,5 km : bl'Cedte aan d w t ' lP' lt. de

g
allO' 0 IJl 70 lot I '" "0 G- I' e a ersplCgo 7 m 00, dJCp-

c _, , ...,,11 ij lIlzen,

14, De leperlee of kanaal van leper naar de IJzer

d
Di,t kanaal tel' lengte van 15 km mondt L1it in de JJ·zel' boven do Knokkel),·" c

wor t(oordesl '.e . D ' . g nH t 1 ml. n ,an oczlllge-dorp en v8.nBoezinge-sas in drie pandenonden-erdeeld
e nu punt \"all het beneden pand !:)(n'indt zi<'11 op Z + 3 m 08 en staat' '

gl'?tmeensclhap met de IJzer, Dit nl.ll het midden pand is aangehouden op Z + 6 1~:13~r::l
(I "an let bO\-enpand 0Jl Z + f.l m SO, 1

_ ~:t bo\'en[)and tus.~n de kaai te Ieper en hel. sas \-aLl Boezinge-dorp heeft een Ie e

;l::f~,~OOI) ~1I+.l~ d~~PCDI aan het benedenhoofd ligt op Z + 3 III 00 en die van het bo~-
'"', I m ti., e schutkolk heeft een lengte \'fln 3i m 00,

yan ~et Iluddellpand tussen Hoczinge·dorp ell Boezinge-sas heeft een uitgestrektheid
. _,000 ~l. De drempels yan het beneden- en ,-an het bO\-enhoofd ,-all het Boez'

Uevmden ZICh onderscheidenlijk op Z + 0 m 38 en Z + 3 90 ]'_ I . .mge-sask Ik' 'r . III . JU ellbrf.e' all de sehut-
o IS, I m 00, Dit kanaa.l werd eerst in een wetteliJ'ke oorkonde V"" de Veu"'C l'verm 11 l"k ' ,. . se wa erlllg
_ e ,(, m\me IJ - lil een chartel' "an brrayin Mnrgaretha in 1205, waarbij machti in

"erd \erlecnd, hetzelfde te verbreden en uit te diepen, g g
, )Ic~ he~ ~g op het uitbreiden nm hun afzetgebied en UeWllst van de te \-oordelen

dlO de ,erbllldmg met de zee hun schenken zou, besloton do Iepel'lingcn :. gravin Mal'~

werken uitgevoord Ill\Br de plannen van de in Die Co
en goedgekeurd bij octl'()()ibrier \'all 9' "'~' ,ge h ',11'8",_, :.;:-x en COll~T.US 1)IJITERS. dd, 23 april 164:1

_ ",I \ aD e zeuuo Jaar.
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gnrcthn een dringend veï.weksehrift te richten, om het &"',\\"en \'all een bm'aarbare weg
tussen leper en de zee te verkrijgen. Op dit verwek ingaande, lll..'l.t ~Jargarctha in I :?51
tllsscn Boezinge en de IJzer een kanaal gra"cn. Bij haal' oovel WOl1:lt \-erdcr naar Teper
toc, do Ieperlee "erbrtlt"d en uitgediept en de l.her van Knokke nllar Nieuwpoort ,er
beterd en ,'erruimd.

.ln 1646, in Op\-oJgin~ ,An een decreei dd. 21 mei Hi4:l. werden andermaal ,crbete
rinWlwerken lIit~en)erd.

lS. De vaart van FinteJe (Pollinkhove) naar Veurne of Lovaart

Lengte 14 km. noerbreedte m 00, breedte aan de waterlijn 15 m GO, diepte 1 m SO.
Dit kanaal werd nK)ra] aangelegd n)()T de [l(,-ocr \'IUl het o\'crtollige IJzerwatt"T.

'fe dien einde werd bij zijn oorsprong aan FintcIc, "oor de sehecpvaart eeu sehutsluis.
voor de ontwatering een stuw gebouwd. Telkenmale zich in de IJzer onrustwekkende
wassen voordoen, worden de Schlli,-en ,'0.11 Fintcic opgehaald en wordt het o\'crloUige
water langs het kanaal yall 1.0 naar Nieuwpoorl afge,-oord.

In uitzonderlijke ge\'allen wordt dit kanaaJ n)()T afwateringsdoeleinden ten behoe'"c
van de Noordwatering '"an "eume aangewend, door bet openen "all dc sluizen op de
Grote Bcnrdijk\"narl, de R1ol>gatnart en de Rh.o.engrndlt. Het peil wordt gehandhaafd
opZ+2m3i+ IOàl5cm.

Het tracé ,-an dit kanaal is sedert zijn be,'a;lrmakinJ! in 11(;6 tot heden ongewijzigd
geblc,·en.

;\tdu8 Vifquain : ..Onder de naam van JJzcr wOI1:lt het kanaal aangetroffen op een
,.kaart ,'an Vlaanderen opgenHulkt tegen het einde nUl de XVle eeuw, door Theodoor
..Oael. Het 8ehijnt tot omstreeks 1633 een oude arm vall de IJzel' geweest te zijn"·

De Logracht, naam \'an dit kanaal "óór do ,-el'betcringswCI'ken aan het regime ,-all
do rJzer, bestond met zekerheid reeds in de XJl Ie ceuw (I) ; want onde,' deze naam i..
zij vermeld in een chal·ter nUl de gl"aaf \'an Vlaanderen en Namen uit het jaar I:W9 (2),

waarbij haar breedte op twee roeden (i m GIï) wordt flllllgchomien. Dit was de normalc
bl'cedtc van de grote waterwegen dier dagen, terwijl de grootste waterlopen in de streek,
namelijk degene die zich in de onmiddellijke omgeving van NiclIwpoort hevonden. enkel
(Il'ic I'oeden, hetzij nagenoeg I1 III 50 brced waren.

In lü2:1 werd de Logracht tussen Vellme cn de IJzel' uitgediept.

16. De vaart van Veurne op St.-Wlnoksbergen (Frankrijk)

De vaart VIII1 \-eunlc op St.-Winoksbergcn (Frankrijk), ook nog Bcrgcnvaart of Lage
<':olmevll.fLrt geheten, ter lengte yan :"!3,660 km. is door het HoutCOl-SUS in twee panden
onderycrdlocld. \7locrbrccdte tusscn de b'!"Cns en Houtem-sas H m 00, tussen Houtelll-8t\S
en Veurne 7 m 00. J3recdte aan de waterlijn 11 m 00 en 10 m 00, diepte 0 JU 75.

Het peil mil het bO\-cllpand (\'eurne-Houtem-sas) is Z + 2 Il\ 37. dit nlll het beneden
pand Z + I m 94.

Het oo,'cnpand staat in opell ~emcclUl(·ha,) meI hei kAnaal V!ln N"iellwpoort O\'er

(I) \\"OLTRItS. HUlU-il du ifJiJl. I. bI. 106.
(") Ctlrtllillritlm n r I. folio 4. :'l8tlil81"Chicf. '·{'unll'.

\'ellrne naar Duinkerke. Het Belgisch gedeelte meL ecn Icngte nlJl 11,030 km is, sinds
"cic jaren ";1.11 ruiming ,'crstaken gebloven. Derhalve is de seheep,aH.rt er practisch
onmogelijk geworden. Thans is het enkel nog voor afwat-cring dienstig en in zeer bescheiden
mate voor water,ooïLiening.

Het oo,enpand \\-ordt langs Sienwpoort afgewatel1:l; het beneden pand O\·e..
Rt.,\\,inoksbergen naar Duinkerke.

In I ::!93 werd de Lage Colmevaart gegraven en iu 1622 verbeterd.
Ret Houtem-s<'l.S werd in 16n door de Spanjaarden gebouwd om te beletten, dat

het o\'erstromingswater, in oorlogstijd uit Rt.- \\ïnoksbergen aange,-ocrd, \ -ellrno-.o\ mbaeht
zou binnendringen.

17. De Hoge Colmevaart

De hoge Co!Jlle'-aart is een deel,an de verbindingsweg tussen Duinkerke en ~t.-OJUer,

die zieh aan het sas '-An Wattendam op de Aa. \'erhlkt en te Ri.-\Vinoksbergen de Lage
('olme,-aart "ervoegt alsmede het kanaal op Dllinkerke,

De datum waarop met het gnloYcn mil dit kanaal een aannl.ng werd gemaakt is Iliet
met zekerheid uh te maken, Illll..'l.r de "orm. de aard en de constructiewijze '-an de hier
I~anwezige kunstwerken laten \'crmoeden dnt dit kanaal gegra"en werd toen SpSlllje nog
Frans- VJaanderen in bezit hield.

Op een plan '-an de hand "an ingenieur \'allilmgeren dd. 1614 wordt het pSlnd "il.ll

dit kanaaJ tussen Lynck CII St.-Winoksbcrgen afgebeeld, zoda.t zijn ontstaan rond dit
tijdstip te dateren is en zeker wel \'001' 1653. Dit jaar echter richtte ,-oornoomde ingenieur
l'Cn vcrsJag naar de Spaanse koning, waarbij hogcn'crllleid plun in bijlage werd o"erge
mankt.

DC'Le seheepmal·tweg werd aaugelegd om St.-Omer, die tot. În 1677 aan ~panje

toebehoorde, met St.-1Vinoksbergen te \·crbilldcn.

Lengte N km. Vloel'brecdte 6 m 00, brccdte il.fln de IHltel"lijn 11 III 00.

Op het kanaal zijn drie siuheJl aallwezig : het sas Ylln \\'attendam, het Sil.'; v/ln
Lynck en dit '-an Luncgat te St,-WiJloksbel·gen.

Het normaal vaarpcil wonlt aangehouden op Z +:~ lil 14 tussen WIltten en Lynck
en op Z + 2 m 17 t.ussen Lynck eJl St.- Witloksbcrgctl.

IS, Kanaal van Duinkerke op St.-Winoksbergcn

Ofschoon dij, wa.tcr reeds in 16:14 op een plan Yllrl \'anlallgercil ,-oOl'komt, 7.011, naaI'
Bfl\'inct en Dlltens, zijn ontstll.lLn pll8 in J6:H t.e dateren zijn.

Omstreeks 1685 verkreeg de magistral\t van Bergen vrij, onvergeJd Cll zondel'
ladiJlg te moeten breken, het YRarrccht "an .Bergen vin, Duinkerke naar de zee; ook ZOII

o"ergcgaan worden tot het ruimen en het uitdiepen ,-an het kanaal. Hiertegen kwa.m Duin
kerke heftig in '-erLet en de zaak werd \'001' de rechtbank uitge,-ochten. De gerechtelijko
hcslissingell ,-iejen achtereen,olgens in Ifj72, 1679 (I), 1715, lïl6 (Z) en 1761 gnnstig uit

(I) Affniro portée de,-ant I'intendant 1672, 1670. nombrolJl9('9 pièccll. Aroh. BerguCJÏl. DD... a5;
A. DE SAI~'T-LÉ:GER, La Flamlre .11uritime.

(') Lcure de Dc8maretz au lIlagiil"IMt do Berguee, juiUCl 1717; Ibid. DO. a6, autreq pièceol A C('

8ujcl : Ibid. DO, ai Ct Arch./JtmJ.'. 7" div., 429 : .,\, In: SA'~"T·LJl:GEH,La lt'lamln .11ariti",~,
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n>or Duinkerke, maar in 1763 slaagde graaf d'Hérouville, toenmalige \'ergUlmingbouder
.an de droogmakil1gewerken in de Moeren, wiens vitale belangen onafscheidelijk met het
uit<liepen VSIl de "aart gepaard gingen, erin do aldus opgewekte juridische toestand in het
,-oordeel vsn Bergen te doen keren (l).

Het kanaal werd uitgediept en Bergen kreeg een handelskom. Aan weerszijden bleven
de verhoudingen gespannen tot aan het einde \'fm 't oud regeringsbestel (I iO::!).

De lengte van dit kanaal tUBSCIl het 8t\S nm St.~Winoksbergen te Ou,inkerke en de
nieuwe sluis te Bergen betira&oot 8, i km, dc vlocrhreo<lte 10 In 00, de bl'codtc aan de watel'
spiegel 20 m 00 en de kruinbrt:edte 30 1lI 00. Goon sluizen zijn aanwezig. Tc St.-Winoks
bergen staat het kanaal in vcrbinding met do !::togo Colmc\'aart en de Lngo Colmevtul.1't,
te Duinkcl'ke met do vnart naar Niollwpoort over VeuJ'ne en mol, het kt~l1aal van BoUT'
bourg, langsheen do Mardijckvaart.

19. De Mardijckvaart

Lengte 3,5 km, vloerbrecdte 38 lil 00, kru.inbreedte 64. ll1 00.
1)0 geschiedenis van dit. onder Lo<lewijk XlV, zo beroemd kanaal ontlenen we aAn

Hmmle de Pommellse (2).

Uit een \'crslag, betreffende de luwen van 1lardijck, in opdracht \'an de koning "an
Spanje door dc neJgische ingenieur lUehel-Florent '·anlangcren in 1653 uitgebracht,
blijkt dat \'lm het begin yan de XYlle eeuw (1G24) de haven van Duinkerke bij de infante
Isabella, VOrstUl dcr ~ederlandenen Ia.ter ook, in 1657 bij PhiLips I". een sterke belansr
stelling had opgewekt en bleef gaande houdel1.

Luidcl18 vcrmeld verslag was Vnnlangeren el' tussen 1624 en J(H5 toe aangezocht
geworden 7.ijn mening te laten kennen in de \"raag welke onder dc drio IUWel18 Duinkerke,
Gravelules of ~ieU\\1)()()rt, hem aJs de gesehikt-ste voorkwam, om als militaire en te\'el18
ook als eommcrcicJe haven ingericht te WOrden. Zijn besluit luidde dat, tUS8Cn de haven
nm Duinkerke ell het fort yan :\hudijck eon kanaa.l moest worden nangelegd, o\'er een
lcngto van 2500 ellen en een breedte van 1501\ 200 voet. Twee slui:len, aan beide uiteinden
te plaatsen :louden toelaten in dit kanaal oon voldoende hoeveelheid WI\tel' te bergen, om
beurtelings de havens van Dninkerke en Mtwdijck door te schuren en cr een afdoende
diepgang te handhaven.

Het lag in de bedoeling van de ontwerper dat deze kom 2000 schepen zou kunnen
bergen en dat de luwen nUl Duulkerke tot de grootste van Spanje AAn de Noordzee, en tot
een \'an de \'oornaamste van Europa. zou uitgroeien.

(I) In i6i3 had d'HérouvWe de Kleine Moeren drooggelegd, terwijl in de Grote !\Ioeren nog dno
voct. water 8tagnoerdC. "'f\lUleer dall ook, in het1.clfde jaar, de bepalingen \'an het IU3gengekomen
\'I'Eldl'!6verdrag hem het 810pen \'al1 de uitwatcrillgse.luill aan de monding \''"\ do llÎcuwe afieidingsnl3rt.
oplegden, W88 heel zijn opzet. \-oor droogmaking van do )roeren in de war ge8tuurd. Dan kocsterde hij
het plan, het kAnll3l van Bergen aan te wenden om met zijn werken klaar te kOInen. Daar echter, de
bodemdiepte \'l\I\ het. kanaal ontoereikend W88 om hem toe Ie laten een degelijk rc8ultaaL te bereiken
zetie hij de magilIlmat nm .Bergen enoe &9.n. onverpoosd door te werken om vrij naarrocht ll.88r de
zoo te verkrijgen. Door deze ill\'loedrijke tll3gel\.kOIllSt gemgateund. werd. ten sloue, bet ald\l8 beoogd
privilege \'Wj'gelegd en kOll loct het uitdiepen V(ll\ het. kf\llaal een lllll\\'flng gemAAkt worden.

(I) /Ju ctmauJ: Ilalli(J(Jbiu, t. H, folio 4;";2 en \·olgende, 1822.

De \-erovering \'an lIardijck door de Fransen. in Ia·w verhinderde do tClluib'ocr
bronging \'l\ll deze grootscheepso werken.

:\'3 de hero\-ering van i\lardijek door de Spanjaarden in 1652 werden deze werken.
denkelijk op aandringen van Vnnlangeren, opnieuw a.angevat, maar na. de zege in de
Duinen door TurelUIe in 1658 behaald, moesten ze prijsgegc\'OIl worden. Tll IllMrt Ii 14
\\·.er<1 het ontwerp van Vanlangeren door ingenieur Leblanc, andermaal opgenomen, tcn
lIl~voe~geleg~ en nagenoeg in 1i16 \-oltooid. Een zeeschip Illet 32 kanonnen bowapend,
zeilde lil apl'll IïHi doorheen het kanaal en deed zijn intrede in de achterhaven van Duill
kerke.

I!:nkele jaren later 00\',101 de regent, PhiJips van Ol'lealls, het slechten van de luwen
inrichtingen \"lll\ i\larcüjck ell werd tot het slopen van do :leesluis en van de andere kunst
werken ovcrgegaan. Do geschiedenis heeft rekening gehouden met dem zwakheid, W{U~l'too
Fl'ankrijk geenszins verplicht WAA.

Sindscüen hebben de aan~ebmchte versperringen do onbevll.arbaarheid \"(~n het
kananI in do hand gewerkt.

20. Het kanaal van Bourbourg

Deze \-aan\-eg \'ertakt zich op de .-\a. aan de sluis \'an Ouindal en \'erbindt St.-Omer el1
Gr8\"elines met Duinkcrke. Aan zijn uiteinde bij deze stad bovindt zich de sluis "du :\[ai!··.
die toegang geeft tot de ::Uar<lijckyaart ; yerder heeft dit kanaal door middel van de sluis
..oclogone" verbinding met de \-Cllnle\'üart. de )Ioerenvaart en de ..eu nette" en door
middel van een sluis in de üchlcrhaven. tot de ha\'engeul.

Lcngte tussen de sluizen \'an Guindal en "dt! )[ail"' 21,4 km; gemiddelde breedte aan
de waterspiegel 15 lil 00. Drie sluizen regelen het \-erhang dat tot 1 m 78 reikt, zij 0 m 68
lnS8Cn de sluizen \-8n Cuindal cn Uourbourg en I lil 10 tUSilen deze \-an Bonrbourg en
Dllinkerke.

In 1666 koesterde Bergen, met de bedoeling de Duinkerkse handel te benadelen, het
În:ûcht de vaarweg Veul'Ile-l3ol'gerl te \·erbeteren. Op zijn beurt trof de magistm,\t van
Duinkel'ke in o\'erleg Illet Hourbolll'g, al dadelijk de vereiste tegenmAAtregelen en r·icht.t.e
j,ot het J!"ranse Hof een tegell\'oor'Stel voor het openen \'t~n een kanaal van uit Dllinkorke
ovor BOUl'bourg naar do Aa. (I) gen besluit cid. 28 juli lûiO(I) machtigde de botrokken
magistra.at de werken aan te vangen; maar naar aanleiding van de financiele stmp door
de l\BlUlcmer opgelopen on t.en gevolge van de oorlog die in 16i2 volgde, kwamen dc \I'erken
eerAt in 1075 kJaar. O\·cl'igens. moesten deze reeds in 1685 verbeterd worden (').

21. De Aa-rivier

Deze rivier ontspringt tussen Erguy el1 Rumilly (PlLS·de-Calais), bo\'looit J:i'auqlloll1~

berg, Lllmbres, Arqlles, St.-Omer (waar ze bfwaarbaar wordt). "·aUen. foll.-:\Iomelin,
!)t .-:·Heolas en werpt zich te Grayclines in de zee.

_(I) F,,-t;LCO~-SlER, U en volgende: /-'oint. a artidu CO"clIM tt arritbl tlltN: 1Y1U; de rJt",I"trql'~ d
tlt IJol'rool'rg.... 21 anil 16iO. Arc/I. dip., li8S80 110.

(I) /-'rh'ilègu de DlmÁ"trqlle in JU",. Soc. DUII1·., X\TH, p. Hl CL f'llulconnier.
(") Ne{(Jtioll du progn. et dUl/(/ulCe tie l(1 "ille tt cllastellellie (Ie BOllrlxJl/ru in .I/tm. iiQC., L", p. 211.
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Al8 zijtakken treft men a.an : )0 het kanani van St.-Omer Haar Aire of kanaal "Vall

Keuf-:Fossé, op do rochteroo"cr bij St.-Gmer, ZO het kanaal \~aJl Kales naar St.-Omer.
linkeroever bij "Lc Wcat", 30 de Hoge Colmovaarl. 4.0 het kanaal \'an Uourbourg.

Totale lengte 70,3 km, waarvan 20,3 km bevaarbaa.r.
1'u88Cn St.-Omer en Gravelines is het verhang 3 m 57. Sluis aan dc lütmonding te

Gra,\'elinc8, door \'nuball gebouwd, met con door\'loeibrecdte "1\11 4 III GO. Een andere
sluis be\'Îndt 1.ich aan de uitgang "all St.-Omor.

Breedten ,-all het "ak tUssell St.-Ome.' en Gmvelillcs: kruinbreedte 32 In 00, breedte
aan de watcr8picgel IS lil 00. De diopgang \"lU'ÎCCl't tusseJl I mlO en 1 III 70.

22. Het kanaal van Kales op St.-Omer
De oorste verbinding te water, die tU6f1en Kn.lefl en St.-Omer ontfltond, dagtekent,

naar VanlangereIl, VIU\ ,'66r 1653 en werd ..ri\'ier van Ka.les" gehoten. Zij begon attn de
vcstingen van deze fltad en mondde uit in de Af\, boven Cravelines. Bij gemjs aan onderhoud
geraAkte deze ,'aarweg in flla.at van verwording, werd onbevaarbaar cn \'ervangen door
een korter kanaal, dat do Aa bij "Le WcsL"', op 15 km beneden SL.-Omor von'ocgt.

Er werden ook twee zijtakken gegnwen. de eerste eindigende te Cuînes, de andere te
Ardres.

Totale lengte :W,5 km. Breedte aAn de walel'Spiegel 15 lil 00. "!ocrbreedle III 00.

23, Kanaal van Guines

Do ongunstige, bergachtige ligging "(Ul .Boulogne,aan-Zee, ten aanzien "an het ,-er
'~oer te land \"an de be\"oorradingsbchoeften "OOI' deze fltM en de aangrenzende gemeenten,
deed nij spoedig de gedachte ontstaan, dit te verhelpen door het. aanwenden ,-an de
bedding van een oude kreek, djo bet o"ertolJige water nUl de olll.liggellde draslanden te
Kales in zee aJ\"ocrde, _<\.ldllS, werd in IUSO, vanuit het kanaal KaIefl'SL.·Omer tot C lûncs
een kanaalpand gegl'aven, ten oinde een betere en gemakkelijkere ,'erbinding tussen
BOllJogne en het aehtcrland tot stand te bl-cngell.

Derwijze knn Guîncs, als het ware, de binnenhaven van Boulogne gcheten worden.
De lengte van dit kanaal is (i,1 km, do breedte aan de wu,terspicgel 14 m 00 en dc

diepgang I m 50, Geen verhang is hier annwczig,

24. Het kanaal van Ardres

Het gra"Cll Vim deze "aarweg werd in Ii30 \'oltooid (i). ÛQ watcr\'oorziening en het
aanhouden "lUl oon doeJmatig vaarpeil vindt. plaats door middel '-1\11 con wa.t.crvang aan
het kanaal ,'an Kales naa.r St.-Omer, bij de merkwaardige brug "pont sans paroW' gebeten,

Lengte 4,7 km, breedte aan de waterlijn 13 lil 00, op vloer S III 00, Geen verhang
aanwezig.

(') DUTESS, lAl l'KIl:jgati<m irltérieun ll~ lu Frollrt.

DEEL Il

KUNSTMATIGE OVERSTROMINGEN
IN MARITIEM VLAANDEREN

Tien eeuwen onverdrol011 arbeid hebben hel, JloldCl'land omgesdmpell in OOll v"l'ucht
bare en '~'~h'arende ll\.ndstreek, waarin rijke landbouwondernemingen getuigen van oon
betrckkehJk hoge bloC!.

Vergeten \re e\"enwel niet dat doze streek kunstmati .... wordt droo<rO"ehoudon en dnt de
geringste ve~~etelheid of ,'crwaarloz.ing in het onderho:d nUl dijkc:'en kanalen in een
~~r korte tijdspanne fatale gevolgen kan hebben en in dit \Tuehtbare gebied onb.a.g
hJke schade kan aanrichten.

])aar de bodemhoogte "!lll de polders ::! ti 5 motel' beneden het peil nll de hwe zee
ligt, is het gemakkelijk te begrijpen, dat de m'erheid het in elke historische periC:lc als
ha~: pJj~h~ beschouw~le haar "olle aandacht aan die streek te wijden om de weh-aart en de
l"edlghel{l lil deze geblCdcn te '·e....Lekercn.

lUaar niettegenstaande de durf, de moed en de taaie inspannjngen \'an onze \'oorl"a
deren, zou de polderstreek, di" na een geweJdige worsteling tegen de zee bewoonbaar was
gemaakt, toch nog kwade ogenblikken kennen. De OO\'crs hadden machtige aarwallen te
\-erd~lren. He:,haalde mal~n zwiepten hevige stormen de broze duillcnhClI\'els op,
rameldon de (tijken en verlllclden do sluizen. De ontkotende zeebnren overrompelden onzo
vl:uehtbare akkers en zun.iden cr dood en vernieling, Thans ifl het zoogoweld zelf wel in
llunC!Cl'e mate te vrezen,

Tweemaal pel' dag, "erheft do oceaan zich met.ers bovcll tie aangrenzende voldcn:
a.J1één een houten schuif beveiligt de weelderige lanc!ouwen ; de zee ool'biedigt deze schut
ting en do be"oJking woont cr Ül rllst cn stille vree.

".'llaar \\'1lJ~eer het. oorlogsgowoel de streek bedreigt, worden de schl1i'~en ijlingfl
geopend, de dIjken onverhoeds doorgestoken en 'f"alt het la.nd plots weer ten prooi aan
de aanrukkende goh-en.

Zo werden de rJaam!l6 polders in de loop der geschiedenis n.iet aUéén door natuur
~llmpen.geteisterd, dje het ge\"olg waren vall stormweder, maar ook door artificiele
lIlundoücs "e~ekt met het defcnsief doel de krijf!l"'crrichtingen door vertraging oon
bepaalde wendmg te doon ncmen .

., Het probleem dezer kunstmatige o"erstromingen iH "oor ons IIU nog actueel, daar wc
tijdens de te Wereldoorlog het Inatflle hcdrijf van dit drama. hebben mecgema.'lkt.

Gedurende de opeenvolgende oorlogen, waa.rnm het poldergebied de grote getuige
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mag geheten worden, namen de hier verschanste legers ~~\'ijls I~un toevlucht tot.O\'cr
stromingen om zich tegen de vijandelijke aam'allen te be\·e1ligCll. Zel!s als valse bencht~n
over de nabijheid \'lUl de vijand onder de bevolking werden ,'erapreld, aarzelde men Illet

do sluizen te openen en de dijken door te st-eken.
Beroerde tijdsomstandigheden, vooral tijdens dc krijg tegen de ~pl\1~nSC ov~rhoo~'

sing, leidden tot daden, die volkomen in strijd waren met de oollwen.lnllgc lIlspnlUung (he
de bevolking zieh had opgelegd. Do indringing van de zoo. wll8~~~n. de polderbewoners
zich steeds tot het uiterste te weer hadden gesteld, werd thans ''l'IJeliJk lil de hand gewerkt.

De aantrekkingskracht. die de kusthrwens op de strijdende rUII·tijen uit.oefenden,
omwille van hun strategisch belnng aJs open verbindingen met de zoo en als bases voor
vcrderc operatiefI, loeaHseerde de 8trijd om hun bezit noodzakolijkcrwijze langs de kU8t·

zone.
De bloei en de ontwikkeling, die de Antwerpse haven van de XUle eeuw af kende

door zijn vaart op Oycrzeese landen voorn! op Engeland, hadden van .~~twerpCll de voor
n8.'lmstc handels- en finaneiestad van 'Vest-Europa gemaakt. De nalj\'er WRS d8Jl ook
de prik.kel die de vijandschap van de concurrerende Vlaamsc steden en \'an. de Noor(~o
Iijke Nodcriandctll\flllhitste en hen tot daden verleidde die het. oorlogvoeren lil de omlig-

gende poldergebieden in de hand werkt<:l.n. .
Ofschoon do historische feiten,die zich in )Iaritiem \·'aandercn nKlnleden, Uit dC"Lelfde

oorzaak ontstaan zijn als deze in de Scheldopolders en er dus uiteraard nauw mee \"C'T

bonden zijn, is hct toch logisch in een studie deze feiten territoriaal in te delen, aan de
one kant over de kust.zone, aan do fLndere kant over de SchcldopoldeJ"S.

KUNSTMATIGE OVERSTROMINGEN IN HET KUSTLAND
(1387-1870)

l~eeds in 1135 werden mantregelen getroffen om 8tmtegischtJ o\'orslromingcll ttJ

vCl'wekken en wel ter verdediging van NieuW'poort; onder de regcl'ing \"all Philips de
Stoute werden dC"Le schikkingen ten uityoer gebracht.

In 12Sï had G'wijde van Vlaanderen reeds een eerste sluis laten boUW~~l. met het
doel zccwater in de yestinggrachten ,-an NieU\\1>oort aan t.e voeren. namehJk het Ol~d
Veurncsas. De sluis van Nieuwendamme werd e,'eneens door voornoemde graaf gebouwd 111

129:3 en wel tot hetzelfdo doeleinde (I).

llen moet echter tot het jaar 1383 opkJimmen, om in oude oorkonden eH krOl~e~oll
het 8poor te onlde.kken \'an de strategische illlmdaties. die in dit gedeelte \'an )[antlCm

Vlaanderen werden aangewend.

(') Chrollyd: der l)uil~'I.

HONDERDJARIGE OORLOG (1337-1453)

luval "an de bisschop van Norwich

Op 23 april 138:~ ontscheepte te Kales Hondl'Îk Despencer, bisschop van Norwich, îl1\1l

het hoofd van oen aanzienlijk leger.
G,"Cvelingen, Burbnrg. )[ardijck ell J)lIjn.kCI'ke vielelI door wapengeweld in zijn bezit.
Jan Sporkin, Veurno's koene held, vatte al dadelijk het l}lan op de vijandelijke opmars

te stuiten. De ontmoeting tussen Engelsen en Franse!! greep plnats op 15 mei te Klein
Synt.he (I). Verwoede gevechten werden gevoerd en Sporkin, dodelijk getroffen. sneuvelde
met meer dan 0000 zijner manschappen.

De vijand veroverde achtereenvolgens het kasteel \"!lil Drineham, de steden Sint·
WinoksbergclI, Kassei, Sint,Venant, Belle, Vellnle. Niell\'1}()Qrl, Oostende, Blankenberge
en 'Poperinge en belegerde leper. Ten ge\'olge \'an de tussenkomst van Karel IV, koning
'~an I-T3nkrijk, werd Despencer gedwongen ,-oor Ieper op te breken en zich op Burburg
terug t.e trekken.

De Engclsen blcvcn weersl.a,nd bieden te Sint· \Vboksbergell. Ze staken de dijken door
te Dllinkerke, met het inzicht do beweging der Franse troepen te verhindcren, doch deze
laatBten slangden crin enigc bressen dicht le sloppen.

Op 8 sept.ember werd Sint-Winoksbergen door de Engelse l\l\Il\'oerder de Caverlee
ontruimd. De ,-olgende dag kwam Dllinkerke aan de beurt en het :Franse leger rukte op
naar Burburg.

De 14e SC]ltember werd de stad o\'ergegc\'cn en werden de wapens neergelegd;
middelerwijl waren in de kassell'ijen Sint-Winoksoergen, Veurne ell HlIrblll'g onmetelijke
daklen aan het water prijsgegeven (:).

Nieuwe Engelse aanval (1435-1438)

])e ge augustus 1436 bezette de hertog '·all Oloucester, aan het hoofd \'an een soldaten·
korps dat 12.000 man sterk was, het Brockburg-l\mbacht, nadat hij bij Cl"Ovelingen over
do Aa. getrokken \\'a8.

Na een moorddadige razzia in deze streek, richtle hij zich de 12e augustus na.ar
Duinkerkc. 's Anderendaags bereikte hij Sint-Winoksbergen en tcrwijl zijn leger gedeel
telijk o\'er Quaed.YJlrc trok, marcheerdcn de andere manschappen op Ekelsbcke, Bambcke
en Ooslkapel, waar de verdcdigcrs ,-an \-eurne-Ambaeht zich onder de aanhoudende
druk moesten terugtrekken.

De Engelsen ondervonden geen verdere tegenstand cn 8taken de IJ-zer over, alwaar ze
de gemecnte l~oesbrllgge in liS legden. Ze lrokken over Proven naar Popel'inge, waar het
leger gedurende \'ier dagen zijn kamp opsloeg; bij hUil \'ertrek 8taken ze e\'eneell8 de
stad in brand.

IJl Veurne·Ambacht werdcn inmiddels aUe nodige maatregelen getroffen om de opmars
van het vijandelijke leger te stuiten.

(I) Op 25 md, \'Ulg"ll'; de ()/(r/.)/j!Jd.: (~Hl l'lw~l<dere'~, :!,. deel. uI. 90.
(') DoctC'ur L. Lt;M,HIlE. Histoin de f)wlkl'rque du ori{]ille~ d 1900. bi. M. ij;J l'lI M.
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OORLOGEN TUSSEN FRANKRIJK, SPANJE EN NEDERLAND

Po~ing tot aansla~ op Blankenber~e en Damme (1488) , ., ,
In opdracht, ,'an keizer )fa.ximiliaan wil Daniël van Pract, souverem·bslUm van ~ I~III

deren aan hel. hoofd VtUl 500 soldaten Blankenberge en Damme..vero,'el'Cll. Het ge' ~r
inzien'de, doorsnijdt. Jacob de Voocht onmiddellijk beide kanaa.ldl)ken te Damme en 'er

ijdelL hierdoor de voorgenomen pll\lUlen (2).

Zo wCl'den dan ook de sluis van Nicuwclldamme te Nieuwpoort geopend en

de wcîhmden, die zich langs de IJzer be\'onden onder water gezet (').

werden \'all Joris Pict\vct en Christiaan vun Oost, mot boten langs do oude nUlrt IlfUlr SIn is, om
Cl' zich in levensmiddelen to uc\'oorradcn. Op do terugtocht, in de vroege morgen Vfill

:19 nO\'cmoor, werden de Bruggelingen tussen Oostkerke en ])n.lllmQ plots oven-allen.
~assau nam in eigen peJ'8001l dool aan het uiterst bloedig gel'echt, waarvan de uitslag lang
in twijfel bleef. Ten slotte bezweken de Bmggelingen onder de overmacht. Van Oost trok
:t.ich op Sluis terug, terwijl PiCflNct met enige voorname poorters uit, Hmgge gevaJlgcn
genomen werd (I),

TACHTIGJARIGE OORLOG (23 mei 1568-5 juni 1(48)

Belegerin~ van NIeuwpoort (1600)

Bele~erin~ "8n Nieuwpoort (1489)
- ,- t I d C'. 'sen [>oogde Philips ,'an (,'rève-Tijdens de belegermg van I\leuwpoor (oor e ~'rl , , "

('(CIII' lo\'ergccfs de ha\'engeuJ te verlanden, door het doorsteken nu) de havendJ)k,
de dniker" geheten. De o,'erstroming die cr het noodJottig govolg \'an was, Q\'errompelde

;;agenoeg de ganse streek en de belegeraars trokken 7Jch op Oostende en Oudenbur~

terug (I).

Aanvallen op Bru~~e en Ommeland (1490) . _
'l'ijdens het ,-crbond dat Brugge meL 'Philips van Cleve.l~ tegen de graaf va~ ~a.88l\u

had afgesloten, deed kapitein Picavct op Hl 8Cptembcr ~~ diJk .te Hock~ dOOrs.U1)d~l~ om.
door hol. onder water zetten yall de landerijen, de dagehJkse Uitvallen \an het galluzoen

nlll Dammo te beletten (.).
De omge"inc. van dc stad Brugge wel'd lHU\r Damme too vsn bomen en plantsoel~.ont

daan_ teil einde, bij mogelijke ,'ijandelijke aanvallen, een ruimer gezichtsveld te,,'erkrl)gen,
De dïk buiten de Koolkerkse poort werd doorgesneden en de v&.tui nm Shll:i g~pend.
om ";11 uit deze stad Brugge met levensmiddelen te voorzien, Op .'17 oktober deed ~aS8IHl
de aldus geslagen bres dichten en sJoot hij de dool'nmrt naar SitU!! af (5). .

De ~5e nQ\'ell1ber kwamen de Xederlanders ya.n uit ])amme hun stel1m~~n opslaall
yoor de Speye-poort te Brugge, doch ze werden afgeslagen, ~,ndermaa.1 werd, bil be\'e~ "im
Philips \'all Cle\'en, de dijk te1:locke doorgesneden en de ''l'IJe vaal't, la.l~s de oude \\ ater
ang van Sluis THlilr -Brugge, heropend. Do graaf van Nassau stllur~I,e llhl~gS eel~ det~ch~

~lent soldaten naar Hoeke om de dijkbreuk dicht te stoppen: maar hiJ had zOl,IdCl de \\ Raid
erekend, want nieL alléén bleef de opdracht onuitgevocrd. maar de Brllggelmgen zorgden

g f -- Icn'oor het detaehemcnt de terugtoeht a te SIU)( en. , .
Door dit BUcces aangevuurd. trokkcn de ~8e november (iOO soldat.en, onder de ICldmg

(I) Ih:I-SllltyCKX, ,}U(lr/}of'l.:en t'<m I'eurtlt (~e deel), bI. IIH.
(2) Chronyd: roti I'laouien-tl, 3: deel. bI. 91:.
(I) CIH'Ollyd: vall l'lat,ulere,1, 3 deel. bI. lO~,
(') Chroll,l/cl' t'tm Fiuellderen, ;je dccl. bI. 11 i,

(') ChroIlY('/.: VU/I Vlae.ulerell, :le deel. bI. Ill.I.

noor dc Zeeuwen da.arloe I\1Ulgezocht, kOCi:lterde :!faurits ,-all Nllssllu het inzicht een
\'Iaamse havcn in te nelTlen, met het doel aan do rooftochten VtUT de kapen; uit Slui>l,
Nicllwl'lOOI'L en Duinkerke paaJ on perk te stellen cn te\'clls ook om meel' l(n"CIIBI'uilllte to
ge\"'cn Mn de vesting Oostende, die aan de landzijde tussen zo\'on \rij811dclijke schansen
geprangd was,

De 17e juni in Zeeland ingescheept, landde hij op 21 en 22 juni bij 't SaiH'an-ûcm.
Over Assenede, li:eklo en lhngge bereikte en bezette hij üudenbul'g, \-eroverde de Zije juni
de Albertussehans, tussen Oostende en ~ieuwpoort en do schans nlll Snaaskerke, 1)0
:.Joe juni sloeg hij het beleg "oor Kieuwpoort. Aan weerszijden van de luwen werden de
bolworken ingenomen en lxrL.et.

Van dezo enige gelegenheid om het huis van NMsau ccn zware slag toe t,e brengen
wilde aartshertog Albrecht gretig gebruik maken. Onverwijld trok hij te ,'elde aan het
hoofd \~aJl ceH machtig leger, De ~ge juni bereikte hij Q\~er Brugge Ouden burg, ,'ormceg
terde hij dezo sterkte, a.lsmede de schans "all Snaaskerke en ontzette deze van BredeHe.
De ~e juli kroog )Iaurits bericht dat Albrecht in aantocht. was om Xicuwpoort hulp te
bieden. De je juli, tegen elf uur 'sv6órmiddags, werd hot Staat.so leger op het strand en ill de
duinen În slagorde geplaatst. Onmiddellijk bonden do Spanjaarden de strijd in nlle hard
nekkigheid aan en behielden ze als a..all\'sllers gedurende moor dan \~ijf uur hel. initiatief.
1)0 krachtige inspanningen door de Spaan8C troepen gele\'erd, hadden echter hun llitholl
dingB\'ermogen dermate aangetast, dat ze tot verpozing genoopt waren. ~raUl'its maakte
\'an de aldus ingetreden I-list gebruik. om zijn l'eservctroej:)C]l omlct' FI-ancis Vel'o te laten
llimrukkell, Het ge\'eChL ontbrandde nu algemccn en duurdo \'ier \lur in alle hedgheid. De
eindzege ,iel Xassau toe en de Spanjaarden waren verplicht het \'eld to ruimen,

Rpijts zijn roemrijke o,'erwinning werd Maurits er toch toc gedwongen het beleg op te
breken en zich op Oostendo terug te trckken, dnar do Spaanse bevelhebber, graaf Belgio·
c'ioso, zich op een Imrdnckkige weerstand had \'oorbCl'Cid elT de sluizen had geopend,
waardoor de omgeving ysn de stad onder het zeewater verdwccn.

(1) OJlroIlYc/" t,":>Il V1UCIldcren, ;J~ dool, IJL 121 un 1~2.
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gelegd die met bastions werd afgezet. Samen met de buitenwerken droegen deze ertoo bij
de weerbaarheid in ruime mate te rersterken. Later nog werd dc hoofdwal ,"erhoogd en
,-el'7.wa8rd : de ombeiningsgrachtcn werden uitgediept en de duinen rondom de "csting
geslecht, om op dC't;e bepaalde plaatsen de toenaderingszone tot de sterkte sompig te
maken. Aan de oostzijde van de stad. op de plaat-s waar zich thans de IIM'en )xwindt, werd
de z.gn, Oostgeule gegra"en.

ln 1583 poogde Parma te,·ergeel's de stad in te nemen.
Eerst in 1584- werd de doorsnijding van de duinen beoostell Oostende doorgevoerd.

Hierdoor vloeide het zeewater de Oostgeule binnen en overstroomde de zee aanzienlijke
~cdcelten \'an Mariakel'ke, Stene, .Bredene, Leffinge, Snaaskerke en Oudenbul'g. Deze
onderwaterzetting, .,bevloeiing Vllll 1584" gehelen, wcrd door de regering del' Verenigde
Provincics uitge\'ocl'd om do pl\8sic\'e stormvl'ijhcid vi\ll de nieuw ingerichte vest,ing t.e
verzekercll.

Het belllng dool' de Nedcrlandcll aan het. bezit \'all OOf:;tende gehecht, werd l-ceds
olnatrocka 1580, door ~lflrnix vall Sint-A Idegonde, gewezen burgemeester van :\ nt WCIl)(lIl,

onderstreept, zulks onder de "olgende bewoordingen:
..:\fet behulp der bezettingen \'an Oostende en Sluis, zullen wc bijna geheel \"Ia1l.11del'Cll

..ZOOlillig in onze macht houden, dat dc meeste steden in de uiterste nood geraken zullen .

.. I)oor het. doorsnijden '"lUl de dijken, zulJen we uit on;~e n~stingcll onmogelijk kunnen
"n~rjaagd worden en de "ijand zal zijn tijd, zijn geM en zijn leger rerl,,'wisten, met zulk!!
,.te beproeven. Tegen Vlaanderen moeten we bijzonder onze krachten richten, daa.r die
"streek door hare ri,~ieren en ha\"ens de zekerste en tc,'eIUl ook de rijkste pro\'incie is
..onzer "ijanden. Zo zou men kllLUlen de getrouw geble"en provincies onophoudelijk
..schade toebrengen, zonder te moeten slag le,-eren en de oorlog op ·s ,ijandB bodem voeren.

.. We moeten zorg dragen '"oor de zeesteden en, te dien einde, ten speocligste uitvoeren
"wat er '-OOI' het behoud van Oostende besloten is gewccst, nameljjk het tot. stand bl-cngen
.. \'!lll een kanaal, door middel vun het.welk, kwamen we de lage stad - daarmede wordt
.. hier ongetwijfeld de ollde stad bedoeld - te verliezen, wij niettemin de bezetting
"zouden kUllIlel\ ondcrhouden en vernieuwen. Het is imlllel-s t.e \'oorzien dat, zo do \'ijILlld
.. I·el'plicht wordt zijn macht, in Vlnunderen te brengen, hij 7.ijn tijd in eell aanval op
..Oost.ende of op Sluis zal gebruiken" (1).

De aldus gekoesterdo \'ool'uitzichten hebbcn, onder het, beleg Vllll Oostcnde door
.·\Ibrecht. en JsabelJa, yolledig hun beslag gekregen.

We zullen betreffende dit beleg, dat ruim drie jaar duurdc en dat eell der 1"OCIIlrijkste
wapenfeiten mag geheten wordcn, ooit door de geschiedenis gekend, enkel de mac'htige
hulp door het water ann de belegerden geschonken, naar "oren brengen.

On\'erminderd de ontzettend grote ,oordelen, die de ..bc,-Iociing yan de Oostgeule"
aan de bezetting heeft geschonken door de open gemccilsehup met de zee bijna om'erstoord
te \'CrLc.keren, hebben de gestelde inundaties de weerbaarheid ran de \'csting zodanig
"erhoogd en de aan\-alpogingen z.o \'erhinderd, dat, zoal8 door :llarnis roorl.ien, de belege
rMr zijn tijd heeft moeten gebruiken.

Ann de hand \":m de hieromtrent zeer lIll'rkwillln:li,[!e bijzonderheden, ,·el"\'ut in rle

•
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:Fig, :JO. _ Beleg voor OOlltend" 1601-1604

Beleg voor Oostende (1601-1604) (fig. :W)

Tot het (linde van de XVe eeuw was Oostende een open stad en het i8 pas omstreeks

d
'
··d dat do stadsrckcnillgen vall de uitvoering van vestingwerken gewagen. De

eze I),. . I' d ht
Ise noyember 1554 wordt de stad als vesting gerangschikt. Naar aanlcl{ mg vau. e ~~ac :o-
lijke inval der geuzen van Oudenaerde, de 5e october 15ïZ, wordt tot het gelc,dehJke op
richten van een behoorlijk "erdedigingsstclsel o,-crgegaan.

"Bij de eerste aall\"8ng reeds \"all de strijd tegen Spanje hadden de Staten-Generaal
der Kederlanden inge-Licn. dat het \'()Ql" de stad Oostende van ,·ibsl belang was, dat de
,-csting degelijk wa.s ingericht en yeilig in bezit wo~ gehOl~del~, met bchul~ V{Ul ~~ ~nder
watering der omliggende gronden, om een bestendIge verbmding met. de NoordebJke pro

dncies te kunnen blijyen handhaven.
In 15i:?, zoals hierbo,'en reeds ,'cn11eld, werd deze sleutel posit ie andermaal "el'sterkt

('U omringd met houten palissaden. .
In 15iS zorgde prins 'VillellI 1 el'\'oor dat ccn doorlopende borst.wermg werd aan-

))

~ VAN OOSTDDE TI.DENS IET BElEG 1&01-160'

Pf.AN D'OSTENDE LORS OU SEGE 160/'160'
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verhandeling Het Oude Ooolende en zijn Driejarige Beleyerin(J door l~DW. VLlETJ.NCK en van
de afbeelding der plaatselijkhcden. tijdens het beleg (fig. 30, zie blz. 106), zuUen we de aldus
opgewekte toestand nader belichten:

.,Tn 0118 eerste hoofdstuk hebben we de eeuwenlange worsteling afgeschetst der stad
.,met de machtige zee, aan dewelke, ten jare 1584 een nieuwe ingang ten Oosten der stad
..werd gegtwcn en die toen het omliggende met mocrt\8SC.ll, "lieten en kreken bedel..1.e,
,.zoodat men het land tusschen stad en kamp het ,xcrioren land" of het ..ycrdronken land"
..noemde. Pas echter was de belegering eenige maanden aan den gang, of de belegerden
,.gingen nog een stap verder, met de zee ook ten westen cellen nieuwcn inloop te vcrschaf
.,fen. Zulks greep plaats door de doorsteking '"an den ,.grooten zeedijk" ; .,Groenen Dijk"
.,_ ook de "Duimeldijk" genoemd, ten zuiden der oude haven gelegen en welken de

.. belegeraar zich als toenaderingswerk had begonnen ten nutte maken - na met de oude

.,inwonersrand te hebben beraad geslagen, in den nacht van 23 Oogst JGOI, bij ccn groot

..geOj. In het voorbijgaan moeten wij de lezers opmerkzaam maken dat de gewezen Ha.nn

.,vliet,ten westzijde der stad, buiten de yersterkingell gelaten waa geweest en bcwemüen yall

..alle betrekkingen zoowel met de haven als met de binnengmcht, werd afgesneden door den
"belegeraar - bij middel rener loopgracht - en door de beJegerden. Deze h~stste hadden
,.over den ouden Ha.vcnvliet twee dijken al de zijde "all de Polden'esting gelegd, om den
.,vijand het benuttigen ervan te zijnen voordeele te beJetten.

.,In de Groenendijk werd dl18 een gat gegraven en door kJeine wijnen ,'ergroot, tot
.,ruim 150 voet kruinsbroedte. Wat er al de oostzijde der stad, 1ï jaren vroeger, had plaats
,.gehfl.d, geschiedde thans ter westzijde: de zoo bekwam nije loop in het land. Poeder
"voorraad, werktuigen "an alleu aard, wijn- en biertonnen, aIJes spoelde de zee weg,
"dewclke tot aan den sillisvliet van Albcrtusfort alles onder water zette en zelfs lllcnigen
.,soldaat, met de zwemkunst onbekend, verl.wolg, zonder van hen te spreken die in de
,.herstellingswerken het tegenwoordige lllet het eeuwige verwisselen moeswn. Doch ook
.,de belegerden mochten op hun PQrc-Epic, hunne eontl'csscherp, de rijsbekJccding vlln
..Zamlhille, den onderwal van Helmand en op de bolwcrken del' zeezijde menig spoor
.,beschouwen \'an nadeel door de zee teweeggebracht. Het gevolg hiervan was dat de
"zeewateren dc stad bijna va,n alle kanten omspoelden, niet zondcr gevaar \'001' de vcs
"tingen, \'001' wclke de zee, om de schade die zij cr dikwijls ann toebracht, bijn.a een zoo
..geduchte ,'îjand als de belegeraar zelf was, De toennderingswerken van dezen laatste
"werden nu op dien zandigen en moerassigen grond nog moeilijker en lastiger dan \'roeger,
,,13ij de (hdncn mn AJbertus zonk men tot half boon in den vochtigen grond. Ste Clara,
"scheen te midden een llleer te liggen, terwijl, om naar dc "redouten" van Vuldez, Farüls,
"St Jacob, Sle Marict en St Fmnciscus te trekken, Illen tot bo\'CIl de kJtieën in het water
..schoot. Om van het west- naar het oostkamp te gAAn - door wcidcn cn moerassen heen
,.behoefdo men drie uren. De Spanjaarden konden s.lechts bij IMg water hlllUle l\atn-allen
"en andere ondernemingen aangaan en moesten bo\'endiell bij het W88SCn \'an het getij
,.80ms met haast wegtrekken. 't Gebeurde zelfs, zooaJs teil ge,'olge van het groote tij van
..31 October 1001, dat het land ten ztdden en ten zuidwesten der stad moor dan OOlle unI'
..verre onder water stond en dat al de trancheeën tcn westelI, onder de duinen, in het
..zuiden cn het zllid-008ten, ook ,'ol water waren, hetgccn de belegeraars genoodzaakte
..op de pJatteforms te vlueht-en. Ook hield de bezetting der belegerde stad dag en nacht

"wacht op alle lage wateren, totdat het water hoog gcnoeg wa!! Olll de vrees voor eCll
"aanval weg te nemell. Do Groene Dijk werd, jn, hermnakt, dOeil ten prijze "all schatten
,.geld en stroomen bloc(1. De belegeraars moesten zich dus weder door kostbare zeeweringen
"teg~~l het afspoelen hlUUlcr werken beveiligen. Oostende geleek bijna op ocn eiland door
.,talrIJke kloeke bolwerken velsterkt ...

.Eerst op 22 september 160-1 sJMgt Ambrosius f·llÎl.ola e··",. t k· b'J •• en 'o~te \'all loedige
verhw.en en hevige beschietingen. de capitulatie af te d\\'ingen.

OORLOG TUSSE T FRANKRIJK EN SPANJE (1644-1678)

. De afbeeldingen 31, 32. 3:t :H illustl'Cren het kadcr WAArin de yolftende gebcu rtenisse
Zich afspeelden. '" 11

·~jij. het sfsten'en \·an aartshertogin Isabclln in 1û:~3 wordt \laanderen als een Spaanse
pro\'IIlCle beschouwd en als dusdanig ingcschakeld in het wee en de ellende. die \'an de
komende oorlogen tegen Srmnje de nasleep zullen zijn.

Beleg voor Grevelingen (l644)

J)e graaf van Orl~allS, samen met de markgnwen \'I\.n Gascion en La. ]'fciJJerie, slaan
het beleg "oor Gre\'elmgen op. De ,'erdcc:ligers Openen olwer"'ijld de shtizen en het zee,
.wiLter o'Çerrompelt het oJllllleland. Door toedoen "an ccn Hollands ingenieur, aan het
:F'ransc l~er, \'erbonden, wordt het iJHlIldntiewnter dadelijk afgevoerd. In de nacht tussen
J2 en 13 Juh valt het fort Philips in l"rallse handcn en de 28e juJi kapituJeert het garni
zoen (I),

Beleg voor Mardijck (1645)

~Uet het begin \'an de lente werden de kl'ijgsvelTichtîngen voortgezet, De l"l'l\nse
troepen veroverden DriJlr:ham en KUSIlel. ViJJequier benaderde de Col me '"0 '" I" ,. ,. \,.r,ang8-
\\nar o'ersho~nll\genwerden opgewekt om do doortocht te bemoeilijken. Door deze o\'el'
fltroomdo gebieden moest hot aamukkend legel' zif'h een weg banen, De infanterillten
staken tot nan de lcm!en in het water'.

., Samen met de markgraaf van GaRcion belegerde en vermeesterde Villcquier' Mal'-
dlJck (2). .

Poging tot inval in Veurne-Ambacht

164{~ ?Jet de markgraaf van Gascion aan het hoofd zijnel' troepen, tel' hoo<fte van 1.0
on~r de IJzer trekken. WalUlccr de magistmat \'l\ll VeUi'ne het ge"aar inzie~, gl.'Cft ltij
be,'eJ de bruggen o\'er de IJzer te verwijderen en lnat hij de noodklok lldden, .Deze maat
regel 1'C'~de de Fr~nse optocht en belette de "ijand aan gene zijde verder op te rukken.
. De tie maart het de stadsbeer van Kieuwpoort het zeewater in de IJzer stromen, ten

emde de doorgang er van te bemoeilijken (I) .

(:> Dr. L. LEM.\.mE, H~to~'re d" Dunl.:uqu" du originu à l!)()(l, bi. 163.
(.) Dr. L. LEMAlBE, Hl.Molre de DU'Il:erqlUl du originu à l!)()(l, bI. 154 .
() llil"""UIUCKX, Jaarboeken t."<m r'eunlfl (4- deel), bI. 131.
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(I) Dr. L. Ll!:lLURE. Hiatojre de Dunl.:erque. bI. 157.
(') HF,I~DRI(''':X. J&"bod.·en rofl rellme (4e rl('('I). bI. 148: OImmyd: 0011 lïu611deren (.Je deel).

bI. 680.

Nieuwpoort bedrei~d in 1647
Onder Rantzau trok een Frans leger van 6 n, 7000 man sterk, liegen het einde \'an juli,

over Roesbrugge naar Diksllluide om verder het fort Nieuwendamme te bestormen. De
Spanjtulrden ontzetten deze sterkte, die dool' de Fransen werd ingenomen. De opmars vall
Caraeena uit Ouden burg noopte de Fransen ertoe Niellwendamme te ontruimen en zich
op Diksll111ide terug te trekken. Rantzau bezette de strcck tussen VeUI'l16 en Diksmuide

en a10eg een brug ovel' de IJzer.
Zulks verontrustte don Antonio van Pimentei, Spaanse bevelhebber te Nieuwpoort,

en daar h,ij de stad tegen een mogelijke bezetting wilde vrijwaren, ging hij niet alloo11 over
tot de .ersperl'ing van de sluizen om de lozing van het winterwater op te houden, doch
zette hij tevens de kasselrij van Veurne onder zeewater, door middel van de sluizen te
Nieuwpoort. en te Nieuwendamme, waardoor reeds op 14 augustus het water twee voot

boven het maaiveld stond (tl·

Ku~snIATIOE OVER8rno", '0 ' '[ r;; ~,}; IN )1,\RITI"EJII \cLAAi\'"D"EREX

Beleg voor Duinkerke (1652)

, In september 1651 hebben de Spanjaarden de vcstin bïna. . . .
(,root Synthen, Sll.}'cker Loon Burburg St S' t-"! f.s gans omSIngeld. Klem CIl

bez.et. Begin 1652 brekcL; de beicgeraars ~(ld;~~~ijkl;:et ~;~g \~rge~l ~~Hokndschote zijn
velmgen te belegeren. Deze stad word . ._ . oor un er e op, om Gre
zal on\Te"mjjdeUjk dez~ "an Dllinkerket~~~;.~;~ihle6ba~~lg~~ncn:Ded,al van üre,e.Ungcn
om Dllinkerke in te nemen. ÛIl\'crkJM b "t d . ))<'UlJaar en doen het mlcrste

I
r aarlCI ... egou\'crnellrd'Est ad r. I

(e te treffen o"erstromingsmaatregelen ocd " r es, Olse loon met.
gebruik om de VÎJ'and ai te sla. J dg I\ertrolmd, maakt ,an deze in.iddeJen geen

n. n e naclt van 4 0) - t he
ingezet en de stad kapituJeert de !Ge septcmber ('). 1 tl sep cm r wordt de aa.llval

Spaanse aanval op Duinkerke (1650)

Onder Fuelsodagne, DeUi Ponti en de graaf \'an B .
Duinkerke. Daar de omgeving VIUl de stad onder wa ~gny belegeren de Spanjaarden
richter.l..ake terugkeren (2). ter komt, moeten de aam-aUers Oll\'cr-

KUNSTMATlG~ INUNDA'ITES IN M.A.RJTlt;M \'LAANOt;REN114

Bele~ voor Duinkerke (1646)
De 4e september 1646 wordt de markgraaf "&11 Leiden te Duinkcrke door de hertog

van Enghicn bedreigd, en laat de Spaanse generaal, door het openen van de sluizen, het
zeewater de omstreken van Duinkerke onder water zetten. De zo pas droogge1egdeMoeren,
evenals de aangrenzende gronden vall de Noordwatering van Veurne (Buitenmoeren) lopen
onder water. De bewoners werden meteen \Tcrrast door de wassende vloed en namen
hun toevlucht tot de zoldcn+e.rdîepillg bUlU1Cf huizen, in afwachting dat de bootjes hen
"'.vamen oppikken en op veilige grond overbrengen.

In zijn werk De Kluizenaar in de Prcn:incit (L'lJermile en Prot-;nce). waarin de Heer
DE JOUY de eerste overstroming van de Moeren beschrijft, 0)) het ogenblik dat tot de
tweede droogmaking werd overgegaan, geeft hij verontwaardigd vrije teugel aan zijn
ge\'oelen8: en dit onder de \'olgende bewoordingen: "Hebben de oorlogsrechten dan ooit
"toegelaten het \Tolkerenreeht op zulke onmenselijke wijze over het hoofd te zienr

"Indien de mensenvrienden - en daaraan kan ik niet twijfelen - die zich momenteel
"met de her-droogmaking onledig houden, hun doel bereiken, dan weze hun eerste daad,
"vooraleer de ploeg hun zo beminde grond zal omwoelen, een8ehandelijke zuil op te rieht-en
"en cr de naam in te beitelen \'an de gruwelijke markgraaf van Leiden, opdat zijn heugenis
"voor immer vcrbonden blijve aan de ontheiliging en de \'crwcnsing der tijden".

De oyerstroming was zodanig uitgebreid, dat de aanvaller nog en.kel aan de nooro
oostzijde \"all de stad, in het hoger gelegen duinlnnd gelegenheid had zijn leger in

stelling te brengen.
De hertog van Enghien begon de 20e september zijn aanvalslinie op t-e stellen. Ten

einde de uitvallen van de Spaanse nliterij tegen te gaall, werd op het strand een staketsel
opgericht. ])e kanaJen die het overstromingswater in de strook aanvoerden, werden. afge
damd en de aanval met alle heftigheid ingezet. Spijts de heldhaftige weerstand door de
Spanjaarden geboden, werd het garnizoen tot overgave gedwongen en de Ile october
t,rok.ken de :Franse troepen Duinkerke biImen (I).
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H t . oen kaI)itulecrde devall Duinkerke werd voortge-lct. e jZl\rIUZfeit en de belegering
23e juni (1).

St_Winoksber~en kapituleert (1658) SiJ t-
. .. '-c yan Duinkerke sloeg TurClUlc het beleg op voor 1

OnmlddclhJk na. de 0\ erga\ ." . De 'Jc juli werd de stad onder voor-
Winoksbergen. Lodewijk xn- was luerblJ aanwezIg. .
wllflrtlen Mn de koning overgele.erd (I).

Ni \'poort bedrei&d in 1658 . d
eu\ . N' rt had om de opmars van Tu.rcnne te stmten, e

Het Spaans ganuzoen ..an J.: leuwpoo . I ens hadden de }'ranscn op -I. en op 7 juli
kasselrij onder water laten lopen. Achtercem 0 g , I I l'Je september Nieuwpoort in

tord en waren ze ,'an p lUl Ce -
Diksmuidc en Veume ve~mees.. . vollcdi met zoowater overstroomd, maM wegens
ie nemen. Wel was de ka.8selrl] met d t I ~ke ziekten die aanhoudend slachtoffers ,'erg

ebrek aan clrinkba.a.r water en wegens e a rl~ . .:t

g d bel aars verplicht van hun II\zlChten af te zien ( ).den, waren e eger

Beleg voor GreveHn~en (1658) . cl
. 1 1 1 van de Engelse vloot slaat La. FerM het beleg \'001' Grevelingen op 0

).Iet >e lU p d dl];' nsen ingenomen (.).
:!7e juli. De 27e a.ugustus wordt de sta oor c e _ra

DEVOLUTH;-OORLOG

Nieuwpoort andermaal door de Fransen b~~reig\~ ~::~7:LdeWijkXIV het bezit op

Bij het afsterven yan zijn schoOJ~ac~erIPh~llP!!-6e~e ei!! werd echter niet ingewilligd,
vllJl een aanzienlijk deel der Spaanse J ec or anc ~n.. _

kt d Spftllje de oorlog lil mOl !û01.
en de :Franse vorst ver' aal' e '. I t :F'ranse leger verlaltt don Juan va.n Toledo de

OndeJ cic onrust.barende druk van, IC N' t te \'catigell Daar de stadsheer
Ir 'eh met zijn garJ11zoen t.e leuwpoor .

t2° juni euroe, om ZI 1 b ' 11 .). de "tlli:wn dicht te zetten, waardoor
van NiclI\\'])()olt eJke dag een aallval \'reosco, e\a 11

I t b' nenwater in zee werd stopgezet. k
de afvoor \'an le In dil odlottig worden voor gans de stree -

Natuurlijk zouden de gevolgen van eze c anc no

tot in het gebied der Zuidwaterin~. I bevel de zoodllinen dOOI' te steken om het noor·
Op 3 augustus gaven de SpanJa~rcen k V "",b"cht onder water te zcttClI.

h t B Vrije en 00' curne-.'1. .-
deJijk gedeelte van e rugse. rd cl de belanghebbende landslieden, mot het oog
Tegen de voorgenomen plannen "-0 oor b" d aan.se rAAdslieden en bevelhebbers
op het vl'ijwa:ren van de nog wAAs,ende ~gst, I~ e ~t~olfcn maatregel werd dan ook tot
heftig protest aangetekend. De mtvocrmg van 0 g

HiM' de Dtmkerque bI. Iii cn volgende; Ohrotlyckt'tJn rlaenduen, 4e dool.(I) Dr. L. LEIolAIRE, Oll'~ ,

bI. 708 en i09. d I bi -09
(I) Ohronyck 11O1l V1aentkrell, 4

e e;;. . 14, ·dool. bI. 213; Ohronyck tun Vlaenderen. 4e dool,
(I) B.ElS-DERIOL~, JOlJI'boeken '0011. wrrn:,

bI. 7(1,:' Ohro/lyck UJ/I ViMnderen, "e deel, bI. i09 en 710.

na het biJmenhalen van de oogst verdaagd. Onmiddellijk da..'\l'na. werden de sluizen geopend
en de omst.rekell .all l\ieuwpoort, c\'cnals een dool ,-an het Brugse Vrije, liepen onder water.
Deze overstroming duurde tot 2 mei 1668, datum van het \'TCdes\'crdrng van Aken (I).

COALITIE-OORLOG TUSSEN FRANKRIJK EN SPANJE

Veurne-Ambacht andermaal onder water (1673-1678)

Ouder de drang der omstandigheden beval don Antonio de Medra.no, bevelhebber
van Nieuwpoort, in 1673 de opening der zccs1uizen ; het water bedreigde andermaal het
grondgebied van de kasseirij. De \~eunlC80 magistraat stuurde ijlings zijn kondschappers
naar Nieuwpoort.

Ka menige bespreking en mits MnzienJijko geldelijke offers stond de be"elhebber de
magistraat uiteindelijk toc, dijken op te werpen en de waten'loed te stelpen, echter
buiten de 'f"erdcdigi.llgsgordel van Nïcuwpoort, te weten, buiten oon straal van oen hah'e
mijl rond de stad, afstand die voldoende WI\S om be"eiJigd te zijn tegen het niet "erder
reikend geschut "an de &annller. Do aldus "erloonde machtiging tot het aanleggen van
dijken in de omstreken "an :;\IïcU\\l>oort, Olll het achterland ,'an de kasselrij tegen overstro
Illing te behoeden, ligt ten grondslag aan do bouw van de ..Zilteberm·'. waarop we later
zullen terugkomen.

Hot grondgebied van de gemeentcn Oostduin.kerke, Wulpen, Rams.kapelle en St.-Joris
werd door do aanvoer van bmkwatcr uitermate geteisterd. Vijfhonderd hektaren grond
VRn de kassclrij kwamen onder water, terwijl het o\'ortollig wasscn van het waterpeil in de
IJzer, overstromingen binnCJl de oll1schrij\'ingcl1 van do Zuid\\'atering, van de Bethoos.
tcrse Broeken en va·n een deel van het Brugse Vrijo verwekte.

In 1677, na de veroveri.ng van Ieper, bosloot Loduwij.k XlV Gent, Oudenaarde en
.Nicuwpoort in te nemcn. 'l'en gevolge van de gestelde inundaties, bleef Nicuwpoort echter
toch buiten beschouwing.

Deze ovcrstroming bleef gedurende drie jaar gehandhaafd; mmel na. de bevestiging
van het tractaat van Nijmogen, de l7e soptembel' ]078, word het overst.romingswatel'
!~fgotrokkon (').

Onder de regering van Karel 111

111 W80 dreigden do Fransen het Brugse Vrijo in as te Jeggen. Als ,'ergelcUngsmaat
regel liet de bevelhebber van Kiellwpoort do sluÎzen openen, onderwaterde de ganse omge
ving en bedreigde St.-Winoksbergel1 en DuinkOl'ko met o\'erstl'Oming (3).

Bele~ voor Nieuwpoort (1695)

In 1695 trekt VilJeroy naar Nieuw]>oort op en kampeert hij met zijn leger op ocn
hnlye mijl van de stad. Do door do verbondonen getroffen yerdedigingsmaatregelen, cic

(I) Ht:1YOERICKX, Jatlrboekeu t'tJn l'el4nle, <Ie d.".'(!l, bi. 250; Ohronyck 0016 Vlanidererl, 4e deel,
bI. 739.

(I) HED;"DEIUCKX, Jaarbod:en rail !'eurne (4" deel), bI. 276.
(I) Ohronyc/.; a'm ViaeliderePl, 4" deel, bi. 823.



(') ClIrfmyd.: t'(lll Vlanuleren . .Je d..,(l]. bI. ~5ij,

SPAANSE SUCCESSIE-OORLOG

overstroming van het omJiggend gebied en de aantocht V!ln hulptroepen onder Wirtem
berg, brochtcn hem tot het besluit, op 18 juli het beleg op te bl'Ckell en naaI' Diksllluide

op te rukken (I).

Oostende
Deze versterking is aan alle zijden door de o,·e.rstroming beveiligd, behalve langs de

duinrccp, in de richting van Niellwpoort, waM de schansen in zeer slechte stAAt verkeren.
)fet het oog er de verdediging te versterken en de weerbaarheid in ruime mate to verhogen,
is het onontbeerlijk enige gemetselde voorposten op te richten, waan-an de kosten op een
bedrag ,'an tweehonderd duizend gulden mogen geraamd worden.

119KUNST!lIATIOE OVeRSTROlIL"Gl'N ...,- ,• •• L.: ,LAR1TH;M VL.AAXDERt;X
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Illing badende blokhuizen in te nemen \'001'0.1 . I " d '
werken bereikt, wat met de groot t ' 'I-.kl

eel
llJ e 1l.ldus UItgebouwde vel'dedigings-

T ' a e moel. IJ loden zal gepaard gaan
.. en emde het verhe\-ene gedeelte aan de andere ··d ' .
Diksmuide, te ''TiJ'waren en uwe '0 sI' ZIJ e van de stad, m de richting vall
,

•• llS (e oat mB te bel-eiJig . lt·
let dIJkwerk, langswaar het de ,'ijand mo r.k' en, JS Ie een gebuxlende eis

door het aanbrengen van ecn scha,'"' ge 'tJ kIS gemeld verheven gedeelte te bereiken

Id
< .., tJ vers er en en de te I,~ I .- '

a aar aanwezige fortificaties te I t C gClllftJse IOcungen en andere
, I' P aa ij" arosunos" gehete . d b

Daar men moeiJijk een vijandelïke bew in n, ~n or e te rongen.
IS bet onontbeerlijk het vestinglichR! 1 d , egóó g ,komende UIt de zee kan voorkomen,

d
...11 a v I' (e Ooatel dsc .... l-

OOI' het verbet.eren van de tege, bes I .. 1 pOOn, Igt, te versterken
. 1 e loellngen en door het b .
UI de bedekte weg. Mn l'Cngen van elllge lunetteu

DOOI" d(Y.l.c degelijke inrichting wOl'den mie zo r .
vijand rechtstreeks de luwengelll moeht bereiken rgen UIt de weg geruimd, zelfs wanneer

ffct bestrijden "an do kosten betreffende al deoen bedrag van 300 000 Id voorgenomene verbeteringswerkell zal
, gu en ,'ergen .

• •
)Iet de ujtn)cring vall dez ' bet .

doeh de Fransen wistcn val:~crI .crUl,gSwerken werd al dadelijk een n.anvang gemaakt

I
,(e IIlze van de S[>'aallse S . 0 , .

pannen te verijdelen door de~" I t ueoossle- or og, do Engelse
fi<> lavens e ,·eNveren,

Deze tegenslag verplichtte do En eisen H
Niet minder doortastend' ~ li'r op .ollanclse bodem te ontschepen (1).

om tussen de Leie en de Noo"IgllleegeluI( e ar18en, ~nder het beleid van Vauban, te werk
~ z a tUn ,erscha 81 • cl 'ging te brengen. 11 ngen lil (l st.erkste staat van verdedi-

En hier nemen we uit de Militaire Gedenks I . ,
niclU's Hüe de C':i.Jiguy uRgelat·.' ,c mften, dlO ons door VI.~uban en de inge-
" < en ZIJl! oon dlClJgaande bes I -- d
lende de afwcerkracht eu de '-'.k "elrIj\'en e studie 0\'01' betref-moge IJ e verbetermgc ' I t F '
tussen Ieper en de kuststrook v D - k k . U 111 le raIlS verdediging telsel
I .. an mn er e tot NIeuwpoort . . ba d

(en zijnde inundatie-mogelijkheden, - , m ,cr n met de voorhan-

Uit oen niet gedagtekend yersla d k I··k
Caligny, dat gewis na 1605 is opgest~jd e~ e IJ van de hand van eender gebroedors Hüe de
gcheel of gedeeltelijk als '.erdedi . milin. an men opmaken, dat de hier aanwezige kallRlen
van leper naar de IJzer t.ot Kn~~l.. d IJCR

J
werden aangewend, meer bermaId, het kanaal

.'_ , I e, e zer tussen Kuocke el}"" tel d Lo1~1Il ce naar Veurne ell het ka ma' ,r I . lil e, e ,'aart van[J I van eurne naar Dllinkerk Ee td - -
.. zeI' opgewOI'I)(Jll, omniddetli"k bened . .. e, n a amllung lil de
tot doeJ de immdatie van de I~oojlan I ell,zlJll s~~~en[oop mot het kallav.l van Ieper, had

I , I
(en usaen .D.JlOc.ke en J:"'int Ie - " d

Ie (oorwaden van de IJ. t d e m (e UlO te werken. zeI' usscn me plaat.sen te \-00 k d '
het aangrenzend zuidelijk gebied "an Vellme-Amba.cl I' om~n en e overstroming van
\'&11 deze kant, een vi)'a.ndel,-)-ke ""' 1 . .~t t.e bel\erken, ,·oor het gevaJ dat

,... wa zou mtgaan H t k 1
kerke wordt als het degelijkst e I di . ' .. e aJH~a van Veurne IlMI Duin-
oover die de ,'oUe lengte "a.~ ~: k~~~:ta~t~i~s.chOllWd~,wegens de dijk op de zuidelijke
behaIvo enkele kJeine grond"erhe,'e hed b.,Jkt, .tenvlJI er op de noordelijke oo,·er,

n en na IJ DlIlIlkerkc, njet de minste borstwering

(') Colollcl SBH \V\ington, . , . lLLEM!;, 1--<1 Barrière du PaYII.1Jall, ]715-181(1, De Mllrlbol'ütlgh 1\ Wel·

KUNSTIoIATICt; LNU}I."l>ATIES IN ~LARITIE~l VI.AANOt;Rt::s

Nieuwpoort
Uit het zorgnddig onder.lOek van de vestingwerkell van Nicuwpoort. is gebleken,

dat het fort ,,\ïerboet" in betere toestand dient gebracht; ook dat aan de sluis bewesten
de stad een betere dekking dient gegeven te worden; dat o"erigells, in het gooeelte ,·a.u deze
plaats, bewesten de Duinkerkse poort, gelegen, tussen het hoog en het laag o,-erstromings
gebied, zich een verheven duinstrook beYindt, waarvnn do breedte vijftig roeden (nagenoeg
200 JU 00) bedraagt; dat op dC"J:O plaats, een gemakkelijk te stoppen gaping in het verde
digingsstelscl van de stad ontstaat en het noodzakelijkerwijze geboden is aan weerszijden
ervan in de oycrstromingsgebioden twee gemetselde blokhuizen (bastions) op te richten,
omringd met doelmatige tegen-besehoeisels (contre-escarpen). Aan de binnenzijde van de
bolwerken (üent op de hogergelegen grond een gordyne (eourtino) met contrescarp opge
worpen te worden, om het cne inunda.tiegebicd met het andere te "erbinden, hetzij over
een lengte van yijftig roeden. Dit 7.a1 de vijand ertoe verplichten eerst de in de o,·elstro-

Na de vrede vsn Rijswijk, op 20 september 1697 gesloten, kOCi>terde Willem 111,
koning niH Engeland, het inzicht zich het bezit van de onlschepiubrslHwens Xicuwpoort en
Oostende lo verzekeren. Tc dien einde gaf hij aan de Nederlandse vestingbouwkundige,
baron van Coehoorn, opdracht deze havens te bezichtigen en uit te zÎen naar de doel

matigste middelen om hun "\""crdedigingsstelscl te verbeteren.
vall Coehoom was de grote mededinger wm zijn beroemde tijdgenoot Vauban on

wordt daarom wel eens do "Hollandse \~auban" geheten. Hij had een glansrijke en wol
gevulde militaire loopbaan achter zich. Als vestingbouwkundige verwierf hij wereld
beroemdheid, door het uitgeven van een werk: Nieuwe Ve8/ingbo'ltw OJ) natte of lage ho-ri-

zont.
Aan de hand VIUl een \'crslag, dat. in april 1608 door generaal nUl Cochoorn werd

opgelllaakt, en wa.an"an het origineel in het archief van het Koninklijk Lcgcrmusculll
bOl'ullt, kenllcn we het resultaat van zijn be\'indingon, Het luidt als volgt:
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bestaat. Overigens is het bodempeiJ van deze oo"er over oen vierde van zijn beloop zeel'
laag gelegen en is het aangrenzend gebied door middel "an de sluizen van Duinkerke

gemakkelijk onder water te zetten. ".
hl zijn onderrichtingen betreffende het verde<ligingsstelsel van \ cm'ne, .(~d. 13 l~eJ

1603, oppert Vauban zeer interessante beschouwingen, in verband met .~16 kriJgsk\uldige
voordelen die, hier te lande, uit de inundatie-mogelijkhe<len te halen zIJn. DaaTO\"er zal

een en ander worden medegedeeld.

Onderwaterzening van de Moeren
Het waterpeil in de Moeren wordt thans door afvoor naar de sluizen te Dllin.kerke,

"ier ,'oot beneden dit van de grachten op het grondgebied ,'eunte aangehouden, met de
bedoeling naar best vermogen, de belendende weijanden "oor de ,"ooteeit te kunnen

benutten.
Om het opstapelingspeil in de Moeren bij te werken, Jllet uitsluiting nn alle toen>er

van zeewater, die vissterfte en waterbezoedeling tot ge,'olg 7..oU hebben, is het noodzake
lijk hiertoe het Colmewater aan te wenden, mits er ,'erder \'001' te zorgen d~ oo,-ers van I~~t

meer en \'an het kanaal \·an Hondschote door aanaarding op te hogen, dit \'oomameJl]k
bij de doorgang van de stadskom "an Bergen. Deze maatregel zal de mogelijkheid aanto
nen de wa.terspiegel in de lloeren nUl twee en een halve tot drie voet te yerhogen, zodat,
Wlumoor nog hogere wfI,terstanden zullen gewenst zijn, de gecombineerde werking \"all zee
en Colmevaart ~lich onmiddellijk zal laten "ooien. Onder deze ,'oorwanrden, zal het
belendend gebied e\'eneens onder water lopen en zal de broodte \'an de droogblijvende
strook, t.usson de plas van de 'Moeren en de sta.d "eurne, in ruime mate afnemen.

Men moet er evenwel op bedacht zijn dat de particulieren, die gronden bezitten in
do buurt van de 1loel'ell, zo weinig mogelijk schade te lijden hebben door onderwater
zetting; ook is het hiertoe wenselijk tot in juni het waterpeil in deze gebieden laag te houden.
om het c\'enlater dool' middel van do Colmcvaart twee en hal\'e tot drie voet op te "OCl·CIl.

met dien verstande echter, dat met behulp van de Coimo"Mrt aUéén niet steeds afdoende
resultaten zullen bereikt worden, daar do opstapeling te veel tijd in besla.g zal nemen.

Hot staat nochtans "ast, dat de gowellst.e watOl·standen bij regenperioden kunnen
uchecrst en gelmndhaufd worden en dat onkel in uitzonderlijke (ln dringende omstandig
heden de noodzakelijkheid zal bestaan de hulp van het zeewater in te roepen.

Ver~elijking tussen het aanvoervermo~envan de sluizen te Duinkerke en deze
te NIeuwpoort
HandeJendo 0\"61' de voordelige eigenMhappen tlic de VeuJ'llese vesting eigen z.ijJl,

Jogt Vauban de nadruk op de overwegcnde capaciteit van de zee5111i~l.Cn te Duinkerke,
ten overstaan van het Niem'l>OO11se sluizenstelacl en komt hij tot volgend besluit:

Het is een onbegOlmen werk de illlUldalies, (lie door middel van de zCt."'Sluizen nm
Duinkerke gesteld zijn, langs ~iellwpoort in zee te willen aftappen. Evenmin kan men de
Veunle.Ambachtse grachten en vaarten droogleggen, daar de middelen waa.ro"er de
Niellwpoortsc \"esting beschikt, tot twee sluizen, met een totale doorvloeibreedte van vier
entwintig "oot, beperkt zijn. Daartegenover staat Duinkerke Jllet tie sluizen van "eurne. de
)Iocren en van Bergen, die samen tweeem'"Îjftig voot opening in zee hebben: daarenbo"en

kan men ook het debiet VRn de Cohnevaart, de Aa en de IJzer aanwenden, hetzij jn het
geheel het drievoudig aan\'oon'ermogen van de NioU\"I>oortse sluizen. Hieruit ,"olgt,
dat teJkens als Vemne het inzieht zal koesteren gebruik te maken ,'all de olllvangrijke
middelen waarover Duinkerke beschikt, al de achterliggende lage gronden zullen uwloeien
en de boord\"oUopende kanaJen, grachten en watergangen buiten hun oel"ers zullen treden,
dat zelfs de langs de \'estinggraehten geJegen bedekte wegen zuUen \"erdronken liggcn,

Indien nu de vijand \'oornemens is het overslromingswater langs :Kieuwpoort af te
voeren, zullen in alle grachten felle stromingen optreden, wier snelheid, naar willekeur door
de belegerden kan geregeld worden. Verder zullen de schansen aan de 1foembrllg, aan de
Jakobsbrllg, aan de Bogaerde en t.e Koksijde, alsmede de steUingen '·8n de vesting, het de
\'ijand onmogelijk maken de plaats UI te sluiten en de belegering door te 'oeren.

Hierdoor blijft e'·enOOJ18 het beleg yoor en het onder "uur nemen yall Duinkerke uit.
gesJoten, daar alle krijgstoen)Cr tUB8en Xicllwpoort en Duinkerke gemakkelijk kan worden
afgesneden.

WtuUlCCr het de \"ijand olllllogelijk is Duinkerke te belegeren, zal hij er nog minder in
,:;Iagen Yoor Bergen beleg t.e slaan; zulks gaat trouwens niet, zonder yoorafgaandeJijko
inneming YaII Duinkerke en VcuMle. De \'eiligheid nn Gra\'c1ines, Kales en Ardres blijft
gewaarborgd, alsmede deze \"tJ.n het gebied door de kanalen nn VOllnle enLo ge<lekt,
en zolang wc de schansen van het Langelccd, de Bogserde en Koksijde, alsmede de linies
Lo-Finiele,Knocke in handen bouden. 7.al de \Tijand het niet eel18 beproe,"en de achter
liggende gebieden aan te tast-cn.

~Ien mag dan ook boudweg ,'erkJal'Cll, dat lIlen zich achter dC'w stellingen zo veiJjg
achten kan, als in de vlakte van St,-Denijs,

:Uet behulp van de Duinkerkse sluizen zijn we ill fötEUl.t naar beliefte onze streek
droog te hOlldeJl, de vijandelijke gebieden rond Nieuwpoort t-e inunderen, en het oven;tro.
mingspeîJ naar eigen goeddunken te regelen, zonder dat het de \'ijand mogelijk zal zijn,
lJ..fdoende tegenmaatregelen te treffen en het ell\'eJ tegen te werken. Dit meesterschap ove]'
de watel'\'errichtingen schenkt ons ontzettend grote voordelen, door de uitsparing vall
strijdkrachten die er uiteraard mede gepaard gna.t,

Trouwens, \'ljfhonderd lllall, met bewapende boten uitgerust, zullen zich te Wl~tCI"

gcmakkelijker teweerstelJen en de vijnnd moor' vel'ontrusten of bestoken dan tienduizend
manschappen op droge bodem,

Hieraan kan nog toegovoegd worden, dat de bezetting en het bezit van ,'eurne do
aanwinst \'aH honclerdeuvicrdllizend pond bell\slîngen betekent, die eertijds te loor gingell,
walUlccr het gebied tussen de linie "all Hondschote en de Lovaart aan het water wus
prijsgegeven; dat dam'enbo\'en 1I0g zes à zeven parochies alsmede de stad Lo legen ril'
hoogst nadeJige ge\'olgen van de o,·erstroming zuJJen gevrijwaard blijl"en.

Vauba-n behandeJt ,'erder de mOGelijkheid 0/ rie onmogelijl.:lteitl, bij evelltueel beleg,
Ve1trne ter hulp te komen.

Het eerste deel ,'an zijn betoog handelt o\'er de 1lI0geJijkhcid of de onmogelijkheid.
\'lUl Duinkerke uit de verdediging van Veurne te rugstemlen.

ln de omstreken \"tin Vellrne aangekomen, aldus VauOOn. heb ik een onderzoek ingc
l:ileJd naar de toegankelijkheid van deze stad vtln uit Dllinkerke en me vergewist o\'er
de eigellsdla]lpen van de grond en de schikking tiel" pJaatselijkheden, Daar zekere personen,
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in strijd met mijn eigen opvattingen, dc mening zÎj~\ toegedaan, dat h~,t mogelijk is
bedoelde stad van deze zijde ter hulp te snellen, heb Ik besloten per800nlJJk de plaatse
lijke gesteldheid van het terrein te verkelwen en het resultaat. mijner be'Tindingen schrifte-

lijk vast te leggen. . '.
Voor de vijand is de geschiktste plaats om te bcJetten, dat Dumkerke de verdedigmg

"an Veurne bijspringt, zonder twijfel gelegen in de omstreken nm Adinkerke. Op deze
plaat.s benadert het meer van de :Uoeren het dichtst de kust. De afstand tussen de Moeren
en het kanaal van Duinkerke bedraagt er immers ongeveer 500 ,'ademen, (I) deze tussen het
kanaal en de duinen 700 vademen; de breedte van dc duinrecp is 1000 'Tademen en het bij
eb droogvalJend dccl van het strand reikt over een breedte van ten hoogste 250 vademen:
de afstand tussen de Moelen en de zee bedraagt dus o,'er het geheel 2450 "ademen,

Bij de schans te Adinkerke is de strook tussen de i\1ocrel\ cn h~t kanaal ~an Veun~e,

een ,'lakke bodem, die gedeeltelijk met kleine, lage en half weggeribbelde dUlnheuveltJe8
bedekt is. Het overige deel bestaat uit weÎ- en bouwland, dat door boordevolle sloten en
watergangcn doorsneden wordt. Dit gebied, waar"an de bodem onder flauw afschot naar
de Moeren afzink-t, kan door bovenl'ermelde vaart van Duinkerke ondcr water gezet
worden, walweer men de dijk doorbreekt en het wa.t-er in de Moeren opstape.Jt. De 'Terschan
singen die de vijand aldaar zou Opl ichtell zouden derhah'e uit de inmlda~ies hun voord~l

halen ook uit de ontdbare waterlopen en sloten die de streek doorkrUIsen. De degelijk
ingc.ri'ehte schans vall Adinkerkc zou in de handen l'an do vijand gevallen, eveneens het
versterken van de sehanslijnen bevorderen en deze aan weerszijden van het kanaal beschut
ten, Daarom ligt het in mijn bedoeling, aldus Vauban, deze schans te slechten en enkel
haar toren evenals de sterkte bij do brug te behouden,

Het gebied tUssell het kanaal en de duinen is droog en ~e grondsla~ l~gt er eel: vo~~ en
drie of vier duim hoger dan deze van de strook tussen Admkerke en Zmdcote, die bi) de
minste zwelJing van het kanao.l, onder water vloeit. Deze strook kan zeer voordelig en
gemakkelijk in een sehanslijn omgeschapen worden. DAArtoe lenen zieh op~JCrbest ,: 10 de
ontelbare stoten die zich tot Zllidoote en verder nog over de streek ontplOOien en die, half
toegeslibd, alle doorgang, te voet of te pMrd, verh.inderen ; 20 een arJll van het Langeleed,
die vóór het groot,ste deel van de verschansing loopt en als ,róórgracht voor het achter
jiggend hoger terrein dienen zaJ.

In het tweede deel van zijn verhandeling drnkt Vauban zijn mening uit, over de moge
lijkheid om langs het gebied tussen de Kleine Colmcvaart cn de Moeren, Venrne ter hulp

te snellen.
Ofschoon zulks voor anderen tot het domein dcr mogelijkheden behoort, kan Vauban

zich bij deze zicnswijze niet neerleggeIL Hij argumenteert aldus:
WalUleer de waterstand in de Moeren laag is en de watetl0IJCIl droog liggen, hetgeen

ûoh in droge zomers vaak voordoet, doch zich niet telkenjare herhaalt, bedraagt de volle
doortochtbrecdte, langs deze zijde, ten hoogste ï50 vademen.

Deze uiteraard reeds smalle doorgang is gemakkeJijk te 'Tcrschansen, De Nieuwegracht,
het BernardsJeed en de talloze andere sloten, die zich in een onontwarbaar netwerk ont
plooien, verhogen in ruime mate de moeilijkheden, voor een leger dat in slagorde trekt.
Hier kan een aanval, gezien deze omstandigheden, onmogelijk in 't geheim geschieden e11

,-an enige 'Terrassing kan er evenmin sprake zijn, De vijand zal OI\S reeds van op een verre

(I) Vadem: lengtemaat. bedragende omstreeks I In 80,

afstand in het oog hebben en zal zich bijtijds klUlIlen vergewis8C1l waar de aanval zal
plaatsgrijpen. Ondertussen zal hij gelegenheid gevonden hehben, zieh voor de slag paraat
te maken, zijn manschapl)C1\ en batterijen in sJagorde op te steUeJl en de reeds kJaar
gekomen "ersehallsingen zu.IJen er grotendeels toe bijdragen de frontaanval op een "01
slagen m..îsJukking te doen uitlopen, Nochtans zou een gelijktijdige aam'al in het gebied
tussen de Lage CoJmevaart en de Lonl&rl, op l'oorwaarde dat hij bij l'errassing geschiedt,
met enige kans op slagen kUlUlen geWaAgd worden, Maar de Krommegracbt, de Steen
gracht en de '-cle andere aldaar "oorkomende sloten zuilen als ono'Terkomelijke borstwe
ringen opdagen, wanneer de vijand de gekoesterde inzichten zal ontdekt hebben.

Elke kans om aan \7eurne huJp te bieden, uit de streek beoosten de kanalen van Lu
en Nieuwpoort gelegen, blijft e"enccns uitgesloten, De Steengracht, de Proostdijhaart
en het reusachtig sJotelUlet, dat zich o"er dC'Le "lakte uitbreidt, le"eren ,-oor de eerste
bezetter te veel '\'"oordclen op, opdat hij zo maar onbezonnen de kans zou ,'ergooien,

Laat ons dan ook te goedcr trouw besluiten dat het onllloge.Jijk is Yeurne bij een
gebeurlijk beleg te ontzetten, zolang deze stad niet "lUl degelijke verschansingen 7.81 ,-oor
zien zijn.

Keren we uiteindelijk op onze eerste stellingen terug en laat ons toegeven dat, wan
neer de o"erstroming 'Tan het "Moerengebied zal doorgevoerd, haar stellingen zullen vol.
tooid en "eurne, benevens haar garnizoen, door een korps van acht- tot tienduizend man
zal bezet zijn, de belegering van deze stad niet meer tot het domein der mogelijkheden
7..8.1 behoren,

De Jaatste beschouwingen, door Vauban in zijn betoog naar "oren gebracht, betref
fen de indijkiJlg van de Moeren.

Uit het onderzoek der plaatselijkheden is het me opgevallen, zo meldt hij bij de
tl8JWang, wat een kJeine "crhoging van de wa.terspiegel in de !\loeren reeds zou betekenen,
in verband met de weerbaarheid der aangrenzende stelJingen. De heer de Mcsgrign.)' en
de a.ndere ingenieurs, die reeds ,'erscheidene maJen de omtrek ,-an het meer ter plaatse
hebben bestudeerd, heb0en me de onomstootbare zekerheid gegeven: 10 dat hct mogelijk
is de randen van bet meer in snel tem po te bedijken, 20 dat, mits het opvocren van het.
waterpeil tot twee à drie voet boven de normale waterstand, met behulp van het karmal
van Veurne, al de verschanste delen van het vcrdedigingsstelscl rond de "Moeren, als
onaantastbaar kunnen beschouwd worden, niet alléén door de aanwezigheid ,'an de over
!ltromingen, maar ook ten gevolge van het zwellen van de ontelbare om.liggende moten en
watergangen, 30 dat wanneel' de ~[ocren op deze wijze be'Taarbaar zullen worden, zij
toegan..kel.ijk zullen zijn voor nlle soortcn '"IlIl vaartuigen, met een diepgang van drie
1\ l'ier voet en dat hierdoOI' een open en nije verbinding tussen Veurne, Duinkerke,
Bergen en zelfs Hondsehote tot stand zal gebracht 7.ijn.

Wat nu mijn persoonlijke opvatting betreft, voegt Vaub31l hierMn toe, de tenuit
voerlegging yall het voorstel "an de heer de ~Iesgrignyzal het de vijand onmogelijk maken
tot de insJuiting van de vesting "un Veurne o'"er te gaan en de gemeenschap tussen Veurne
en de achterliggende steden zal "ert:ekerd worden, t-evel1s zal ook de mogelijkheid blij"en
bestaan de nodige hulp "oor de vesting ,'an Vellrne aan te brengen, indien de zaak lang
zou aanlopen,

Uit Duinkerke kan ook een grote tom-lood van zeewater verwacht worden, indien het

•
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noodzakelijk bljjkt het o"crstromJngspeU op te voeren, zonder dat het de vijand mogelijk
zou zijn, op dezelfde ,oot, het water langs Niell\'1>oort af te tappen.

Uit een experiment is geblekcn, - en het werd bij doodstroom doorgew)erd - dat.
in een tijdapanne van vier à vijf dagen, al de h'\ge landen tussen de :Moeren en de kanalen
,'an Bergen en Hondsehote onder watcr liepen en alle wa.terlopen boordevol stonden,

Er valt overigens op te merken dat, wanneer dit experiment beproefd werd, aUe
sluizen ltiet gelijktijdig werden geopcnd, dat oon gmot dool van de sloten die de streek
doorkruisen, half waren toegeslibd en hun loevoervermogen door een weelderige planten
groei en andere ltindemisgcn in ruime mate was beperkt: dal. het ,erbindingskanaal
tussen de Kleine en de Grote Moeren, breed. dr'ie à, ,-ier \-ademen, diep drie voet, zodl\ltig
was aangeslijkt dat de opstuwing van de getijstromen uit Duinkerke erdoor werd tegen··
gehouden en zich met aanzienlijke ,ertraging in de Grote Moeren liet q)Clen,

Het ia duidelijk: indien alle hindernissen die de toevoer van het water beJemmeren
uit de weg warcn geruimd, zou de tijdsduur nodig voor de o\-erstronüng van hct Mocren
g-ehied, op de helft en zelfs op een \;erde kunnen teruggebracht worden,

In ieder gc\'al staat het \'ast, dat de indijkingen op de boorden \'an het. moor, door de
opstapeling Wllt het water gaande te houden, een aanzienlijk voordeel aanbieden en dat
derhalve deze schikking bo,-cn elke andcre te '-erkiezeIl \"alt.

'l'ijdenB hun aanval in Marilielll Vlnander'en (J 707·1708) zullen de EngeJsen afdoende
aall den lijve ondervinden, dat de opvattingen van Vfl,nMn op deugdelijke gronden
steunden, Hierop komen we straks temg,

Overstromingen van Duinkerke en Ommeland (Gedenkschrift Nr 17 door \'AUllAX

in J70G aan het Hof ,an J.rankrijk o\'crgemaakt)

Op het oud plan is niet het trouwe beeld "an de te stellen UHlIIdaties weergegeven,
)Iell houdt er U'ouwens als maximaal o\"erstromingspcil de hoogste waterstand aan die
men aan de Duinkerkse sluizen bij ,"olle 8lnisgang bereikt. Reeds bij de eerste sluisgang
treedt het water, ÎJl de onmiddellijke Ilabijheid ,-all de sluizen, buiten de oo,-ers '"an de
kanalen van Bergen, VelU'ne, Bourbonrg en van de Mool'o\'aart; doeh naar gelang het
watcr zich ,-erder O\-er de achterliggende poldergrondcn \"erspreidt, neemt de inundatie in
hoogte af ell bet loopt tot 12 à. J3 getijen aan, ,'ooraleer de bier aanwe7jge sloten en water
gnngen boordevol staan, terwijl eerl t.ijdspanno \'an meel' dan zes maand vereist is
om tot een stabilisatie te geraken, m. a. w, om het algemeen ÎJllIlldatiepcii gelijk te maken
met dat van de hoogte van het water, waargenomen in de voeclingssillizell. Het gaat erom,
de op het oud plan aangewezen 0l)\'oerhoogte anderhalvo tot twee voet lager aan te
houden ell derhah-e, de tlJs te o\'erstromen beschouwde gebieden t-ot meer bescheiden
afmetingen terug te brengen,

De omgeving \'an het fort l:.oui5> \\'Ol'dt enkel gedeeltelijk inge\'Joeid, terwijl de gron
den tussen het fort ]i'mnçois on Bergen tot.aa.1 overstroomd zijn,

De aldus geïnundeerde "lakten reiken tot aan de )locTC.n in Vellme-Ambacht, tot aan
Oostende en "ordeJ' tot aan Sluis in het Brugso Vrije, Na.ar het Westen toe gaat de inundatie
tot Bourbollrg en tot o,-er het fort. ~ieullai, zodnt het, gelijl..-tijdig openen van de sluJzen
ann het fort :Nieullai. n~n KaJcs, Gravelines, Dllinkcrke cn Nïeu\\l>oort een algemene

~~~ldkn.tie z~u ~'erwekkell, ,waaruit nog enkel zoudcn opduiken de kanaaldijken ell <'ell

aAl~enzen e aan de dUlilcn, over ocn breedte "an een vierde tot een halve nüjl
(e o\'erBtroombare gebieden bestaan ·t "k lt '

bezette weilandcn terwijl de strook d' ';1 ~IJ, c en uurgronden, wcclderige en dicht
matige opbrengst. is, ' re Mn ({' ( lIJnen grenst, zeer zandig en "all middel-

. O,'erigens klllUlel1 algemene en afzonderlijke inlllldaC, '
Illundaties zouden zich uitBtrekken tIlssen het Hrll<ffiC \ ..~ gClltell~ J\\Orden, De algemcne

\"ariel;::I~~tll~Il,ee;l hadh'cJj~lijl en twoo l~ijlen, bijcon 1~~1~1:1\"l~1~ ~~~;~~~ :~~c~I~;~ltc
c el a ZOn cr Jke overstrommcren tot ua I

worden door het openen "an de sluizen van ~iellI1ai ell :::ne~: \'an de Aa kan gesteld

De tweede \"811 dc Aa tot Mn de kanaJen ,-an B" B ho
Cravelines Cll Duinkerke mitB alle . t • eroen en Our urg, door de sluizell "IlIl

'-aart worden dichtgeato;)t". "n. en'angen Mn de zuidelijke oe"er ,"an rle Bergen-

:;e d,~J~_~ d~orde slllizen van Duinkerke tot aan de kanalen \-an Lo en ,an Hondsr'hote
e \ le'"Ue ,an het kanaal van La tot aan d. IJ. 'I . '

Dez.e inundatie zou b" ,r e zer, na (e slUIzen van NiellwllOol't.
,,' IJlla gans eurne-,r\mbaeht met water bedekken

vMr:"::: ~~d~.~~og Sh~lkt. zich uit t_u~n de IJzer, het kl\naa.! naar Tepel' en de Brugse
I'IJ galls let Brubrse \ l'IJC,

Op het ogenblik dat ik dit alles bes I "f ,. d I'
een dccl Vlm de kasseirij nUl Vcurnc d' ~ ~r~,: ~I~n e uerbo~-~Il\'erJllelde gebieden, alsmede

;\1 d ' IC 1 IJ. ICU\\lXlOrt, brJna gana onder water gebra I t
- ezc lIlundaties klllUlell afzondel'lijk gesteld worden Illaa I, , , Cl,

zorg ell een nauwlettend beleid' trouwens zonder deze _' I' (ez~_lopzet \ ergt \"ccl
door het zccwat "' ' ' - \ oor.lorgcn WOlut galls de streek
king cr zi~h oYeI'~g~e~~c;lrol~lpe~~"Door het op\~·erpC.I~ nUl dijken, stelt de hndelijke bc\'ol-

arc ne Ig cu ollo,-cr\\'mnehJk tegen te weer,
Door het zeewater wordt het land teil n' t ö à 6 . ,

geen schade berokkent °_diklms e , Jaar getcisterd, terwijl zoet water

:::;:~~~:'~d~ande ColJll~v~;:rt~~leaJ::(o~:~::1'~~:~ls;~a~,e:I~~::l~~~~I~,,~;:~~t~~;l'A:~:i:i~;

eens ~:~~~~~,.:~ICS"',g"c.\'oOrllueld,e CO~:lenlliJ't en het kanaal Duinkerke-Bergell kan o"en
JlHlJlC cer( wO'"Uen,

Ret kanaal '-an Bom bonrg zou er grotendeels klUlJlen toe bïdra"e 1 '
J'~;~~J~l opstapeling ,'an zoct wfLter uit de Aa, hier te lall(lo de inlln~lati;':I ~~ ,~;;,~:~;~

Indien de \,jjand nu met het oog 0 ) CCI bel .
deze stad uit I .' I t' ' _ ,I I cg voor Dllln.kerke lIet VOOnlcmen kocBtert

(eJICl U1g ,an Grare1mes aan tc \'aJJen da- I" I d
zcewatOJ' benuttell om het in het kanaal \:3n HOll bo' n ZOlt

l
lIJ

I
al ras e MIH'ocr \'au

baar te maken, r urg opges a.pe { zoct water onbluik-

Ildlet
J
:; ,k~:~ ~re~~n ~lCb ik hierbo,\'en de inundatie-mogelijkheden \'1Il de !ltrcck afge-

, Cl IB me a 0 argwaan Ultgeslotcn, wat betreft 't \'001' cn 't te en" _ ,

:~~~e~;~l:~ ~~:~do:~der~"aterzett~ng van al hetgeen do \-eating hinderen k~lIl ;' 'tt t;;: ;

te mijden en slechts, ::: h~I~~r~kn~~~~:eg~a::l~I::;(~:br:cht.;dan ia de overstroming
wenden. ' C enllls en wetenschap aan tc

--
(') Do Fmllae mijl bedrIllIgt Hii2 lil,
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Overstromin~en in het Bru~se Vrije
Na op 15 mei 1702 het fort St.-Donaas veroverd te hebben t~k ~-al~ Coehoorn op tot

bij het fort Isabella. Deze sterkte werd onder vuur genol;ncn. De oe ~lIlU hadden ~e bele
gerden, door middel van de sluis nn Groot H.eygllersvhet, het omhggend land \ an het
Brugse Vrije onder wa.ter gezet, hetgeen van Cochoorn ertoe n~pte het fo.~ va.n de land
zijde te bestormen. Ter plMts "Peercboom" hadden de landsheden to~ VI".IJwarmg ~lUUler
gronden een dijk opgeworpen, die de bewoners \"Ril Westkapelle de ije Jut~ d~r:staken om
hun landen opnieuw droog te leggen. De aldus geslagen bres werd onnuddelhJk door de
belegeraars dichtgestopt. Deze laatsten moesten echter bij het naderen van de Fransen

het beleg opbreken (I). . .._
Onder Spar en Salis trokken de Hollanders emdo JURI 1104 .~aar het fort St.-Donaas

bij luis op. Het gc\'aar inziende, sneden de Bruggelingen de zeedlJken door om hml landen
te onderwateren en de doortocht van de ,'erbondenen te verhinderen. De lage landen tussen
Damme en het IsaheUafort liepen onder water, doch het o,-eNJtrolllingswater werd alras
door de Hollanders langs St.-Donaas afgetapt (I).

Duinkerke bedreigd in 1706
Na de slag bij Ramilies (23 mei 1706) koesterde :\Iarlborough het inzicht Dllinkerke

te overvallen. Villeroy trekt zieh op Gent terug, terwijl ;\Iarlborough Ho:eselare aandoet.
Het gevaar van de .lt::ngelae opmars inziende, openen de :Fl'ansel~ de zeeslUIzen te Oostende
en te Nieuwpoort. Een aanzienlijk deel van Veurne.Ambach~\s onder. water g~ompeld.
Villeroy verlaat Gent en trekt naar St.-Winok8bergen. Te Dumkerke ziet men UI~ naar_ de
doelmatigste middelen om de stad te verdedigen en de keu8 valt op.~le kunstmatlge over
stromingen. Langsheen de Moerevaart wordt het zeewater al dadehJk aangevoerd. In de
<tijken slaat men reeds bressen om de overstrolllill.g~~1 uit te b~idenJ wanneer Vauban de
20c juni ter plaatse aankomt en de bressen onverwl~ld doet ~lChtstop:m, m~t de .bedoe
ling, enkel op het lljterste ogenblik van de overstrommg gcbrtllk te '~l~ken. Deze bel oem.de
vestingbouw-ingenieur, die, amper veertig jaar gel~cll, het vel'dedlglllgsstelsel van Dl~n
I,erke had ingestudeerd en zijn ,'esting had weten lilt te bouwen tot een der sterkste \'an
gUl'opa, weet tot in de minste bijzonderheden, hoe u~~ de toestand voordeel geh~ald.
hl zijn studie beschouwt hij achterccfi\'olgen.s de mogcilJkhcden tot algemene en ook tot
bijzondere, lokfl.le overstromingen, die OImfhankelijk dc cne Vfln de andere kunnen worden

allngewend. ..._
Hij karteerde de zones, die hetzij met zoet, hetZIJ met zeewater kOI~den blank gezet

worden en zoals we ltierboven gezien hebben legde de na.druk op het fmt dat dit laatste
middel enkel als uiterste hulp in de nood mocht benut worden (I).

Bete~ voor Oostende in 1706
Op bc,-el van Marlborough wordt de aanyal op Oostende ingezet. Aan het hoofd van

('I Ohronyck txm Vlaenderen, 4e deel. bI. 884 en 885.
(") Ohronyck van Ilaend~ren. 41 deel, bI. 805 c~ .896. .., .
(") Dr. L. LEMAJRt:. Histoiu (Ie Durd..erqlle d~8 orlgHlu ti 1900. bI. 244. Blbl. J\at . .118. Ir. 20.086,

bI. 13 en \·olgende.

een leger van 25.000 man bereikt genern.,\[ Ouwerkerke de stad op 6 juni 1706. Overal
wMr mogelijk, was de vesting met zeewater omringd. In samenwerking lIlet een
Engels eskader worden de yestingen onder \"IlUr genomen en de 6e juli slagen de yerbon
denen erin de sterkte in te nemen.

Nieuwpoott wordt eveneens bedreigd, doch de uitgebreide overstromingen die de
stad beschermen, nopen de Engelsen ertoe, hun voomemens te verzaken. De J..'ransen
zullen "all deze gelegenheid gretig gebruik maken om de "erbondenen bij hun verdere
krijgsverrichtingen in sterke mate het leven lastig te maken (I).

Engelse Aanval in Maritiem Vlaanderen (1707-1708)

De Engelse optocht in Maritiem naanderell onden'indt andermaal moeilijkheden
door het stellen van inundaties. iUeer dan de helft van het Brugse Vrije stond onder water.
Na de verovering "an Brugge de Ge juli 1708 nIkten do ·Fransen, onder La. MotIie, op naar
~ammeen Oostende. Onverwijld openden de be"elhebbers "an beide vestingen de sluizen:
luen:loor werd de ,'erwezenlijking van de ....ranse doeleinden nrijdeld ; enkel lukte het de
liTansen het fort "an Plassendale in te nemen (t).

De nieuwe bm'elhebber van Plassendale roept het water ter hulp om de gou_eroenr
van Oost.ende t.e be,-echten. Hij snijdt de dijken door, zijn tegenstrever opent de 8Mdeuren
van Slijkens om het oycrstromingswaler af te tappen en herstelt de doorgestoken dijken.

1600 Engelsen, dje te 006tcnde waren ontscheept, krijgen ,all Marlborough 0lxlra.cht
het kanaal NieuwpoOlt-Oostende te bezetten. Lcffinge en Oudenburg worden dan ook
door hen vermeesterd en versterkt. HUil aanval op Plasscndale wordt afgeslagen, dank zij
het Frans garnizoen en de overwn.terde landen (I).

De verbondenen, die Rijsel belegeren (15 augustlls-8 december 1708), hebben het
inzicht de nodige voorraden vool" de belegeraars uit Oostende aan te voeren. De Fransen
spannen zich terdege in om de verbondenen nadeel te berokkenen. Met platte boten
worden de oorlogsbehoeften ltaar Lemnge ovcrgebracht en aldaar ontladen waarna ze
verder, over droge bodem, vÎI\ Menen naar Rijsel worden overgebracht.
. 'l'en einde dit vervoer te water in de mate van het mogelijke te verhjnderen, hadden de
Fransen tussen Nieuwpoort en Oostende de zeedijken doorgestoken, de dninell ingcsneden
en de sluizen geopend (4).

Niettegenstaande de aldus verwekte inundaties bicven de ,'erbondenen ofschoon in
lastigere omstandigheden, verder de be\'ool'mding van Hijsel over Leffing~ verzekeren.
Dool' deze toestand konden de :Fl'ansen onmogelijk Cent en Brugge te water bereiken.

Daarom nam de hertog van Vendöme het besluit de sterkte van Leffinge, alsmede
het bolwerk aan de Slijpe-brug te "ero\'el'en. en zo de \'erbinding tussen Oostende en
Rijsel af te snijden.

Vroeger reeds had ridder Vl\n Lnngeron, die met zijn galeien hot oVCl'Stroomd IJzer
gebied doorkruiste, \'erschillende overvallen in de omgeving van Nieuwpoort beproefd en

(I) Archief K. J..cgcnnuseum, Ohronyck va'~ I'llund~ren, 4e deel. bi. 911 ('0 912.
(I) Ohronyck van Vlluruteren. 41 deel, hl. 030 cn 931.
(a) Ohronyck tUil- Vlaenthren, 41 deel, blo 948.
(') Ohronyck van Vlaanderen. 41 deel, bI. 951.
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was hij er ook meermalen in gcslaagd, met zijn kanonneerboot.jcs zijn tegenstre\'crs te

ycrschl\lken (I).
Thans zou hij het wagcn, in Sil-mcnwel'king met Dubois en Aubfj', de schansen Mil de

Slijpe-brug in te nemen en de "erbimling Oostende-Leffinge af te breken. Nadat de1.e
ondenlcming met welslagen bekroond was. werd Lcffinge door Ptlyguion belegerd. van

t.wee zijden bestormd en veroverd (t).
Onder Cfidogan pogcn de Engelsen op 8 octooor 1708 Veurne-Ambacht. binnen te

vallen. Op 0 octOOOf overrompelen ze hct rOlt aan rle Hogebrug Ic niksJ11uidc, benadcfClI

dit van Knoeke en 8183n ftf naar ,l.o.
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(') Dr. L. LKM.....llll':, Hütoirt de DWlkerque, hl. 245 en 246.
(I) OJlroPlyck {.'(/Il lïwmderw, 4" deel. bI. 95:1.
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Om aan deze krijgstocht paal en perk te stellen, laat Vendóme bet kanaal Veume
St.·Winoksbcrgen door ?!Ionronx bezetten. Op dertien pJatü-SC1l wordt van het kanaal uit,
het land onderwatert:1. Het leger van 0Ldogan, in aantocht op Hondschote, wordt op
14 october door Monroux overvallen en afgeslagen (I).

Pig. :l5 en 36 passen in het kader dezer gebeurtenissen.

OOSTENRIJKSE SUCCESSIE-OORLOG

In 1742 en 1743 ont-schcepten de Engelsen te Oostende, met de bedoeling aan Oosten
rijk hulp te bieden. 1\a. de oorlogsverkJa.ring \'all Frankrijk aan Engeland in maart 174--l,

overviel Lodewijk XV België aan het hoofd \'an een machtig leger. Achtereem-olgens
werden Menen, leper, Kortrijk, het fort van Knocke en "eume ingenomen; Xieu\\1)()()rt
en Oostende ontsnapten aan de Frnnse verovering, dank zij de werking hlUlIler sluizen.

De hertog van Cumberland toog op 11 mei 1745 ten aam'a.1 tegen maarschalk lIall.rits
van Saksen te Fontenoy en liep er een bittere nederlaag op. De 22e mei \'eroverden de
-Fransen Doomijk ; gans Vlaanderen \'iel in hml handen : Gent, Brugge, Oudenaarde,
Dendermonde, Oostende. De aan\'a1 op Nieuwpoort door Lowendal op :1 I augustus ingezet,
kreeg zijn beslag op 5 september (fig. 37).

Niettegenstaande de o\'erstromingen die de stad omringden, moest ze kapituleren (tl.

ONDER HET FRANS BEWIND (1792-1798)

Beleg voor Duinkerke in 1793

Oe 21 e augustus bereikt de hertog VUH YOl'k Ghyvelde cn slaat hij het beleg op \Toor
Duinkerke. Op de 23e van dezelfde maand zijn de Engelscn tot op één kilometer der \Tes
tingen genaderd; hun hoofdkwartier be\'indt zich reeds bewesten de sluis van Leffrink
IlOeke. Daar men te Dujnkerke vcrmoodt dat de Engelsen de aanval t.ussen de stad en
het fort ]~oujs zulJen inzctten, besluit do legel'leiding dc streek t.e inunderen.

Gedurende de nacht. van 23 op 24 \\'01'(11. zeewater aangevoerd. In ampel' twee uur
stijgt hot watell::leiJ in het kanaal van Bergen zes à zc\'on \'oot.. Tussen het fort Louis en
de Steolldamduiker worden bressen in de dijken geslagen. Het wat.er gu.lpt met geweld
dool' de openingen en belet. ,-an deze zijde, elke toegang tot de at.ad. Wanneer de Engelsen
inzicn dat de belegerde stad zich wanhopig zal \'cl'de<ljgen, besluiten ze tot de onmiddel
lijke aanvul, die ze op U augustus inzetten. ])e verwoede tegenaanvallen hielden hen echte.'
in bedwang; de overwinning van HOllchard te Hondschotc, op 8 september en zijn opmars
naar Dllinkerke noopten dc hcrtog van York ertoe het beleg op te breken en zich in allerijl
op VCllme f..erug te trekken (3).

(') OhrollyeJ,; vall I'lUfmd~rell, 4e deel, bI. 955 en 956.
(I) Colonel S. B. Fr. "'ILLI~~S, fA Borri~n /Ia Poyl.&M (liI5·1815). ])0 .\Iarlborollgh à "'el.

lingtoll.
(') Dr. L. LE~AlItE. Hi#ll.o're d~ DllnJ.:f!'rY/IIf!'. bI. 3"8. :~49 ell 350.
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MILITAIRE ZOETWATER-INUNDATIE TUSSEN WATTEN BERGEN DUINKERKEN VEURNE EN NIEUWPOORT IN 1814, , ,
LENGTE PROFIEL VAN DE BEVAARBARE WATERLOPEN BINNEN HET ARRONDISSEMENT DUINKERKEN (Noar de Algemene Atlas van het gebied der Wateringen van het Arrond/ssement Duinkerken,opgemaakt in 1825 door de Heren
Cordier en BosquiJfoll, Hoofdingenieur s von Bruggen en Wegen)

NOTA,_ DE GEMIDDELDE ZEESPIEGEL IS BEPAALD OP 2M60 BOVEN OE OREMPEl.VJJ'4 HErBERGEN-SAS TE DUINKERKEN. TEN AANZIEN VAN HET BELGISCH STAFNULPUNT LIGT DEZE DREMPEL OP Z _ OMSB. DE AANGEWEZEN WATERSTANDEN STMN IN VERBAND MET GEMELD 5TAfNULPUHT.
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Beleg voor Nieuwpoort in 1793

Joscph n had in 17 2 het slopen \'an al de BeJgisehe vestingen bevolen. Nieuwpoorl
had enkel een omwalling mogen bewaren. Bij het uitbreken '"an de Franse Omwenteling,
werden de versterkingswerken \'an Nicuwpoort opnieuw ortgetrokken en zo kon de \'csling,
dank zij de overstroming VlUl dc omliggende gronden, het hoofd bieden aan de Mlwtll
\'an dePransc generaal \'andammc. die zich op 26 oct.ober moct t.erufrtrekken.

Beleg voor Nieuwpoort in 1794

Tijdens de belegering en do beschieting van de stad, \'errichtten de verbondenen geen
enkele stllwtlamsltliting, noch in do .I.Jzer, noch in de andere kaluIlen. Daar el' een ruimc
tijdspanne (16 dagen) vel'liep tussen de aankomst van de Fransen en de beschieting van
de stad, nam het gamizocn deze gelegenheid te baat om de overstroming tot haa.r InaxinUim
op te voeren. Het water dekte ongeveer gans het gebied, gelegen tussen de kanalen \'all

Niell\q>ool-t cn Lo tot aan de Fintelc te Pollinkhove en de IJzer, vanaf Fintele tot Nicuw
poort. De \'cl'uieleudc watermassa steeg tot drie \'oct (0<'1. HO CIl1) bo'~en de laa~stc ,l!l'onden
n\l\ de ka elrij en bedekte nagenocg 13.000 hektal'en (').

De Ie juli (13 llessidor) werd Oostende door de Fransen bezet. 's Anderendaags
besloot de ",,'ranse opperbtwelhebbcr tot de aam·a.! op Xieuwpoort over te gaan. Het garni·
zoen teldc ongC\'eer 2.500 man: het \·erdedigillgs..~tclscl berustte hoofdzakelijk op de
pa ic\'e stornwrijheid \>an de inundaties.

\'ier bataljons en een groep ruiters \"ertrekken uit Lombartzijde en bezctten de
SI.! juli (20 lIess.idor) het kamp van Oostduinkerke. 200 \'ootgangcrs en 25 huzaren gaan in
stelling in de nabijheid \'an Schoorbakke Ol) de liJlkeroC\'er \'an de IJzer, ten einde Mn
deze zijde de insluiting \(\1\ de stad te bewerken; Ol) deze plaats is el' een groot terrein"
gedeelte niet met water bedekt. )Ijddelerwijl bepaalden officieren \'an het geniekorps en
nUl de artillerie, op de rechiel'oc,'cr ,'all de ha\'engeul, dc stelplaatsen \'all \>erschillendc
blltterijcn, die dc schans "an de "Vicrboet" en de "erbinding er\'an met de stad onder
vuur zouden nemen. Een dezer battcdjen met drie vuurmonden van 16 was bestemd om
de sa-sdelll-en \'Im de Veurneslllis en de el'bij gelegen brug te vernielen. Deze sluis had cf'!lter
tot doel bij hoogtij de grote zeewa,terovcl'Btl'Omingcn aan beide zijden van de Velll'llCvl~lwt

bij te houden.
IR juli werd de vesting ingenomen (2).

ONDER HET FRANSE KEIZERRIJK (1799-1814)

Duinkerke en Ommeland bedreigd in 1814 (fig. 38)

Tegen het. einde \'an 1813 komt de zesde coaJitie tot stam!. \'an al zijn \'ero\'eringcn
had Xal>olcon enkel nog Koord·ltalie behouden. De verdediging \'tm eigen Ixxlem bad hij
totaal uit het oog l'erloT'Cn : zijn eigen \'estingen ble\'en \'an elke degelijke uitrusting
n~rstoken en de ill\-asie stond \'oor de deur.

(I) Al"('hier Xoordwatering. \·eume. ~Iel inwldaticpeil. lol het 13elgiseh i!tafnulpullt herl('id.
I<temdo nogenoeg o\'creen mcL Z + :I m 40.

(") Coma L. Jo'. C,UlBrElI. Jlémoire (Je«riplij de la PluCtJ, et du etlVil'QlIf Iie Xieuporl, IS49.
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De verbondenen trokken de grenzell o\'cr: dc legerkorpsen nUl Bulo\\" en Wint
zingcrode kregen de opdracht o"cr Hclgii.' i'\ool'd-l"rankrijk biJUlon te vallen: Duinkcl'ke
scheen bedreigd.

De inundatie yall het achterland werd be,'olen en gesteld met het opperwatcr ,-all de
.\a; ze bleef gedurende acht maanden gehrmdlmafd.

De waterstanden, die in de vetschijlende O\'crstromingsgebiedcn aanget"offcll wcnlcll,
zullen wc bepalen ten aanzien Vfm hun hoogte bonn de slagdrempel \'an het bcnedcnfront
,-all dc sluis nm Uergen te Dninkcrkc. GCJllllksho.h-c zullen we de hoogte nloll dc oo\'cnkant
nm deze slagdrempel met. het Belgisch stafnulpunt '-cl'binden en dc ,-crschilIende water
standen iu dc geïnundeerde gebieden ten overstaan nloJl hetzelfde nulpunt Yi\stleggen.

AJdus bevindt zich het bo"cndak ,"all dito ~dagdrcJUpcll\an7. ~ 0 JU 58.
Het inllndaticpeil in dc \'cl"8chiJlcndc kall!\alpllouden, tUS8en Watten, Duinkerke en

.:\IicU"l}()(lrt in Ifll4 tijdens de militaire o\'erstl"Olllingen Mngehoudell, ooreiktc "olgende
hoogten:

Kanaal Duinkerkc·St.- Winoksbergell Z + ;} IJl 21'l.

Hoge Colmevl\l.rt : pand hlS8en AAS van LYllck en St.- \\'inoksbcrgPIl Z + :1 m :J5.
La.go ColmevAArt : a) pand tu;..scn St-_ "ïnoksbcrgen en Hondschotc Z + 2 m!lO:
b) pand tussen HOlldschote ell Houtem-sas Z + 2 m 90:
e) pand tussen HOlltem·sas Oll \'CllI'llC Z + 3 m OG.
Kana..'\l \"lloll Duinkerke Ol-cr \'eurne nrulr ~icll\\l)()ort Z + ;} 11\ 06.
Mocre'-Mrt tussen Duinkerko en de Franse ::Uoercu Z _ 2 m 22,
KanAAl \'ellrnc-Lo Z + :1 III OG.

Binnen de :Fmnse en de Belgische Moeren werden gl.'en imlJldatieg geiiteld: doch,
daar tcnge\'olgc \"floll het dichtstoppen van do sluizen te Duinkerke het ncerslagwater
gedurende Milt Jllnand gccn gelegenheid tot afstromen had gekregen, ondervonden de in
llit,-ocring zijnde droogmaking8\\"erken een hindel'/ijke ,-elüaging. Het waterpeil in de aan
gl'enzendc RingsJoot bereikte Z + 2 m 22 (I).

(I) Départclllcnt du Xord_ Arrolldi~!!"IIlL·lIt de Dtlnkerqut'. AtlM Uénéral UU ICl1'iluiru des \\"Mle
l'illgUes do l'ilrrondi8.'!\.'ul('nt de DlUlkcrque, d1'C8ll(l ell 1825 par IDI. Cordier ct Bo8quilloll, IngéllieutlJ
('11 Chef des Pont!! Ct CIJfluf!8OC>e_ - Folio IJ ,-all deze atlas c Profi/ii el Xh-ellements dCit Conaux de
navigation, PontII et t::CluilCfl) '-ervat ('lIkelo mcrkwaardige bijzondcrhedcn, in "crband IIWt dc ondcr_
Iinge vcrhouding der Waterwtllllf!ell in de '-cn)chi1Jendo 8Cheepl'll8rtkJlllolen dio de streek "tUl "-aLten
rot XiclI"llOOrt f!oorkrlliscn en verder in \'erhund met do inumlatie-mogt'lijkhec:len in dil gebied door
middel "an de iJl de ~\n t<'ruggehoudell zoet -watclTt'Aen'c, nJlInelijk Wilt betreft :

l. het kanaal Duillkerke-Sr.-\\"inoksbetg('ll. XonnaaI peil (X_l~.) Z + 1 m SS;;;
2. do Hoge Colm",-oart, tussen do sluÎ;j "Lun{)g8l" te St.-\\"inoksbergell en het!l88 ,-all LYIlCk,(X.P.lZ + 2m 17;

3. de Lage ColmO\·tI.I\rt tUiW'n St.-Winok~lx-rg:cn en Houtem_sas, N. 1'_ I 11I 94 : tU8llCn Houtcm_
'fllS en VCIIMlC, N. P. 2 m 37 ;

4_ het Imnaal VOn Duinkcrk(· o'-er YeuMie mUIl' ;"ïeuwpoort. X.I). .2 lil 37:
á. de allcidingsgl'llcht nUl Jl('t polderwatel- in do ac.hlerhavell "011 Duinkerke (t'UlICIIL'), do :\locl'o_

"lIl1I1, dc Hingsloot ,-an de .'Ioen.waart JJaar "Ho"rekeUe", Y. P_ I lil 12;
6. de AlL lU88Cn Hnint -Qrner en \rattendlllll,.\" _P. IC Saint-QuJ('r 5 m 56. alm \\"aUentltun 4 lil 3ll ;

hoge WJlterstanden te 8aillt-Omer 6 lil 37. aall WattendJlIll i> lil 38; S. P. IllS(l('n liailll-O!ner en het
MAA van Guindal: te &lint-Omer;) 11I 56. te Guindll.l :1 lil 45;

7_ het kantull n\ll Bourbourx. X. P. IUf!,;I('n het !!AA '-iIIl Guindal CII dil \lUl llourbourg :1111 4ti.
IU>IS<'Il het. &AA '-lUI BOlll'oourg en dit nllJ hef, Kolfllpei (Jeu do Mail), te Duinkerke 2 lil 8S.

X, R ]:Ii('l"I.,on'n aanf.<cwC7oCn hoogtellIltMIl in "erhoudillg tOl het. Heljiri!lCh 8tllfnulplllll.

J
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b~t" geïnundeerd worden dOOI' het insnijden op doelmatige plao.tsell VUil dc ' tc/"k
d.IJk '"an de h8.\·engeul nabij "OOrmeid forl. IICS IJ c

. Het o"crst~olUing~watcr van Sint-Joris en Hamskapelle kali door de vïa.nd {üe
DUlllkerke zou 111 b.ezlt of bellIachl igd hebben, afgetapt worden via de Vctl~ne"~rt
~Ildel',deze omsta.n~ghedellechler kan het aldus onttrokken water met zeewater aallge~
'1"ld \\ orden door nuddel yan de sluizen op de IJ-zeI' en op de Veurnevaart en verder nog
{oor h~t ~nvocrenvan '~'~~er uit de inundaticgebicden benoorden en beoosten Niellwpoort:

O,engellli ,'alt moeI/IJk tc bedenken welk """ultoot d ' I"k
, , ..." 'ou elge IJ e Jlumrouvl'CS met het

~g Ot Jl~t handhfloVen van de tweede o,'erstroming ZO\! oplevoren, ten aanzie:. VI\11 de
uoobcggmg van de VeuI'nO\'nart, 0"01' een afstand van 20 mijl.

e .~W"ce laatst heschl'C,'en inundaties kunnen enkel door de vijand afgetapt worden
nadat hiJ het fort .. Vierboct" bemachtigd heeft. '

Jnspectieverslag betreffende het (ort "Vierboet", dool' kapitein \V~~OEK1XJ). K. G.
EnginooNl.

1-1 r. ,. .. . Kieu\\l>oort, I nO\'cmber 1815.
ct ort" \ !C1'boet- hevlIldt zich op CClt "'akke bodem nabij de havengeul te en de

holJ~ bocht door' do haven gevormd, op circa noo yards (') van de bedekte weg v.,,' d.~ta""
nmtmg. ., u::l

Dit fort beschermt de inuudatie met ZL"Cwater die tot aan de bedekt, I
lloordwcstzijdc mn N', k ' e '\eg, aan {e
r d • lelm poort an gesteld worden, door het insnijden vall de dijk
allgs e havengeul en door het openen van ocn klein slllisje.

InspectieversJag betreffende het (Ort V.,'II.n'" ,I k', '
E . .", oor -api em \VEO.EKIND, K. G.

...ngmeers. dd. I november 1815.

b xl ~Iet ~Olt. :' "ai~'.allt" is gelegen op de I'echteroc,-el' VtUl de IJZCI', op 3:W YllIU8 nUl de
')~e,:~I;;:' an NICUWPOOI"t. De haven bocht "an Niell\\l>OO1 t be"indt zich op min dan
- .}. noorden het. fort en op 300 yards ran de Brtlgseva.art.

UIt kanaal benadert. het fort &an zijn westelijke zijde, tot. op 30 yards on en:er "11.11

de bedekte. wog, op de I~~aa,ts waar het draAit en zich onder een kronkelend ve~loo , naar
~: PlaatsdrlCht (twee miJl opwaarts gelegen), ,,"Bal zich \'l'Oeger het '"Cl'nielde f:rt nm
l' lenwen aJllme be"ond.

AJdaar staat het in '"crbinding met een korte aftakking van de IJ"zer door mi,I,I.1
"nn een s.luis.

l D; de;:-ing van dit fort was vel"".lCkcl'd <.1001' de o"orsll'oming VlUl Niellwpoort a18-
me{ e OOI' ~ze ,-all de strook gelegeJl tUSSCIl de IJzeI' en de Brugse,'aart. '

I' ~e vesh~lgflanken ba.den om de vijftien dagen in het overstromingswater dat de
HCC "an NlCliwendamme billncndringt. '

Inspectieverslag betreffende de vesting Oostende
dd. I 1l0\'ember 1815. ' dOOI' kapitein Grl'PS, R.E.,

Fortifica.ties - De fortificnt' -. .... ·1 ', . ' Iel; ZIJll Ul MI'( speclC opgeworpen ell zijn in goede st&l.t
,an onder hOlld. De hoogte "an de buitenglooiingen bedraagt 16 à 'JO "oet., 00 I d '

- I .....n (C lUnen-

o ZE PROVI lCIES ONDER HET HOLLANDS BEWIND

Tot in 1814 stond ons land onder de :Pran/re o\'erbeel'sing. '-all HH4 tot 1830 is :.-,ijn
lot met HoUand verbonden.

Gedurende deze periode wcrd het oud VeUrlle-8aS gesloopt en ,-crnicuwd, lIlet de
bedoeling zeewater uit de ha,'en "all Nieu\\l){)Ort in de stadll,"estingen te steken. Deze
s.luia word op i october 1820 ,·oltooid.

In het begin van 1815 werden de omstl'oken \'all Nio\!wpool't door het ~~llgeI8 inge,
nicurskorps met zoet water o\'erstroomd. Deze maall'egel bleek alras (.."Cn nutleloze "001'

zorg geweest te zijn, zulks ten ge"olge van de Franse nederlaag bij Waterlo.

De bezorgdheid waarmee Engeland het oude barrière-systeem tegen Frankrijk wilde
herstellen, zetle el' Wellington al spoedig toe aall, de Engelse genie naaI' de Zuidelijke
Nederlanden le ontbieden mct de bedoeling de barrièl'e,'cstingen andermaal in to richten.

De belangrijke be"indingen, die het resultaat waren nUl de "ooN:tudie '"an de ,.Ro)'al
Engineers", in verband met het stellen \'an inundaties in de omstreken "all Nieuwpoorl
en Oostende, ontlenen we 0.1\11 het werk La Barrière des Pays,}jas (1 i 15-1 R15) de Marlbo
rol/yh ti JIlelli1lyton door Generaal R. WlLLEMS.

Inspectieverslag betreffende de kernvesting van Nieuwpoort door kapitein \rEnt;

KlNJ), K. Q. Engineers, dd. I november 1815.

Rond Nieuwpool't kunnen yersehillende inundaties gesteld worden, de ene met. het
zoet. water der kanalen, de andere met zeewater.

De voornalltmste zoet-wateroverstromingbrcidtzich uit tenzuidwcslen "I~n:Kieuwpool·t

tot het zuidoosten ,-all de I>tad en kan plaa.ta vinden gedurende zU"en llu"Î~nd in het jaar 
van no"ember lot mei, inellliR-door het s.laan van bressen in de linkerdijk van de Ieper
n~art (IJzer) op de plaatsen, waar het water de grachten en de lage landen '~an St.-Joris
binnendringt tot aan de opgehoogde baal1 op Oostende.

Dool' het insnijden "al1 deze baan nabij en ter hoogte "H.n cel! aftl~kkillg op de
\'eurne,'aarl, vloeit het We.tCI· O\'er onder een "er\"S~1 van drie à "ier "oot, in het kanaal ,'an
J)iksmuide (Grote Bc"erdijkvaart) en in eenderde hnael, ..Koolhof,·aart" gcheten, dat,
o"er een lengte "an een ft twee mijl nmaf Kieuwpoort, de gronden van Ramskapelle
onder water zet" o\"er een uitgestrektheid van een hah'e ft een mijl bezuiden <.Ie voel
'~an het glacis en op een diepte van een à. drie "act. Deze overstroming is plaatselijk beperkt
door een dijk, ter lengte van een ha.h·o mijl, die om de schade aan de !a.ndClijen tot een
minimum te herleiden, belet dat het ove.rstrolllingswa.ter zich velnel' uitbreidt.

-De tweede zoct-watcl'o"erstroming kan te allen tijde doorge"oerd worden: hier'loe
za.l het volstaan de '~ersclüUendesluizen op de Brugsevaart (Plasscndale,"a.art) te openen
en bressen te slaan in de rcc.htcrdjjk van dit kanaal, ter hoogte van de rec.hlerflank ,-an de
omheiningsgordel. Tijdens de lente wordt hiertoo het zeewater aangewend en kan de over
stroming uitgebreid wordell tot aan de dorpskom \'an Lombarlzijde.

Ten slotte kunnen de gronden bewesten Nieuwpoort gelegen tot aan het fort ,. \'ier-
(') YflNI: Engel!M;< IClIgtcmMI o In 1}J..J.
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Daar Z\ïclI\q)OOrt onder toepassing nUl I I .
dadelijk de nodige 8('hikkingen tot \'crdcdigi:;1.~~~a(7;:g:ta:~I.el.t/"Of dc militai.re genie al

Deze 8ehikk.ingcn l>coo I I tIrw"d ' g{ en Ie ocn Ifleren "all de overstl'ollling, juist. buiten de dl"~'\"-
IJ te VIIIl hel, geschut. Deze draagwijdte reikte tot, omtrent I~(jO' I "e

t wee kilometer. " met \'CC "erdel' dan

bl'cn~II~~'CI'WijJdwerdeJi de s('hotbalkCJI klaar .c;cmaakt om ze in dl' sJuiS."lI'OllllillgCll aan te

~lJ'Ce~~Il\':;~~:I~~d~l:k't('~I:~killgCIl.bl'Uchte~L dc gmndcigclUUU'iol CII de land houwers /.lel'
schade bcrokkenCl~.ee-clllel( . ("C/l O\('nofronung' met zeewater ZOIl hUil ÎmmCriI geduchte

I O~I~C: de drang der OIUl!I~lIldigh('dcll wendde het beheer der Xoonlw t' .' IJ

l~~l:~ll~~:~a,l~. geza~, tcn einde de weerbaarheid ,'an de in staat "a~l Ycn":n.~~~I(:g(r:l~la.~~~
.. ~ vo.:d 1 OplUClIW tc '·c....l.ekerCIl. ... ~

Deze dijk waarnUl I .tlC"e" I I'J I (C sporen op melUge plaats ,·el'dWelll.'1l warcn, be"Ull Uil de linkel'-
'llll (e ' zei' omtrent 1600 met ' t ,. e>

tfcut, licl) ill .. ",'dcl"k '1\' Cl, ij roomopwaarlli nln zIJn monding in de hayen-
0' •. IJ C rle 1 mg o"C!' dc b X'"I<ctelel'f:ldambna" .. I 0 .. aan ~ Jellwpoor'l,?llaIUlekenf:lYC!'c .laar de

10 o\el (C rotc l~cYct'(hJJn·a.at't al\\'iHlI" t, I '
\'cl"zckcrclc' \"olgd . I I' k ' cen SU" (C wlltcrkcrlw'
Sieuwpoort: tot 0: ~~(I( e I~l er'~(l\"e:'.,het ~cJoop .,·an ,deze waterloop iJl dp riehting nt~
Ambnr'ht; trok \"C1'd~•. Ia:::~ ~~~~kz:Jn llltmdondi~lg m de .-\flozingsyaal"t "lW "('111"1I(,

bn'g" , d 'I e>~ e, IJ \ alll1 ('11 c hoolhofl'lI.lll't tot aan de Koolhof(hm-
. aarna guw let o,'er ce afst I' ti ' ".Btlmskapcll 0 S d .~l all{ ,'all 00 meter, bezillden nUl en langs cic baan ,-an

dam de ."er~i::~:~g··;n~71~ea;::jk ~~~::e~I~I~I~~~~:u;~~~:::::~-~t~~'~k~~ ~n sltll\~'-
noon:lzUldelijkerichtÎJl' d k ' IJ "as 'er< er m
zwenkte naar hct oost~n ~~e~ro -.k;n,en doo~l.ce<J op drie plaatsen hctOoi'ltdllincnleed.
duinen 0l) ontreyoo' ').0 a 11I (~.~ICItlJl,(! vall :\Iell'\"poort en sloot zich aan hij de \"()ór-

, .., I' _,) meter ue\\"f"Steu de oude \'elll"llenulrt

Dit beloo,) werd 0I)<Oc81 0 1 '" k 't"' ) 01"( ell a ~e Ja 'end dOOI" de ZO....'CII '''lil hel 1'-1 'I 'eOlllllltlndo. '!"l' x: golSC' I geme-

ltlCIl Ol: vool"s~el ~~1\1.1 cic militaire o\·cl'lwid. wer'd het tl'il.l.:é cllig~zin8 gewijzigd en bci'lloot
de w:~:I~\lde llldlJICungCIl, uenOOl'dcn dc BrHgse\'aal't, I.Htitcn ueschouwing te l,tlC'II, daal'

.. lIgen vall acmcl"lj'llck-Ambn.eht en Vladslo-Ambflcht, ten e,'ol,o "al •. "
tCI mg, "IlIl hun afwa,~er~ngS8t.elsel.met deze dijken goccn uitatanll$ Ill~r h:ddell,l de \ Cl 00-

('('ht~~~~~1 (~~,:I:II\~ltClt~1l n\l~ llitnJCl'ing bepaald "'erelen v~lgelegd, konde'l de pal1ijen

'

''k k n ooms bereiken betreffende het bedrag nlll hUil rt.'S,)('c,tic'-eliJ'ke uel,le-
IJ e I U8SCn ·OIllSt. "...

Het departement '"aH 0 I I Iyerban,lllO I d k or Dg ac lt!e ll'l opwerpen \'all de dijk en ,'an de hiermede
. ll(en e 'ullstwerkenzeer '00 11'· I .Hen'ij\\"aal ld" , n: e 19 ,oor {e gronden (he "Jdus "an o,'erslromillfJ"

", d' "( zou e~1 bhp'en en yond dnt dc Soordwatering hier de eerste belanghebbcnd~
~~llSbek~~e"1de re,gel'

l
lIIg ellkl'CI de.'~en:I~~digillg \"all Xieuwpool't bt..'OOgde en zich dus {'eelt.'lzins

l1ell laf Olll (l' \"elhgbeJ(l" b' I I "behoord. \ nn s;l:C IC< en, {oor een bijzondere administ ratic

Dcl'lwll'e kWHI\l lil'! t1l'patterlH-'llt \"1111 (lori,,'
dekken dCI" kosten \"lUl de \'oorgenolllcll \\'l'''kell~

Versla~ betreffende het l'erschansd dorp Slykens, door kapitein <:11'1'8 H. K, dd.

1 No\'cmbel' 1815.
Het. dorp Slykel\,H, ,.tias·· geheten, ue\'indt zich op 1500 yt\l"cLs beoosten Oostende.

De .slllizen nm Slykcnfo beheersen de Bl'ugsevaart, Hct ,'erde(Ugingf-lslelfll'l bmih\<"\t uil
een rctranchement hcnoorden de Bl'llgaenloart, Wflolll'l'all beide flanken dOOl" de oycrstro

ming gedekt zijn.
J)e inundaticmogelijkheden op het zuidelijk front zijn reeds bcschre,'cn gcwol-deu in

een "oorgaand "crslag, betreffende de ,"esting nloll Oostende.
Op het noordelijk front kuunen e'"enccUs inundaties gcsteld wordelI, doch in ,'erband

met de toestand l'an de bestaande dijken, zouden dC"l.e inundaties tol bij H1ankenbcrge

reiken en gemakkelijk door de "ijand kunnen afgetapt wor<ten,
Om (lit el1\-ellegen te gaan is met het oog op de ,'en:tediging nloll dcze ,'oorllame j)()i;.it ie

ecn bestendig stelsel ,'ereisl.

~110 de p..fkomLigillg '"all onze ona.fhankelijkheid en IllCCI bepaald, "indii ll't:e, ltieldcll
tle regering en de de.e.rbij betrokken wl\teringbesturcn zich onledig met het yoorberei
dend ,rerk tot herstel ,'an de n-oegerc indijkingen, rond de ycsting ~ïellwpoort opgewor
pen in het jaar 16;3, de zgn...Ziltebcrm"". Het hierbij nagestreefd doel OIll\'80tle de be,"ei·
liging tegen zoel. en zoutwaleroyerslromingell ,-all de achterliggende gebieden die zich
Ilitiltrektell o"cr de omschrij"ing a) van de "Xoon:h"atel'ing yan VeunIe, IJ) van ..eaemer
l,\'lIck-AllIbaeJlt"" tha.ns bij dc Grote Westwatering ingclijfcl, c) \"all de Sint-Jorispoldel',

.De besprekingen llls.'!en de bewuste wateringbestllrcn en het departement "an Lamt,,
"erdediging ge\"ocrd, wierpen jammerlijk geen \"I"llchten af eli werden s.lechts hernomen
nncleI" imJlHlr. \"Ilon de crge gebeUl'tenissen die zich ill Vl"l\nkrijk \"oorclcdcn in mal\l-t lS-Il\.

De Belgis(']l(, regel'Îng bcvnl dc hCl'openjng l'llll n,1 rle ycr"Sterkt.e )!l'Cnspofl!clI, OIJI dt'ze

legen gebeu,.rijke Mnva.J1Cl't parîl,a.t te stellen.

zijde (bewesten de vesting) omtrent 30 yoot. De diepte nm de grachten is l\ à 12 "oet.
-Deze gr.\chten klllUlcn op hun "olle dieJlte ya.1l water vOOl-t.ien wOl"(len. In ,'erballd
echter met enkele aanwe-t.ige dwal'sde.mmcn is zulks niet mogelijk, zonclN de lltadsbcleJl
ding onder wate!' te zctten, via dc riolen die zich ondcr dc vcsl,ingen bevinden.

Overstromingen. _ De omgcviJig wcrd onla.ngs ondcl' zoet water gezet. Overstromin
gen met. zeewater zijn ook te yerwezcnJijken. Onder deze omsta.ndigheden kali het O\-Cl"'
stromingllpeil een l'oot. bol'en dit van de zoet_waterovel'stl'onting reiken. Oem zecwatcr
overstroming geschiedt door middel \'all eb1Jcsinizen cn VI\Il twee kleine flwLssluizcn,
Nochtans kan de '"ijand langs Slykens het water aftapIJCn, en over een grote uitgestrekt
heid het. o"el'stromings"cld dermate beperken, dat een aalwal op het west front mogelijk

wor<lt.
De sluizen, dijken, ellz. zijn in goede staat ,'all onderhoud cn "001' beide :<oorten

\'an o"erstromingen gescltikt.

\36
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De N'ool"dwalel'ing achtte echtcr de ycrdcdigbaarheid \'an Nicuwpoort. ollafscheid

baal' verbonden met de oprichting \'(Ul de ,.ZiJteberm".
Een algemene overstroming zou immers, zo argumenteerde zij, gans Veurne·Ambacht

teisteren en het water zou zich uitzctten tot de gebieden van Sint-Winoksbergen en Duin
kerke en aldus een oppervlakte ,·tUl 30.000 hektaren bestrijken. Een zo uitgebreide
overstroming Z01l \'anwegc de krijgskundige genie een wekenlange vool'bereiding ,'ergen.
Dit zou uitermi\te schadelijk zijn \'001' dc vcrdediging bij een plotse en ollvcl"\\'achto
ovel'\'al, en kOIl zclfs elkc vcrdediging van de vesting aall bittere \'err'Msingcll blootstellen.

De regering had er aan de anderc kant l'echts~kll belang bij, dit nationaal patri
lIlonium tegen een schadelijke ovcrstroming met zeewater te \"fijwaren, daar zulks de
jarenlange OIwruchtbaarheid van deze uitstekende gronden tot ge\'olg zou hebben.

Bo\Tendien zou het Bijk jarenlang ook, dc opbrengst en'an moeten derven en uil

eindelijk het risico lopen, de aangerichte schade te moct.cn ,-ergoe<.len.
Beide pal1.ijen bleven koppig op hun respecticyelijke standpunten en het probleem

kende geen oplossing.
In 185:1 mankte de l'col'ganiili\.tie van het landelijk vCl'dedigingl>Stelsci een einde aan

de gevoerde besprekingcn. ~ieuwpoort werd als verdedigingspunt uitgeschakeld en het
militair belang dat dczc stad tot ZO\'er bezat was daarmee ,'erdwenen (I).

Gedurende het tijdpcrk, dat ~ieU\q)OOrtonder militail' gezag als grenspost was inge·
richt, heeft het "Bclgisch geniecommando de inundatie-mogelijkheden rondom de stad tol

in de nauwkeurigste bijzonderheden ingestudeerd (fiy· 39 en 40).
In een omstandig vcrslag, bel'ustcnd iJl het Koninklijk LegennllSe1l11l, dd. 15 apl"il

184!J, geeft kt~pitein L ..1". Cam bie!', kOllllllandant bij het geniekol'ps te Nieuwpool't, het
o\'erstronungspeil aan, dat binnen de verschillende inllndaticzoncs die alsdan de vesting
omringden aan te houden was. Dit hoogtepeîl staat in het verslag aangewezen in ,-erband
met een zgn. springtij~waterstand. Er "alt echter op te merken, dat het vergelijkingsylak
_ Belgisch stafnllipunl _, waamaar thans het inundatiepeil kan bepaald worden, te dien

tijde nog niet was \'astgelegd.
Aan de hand van een plan ,'Ull het oude Veurne-sus, gedurende de jaren 181!J-1820

vc!'bouwd met het doel zeewater in dc \Tcstinggmchten van Niellwpool't te steken (1),
hebben we de zgll. springtij -waterstund aan het Belgisch stafnlll punt kunnen vastkoppelcn t

en zijn we tol de bC"inding gekomen, dat deze stl'oomtijwa.terstund Q\-C.'cClu;tcmt mct

Z + .. m 58.
Thans zullen wc het militair overstromingspeil, dat rond Xieuwpoort nangehoudell

werd, nader bepalen ten 0,'ersta81\ \-all het stnfnulpulll.
De inundaties rond Xieuwpoort wOI'den in zes bekkens ondcn'erdeeld, als volgt :
Het eerste bekken best.l'ijkt de gronden gclegen benoorden dc stad, tUBSen de havcn

geul, de duinen en de steenweg op Oostende cn wordt "de zoutwatel'-inllndatie van Lom
bartzijdc·· gchetcn. Het sll'ekt zich uit over een lengte \'an 1300 meter en een bl'ccdte vall
400 ik 800 meter. Het nnngehouden overstromingspeiJ is Z + :j m 88,

Het tweede bekken bevindt zich tussen de Plasscndalevaart, de IJzer cn de dijk die
de [Jzer met het fort ,'an Kieuwendamme "erbindt en wordt ..de zoutwatero"erstroming

FiJ!.". IU. Xi('Il"1>OO1·1 \'oor dc onlmanleling 185;l
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van :-lint-Joris geheten, l..engte: :WOO meter, breedte 400 à 500 meter, O\'erstromingspeil :
Z + 3 Ol 73,

Het derde bekken, beoosten de stad, strekt zich uit LUssen de Jher, de steenweg op
Brugge en een (Jjjk die op ongeveer 1500 metel' \'an de stnd, de IJzel' met bovenvermelde
steenweg \'erbindt ell wordt .,de zoct-watero\'er8troming \"an Sint-Joris "geheten, L.cngtc
1500 meter, breedte 400 à. ioo meter. lJllllulaticpeil 7. + 3 lil 28,

Het \Cierde bekkcn, bewesten en bezuiden de stad, iI; begrensd door de steenweg op
Bl'ugge, de VcurJlevnart en een djjk door de ~ool'dwatcring onderhouden, Hct wordt,
"de o\'erstroming nUl Hallli!kapelle" geheten. Len~e eirea :1700 meter, breedte 500 à
GOO meter. Û\·erstromingspe.iJ Z + 3 mOS.

Het vijfde bekken grenst ten zuiden aan dc \'cul'nc\'aal't tot 1\.I.1-n de Pelikaan brug,
ten westen aan een dijk, walln'an het belooJl zich uitstrekt. tot a...'l.n de hogel'C gedeelten
nUl û06tduinkerke, teil noorden aan deze hogere gedeelten zelf en wordt "de grote o'-er
stroming \'Ril 006tduinkerkci' geheten. Breedtel:WO meter, O\'crstromingspeiJ Z + 2 Il\ 9S,

Het zesdc bekken "klcine zûut\\'atel'o\'cl'stroming VlUl Oostduinkerkc" geheten, ook
nog ,,\lcrboet·inundo.tic·', is gelegen bewesten de stad, tussen de lillken:lijk \'all de ha.ven
geul, de hoge en de la~e duinen, Lell~rte láOQ meter, breedte 1100 meter, O\'el'l!tromings
peil Z + :lm 38,

Begin september IS70 "crspreidde zich het gerucht, dat te Duinkcrke een bekend
making was aangeplakt. waarbij de plaatselijke bc,-clhcbbcr, kaloue] de )Iazuy, de be"ol
king inJil'httc over cell O\-crHtroming', (He hij noodzakelijk achtte tel' yerdcdiging VlIl\ de
stad.

Bij het ,'crnemen \"lm dit onrustwekkend nieuws. begaf zich de Regie der 1\00n:1
watering \"IlIl \'eumc ollycrwijld IUk'!.r Duinkerke, ten einde er te vragen, of met het oog op
de HclgsÎt'he belangen de nodige maaÜ'cgclen wel wnren ,-ool'ziclI om de oycrstrorning
binnen dc :Franse grenzen te beperken.

De plaatselijke kommandant ,-erborg de wllarheid niet en ,-c,.klaarde dat, indien de
Pruisische troepen de sta.d belegerden, het hem als een plicht zou wordell opgelegd, zijn
toedllCht lot de overstroming te nemcn, en dat het niet zo gelllttkkelijk '1.011 zijn deze ovel"
stroming juist tot aan de !trens te beperken, Evenwel beloofde hij, daar hij de noodJottige
ge\-olgcll \'all een overstroming met zccwater inzag, in overleg met hei \'erdedigingsoomité
vall Duin.kcl'ke, de nadelen, naaI" best vCI'mogen, tot een minimum te hel'leiden. O,erigens
zou hij om dit doel lUl. te stre\'Cll, de kanalen die in de haven samenvloeien in de mate \'au
het mogelijke met zoct wa.ter latcn nannUlcn. Zo el' dan enig ge\-a.ar mocht dl-eigen, zou het
\-oJstaan een betrekkeHjk geringe hoo\'eelheid 1.ccwater aan deze \-oorraad toe te voegen,
daar men enkel beoogde het land met een Iwilltig cent imeter (Jjepe wntel'laag te bedekken.

Djt alnnll had de hmdclijkc bcvolkülg vun de gemeenten binnen de omsehrij\'IDg van
de Xoon:lwatering gelegen, diep ontsteld. Daar het watergangen net der Watering in open
gemCt.'llSehap staat met dit nm het arrondi~ment ])uinkerke en daar het algemeen

NOODTOESTAI'f)) IN 1870
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bodem peil van de vlakte tussen Duillkerke en Diksmuide nagenoeg op dezelfde hoo!!tc
ligt, 7.0U de o,'erstroming op Belgische grond 25.000 hektaren bestrijken.

Het beheer der Noordwatering, bewust .an de rampspoedige ge"olgen, die de voor
genomcn overstroming zou hebben, richtte zich tot het departement. van Buitenlandsc
Zaken en tot dit van Openbare Werken, opdat olwerwijld de nodige schikkingen zouden
getroffen wOI"<len om de terugslag van de schadelijke ge"olgen der onderwlI.tcr/.etting op
Belgisch grondgebied te verhinderen, of althans enigs7.ins te mildercu.

Drie ,'cl'dedigillg88ystemen werden door het beheer "1\11 Bruggen en Wegen ingestu

deerd en aan de Watering voorgelegd ([iQ. 42).
Het plan A '·OOt7.ag het opwerpen ,'an een dijk langs de gl·elU3. van noord naar 7.uid,

die aan het ene uiterste tegen de duinen zou aanlennen en aan het andere tot Mn de hogere

gedeelten van Houten zou reiken.
Dcze dijk zou dus doorheen de Moel'CII, OVCI' de ...gn. ,)liddcnweg", trekken en tot eeJl

aanzienlijk grou(h'erJ.:et aanleiding geven. De aanlegkosten werden op 400.000 F geraamd.
Het plan B behelsde de indijking, met de nodige afdanuningen, ,'an het grensgebied

tussen de duinen en het ..GarJ.:cbeke,·eld" ; vervolgens, zou de bestaande binnendijk van
de Hings.loot der Moeren als waterkering aangewend worden en dcze dijk zou, omtrent het.
..Kaastel'!lOf", door middel ,'an een afdamming, met de hogere gedeelten vn.n Houtelll

verbonden worden. De beraamde kosten bedroegen 50.000 F.
Bij deze oplossing werden de Belgische Moeren a-an het water prijsgego,·en.
'Ten slotte het plan C, dat het indijken onwatte van de grenslijn tussen de duinen en

het rijkskanaai Vellrno-Duinkerke. Verder 7.011 de stall.tsbaan "lUl Velll'lle op Duinkerke.
als natuurlijke bcgrenzingaangewcnd worden tot aan de hoC\'e n.Klokhof'·. De yerdcdigingfl'
lijn zou dan ,·enler. de bestaande wegen "olgen o,-er El""eraart.sbrug. "Bulskamp, Zwaantje.

Drie KOllingen.
Oe hienllt..'C verbonden kosten zouden 10.000 F bedra.gen. Hierbij, zonden de BelgisC'hc

)Iocren en "Bllitenmocren, S1\lllcn nagenoeg 3.000 hektaren, onder water gezet worden.
O,-erwegende dat het toepassen van de eerste twee sj'stemen een te grote tijdspanne

zon in beslag nemen, gaf het beheel' "an .Bruggen en \Vegen aan het systeem C de voorkeur.
De w!'tering deelde eveneens deze zienswijze, daar bij de realisatie van de systemcn

A en 13 de Belgische gronden, waarvan de afwatering langs Duinkerke geschiedt. toch
noo<b.akeiijkerwijze door eigen neers.lagwater zOlldell o"erstroomd worden.

De 12e november ISiO werd met de voorbereidende werken een aam'ang gemaakt.
Deze werken behelsden: 10 het aanbrengen en deponeren vall de grondspecie, ,-el'cist tot
het leggen "an kcenh\mmen in de kanalen ,-an Dllinkerke en Sint·Winoks1>el·gen, l'Cspectie
velijk aan de grens, aan de Eycraert-sbrug en verder in de Stcengraeht en in de Kromme
gracht, bij hun uitmonding in de BergClwaart, 20 het opwerpen van dijkjes langs de grens
in de Mocrestra.fl,t, 30 het aanleggen tussen de duinen en het Garzebekeveld, "nn dijken
waarvan de hoogte tot I m 50 bovell het. nulpunt "lUl Veurtlc-Ambacht moest reikCil.

Al dC'J.:e \'oorlopige werken, alsmede het herstellen "an de plaatselijkhcden in hun
"rocgere toestand, leidden tot een uitgaNe Y{1Il 1.200 F en het "oltooien van het ,-ooTgello,
mcn verdedigingssystccm zou na "ijf à zes dagen zijn bcslag gekregen hcbben.

Na 18 Ilm'cmber trad er echter een kentering in : het beheer vall Bruggen en Wegen
deelde mede, dat zwal'C regenbuicn ertoe bijgedragen hadden, in de omstreken '-an Watten
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en Sint-Omanl" de zoct_watervoorraad in ruime mate to verhogen; dut.. in deze omstandig
heden een geringe too,-oor \'8n zeewnter zou yolstaan om Duinkerkc te verdedigen. Het
beheer verklaarde ,'order, dat de o\'"cTb-trOlning zich in Frankrijk trapsgewijze zou ontwik
kelen en dat het wellicht mogelijk zou zijn een groot deel van do "Bllilcllmocren" te redden,
dool' het indijken nm het grensgebied, tussen de hogere gedeelten nm HOl1tem en de
.:Drie Koningen", door het afdammen yan de UcrgcnYltnrt aall de }-;onte~tncbrugen veNler
door het aanleggen nUl een dijk, die clC'LC hrug met de dijk ",an de Hingsloot 1.011 n-['-

binden (I).
De Duitsers hadden otldcrtusscn AlUicns aallgcdaan en t1'OkkCI\ naai' Calais en Duin-

kerke, aldus ,'crncmcn we in 0011 artikel ,-an de band ,'an de Hoor Visart de Bocnrmé-,
kamerlid en burgemeester \'an de stAAl Brugge, \'erschenen in de .,Onafhankelijke Belg"
dd. 25 januari WW. Op dringend YClv,wek \'an do hoge omes van "enrne, Dik>omuide en
Nieuwpoorl, Ilaastto zich de Heer Vil;urt de BoC81'I11é bij do Heer d' Anet 1lan, 111 inistel' ,'nn

Buitenlandse Zaken, een persoonlijk onderhoud aan te vrRgell.
Onmi(ldeUijk telegrafeerde deze laatste naar Bismarck, en yoogt sleller cr aan toe

"Dit heeft hij zekerlijk gednan. verlllitil hel Pr\li~i8ch legel' halt hield en de opmaJ":'l naar

Duinkerke ge~tllit werd" (I).

\'oo[aloo
l
' dit overl.icht "lil de müitRire inundaties af te sluiten, die zich in n'ocgerc

eeuwen in het kustland ,'oordcden. zullen we, in verband hiermede, nog cenM nader de

hcwogen geschiedenis nUl de 'Moeren belichten (fiy· 43, .14-. 45 m 46),
Nog in het begin "all de :x Vne OOIlW bevonden zich in dc ddehock \'cllrl1c-Duinkel'ke

Sinl.Winoksbergen twee uitgestrektc IllOCl'as."cn, het ene :1000 hektarell, het nndel,{'

nagenoeg :WO hektaren groot.
Dozo latcr drooggelegde plas...-.cn ,'ormen de hedendaagse )locrcn, \'001' de ene helft

in Frankrijk, ,'OOI' de andere in België gelegen en \\'Ol1:len ondcJ1lcheidenlijk dc Franse en

de "Belgische Moeren geheten.
....:'On aanzienlijk dccl van de kassei rij "all Vellrne, ongeveer 1500 hektaren en ccn groot

gedeelte van de derde llCetie ,'an de watering yan Duinkerke ontwaterden \l'OCg
er

,'rijelijk
in deze plnf;SCll, \\{\/\rvan de bodem gcm.iddeld I m 50 onder het maah-c1r! "Rn dl' anngrcn·

zende gronden ligt, en e\'eneens 1 m 50 boven lnagwatel'peil.
\'ergeef8 hadden bij het begin \'all de X\"TIe t..'Cu\\' de aartshCl1.ogen Albrccht en

lRabcJla, die alsdan het gezag in Zuid·Kederland \'oen:len, de drooglegging van de )loeren
hcprocfd, door het bouwen van een ruim opgevatte uitwatel'ing88luis te nl1inkerke. die

door een kanaal met het meer van de Moel'en verbonden Wf\S.

Doordien enkel het bo\'el1\mler langs natuurlijke wcg tot ar!;troming În de zee kOIl
gebracht worden, lerwijl de ondef'ilte waterlagen in de poel stagneen:len, bleef de droog-

Illaking een ongedane 'l,ank.

14-1

(I) AN:hid, NoordwuH'riug Hl ,'cume,
(") Dr. L. L&lL'-mv., HÎ8W1re (Ie DIlPlJ:trqllt tle4 origillt4 ii 1900. bI. 431.
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Fig, 45. - &>N1fC' lIitwawringll8luili nUl de :Uoeren te Duinkerke

Zulks inziende, kwamen de aartshertogen oot het besluit octrooi vOOr droogmaking
"an de lloeren te verlenen aan "'enzei Coebergher, intendant hunner gehouwen, op \'001'

waarde dat hij alle kosten aan de onderneming verbonden zou afdragen, en onder "erde.'
hcd.ing, dat na de (lrooglegging de herwonnen gronden als volgt zouden \'erdoold worden:
:1/5 plus 50 gemeten aan de aartshcrtogen cn het o\'erige aan de vergunninghouder..,

Om het wegwerken van het water, dat bij het spuien bij lage tij niet tot afstroming
kwam, mogelijk te maken, zag Coeherghel' el' zich toe verplicht mechanische middelen
aan te wenden en het water zo hoog op te "oeren dat het \'erxler uit eigen zwaartekracht
naar Duinkerke kon afvloeien (').

.Allerhandf' moeiJjjkheden van teclllljsche, finallciele cn adnlinistralieve aarxl rezen
echter op en vcroonaakten bij de uitl'oering der werken een aanzienlijke ,"cl1:raging.
fnziende dat dc gestelde uitvoeriJlp-stermjjn, WAarvan de einddatulll op 2!'ijuli 1621 vcr.

(') De droogleggillg \-nn grolldcn die echter te laag liggen, teil op:r.ichte \'nn do bij dcl.o grondell
I13nwc-ûge waterstand, ....W! eerst lllogt!lijk geworden Hinde de tOOl>a&ling \"1\11 windwlltennolelll,j. bij
het begin viln do Xye oou\\', terwijl de ('('rslO droogmaking" \"lUl ondiepe pll\i!S('ll "ó6r het midden nm
de X\ï e eeuw werd fW.llgewelld.
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/:ltreek, ,-ene zou o'Terachredcn wordCIl, had Cocbergher zich tijdig tot de Mu-tshcrtogen
gewelld, met een "erzock om "erlenging WUI <Ie duur der werken.

Deze laatsten, ingaande op de gegronde redenen door Coebergher naar \'oren gebracht.
tekenden op 24 november 1621 het Wlllit, wMl'bij de gesteJde termijn meL twCQ jaar
werd verlengd.

Na het afsterven "au aartshertog AJbrecht. in '1621 \-ervÎel het graafschap \'Iaanderen
aan Phiüps 1\', koning YUU Spanje.

Ofschoon de infante [sabella nog als lumh'oogdes bleef regeren, achtte ze het gernad
znam het destijds verleend ochooi door de koning te laten bekrachtigen. De Se augustus
1622 wcrd een nicuw octrooi "001' drooglegging ,·crlccm!. wnarbij de noeger toegestane
\'oordelcn nog werden uitgebreid.

Ten gevolge van dezc bcscllikkingen W!llj Cocbergher in ~taat de olllvangrijke onder
neming in 1627 tot een goed cinde te brengeIl.

Xa de dood ran Coebergher hadden zijn erfgenamell, tCI' oort.:ake ,-an de aanzienlijke
koeten der droogleggingswerken met 7.ware financiele mocilijkheden te kampen. Deze
moeilijkheden noodzaakten hen in 16-15 het lIan de natuur zo moeizfltllJl ontworsteld bezit
O!ln vreemden over te dragen.

Een jaar later liet de Spaanse oo,"elhcbber \'an Dninkerke, markies van Leiden, om
l'ltrategische redenen, de omstreken van deze stad onder water zetten. Het zeewater
o\'eITompelde de lage landen. Tenge,'olge nUl de oorlog.llgebellrtenissen waan-an deze
/Streek I':indsdien joren..lang het toneel was, WCI·t! het Moerengebied andermaal in het prillBC
lijk domein opgenomen.

Na het. '"redcs\'erdrag "anBreda \'erlccnde Lodewijk X.l \' aall zijn m..inisters Colbel't en
Lou,'ois, bij octrooibrie\'en rail juni 1669, conces.'lie s.laande op al de gronden in zijn oo7.it
in de Crote en in dc K..leine MOCl'Cn, onder Ix.'<l..ing deze binnen do twee jaar droog te leggen.

Maar de oorlog die verder tegen Spanje lUlnhield, en {tie meel' dan ooit door het verdrag
vun de Driebond (Triple rUliantie) in alle he'Tigheid woedde, braeht beide conOO88iolUla.
rissen tot het bcs.luit de onderneming Btop te zetten. O,'erigeufi bemoeilijkte het tractaat
Yan Utrecht, waarbij de rcrnieling ,/ln alle ~Juizclt en '"tilt de zeearmmondingen te Duill
kerkc bevolen werd, de \'oorgenomen droogmakingspJ/lnnen.

13ij de troonsbckJimming van Lodcwijk X\' werden de octrooibrie,-en ingetrokken (lie
aan CoJl>ert en LOllvois ,'crieend waren.

Op 23 januari 1716 werd de conccssie "au dc .\loel'Cgrondcll Mn markgl'lwin de
Maisolllj en nan markgraaf de CflnilJac overgedragen.

De vergunninghouders waren ertoe ,'crplicht, op hun kosten de droogmakingswerkelI
te voltooien bi/men een tijdsTerIoop van zes jaar, ingaande met de dag waarop de vaargeul
van lIardijek behoorlijk zou uitgediept wordcn. 'I'cn gc,'olgo "an de nalatigheid ynn dc
concessionnarif:flCn zelf, bleef deze poging zonder resultaat.

In llitl>OCI'Ülg van de beschikkingen bij het ,'erdrag "an Ulrccht (1713) "oorzien,
werden de Fransen ertoe ,'erplicht elke ycrbinding te water tUf!$eJl Dllinkerke en de zee
op to heffen, en de luwengeul door een afdamming te ,"ersperren.

In 1724 word deze afdamming door het stormweder \'emield,
.Dit WIlS \'001' de Fransen dc gerede aanleiding om de llorma1e afwatering \'fUi de

ac·1lterliggcnde poldcl'gronden opnieuw tot l'ltand te brengen. Van het middel. de:,.""1ijcL.
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door Cocbergher aangewend om de Moeren droog te leggen, werd dan ook gretig gebruik
gemaakt. De aanleg bestond erin in de acllterhavcn te Duinkerke een nieuwe sluis te
bouwen en deze met de Mocrevaart te verbinden. door het graven van een afleiding8"

"Mrt met grondduiker onder de VeHl'nevaart.
Bij besluit "all 1 februari 1746 verleende de Raad van State te Vel'suillcs ten eeuwi

gen dugc vergunn..illg aan graaf d'Hérouville, maarschalk van de legers en de kallllJcn,
tot droogmaking van al de met water bedekte gronden, binnen de Grote CII de Kleine
Moeren gelegen, met last de droogmaking bomen de zes jaar tot een goed einde te brengeIl.

Ingevolge het vredesverdrag 'Tan 1748 waarbij het gedeelte van de Moeren, binnen de
k688elrij van Vcume gelegen, aan keizerin Maria-Therosia, koningin yan Hongarije werd
toegewezen, besloot. Dlen aan graaf d'Hérouville eveneens octrooi toe te kennen ,'oor de
drooglegging "3Jl de a3Jl de keizerin toebedeelde gebieden.

De concessionnaris mocht Hij tot de voorbereidende werken o\'crgaall en minister

de SécheUes beeg opdracht een a6eidingakanaal te grayen.
"Eerst na. het klaarkomen van deze voorbereidende werken werd de \'ergunning

houdel', bij bes.luit van de raad des konings d(i. 15 october 1758, bepanld gcsubrogeerd in
nUc rechten die anll de concessie van 23 febmari 1716 \'erbonden waren. Op 12 ltovember
van het.zelfde jaar verleende de koning van ll'ankrijk aan graaf d'Hél'ollville octrooi met
opdracht, de drooglegging binnen de zes jaar te voltooiell. Dadelijk werd met de uitvoering
een aanvang gemaakt : maar de politieke verwikkelingen door de yeldtochtcn van 1759
en de volgende jaren veroorzaakt, vernielden de vruchten van het reeds gcle,'erd. werk.

In Ii63 vatte graafd'Hérouvillede droogmakingswerkelI andermaal aan. Hij bediende
zich hierbij vall de uitwateringssluis die aan de monding vau de nieuwe afleidingsyaart
was opgericht, Maar daar het vrcde8\'erdrag het slopen vall deze sluis had opgelegd, zag
hij zieh gedwongen van dit middel af te zien. Niettegenstaande deze beschikking de hele
opzet in de war stuurde, kon hij toch, maar ten koste van zware geldelijke offers, in 1i66 de
drooglegging tot oon goed einde brengen. In augustus vun hel:L.elfde jaar werd "an over
heid'lwege tot de oplevering en de goedkeuring der werken overgegaan.

De verplichtingen en de lasten die graaf d'HérOllYille op zieh had genomen, beletten
hem de voltooiing zijnel' onderneming o\'er het gehele gebied door te vocren en in stand
te houdell. Roods op 8 juni J771 had Ilij wegens financiele moeilijkheden duizend vijfen
twintig gemeten drooggclegde gronden aan de Compagnie N. Courtoi.'l overgedragen.
Deze gronden vormen thans het zgn. domein der 1000 Gemeten.

Bij akte \TlUl 4 september 1779 stelde hij aan M,aria-Theresia \·001· vrijelijk wedernr
stand te docn \Tall de overige gebieden die onder haar gezag stonden. Bij patcntbrieven vall
11 Illei H80 werd aan Hendrik Vandcrmey, advocaat bij het Hof van HoUand te Ant·
werpen, afstand gedaan '\'"an de gronden die heden nog het zgn. domein \'an de 1700
Gemeten uitmaken, onder beding, dat hij binnen een tijdsyerlool) \'all zes jaar de droog
leggingswerken op zijn kosten uitvoerde. Later echter liet de Compagnie Courtois haar
\'erguuning op granf du Maisniel overdragen.

Vandermey en zjjn vennoten slaagden er niet in het \'oorgenomen doel te bereikcn
ell voelden zich onmachtig verde!" de last hunner onderneming te dragen. Op 24 decelll
bel' 1787 besloten zij dan ook hun rechten aan de gebroeders HerwYIl af t,e staan, zlllk~

voor een termijn van twaalf jllar.
Bij de belegeringen van Nieuwpoort en Duinkerke in 1793 zetten de verdedigen:!
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Op de plaats waal' Antwerpen zieh thans bevindt . J' . ..
bezetting het eiland Sint W lb . d ' ver uef ZICh tijdens de B.omeinse

In 660 bouwde Sint_~n~an~:~18~r ::rSdelapl'~lllen van Se~e Sehyn omvademd (fig· 47).
H ." lil - Ie er- en mt·Pauluskerk

onel dit tijdstip is het "Castrum Antwer is" nts .
invasie \'tm de Angele" de J ,_ d"L~. potaan, burcht opgetrokken om de

~ , lI...,.n en e.L' nczen te oost ..d I
lllannen Waleheren en in 836 werd At. . rIJ en. Jl 80i bezetten de Noor-

. n "erpen door hen verwoest Omt t d' I··d
nngen aldaar e'\'"enecns de eerst . -"'k' . ren Ie JJ,. ~ e mWJ mgen aan; zo werd tussen Ant De
Kiel de E.yendijk opgeworpen Tussen cl, . '''ki' werpen, urneell
de polders waarop late- de SI· d . t cze me IJ ngen lil yormden zich door aansUbbing

, • a IS on staan.
lil lOOS o\TerweJdigde keizer Otto h t eh 1 .

de strce.k van Antwel'1V'n cc k re edegebIed en Zeeland en vormde hij in
Te e . -r- .11 mar grnaJschap van het Heilig Roomse Rijk

g n het emde van de XIIe eeuw werd de stad met 11 . .
stadsprivilegiën datcren ook uit die tijd. wa en en poorten omrmgd. De

In de xme ecuw werd de haven ingericht In l' l
en vooral met l!lngeland te verbinden Va 1 d af: ~ e;ta< met de landen varloverzee
dllt omstreeks 1250 en omstreek I ó)90 ~ aH. en e n~werpen zulk een ontwikkeling,

s _. e vcstmg moest Ult,gebreid worden.

DE SCHELDEPOLDERS
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Veurne-}\mbacht en de Moeren onder water Vier à. ··f·
"Ioeid en deze toestand braeht aanzienlijke· schade ~: Jaar 1:ll

g
lagen de Moeren inge·

aan de hoe\'egebollwen en aan de diJ'ken SI,,"I I d taan e el wat.eropvocrwerktuigen,

I
. . J 1; a eze egens agen werel t k ,~

gro c of1ers en zware mociliJ'kheden het t . ' en 08"0 VRn. I b ' crugwlIUlen van het wateNJ'ebi.....1 tol Ieme e ge mcht. ·o"~ een goec

~'n 1814 en 1815 kwam een nieuwe I'amp deze gebieden teiste
De bevelh bbc ' D' .1_' . ren.

e l'S' an 1I11lKerke en Nlellwpoort namen het besluit het J' .n I d
zeewater te m-erst......n'e" Gel--'-'" rd lln""r an met'V . lUU<.lg maar we dank .. d . d
komsten, op het laatste ogenblik aan dez t ~ZIJ f1~lgell e verzoeken en tussen
door het terughouden yall het bovenwa e oJlze ~erza ot. De lHundaties werden nu gesteld
doch hadden ge<! d I ter der Aa. De Moeren kwamen niet onder water
.. uren e nc 11. maand geen gelegenheid tot afstronun h t ..'

zlJIl(I~ droogmakingswerken hinderlijk "ertraagde. g, e geen de lil mtvoer

open~:~l~~~stc~'env~n Vanderl.ney in 1810 werden de lioo Gemeten, in 1824 in oo.n
ng oege\\czen aan Jaak :Falampin-Duf . P" ..

allde~manl bij yeiHng aan graaf de Chastenet-Pu é ;:sne UIt anJs en tIen Jaar later
verplichtingen die aan de palenlb' ys ~ r toegekend, met alle rechten enrlC,'cn van 11 mei 1780 t ho , .
werd het domein verkaveld cn ging het in verschillende 11al:::n ~: en waren. Smdsdien

In 1944-1 D45 hebbcn de Duitse inundaties het water tot er..
peil opgevoerd. OntzagHJ'k grote I d I op een voordlCn nooit bereikt,

. sc la e wcn over gans het Moeren ebicd. .
De droogmaking, de ruiming van het watcrnet, het herstel van d~ d"k g d cdaangerlCht.
van de pompstations het leveren I. IJ en, e w erophouw
wcrd op Staatskosten' uitge"ocrd. en let opstcUen van de Jlompinrichtingen, dit alles

KUNSTMATIGE OVERSTROM[ 'GEN [
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poogde Spanje tC\-ergeefil ecn nicuwe bloei in hct le\'en tc roepen, lllaar hct lIleestcr8chap
,'an de Xoordelijke ~taten o\'cr de Scheldemonding betekende het \-crn,1 \"lUl de ,\nt
wel"JlSC ha\'ell:<tad,

~a eell kortstondige opflakkering (lï:l:~-1727) ycrwekt door Ilct opricJlIen \'/111 de
Indische Compagnie \'an OOfltende, \\'flll.rVan de zetel te Antwerpen gevestigIl wa,;, \'cl'\'iel
Anl\Hll'pCn'S grootheid cn bloei.

Pas na. de vereniging der N"cderltlmlen in 1~ I·" beleefde /tntwerpen I..'ell wederopbloei,
dic cehter door de Bclgi~cheOmwenteling wcrd gestuit. Nn het nfkopen nm de Scheldetol
in 1869 groeide haar zeehaven uit tot oon der belangrijkste \'all het Ellror~c ,·astc.land,

i\Jet de eerstc polderimlijkingen rond Antwerpen werd denkelijk in het hegin vfln de
X Ic ecllW begonnen. ])e oudste indijkjngen wallrover de geschiedenii> gewaagt, dateren uit
hel begin van de XlIo ecuw, (Polder \'all LilJo ilJ 11:l'k) Oostenvool word1 \'001' het eerst
verllleid in 1210, de poldel'S \'an Verl'Cbrock, KjeldrechL Kallo en Doel in 1:260, de polder
van Borgerweert in 1331 (').

De rechter Schelde-oc,-cr volgde nagenoeg zijn huidig tracé, lang:<hecn de polders
nm Kiebct·Hoboken, O~--terweel, WihnaNldonk, Ol'dercn en Oordam, van LilJo tot aan
Bcrcndrecht. De linkeroever was begrensd door de l~lokkcrsdijk. \'flll Burcht llaar Pijp
'I'ab/lk en \'olgde vcrder de dijken van de poldcl's vUIJMclsele, Hevel'cl1-Vcrl'cbt'ock,
Turfbankcn, Sint-Gillis, Bodemocl' tot flall ~int-Jan Stein. Tussen. beide Ot:l\'ers bcvond
zich het eiland Saftingen. met de polders \-an Doel, Oude' en Xieuwe Arcnberg. Prol;per.
Luis, Saftingen en Groot 'Kieldrecht.

Tussen dit eiJand en de linker Scheldc-oc\·cl' \'Ioeide de KiehlrechtfiC GeuJe, lopelldl'
!JunI' Hulst, I)\'el' de polders \"fln Kallo, Sinte-Ann!', Kieldrecht·B:0Yfll en de Klingc.
Do oostzijde van het eiland werd dool' de huidige Schelde be,;pocld, t,cndjl het door de
Saftingengeule V/lll het eiland Hul.!lt wa.!l gei'cheidcn. DC'zc gcule bCl'itrCl:'k de Louif'a· en dl'
~icu\\'e Kieldl·ccht.polder.

Omstreeks 1260 onderging dc rechter :Schelde-oc\'er lichte wijzigingen door het inpol
deren \'all Zand,-liet. Oud-N"oordland en BcI'Cndrecht. Het aangc:o:lilxl kanaal '-an Kiel
dl'(.'Cht werd ingedijkt en zo ontstonden de polderl'l nUl Sinte-.\nnfl, Kallo en Kieldrecht
Roynl. I~nkel Hulst bleef \'ia het kananI VtUl Saftillge met de z('e verbondelI.

De monding VUil dit kalJl\f\1 waa dool' de kleinc sterkte \"a11 Snftingo \'cnledigd,
Tijdens de lIlenigniJdige oorlogen die de ~Iiddeleeuwen hebben gekend, werd het

gebied del' Scheldepoldel'fol meer dali ecnJ.l door moedwillige o\"enstromingen getci!4ten.1.
Beed8 in het begin \'811 de XI\'e (.'('11\\', namelijk in 1316 tijdelliI de oorlog tUF...~1l l..ode

wijk van Xe"ers en \Tlaandercn - zo bc,-e"tigen onl" de kroniekschrijverK - werd de
Scheldedijk tc l<aUo dool' de graaf \'all Holland, WiJicm \'/lll j\\'Clmes, doorgestoken (-u
het lund ondc!' watel' gezet (2).

Over het algemeen werd t ijdenlS deze beroorteIl eH oorlogen die zouden \'olgell,
het onderhouden \"1111 de dijken totaal \'enmarloosd. Dit \\'flS cr de oorLflllk van dat aan
het zeewater \'ele gronden werden prijl$brcge,"en, die bij een degelijke ill.~talldhomtillg \'an
]wt dijkenstelsel nimmer dergelijke ntlllpen zouden hebben gekend,

(I) j';U'\I.\n;ll, Po{del'w du jJu'!,r.:Wl;(Ult eli Hdg"Jw, bI. IU "tl \ "J)o(<:Jl(j".

(I) In; PQ'M'EII {'Tl 1l1l0F;CK.U;IIT, Ge8Cldedellill l'(l11 /{,'{Io, bI. 4.
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Fig. 47. Primil;('f oord ~'all Antw('rJ.~n

I .,. I,n lldel~- CII ti 1I11Jlcict;taü vall \\"c~t-
I 1 Xl \'C C '\lW iH Antwerpen tot { C voorllllaHll<lAJ "

"'uro\::,{ ~i;gCgl'OC~d. In 1:156 wordt de stad, onder l.odewijk vnn i\lnle, bij \\I'II\l\lldcr~I.~
" •. I . I l f eslotell 'fet de hertogen Yim ourgonc eingelijfd cn 7.0 \'1\1\ haar nntulIl'lij" unter UH{ a g' , , . , . I

be int cr een kentering ten goede in te treden en bij het begin nUl. de X \ {' 7'.1\,\' OIJCne~l zie I

\'~r de stad nieuwe horizonten, Wel komt het nog tot een bot:<mg met [Iuhpil d~\I(·~I~,
wel \'alt Cl' nog met de \1aalllsc eonelll'l'crcnde stedcn te kal~l~~II, JlI(11~r oll~cr . a;\~nll~
lil\l\n VI\11 Oostenl'ijk wordt voot' Antwerpen een nieuw blocltlJdpcrk .1Il~elll1d, .Del~t~~
wCI'd hcl nliddclplmt van de ]~III'0l'c8eb'l'oot-financic. 1I1aar de SpaallJ'c 11.lll'le (4 1,I~V. I'~~:)
\\1\S het begin van haal' ondel-glm~. Na de o\-ergave \'IUl .t\ntwcll)en UI augus liS ' ,J.
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De 196 november 1377 wordt het.. hele land nUl Saftinge, met 19 dorpen, en een deel

,·an het land van Beveren overstroomd (').
Tenge,'olge \'an nalatigheid bij het onde..h~ud ~an de dijk~n, lopen in he~ze1fde jaar

~2 dorpen onder water in de omstreken van Blervhet, IJzendlJke en Watervhet. Op het
ogenblik zelf dat met het herstel dezer dijken een aanvang zou ge~aakt worden, bele~e
een geweldige overstroming deze opzet. Langsheen de lekke shllzen van Rughevhet

stroomde het zeewater het poldergebied binnen ('). ...
Begin 1385 Het Arnoud Janssoone een zeedijk bij Ossenisse doorsI1lJd~n, om ZIch

tegcn de a~uwallen van de Gentenaren te be\·eiligen. De OJllJjggc.nd~ landen hepen ond:r
water en werden enkel in 1467 door Joannes G'rabbe, abt van de Dnmen, drooggelegd ( ).
Retzelfde jaar Bneden de Engelsen de dijken door en openden ze de Bluizen in de n~biiheid
"8.11 Hllghe\·Jjet en IJzendijke {tl. In 1387 verkeren do dijken van de Oude Ye\'ene m staat
van verwording, ten geyolge van de onlusten in Vlaanderen ('). In 1395 stelt Oo:>-tburg
.\mbacht opzichters aan en gelast hen met het nazicht \'an de dijken, waarvan het onde:~
houd ter oorzake van de beroerten in het land, Binds lang waB yerwaarloosd (t). In H~2

riep Philips van \Talois een machtig leger bijeen, om de Gentenaren ertoe te .dwingen,
het land van \\laas te ontnlimen. 'Vanneer dC'Le zulks vernemen, haastten ze ZICh om de
zeedijk door te breken en gans de streek te onderwate.ren. De graaf van St.-Pol oven'iel

de dijkbrekers en stopte de geslagen bressen dicht (7)-
No. de dood \'an Karel de Stoute (14 ii) wordt het polderland andermaal door de oorlog

beroerd. Van 14iï tot 1500, tijdens de regering van Maria van Bourgondië en het regent
schap VRn Maximiliaan, herovert de zee uitgestrekte gebieden. De overst.romingen Yer-
woostten gans de kustvlakte van Nieuwpoort tot aan de Schelde (').. .

De Sint.Joril'lpolder, in 1466 ingedijkt, werd in 1477 doorgestoken en UI 15000plllCUW
ingedijkt; de Sint.Salvatorspolder, in 1466 ingedijkt, wel'd eveneens in 1477 doorgestoken,

in 1503 opnieuw ingedijkt en sindsdien Laurcynenpolder geheten (')... . .
De Sint.Jacobspolder in 1472 ingedijkt (10), werd docrgestoken en bIJ octroOI van 15~;)

opnieuw ingedijkt. (lIl. Dit octrooi venneldt dat, gedurende de oorlogen en beroerten lil

Vlaanderen de voornaamste dijk van deze polder doorgesneden was.
OOdog~11 en overstromingen hadden het grootse werk van de abdijen ten onder

(') IlEl l'OTTElt en BltOECKAEltT, Ge8chiedtmil1 ~'(m lJet~rell·lI'aall. . ..
(I) M1:YER, A1l7;ale8 ad QlillU71l ; GABDE.\IA (S.-A .), Nederlandst U'(IterlJloole1) o~ naukeur.{Je buchr.J

vi/l{Je 0011 alle lVat.erlJloeden ooorgeoollen ill Hollalld, ZeewIld, Flaam/eren, ellz. (GOUDA, Olop-pellburg,
1703, in.80, 368 bl.), bI. 137-138; SlL\LLF.OA..'WE, OroIlYJ..: 1.'(1/1 Zeelalld, V, bI. 225; VA..... "'J,..ERb"EWYOK,

fiûUJrie 1.'(111 Belgit, 1, bI. 174.
(I) OI.ronycJ.: 1.'1:111 Vlaernienm, deel 11, bI. 106; :MEYER, All/wiM ad UllllU71l; VAN Lo~RE:S.

St-Pierre, Ir, bI. 141, n' 1462 en TI, bI. 273, n' 1870.
(t) Chrollyck 0011 Vlaenderen, 2e dool, bI. lOS.
(') VAN LoKERE:s, St·Pierre, IJ, bI. 101, n' 1341.
(I) Ibid., n, blo 123 en 125, nn 1421, 1422 en 142.J.
(') Ghronyck t.'I:IIl Vlaanderen, 2e dool, bI. 297. .. . .. ..
('J Hekeningen V8.Il het Vrije, 1477-I'17S; PaIEll, Pricw (Uialytl(J"e, ~ 8érle, ~~ pp. 13S.L39: 

Hij een ch8rter van 1493 stelt :Uaximiliann v~t dat, tengevolge:'fUl de oorlogen, de d'Jken en de Blwzen
,Ir'eigen door te breken (GlLUODTS, lnventalrt VI, pp. 436, 431).

(') DE ·Porn:n en BROECXAKRT), Guchi«.ltni.t van Bod..hollU_
(11) VA...... LoKItRESO, S&-P~rre. TI, bI. 278. u r 1897.
(11) GIl.LIOOTS. CoutllIRU Puitu lïllu. ", pp. 332-333; Ib. lt, 66:;-666.

gebracht en deze instelJingen waren financieel niet meer in staat hun oud domein te her
overen: deze taak werd dan ook door kapitaalkrachtige verenigingen ter hand gen')lllen
en tot een goed einde gebracJtt (l).

Tijdens de beroerten in de XVle eeuw werd de streek van Sint.Jall-in-Ercmo over·
t1I:lOCld, tot zoverre dat de kerke in het midden der \'olgende eeuw nog immer ..be,-locid en
gheruineerd" lag (t).

De inundaties tijdens de vij8.l1delijkJlooen in Zeeuws-Vlaanderen gedurende de
XVIe en de XVIIe eeuw gesteld, in de streek van Sluis.Aardenburg, IJzelldijke en de Vier
Ambachten, droegen er grotendeels toe bij, de bevaarbaarheid van het Zwin tussen de
zee en Sluis in stand te houden. Zelfs hebben deze overstromingen, in de tweede helft van
de XVle eeuw, de Passegeule (oude zeearm) \"Croonden met het Zwin door het Cox,}'(Lsc
Gat en het kanaal \-all Oostburg, door st-roomschuring verbreed en uitgediept en de
\'erzanding "all het Zwin geruime tijd tegengehouden. Verder werd de toestand van de
vaargeul beneden Sluis erdoor aanzienlijk verbeterd.

Tn 1604 was deze zeearmmonding voor Maurits \-all Nassau een yeilige 8chutting
tegen de mogelijke invallen VlUl het Spaanse leger, waarvan de stellingen tot aan de weste
lijke oever reikten.

Tot na het verdrag van )fünBter (1648) werden op dit deel '-an de Nederlandse bodem
weinig indijkingen uitgevoerd, dit met de bedoeling aan de tij werkingen nije teugel te
geven en aan de passieve stornwrijheid van het water kracht bij te zetten.

Nadat hij op 12 mei 1604 en 20 augustus daarop\'olgende, Aardenburg en Sluil't Yer
meesterd had, bezette l\(aurits van Naasau de rechteroever \'an het Zwin, tllS&e1l de zoo ell

Sluis en bouwde hij machtige versterkingl'lwerken.
Het eiland Wulpen werd tengevolge van de oorlogsolllstandigheden door de goh-ell

yerzwolgen. De laat-st bekende aanwijzing noptms het bestaan van 'Vulpen, is oon huur
acte uit 159a betreffende verschillende gronden van de parochie Sint-Lambertufl (I).

De inundaties die later volgden hebben het \'ollcdig verdwijnen van het eiland in de
hand gewerkt.

Na de aanslibbing van de Brugse Vaart had de zee zieh tussen het Zwin en de Braak
malI een weg gebaand langsheen de Nieuwe PMSegeule, het Haentjesgat en de Brand·
kreek, midden door en I·ond vernielde schorregronden. Het land van Axel was in twee
eilanden omgeschapen en de golven klot-sten tegen de st-adsvestingmuren. Een machtige
zeearm ging van Axel over Hulst, en vervoegde tu!;Sen ZaamsJag en Stoppeldijk de Hont.
.Beoosten Hulst lagen de polders van Snftinge, Graauw, Kieldrecht, KaBo cn Zwijndrecht
verdronken en uit de grijs·grauwe aangeslibde banken doken overal puinen op, zoals het
lorengobouw van de Zaamdam&e kerk, dat op alle kaarten aangewezen staat. De bewonef8
van de streek hadden zelfs de ,·eilig behouden gebieden ontzet en zich verder in Zeeland en
Vlaanderen gevestigd (~).

(') Octrooibrief in GlLLIODTiI, PtJi'u Villu, V, p. 280-281 ; \'A........ LoKEItE...... , St-Pierre, lI, p. 305,
Il° 1964 ; Gll.LIODTS, Oold. Pditu ViUu, V, p. i. note 3, PI'. 356-360 ; Roos. Woordenboek, bI. 113.115.

p) DE POTTER en BROECKAERT, Guchitdeni8 mn St.-Jan-in_E~M.

(I) An::h. /w8p. !k !Alk, I, p. 138.
(t) R. Bu:smU.RD. ttllde Giographique de la Plaine Fu.matlde en .}'nm«, Btlgique et lJQUande,

1-'. 188.



(') DY. P<Yrn:n en BaOKCKAERT, Ot«h~dcllis Wil Ka/lo. hl. 6.
(I) ChNmyd' 0011 llcwrldcYeIl, llle deel. hl. 441.
(I, llt:SSIU8. ,"·Uf(ltÎ.«M Vlaalllltrtli. bI. 204.

Het is vooral gedurende de 6trijd om Antwerpen. dat om defcmiie-redenen de polder
gronden nUlk en langdurig aan het rijk van eb cn vloed werden prijsgcge\'cn.

In 1576 werden de dijken vall de Borgerweertpolder door de Stalltao troepelI doorge,
stoken le Hurcht en te 008terwool, dit om aan hot VIll\l' van de Antwel'Jl&e citadel te ont·

snappen: 840 hektaren liepen onder water.

TACHTIGJARIGE OORLOG (1568-1648)

Strijd der Nederlanden teg,en Philips II

KU·XST"LATlGY. n;UXDATIY..8 IXMARTTJEM VLAA"XDEREN

Beleg voor Antwerpen (1584-1585) (fig· 48 en .t9)
"De hertog van T'arma. \Toolde zich in 1581 niet F1terk genoeg om Antwerpen rechtstreeks

te o\'cl'valJen en besloot de insluiting van de stad rustig \'001' te bereiden. In oktobel' 1583

bedreigde }~arnesc de stad. Om een aam'al te beletten \'alte Antwerpen het plan op de
linker Schelde.oe\·er onder water te zet.ten. Daartoe was het noodzakelijk de sluizen aan
de SchcIdcdijk, vooral d(' benedensluis van do Ketenissepolder te Liefkenshock sterk

bezet te houden.
Toen men het belang ('1\ de strategische betekenis inzag \'tUl de benedcwduis VIUI

bovenvermelde polder, dio gans de streek tussen Hoog 1<allo en Doel bcheel~tc, besloot,

men al dadelijk tcr plaat.sc een fort te bouwen.
Een les halend uit do omsingeling \'an Gent, besloot de Btad Antwerpen \'001' haar

\"C11:lediging haar tom'lucht te nemen tot inundaties. De 24e oktober werden daarenboven
op Pal'ma's bevel dc &iuizen van Borgerwecl't en Melsele geopend en de Kloppersdijk

evenals de Kallodijk doorgestoken.
Kallo kende alsdan haar rampspoedigste overstroming. Gedurcmlc ze\'entig jnnl'

bleef de polder grotendeel" onder water en eerst in 16·H' werd tot een nieuwe bedijking

o\'ergegann (I).
Marnix van Sint.Aldegonde had VUlt de prins van Oranje opdracht gekregcn An\'\\CI'·

pCll tot hot ldterste te verdedigen. De stad kon zieh veilig achten. Het VI8I\lllS .1'l"oofd
WIUl door de polders \'an Borgcrweert en MeLsele gedekt. Het fort \"au 'I'olilollflC was Yer
sterkt, de )[eLsele.gchalU; heropgcrieht. 1\an de rechteroe\'er was het fort van Oosterwccl
e\'eneens \'crsterkt, alsmede de forten Yan Lillo en Liefkenshoek op de beneden-Schelde.
Atln de bO\Ten-Sehclde is de verdediging van de stnd verzekerd door het fort. van Hoboken;

do polde!' "des 8cigneuries" 8taat onder wnter.
In januari 1584 waagde Aldegonde een lIit\'ul om Mechelen, ÛlIdenl18n!e en Gent te

herm-eren. Zijn poging mislukte en bij zijn terugtocht naar Antwerpen, sncccI hij de Schel·
d(l(lijk door te Boboken, ter hoogte van Burcht, om door het water ziju aftocht te dekken (I).

ln 1584 Hezen de Zccuwcn een ontscheping in Zuid·Be"eland: ijlil1gli worden dl'
dijken van Saaftinge doorgestoken en dc streek komt onder wntCl" (').
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Op ti juli van hetzelfde jaar doet Fnrnesc Beveren aall. "~en legerkorJlS onder de
markgraaf van Houbaix overmeestert de forten ,·an Antoniuahock (Doel) en Tel'\'enter,
stelt een batterij op aan de Antoniusdijk, om het nog niet voltooide fort van Licfkenl"
hock onder vuur te nemen. Het fort wordt de Joe juli ingenomen. Mondragon belegert bet
fort \'an Lillo. Reeds op 8 juli had de stad Antwerpen, om Lillo te beschermell, het omme
land onder water gezet en bene'Tcns de sluit.en vnn Lillo en Pesthnis, ook dezc van Boere
schans, Oostenvcel en Stcenborgerwecrt geopend en verder, op drie of ,-iel' plaat,sen, de
Stccnwinkeldijk doorgesneden. De Schenckeldijk en andere nog worden nu doorgegra,·en.

De omliggende polders werden overspoelcl en Mondragon is ,-erplicht zich te .Beren
drecht en Zandvliet op te houden, terwijl :\'[ansfeld te Stabroek post val.

De 25e juli bezet van Houbaix Kallo. Het artil1e.-iepark ,'an Melselc komt onder

watel·.
De prins van Oranje had ,'oorgcsteld de Scheldedijken en de Ca uwersteilldijk door

te steken, met het inzicht, de verbinding met LiLlo en met de beneden-Schelde open te
houden doorheen de polders van Wilmarsdonk, Orderen en Lil.lo, zulks voor de eventuali
teit, dat de Schelde dool' de Spanjaarden zou bezet. worden. De beenhouwers uit Antwerpen,
wier {lieren in deze polders graasden, tekenden tegen deze maatregel heftig ,'erzet aan.
Farnese bezette de Cauwensteindijk en bouwde cr de forten nlll Sint-Kruis, Sint-Jaak,
Pekgat, Sint,Andries, Sint-Joris en Sinte·Magdalcna. Hierdoor wa.<; aAn deze zijde elke

,.erbinding met het fort yall Lillo afgesneden.
De Hollandse yloot steekt echter de dijken door ]·oncl Kieldrecht en Snfting-e. Gall~

het land, behalve de polder ,'all Doel, staat onder water en de Spanjaal"(1en moeten zieh
terugtrekken. Verder slaan de Antwerpenaren nog drie bressen in de Wihuarsdonk-

polder.
Ten gevolge van de o,·erga,·c nltl Cent is lfarnesc in staat tussen !:luist en Kallo een

doorlopende vCl"Stel·kingslinie aall te leggen. ])001' middel yan een zware afdamming in
dl' Schelde, moest deze linie met het fort ,'an Orderen "crbonden worden.

De Spanjaarden, die nu de bo"en-Schelde \"Mt in handen hadden. ,'oeren de Rcheldc

llf met een sleeptrein ,'an 22 schepen, met materiaal beladen.
Tussen de forten van Burcht en Teligny werden de dijken van de polder YRn Borgel'

weert doorgesneden, alsmede de Uitgebrandedjjk en de Blokkcl'silijk, t.ussen BOI'gerwcert
en MeLsele. De IlRnzeilende boten bereikten de Schelde tussen de forten ,·an Sinte·"Marie
en de Parel. Marnb: slaagde er echter in deze poging te ,·erijdelen.

Spijt deze tegenslag neemt Fanlese 7.ich yoor tussen het kanaal \'an Stekene en de
Scheldebocht, ter hoogte van de forten van Sinte-i\fal'ie en van Sint-Kl"ilÎ8, een verbindings
kanaal te granlll. Tussen do forten Sinte-:\Iarie en Sint+Jan laat hij do dijken \'an de
polders "an Be,·eren. Vrascne, Extensie, Saligem en Sint-Gillis doorsteken en doorheen de
Stroperspolder het Parmakanaal gra.yen. Tot dekking "au de uitmonding en'all in de
Rcheldc krijgt het fort "De Parel" een behoorlijke ,-ersterking.

Gedurende de winter wordt nu over do Schelde oen 2000 voot. lange brug gcijlagcn,
waarvan 1250 ,'oet vlottende afdamming en ;50 \"{>et stilketsel. Zo is de Schelde-doortocht

in febntari gesloten.
De 3e april werden de forten \'an Liefkenshoek, Sint-Antonius, l'er\'enter en ten Oort

(allen bij den Doel) door do HollandCl'S ingenomen. Do Antwerpenaren weten de 4
e

april

KrSSTMATIGB O"ERS'I'RO}I.rSGE~ I~ )lARITlt'::)1 n •.\A"SDERE"S
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do bl'llg in brand te sleken pn fel te beschadigen, doch de Spnnjaarden herstellen ze onmid
dellijk.

Do poIdeN! van Doel en ,'an Sinte-..\ulla worden op hun beurt door de Hollanders
ondel' water gezet. Do ie Illei o'"enTaUen deze de Cauwenstcindijk Mn het Sint-Jorisforl.
Do aam·ul miglukt echter. doch wordt op 16 mei hernomen, Ditmaal slagen ze erin met
behulp ,·an de Antwerpenaren, de dijk tUSSen de forten Sint-Joris en Si.llt,Jaak te bezetten.
Een tegenaalH"al der Srmnjaarden "erplicht hen echter de dijk te ontruim{'n. ~liddeler'
wijl is de Cauwensteindijk op drie plaatsen doorgeatokcn.

In juli l>emachtigen de Spanjaarden aehterccnl"olgcns de kastelen van Borgerhout.
~terkenhof, .Berchem. Latenle. Gallefort. Hoboken, Cantecroix en Htrelenhof. met al de
verse le\"ensmiddelen waarover het gamizoen beschikt. Door de honger gedwongen.
tekent )Iamix de overgne in juli 1585 (I).

De polders rijden van Steenborgerweert tot Zandvliet : \rUmarsdonk en Oordert'n
zijn in eilanden omgeschapen: Oosterweel is nagenoeg h{'lemaal ,·erdronken.

. Dadelijk stellen dc Spanjaarden zich te weer om de inge,'locide poldergronden
opllleuw droog te maken. In 1590 waren de poideN! van Oordercll. Oosterweel. Borger.
weert en 31elsele opnieuw inged.ijk-t.

In l:i86 werd het land ,-an .:\xel \'oor defensie-dO{'leillden ondcrwflter gezet (t).

Beleg voor Hulst (1591)

In maart IMII hud l\lallrits \-an .xassfm na djfdagcn belcgedng !-Iulst ingenomen. Hij
dc('d de i';chcldcdijk doonlteken. wnal'door de poldenl \"an )11'.'11'\('1(' en Borgerwee,·t onder
\\"otCI· liepen.

Kolallel i\londmgon slaat hd beleg "001· de stad. die lHl zeH weken kapitHIe('11.

Beleg voor Hulst (1596)

In l!i!)ti besloot Albreeht Hulst te belegere,l. Deze stad, als het wal'U in een eilund
omgcsCIHtpell. cn door talrijke schansen ver8terkt, was uiteraard gcsclükt om het de bele
geraars llitcrijt In.stig te lllaken. Bij hoogtij spoelden de twee Illndinwaarts \'ocrcnde
klUlUJen. onderscheidenlijk met de Hont.e en met de Schelde \'ct'bondcn, een geweldige
\\'otCl'J1H1S811 o\'el· '1. omliggend land, dat Urcll \'èl" kon O\'el"st.r-oollld worden. De dijk van
het kflllllal dat met. de Schelde in open gemeenschap stond, wcrd gedcclte]jjk geslecht om

dcs tc gCIllAkkelijker het. zuewater over het land heen te raten stl"omell. Beide waterlopen
\:'ul"On door de sterkten Nassau en i\Iaul"it-s gedekt. De Spanjal.mlcn haddun langs de
:-)cheldc c\·elleens twee forten opgericht ,.Oo81endjk" CII "I!'ucntes·'. Daartegenover hadden
dc HoIJlIn<lcl'8, op de dijk langs de ,-aart naaI" do Scheldc, drie sehllnscn gebouwd, namelijk
de.lllocl"schIlIlS. de Hoap en de kleine Raap. Tussen beide \·Mlrten waS een gromh·edle,·ell
held ,·all\\-aal· de slad onder nlUr kon genomen \\"orden.

Albt1.'cht, veinzende BredA. te overvallen. 7,ond, ondc,· I)('\'el \·011 Bmme. x5f)(1 man

~I! .~tlllr LoOY.WIJK TOR}""S (Sieuu~ Gudliwtlli& t'all .Jlltu~r/~ll,dt.'(-! J. hl. 2-.19)wt'nlt.'IlIl\OC kapi.
11l~~lIICIl gcl('k('1l{1. Dt' ('('n1te op 16 tmguslUB,gullde de StaaUlC t rocp<:'Il dl' uil !oclu met de ~bnlik('lijk('
krIJg9N'r: de ander<:' dd. 1i augustug was het '·el"ZO('llillW!\·('nil'8~.

(') Up.~~lIJtl, ,st(f(,tÎlIChe lïaalldtrtll, bI. 328 en 3:?9,

naar deze stad. Aiamits van Nassau onb.ette gedeeltelijk 1:lulst en zond al;:, hulp in de nood.
1500 soldaten naar Breda. Intussen kwam Albrecht ijlings met zijn leger, over het land
nUl Waas, in de Sint-Pauluspolder. La. Biche bezette de schansen "Oostenrijk "en "Fuen·
tea" en kreeg be,·el, samen met La. Berlotte, de ,'erhevenheid tussen beide bovenvermelde
kanalen in te nemen. In de nacht, gebruik makende van de af·ebbende vloed voeren de
Spanjaarden in stilte o\'er de onderwaterde ,-clden naar de vaart die door de sterkten
.,de Haap" en .,Mocrschang" gedekt was. La. Berlotte o"erviei de "Kleine Raap". Graaf
van Sohus, gouvemeur \-an Hulst, poogde een uit.val te doen doch werd afgeslagen. De
Srmnjaarden O\TCnneesterden onder bevel van Hosne de Moerschans en legden loopgnwen
aan Olll de stadswallen te naderen. Rorme, dodelijk door een kogel getroffen, werd door de
graaf van "'aras vervangen, De gevechten woedden immcr voort; oon zware tegenaall\'al
"an de belegerden werd met grote ,-erliezcn door de Spanjaarden afgeslagen. Na bloedige
ge,·echten bereiken deze de stadswal. Graaf van 80lms geert op 18 augustus. onder eer·
Iijke voorwaarden, de stad aan Albrecht o,'er (I) .

Antwerpen bedreigd in 1605

Onder het bevel van Erneat "an Nassau be"ond zich ter hoogte \·an Lillo, langs beide
Schelde·oeven.. een leger ....an I i .500 soldaten, Het had het ,·oornemen de dijken door te
snijden, de omliggende lage gebieden te onderwatercn, zich op de nog bo"en watel· duikende
grondcn te \"er.;chansen, en op die wijze aan deze zijde elk contact met Antwerpen af te
sluiten. Zodra Albrecht en Spinola zich van deze inzichten hadden \-ergewist, werden
bewuste dijken door de Spanjuarden met sterkten bezet en sloegen de regimenten van
Borgia, de Luna en Balanson op de bedreigde plaat-&en hun kamp op.

Desondanks overviel l\Iaurits van Na&Sau de dijk "all Kalio. Hij stuitte op een hanl,
nekkige tegenstand "amvege Borgia en werd met grote verliezen teruggeslagen (t).

Na het Bestand van 9 april 1609 worden Groede, l31'cskens, Kadzand, IJzendijke ell
het land tussen Axel en Terneuzcn drooggemaakt. De overige blank gezette gebicden
zullen eerst na het ,'el·drag van Münster (W4S) opnieuw ingedijkt worden (3).

Aanslag op Sluis (1622)

In de vroege lente van 1622 besloten de Spllnjaal·den Sluis te over\'aUon. Reeds was
in de onmiddellijke nabijheid een stcl'kte opgeworpen met de bedocling de stad onder \'UIII"

te nemen om ze des te gemakkelijker te bezetten.
De Staat-aen, die het gevaar inzien, snijden do zeedijken dool' ; iOO S!ll\alll;6 soldaten

worden door de vloed verrast en schieten cr het le,'en bij in. De sterkte op 't Hasegat die
door Spinola zeer moeizaam was opgericht verdwijnt grotendoeis onder de golven. Dertien
polders (f) liggen ingevloeid en door de noordwest.enwind opgestuwd, reikt de ovel'StI'oming
tot bij Brugge (Ii).

(') Ohro'lyck tiUn Vlamdtrtn, 3e dool, bI. 503. 50-.1 en 5OS.
(") OhrollycJ..· tUR Flaendert", 4e dool, bI. 562.
(") R. BLA....CltARO. ÉtUl.k grograpllique tk la Plai~ Flnmallde, bI. 188.
(&) Al de polders tU8llen Sluis. I.J:r.endijke. SNH·an,GeIit. en Damme. Zie plan "Flandrioo l'euto·

nicae. Pars Oriclltalior.
(f) Ohrotlycl.: OOR Vlatrllhrttl. -te dool, bi. 609 ell 610.
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J)eze diep ingedoeide poldergebieden "ol'mdcn samen met het Zwin tU8Sen Sluis en
de zee, "001' het Spaanse leger en voor dit van de Verenigde PI'ovincies (lCn '"e.ilige borst·
wering, waarvan het behoud door beide oorlogvoerendcn sterk op prijs werd gesteld.
Ook werden tot na het ,'erdrag van Münster weinig indijkingcn doorgevoerd.

Langs beide oevers van het Zwin weroen machtige verde<Ugingslijnen tot stand
gebracht. B-ceds in 1604, nadat hij op 12 mei AardellbuIg en op 20 augustus Sluîs had nr
o,'erd, bezette Maurita van ~assau de roohteroe'"cr van het Zwin en bouwde er het fort

"Ter Hofstee".
Na. het Twaalfjarig .Bestand (1621), werd het verdedigingsstel.sel aanz.ienlijk uitge

breid door het oprichten van de forten .all Oranje en nm NllS&8u, benoorden en bezuiden
.,Retranchement".

Aan de Spaanse rijde werden op de linkeroo,"er \"an de zccarm van de zee af de
forten van int-Paulus (bij het Zoute), Isabella, Teresa, Sinte-Anna, De Storre, Sint
Donaaa, }'''rederic en Sint-Job aangelegd. Tussen deze forten in lagen schansen en kleinere
sterkten '"erstroaid. Al deze \"erdedîgingswerken waren onderling door kanalen ,'erbonden,
waarlangs de toevoer "an oorlogs>oorraad en levensmiddelen geschiedde. Het gehele
\"erdcdigingsstclsel kreeg de naam ,,Linie van Canlelmo", naar de Spaan8C generaal die
deze ,'erdedigingslinie had ontworpen.

De Polder van Berendrecht overstroomd (1629)

De Spanjaal"(len veroveren Zandvliet, het groot..ste dool "/ln lkl'endrecht wordt onder
water gezet.

De dijken beneden Antwerpen door de Hollanders bezet (1632)

WiJJem ,'an Nassau trok met zijn krijgs,'olk over het water naar de Cauwell8tcindijk,
\"cl'O\"cI"(le deze en de aldaar bestaande forten, sneed de dijk door en zette de polders van
Wilmsilldonk en vau OOl'dam onder water. De vloed ging ,'crdel' cn oVellltrooll,Hlc gans het
lund tot aan de vestingen van Antwell,cn,

VCl'\'olgens veroverdc kolonel Rozenkrans bet gebied tussen de Kl'uisschans en het
fort Sint-Philips en sneed cveneens de Seheldedijk dOOI', De Krnisscharm, de forten Sint
J'acob, 't Pckgat, Sint,Ambrosius en Sint-l\:Io.al·tcn vielen in Hollandse handen. Na deze
vero,'eringen zette graaf Willem zijn zegetocht voort cn zeilde het Saft.inger-gat binnen,
voorbij de grote achans op de hock van de Namense polder. Bij hoogwater ontscheepte
bij op de dijk "an de Kruispolder, sneed deze door en dekte de geslagen bres door middel
'"an een fort cn ,'eldgeschut om het ontzetten van Hulst te vcl"ilinder'Cn (I).

Slag bij Kallo (1638)
.Frcderik-Bendrik "an Ka88au, door Lodewijk XIU gerugsteund, besloot Antwerpen

opnieuw te vero"ercn (!). Aan Willem van Kassau gaf hij opdracht, zich van de Vlaamse
wal meester te maken. Als landingsplaats wert! hem "Liefkenshoek aangewez.en. De tocht

(I) Ohrotl!Jd: Ixm Vwend4!raI, (e deel, bI. 63S.
(I) SUlY.T, Lalld ttm iI'aa.'I, bI. ï9 tot. SS.

zou O"er de Blokkersdijk naar Burcht gl\lln, met dien "erstande, dat al de aldaar vcr
atrooide sterkten zouden ingenomen en al het land vÓór de Blokkellldijk zou overspoeld
worden. Hoe het ook verliep bij een te hardnekkige weerstand, zou de dijk nUl Kallo
moeten bezet worden en met alle mogelijke middelen moeten behouden blij,'en.

-KaIlo \'iel dus nis sJeutelpositie te beschouwen. Onder de prÎlm van Oranje trok hel
gr08 van bet leger naar Bcrgcn'OI),Zoom. vall\vaar het te lande Antwerpen zou annnlllell.
tenl'ijl graaf Willem de stad uit de tegeno,·ergeste.lde richting zou aandoell.

De J3e juli zeilde Willem \"an Nassau O'"er de onderwaterde polders naar Liefkenshoek.
Daar deze sterl..--te lIiet n~rde<ügd wa.s, ging dc tocht \"'crder tot aan de gchans \"an Stabroek,
die zonder tegenstand werd ingenomen. Achterooll\'olgens werden de forten '"an Steenland
Kallo en Verrebroek \"ero'"crd, '

Het snel tempo waarin deze gebeurtenissen zich hadden afgespeeld, bracht bij de
Antwerpse "erdcdiging een zekere verslagenheid te weeg en zette er haar toe aan hartl.
nekkig weerstand te bieden. Door de '"erWOf\'en suecessen aangevuurtl, best-onucie Willem
de forten "aJl Sinte-illaria cn de Parel; dit sloeg echter niet mee; want telkens als WiUem
ten aanval toog, werd hij Illet ,"erlies afgeslagen.

Intusscn hadden de Spanjaarden in het retranchement \"an Be"eren hun legel'macht
'·erL.8llleld om tegen de RoUanders op te rukken. De graaf van ~assau, hien"an op dl'
hoogte gebracht, koesterde het YOOrJlcmen, zelf het initiaticf te nemen. Op 18 juni gaf hij
be'"el t-ot een heftige aall\·al.Na bij de aam"ang een schijnbaar voordeel te hebben behaald,
werden zijn aanrukkende troepen ten slotte door de ,"erenigde Spanjaarden en Duitsers
uiteengeslagen. ~Iaurit..s van KaSAAu, enige zoon van graafWillelU, schoot er het le'"en bij in.

rn de avond '"an 20 juni gingen de Spanjaarden op hun beUlt tot de aanval o,'er.
Op drie plaatsen tegelijk, werd (lCn hadge strijd aangebonden en zonder genade gans de
nacht doorgcyochten. Aan beide zijden waren de "cl'liczen aanzienlijk, doch de eindzege
"iel de S}lanjaarden ten deel.

DEVOLUTIE- EN SPAANSE SUCCESSIE-OORLOGEN

(fig· !jt) en 51)

Enkele jaren na het ,'erdrag "an Münstor' begollllen de veldtochten van Lodowijk XlV.
'Telkens als eenlegel' langs de polders ,'ool'bijtl'ok of dl'eigde "oOl'bij te komen, kwam het.
bevel de dijken door te steken. En djt zien we in oon besluit bekrachtigd bij art. I i \"t111

het "el'(:ll'ag van 8 november lil5, dat luidt: "De Polders, benoOI"(len Oost,Vlaanderen,
..zullen kunnen onder water gestoken worden. tot de verde<liging van het land tegen
"Frankrijk's nalwallen (I)".

van Coehoorn en Spar veroveren Kieldrecht en Rode Fort

De ge juli Iï04 twkken van Coohoorn en Spar Over LWo naar Liefkenshoek. Tusscli
11 en l:! juli werden de forten \"an Kicldrccht en het Rode Fort ingenomen. Onder In
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Fig. 51. - Grensbepaling tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden (1664-1718)
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Alothe ovelTompelden do 1!"'ransen het land van \Vaas. Ten cinde zich tegen eon FrllnBC
Mm"al te be"eiligen, hadden de Hollanders Kieldreeht met drie linies en een doorgestoken
polder gedekt (I).

Het Ommeland van Hulst ondenvalerd in 1708

~a de mislukte aanslag ,",an de Fran.sen op A.ntwerpen, olUstreeks einde juli Ii08.
\Teesde het gnrnizoen vun Hulst een inml en tl'of het do nodige mantrcgehm om zieh tegen
dc Fransen te weer te stellen. Do si lijzen wCI1:1en geopend en de omgO\Ting ,",lln de stad
onder waler ge7.et (t).

Zuid-Nederland aan hel water prijsgegeven om de militaire belangen van de
Noordelijke Provincies te dienen

Het ,7cl1:h'ag van )[ünsl.el' matlkte eell einde aan de Tachtigjal'ige Oorlog en betekende
de beslissende scheiding tussen ~oord· en Zuid-Nederlllnd, ofschoon deze scheiding ,'ir
tueel roods in 1585 haal' beslag had gekl'Cgen.

Vóór het ,-ertlrag mil 1llünster stonden dc Zuidelijke Nederlanden in open gemeen
schap met de zee, alwaar een ,'rij en onafhankelijk alnizenstelsel h1l11 afwatering bcheCl'8te.

Tn deze vredesonderhandelingen erkende onze "orst, de Spaanse koning, de volledige
onafhan1:eJijkheid ,-an de Verenigde Provincies en deed ruj t.evens afst.and van het linker
oovergebied van de Schcldemondiog in Zoeuws-\'1aanderen.

VoortAAn zouden de zijrivieren, de kanalen en de z(,'Carmen die in de Schelde af\'loeiell,
gesloten blij,·cn. 't Sas-nn-Gent, .-\xel, Rulst, Philippine, IJzendijke en Sluis worden aan
Holland o\'ergedl'ugen. Ceen enkele dezer steden was in het bezit vall sluizen, zodat niet
het geringste middel voorhanden was. om het wat.el· van de achterliggende poldergronden
te km'en en de afstroming in zee van het bovenwater te beletten.

Deze toedracht van zaken werd door de Republiek met lede ogen aangezien, want ze
\"oelde zich ertoe genoopt, voor ieder dezer steden, con afzondel'lijk vel1:lcdigillgsstelsel
aan te leggen.

Tijdens de }"'ranse invallen '1661' de vrode van Aken, in 1668 en de'Le 'Tun Nijmegen in
WiS. kon er in 7.cellws·\laanderen "oor ,"crdedigingsdoeleinden geen inundatie gesteld
worden; het middel daartoe, namelijk een stelsel van dijken en sluizen, WIUl nog niet
'·oorbanden. Ret verdrag ,-an )liinster had men tot nog toe geëerbiedigd en de lfollanders
hadden het nog niet aangedlll'fd de \Tije afvoel' in zee van het uit de Zuidelijke Nederlanden
afstromend water tegen te gaan, dool' het bouwen van waterkerende werken op eigen
bodem. afwaarts de bestaande zeesluizen.

In \'cl'band hiermede hadden de twcc voorbije oorlogen de Republiek de o\'ergrot.e
hulp aangetoond, die de knnst.matige o\'erstromingen haal' konden bieden; ook WIla dit
\'001' haM een pl'ikkel, om in de toekomst hieromtrent een slag thuia te halen cn Illet oen
star volhouden ertoe te komen, dezo ovorstromingen stelselmatig te organiseren.

We moeten echter nog wachten tot de derde :""'ranse ul\Tal, tijdens de oorlog door

(') 01lronyck Uni Jllaetldere,ó, 46 dool, bI. 890.
(') OhronycJ:. 001L l'/oe1lderen, 4~ dool. bI. 938.
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II d . I t Noorden \'all VInanderen met de eerstcJ..odewijk XJV gevoerd, om do Ho an erSlll lC 1

inundaties een aanvang te zien mak~,n. cl bï FlollfliS in 1690 door de mllftl'Schalk
Bet crg&te vrezende, besloten ZIJ m~ e~eg~. dJ'cht te stoppen De rijke gronden yall

','an L:CI;~~~~::~~'~~:l:::l~~t \~a~;:nC:I~~:~ \~al~r en ble\'en la;lge tijd onvrue,htba,ar.
} ssen c, - ., "k k rt l ldige n'ede maar deze wer< anc er-Ju 1697 bmcht het verdrag van RIJSWIJ - een .0 S?I '

rel cl cl I durige paanse SueCC88le-Oorlog,
maal gestoo -~d' IC aug Boekhoute die Ol) het dringend \'erzock \'an de SpaanseIn 1702 wenlouwen van , ,
ambassadeur te Den Haag momenteel was geopend, opmeuw geslolen. 1cic stl'(lCk lusscll

H t door van CoehOOl'n voorgesteld inundatiestelsel werd over de ge I 'k "I
c "d II k' men onder water. Desonc an 1'1 \lel(

Sluis en Antwerpen UItgebreId end ;, po cer\ \~: en werden de Hollandse linies nabij
Zceuws-Vlaanderen in 1708 door 0 .ransen. ez' I oodlottige toestand door de
Bieryliet, o\'el'rompeld, Jn 1713 kwam een emde aan ceze n

nede vall Ut~~ht. , olJanden; met aHe mogelijke middclen de werking
Middclen''1JI verhmderden de H I Z 'd li 'k Xederlanden moesten

nUl de uitwateringssluizen, die de waterlozing van c el \IJ ~ J'~e~ ambacht ,'an Boek-
II' he 't het archief \-an de gemeen e en \ an 1

\'erv"ckeren, Icro\'er Zl t be aald in "erband met de zonderlinge
honte '{.ccr belangwekkende doeumen en, meer P d

' de toenmalige Hollandse gezag\'ocr ers.
handelingen van sommige van .. ks het eiJ1de \Tan 11i98, de IJHlgistnmt

Uit de bewaarde gege\Tens bhJkt, dat omstre<J . U.

\'8n de gemeente en yall het ambacht Boekhoute ecn akf\~~ardi~i('l\agtnla\:;' ~~;~:~~e~~:~~:IJ~
cd .. 1 de ha\'en te vel' nJgen, .

~neL opdracht de w erOpen~Ig "a~taling ,'an duizend zilye"ren dukaten aall een persoon
lil ont\'angst werd genomen egen . t . I hoogreikend bedrag,
wiens naam geheim werd gehouden, vermeerderd Illet een me mlllc er c lZ te \'erzekerell,
dat dienen moest om de honoraria ,Tan ad\'ocat~n, ~gent~n, 11;:l;;~7del h~\'en \'an Boek-

Ya I nO') tot aan het verdrag van Fontameb eau m, 1 1 I'
houte ~nder~laal ges.loten, en de waterlozing lllocst plaat.g vinden langs leen ces. lUS

binnen do \'estingen van Philippine, d t· 19 in vredestijd een jaarlijks

hono~~;i~~~e~,~~s~;~o]~~I~::~dd;b;l~I~~I~~~:~I,:;:ld:~Og:;U;,ICJl~lo de oorlog 'mot honderd

goude~, dukaten. m~stdwo:~~I;a:~~hi~0~~~4word de sluis \'an Philiplline dichtgestollt en
BIJ het begm \ an ? \ , t en de wassende velchrruchten le

rondom de vesting een 1I11llldalle gestcld. Om de oogs ,. De Lamier be\'el-
11 d '~t t van Boekhoute aan genema majoor ,

nijwaren, betaa ce e maglS ma . cl Hollands officier 30 daalders,
hebber \'an SInis, 100 pistolen en aan \10hn~, een ~:e erei ter l!aatse zouden bevinden
.Beiden \'erOOnden zich onder belofte dat ze ZICh de mi. cl 0 l de gestelde
en de sluis zouden openen na alle hinderpalen Itoteb~: :'~ee7~I;c~ enl zo weiger<lell
datum waren de Hollandsc officieren echter ter p aa.,se me a ~ ua istraat van do beyeI
ook verde.. hun belofte gestand ~e .doen, 'l'en slotte, v~rkroeg ~ InLi~len Cll do sluis gedu
hebber Villl Philippinc de machtlgll1g om de afdl\nll:l~n~wegkl.e I geen tastbare l'osu1-
rende een onbenullige tijdspanne te openen, maar ne oor om C1.1 \' no dienst ocn
I I

"
'~re',kl N",eltemin eiste de kommandant om deze bmtenge\ 0a en WOI'( en uo:: ' ..

tcgemoclk~Uling va 111 100 .gouden (bh,',k,"ae~gn~wolle fooien, uit erkentelijkheid geschonken,
AfgeZien nm (e ge\\ one en .

lieten de bc\Telhebbers VBn Sluis, IJzendijkc, .Philippine, 't·Saa-\'an-Gent cn Hulst gOOll
geJegcnhcid ongebruikt, om de ongelukkige Vlamingen op losgeld te stellen, De gel'ingste
vertr'aging bij de betaling van de verschuldigde sommen of bij het aanbieden van de eraan
\'el'bollden geschenken, gaf aanleicling tot het sluiten "an een sluis of tot plunderingen en
verwoestingen, vanwege de garnizoenen \'an de ene of de andere vestingstad,

Uit de kasbescheiden \"an de gemeente Boekhoute blijkt, dat deze gemeente uit dien
hoofde en op eigen hand, bij het sluiten van het \'erdrag \'an Fontainebleau, 300,000 1<'
had belaald.

Overigens ontsnapte geen enkele VlaamflC grensgemeenle llan het betalen van oen
soortgelijke tol.

In 1713 ondertekende Lodewijk XIV, uit naam van Philips V, samen mot de Vercnigde
Provincies, het tractaat. van Utrccht, Hierbij wel'd de afstand yall de Zuidelijke Nedor
landen aan het Oostemijkse vOl'Stcnhuis dOOl' Philips V bevestigd,

Daar HoHll.lld ertoe gemaohtigd was in de Zuidelijke Nederlanden ccn vestinggordel
aan te leggen om de Franse expausiezucht iJl te tomen, aar"wlde Karel VI van Oostenrijk
lang \-ooralcer hij de regering \ran de Zuidelijke Nederlanden aalwnardde. In 1714 stemde
de vorst. bij het verdrag \Tan Rll8.tatt. erin toe, het bestuur in (lit gebied waar te nemen,
Door dC1.e toestemming werd Holland de politieke bondgcnoot ,"an Oostenrijk, tegen
lirnllkrijk,

Tijdens de vel'schillende oorlogen, die dezo mogendheden samen tegen dit land voerden
tekende Oostenrijk geen verzet aan tegen de Hollundse defensie-maatregelen, Hct 001'
deelde integendeel, dat deze wcrken de gemeenschappelijke \'el'dediging ten goede kwamen,
en zo werden bij oorlogsgevaar on7.e aflozingsmiddelell in inundatiewerktuigen omgezet.
Elke vrije toegang tot de zee bleef afgesneden door het opwerpen \'an dijken of door het
oprichten \'an inundaties!uizen.

De oorlogen tegen Frankrijk, waarin Holland lelkelli> de zijde "an Oostenrijk wist te
kiezen, waren \'001' het Noorden een welkome gelegenheid om de plannen die het op inun.
datiegebicd koesterde te \'erwezenlijken, Het vond el' zelfs geen gewctensbezwaar in.
de beschikkingen van alt. 58 van bet \-erdrag van Münster over het hoofd te zien, Holland
was cr maal' al te sterk van bewll&t, dat zijn Oostelll'ijkae bondgenoot zieh over een ver
grijp van dien aard niet zou ergeren, daar zulks geschiedde lllet het doel dcs te gemakkelij
ker de gemoensehappelijke vijand af te sJaan,

Reeds tijdens de eerste \'eldtocht in de Spaanse Suecessie·Oodog had generaal nUl

Coehoorn, aan het hoofd van een klein leger, gans Zeeuws·Vlaanderen doorkruist. Meer
malen had hij Den Haag erop attent gemaaJ..--t, dat het nrdedigingsstelsel \'an deze gebie
den \'eel te wensen o\'crHet, dat het van uit Vlaanderen afstromend water Illoest opgehou
den worden door do zoesluizen, als i.nundatie-sluizen in te richten, om op die manier,
alsook door het aanbrengen van enkele nieuwe kUllstwerken, een onovcrkomelijke borst.
wcriJlg tot stand te brengen, die 7.ich van Sluis tot over Hulst ZOll uitstrekken (I),

Sinds lang meds waren dcrgelijke voorstellen bij de regering te Den Huag Mllhangig
gemuakt; doch, het gepast ogenblik om deze gevoegclijk in de praktijk om te zetten bleek
nog niet l\angebroken, 1'en einde df' \'en,'czenlijking ervan een begin \'an uit\Tocring t('

(I) Prorocol~ tie la JQÎIlÛ de. 'l.'errt~, enz" bI. 4:!.
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geven, begon men met in 1690 de haven vall BoekhouLe te sluiten. Aan de voet van het
glacis van Philippine werd een sluis gebouwd, dat ofschoon bestemd om de waterafvoer
van de haven van Boekhoute te verzekeren, toch zo was ingericht dat het de omgeving
vall de vesting onder water kon zetten en bet water tot over de grenzen kon opstuwen.
Tegen deze flagrante overtreding van art. 58 van het verdrag \'0.11 i\.lünster werd heftig
protest aangetekend, des te meer daar hierdoor een aanslag werd gepleegd op Vlaanderens
voonlaamste uitwatering. Ten slotte kwam Holland tot betere inzichten. De haven werd
in 1699 weer geopend, maar in 1702 andermaal gesloten. Tot aan de "Franse Omwenteling
bleef deze toestand gebandhaafd, zulks in strijd met art. 17 ,-an het Barrière-tractaat
(15 november 1(15) en vooral met bet verdrag van Den Haag (22 december 1718), waarbij
Nederland uitdrukkelijk bevestigd had dat de sluizen "an Boekhoute, zoals voorheen in
staat zouden zijn bun water recht,atreeks in zoo uit te storten.

Toen in 1737 de Oostenrijkse regering de HoUanders met aandrang Ol} hun plichten
WOO8, gingen deze akkoord; ze erkenden zelfs te dien opzichte uitdrukkelijk hun
verplichtingen, maar beperkten er zich toe een tegeneis te stelJen waarbij hun territ.oriale
grenzen, door de conventie ,"an lil8 vastgelegd, zouden uitgebreid worden. Aldus kregen
de ge,'oerde besprekingen geen verder beslag (I).

Welnu, het standplUlt hierbij door de Staten-Generaal ingenomen was helemaal niet
te verdedigen: hun verplichtingen vloeiden immers luet voort, noch uit de beschikkingen
van het Barrièretractaat, noch uit deze van de conventie vall 1718, maar wèl uit het art.
58 van het verdrag van Münster.

Maar de Oostenrijkse regering die haar principes had verloochend, haar vergrijp zo
vcr had doorgevoerd dat ze zelfs oon tractaat als dit van het Barrière-stelsel had onder
tekend, kon er niet toe gebracht worden de taal van de gezonde rede in woorden om te
zetten; ze zwoog, berustte en dompelde haar zo zwaar beproefde onderdanen in leed en
\'erdriet,

De Noordelijke Nederlanden namen deze gelegenheid gretig te baat om vanwege de
keizcl' alle wenselijke toegevingen te verkrijgen. De inzichten dio ze koesterdcn, ten over
staan van de waten'elTichtingen in Vlaanderen, tekenen zich mettertijd steeds scherper af
en de voortdurende toogevingen van onze landelijke meestcrs sporen de Nederlanden Ol'

toe aan hun immer onverzadigde begeerten steeds driester naai' \'Ol'ell te brengen, Zo zullen
in oorlogBtijd de inundaties tot buiten Vlaanderen, tot in Brabant aan de Demer, mogen
reiken, zulks, mits speciale machtiging vanwege de algemene gouverneur van de Oosten
rijkse Nederlanden, In Vlaandcren eehtcr zal een dergelijke machtiging niet vel'eist zijn;
het zal volstaan, "00" het stollen van de inundaties, de goU\'crneur hiervan voorafgaande
lijk kelmis te ge\'C1L De keizer berustte er niet enkel in, dat hct bezit van zijn onderdanen
Mn het waler werd prijsgegeven maar stond verder nog aan het Noorden grensuitbrciding
in Zeeuws- Vlaanderen t.oe, om er des te gemakkelijkel' inundaties te organiseren. Deze
buitensporige en tergende toegevingen waren in art. 17 van het desbetreffend verdrag
\'crvat, verdrag waarvan de aanhef, zakelijk gezien, op het volgende neerkomt :
.,Daar men tijdens de laatate oorlog ervaren heeft, dat het om de grcn....en van de St-aten
..Generaal te beveiligen, noodzakelijk was er een zeer aanzienlijke strijdmacht te behouden,

(I) ProIoc<Jle de la JcJinle du Terru, eru., bI. 38.

.,en het leger bierdoor vool van zijn macht inboette, doet zijne Keizerlijke en Katholieke
"Majesteit, om dit euvel tegen te gaan en om in de toekomst deze grenzen met Illeer doel
..treffendheid te verdedigen, afstand aan de Staten-Generaal \'an zulke forten en van zovele
"gronden in Oostenrijks Vlaanderen gelegen, als nodig voor het stellen van inundaties
"en het dekken van dC'.le grenzen op de plaat-sen waar dC'1.C geen voldoende veiligheid
"bieden."

"Te dien einde aaJl\'aardt. en hecht zijn Keizerlijke en Katholieke~lajesteitzijn goed
"keuring aan de grenslijnen van de Staten-Generaal in Vlaanderen, begiJmende aan de zee
"tussen Blankenberge en Heist","

Zo werden alleen reeds in het Brugse Vrije, 7 dorpen Jllet hWl kerken, i sluizen,
t7 polders, 786 huizen en een gebied van 9150 hektaren aan Holland o\-ergedragen.

Gans Vlaanderen was verontwaardigd". Onmiddellijk stuurden de Staten van Vlaan
deren een afvaardiging naar Wenen om de keizer ertoe te bewegen, dat hij zich zou ont
houden aan dit ,-erdrag zijn goedkeuring te "erlellen, of indien hij hetzelfde reeds had
bekrachtigd, dat hij aall de tenuit\'oerlegging zijn modewerking zou ontzeggen. Tn zijn
rede tot de keizer tekent Philips Van Der Noot, bisschol} van Gent en voorzitter van de
afvaardiging, heftig protest aan tegen de "ersnippering vall de Zuidelijke Nederlanden
en spreekt hij zich vrijmoedig uit over de politiek door Holland ge,'oerd.

.De keizer aanhoort welwillend de grie\'en door Van Der Noot naar voren brebracht.
Met Holland worden nieuwe besprekingen aangeknoopt; de 22e december 1718 werd
art. 17 vall het Barrière-tractaat door de conventie "all Den Haag gewijzigd. De uitbrei
ding van het Hollands grensgebied wordt tot Jlloor bescheiden "erhoudingcn terugge
bracht en de inpalmingen slonken in het :Brugse Vrije tot 2300 hektaren.

Gelukkig maar dat er wrijvingen ontstaan waren tU$Cn de keizer en de arglistige
Republiek, naar aanleiding van de Indische handelsbetrekkingen. Ofschoon van beide
zijden bekrachtigd, is de conventie van Den Haag dan ook een ongedane zaak gebleven.

OOSTENRIJKSE SUCCESSIE-OORLOG

Regering van Maria-Theresia (1740-1780)

Met de oorlog tegen Maria-'fheresia werd in 1741 een derde reeks kunstmutige inun·
daties ingeluid. Deze werdcn in 1744, 1745, lï4ü en 1747 doorgevoerd en \'eralgemeelld.

Na de verovering ,,-an Gent door de Fransen in 1745, werd de polder van Kallo op
aandringen van de Hollanders voor de tweede 1TIt\l\1 in dc XVUle eeuw onder water gezet.
In de nabijheid van de forten "all De Parel en van Sinte-)larie bleven ongeveer 200 gemo
ten geheel onder water (I),

Beleg voor Antwerpen in 1746

Na de á1ag bij Fontenoy "alt Lodewijk XV Vlaanderen bÎlmen. In 1746 noomt hij
Brussel in. De Oostenrijkers trekken zich op Breda terug, maar blijven de cit-adel van Ant-

(I) DE POTrEK en BROEC.li.AEtlT, Guehi«lmu OCH! KllUO, bI. ï.
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werpen bezetten, Maal'8Chalk yan SakSCH slaat het beleg voor de citadel. Reeds in 1i4-ä

hadden de Hollanders de polders van Borgerweert, KaDo en Mei&ele gelnundecrd.
De 23e mei wordt tot de aalwal be&liBt ; in de nacht van 25 op 26 wordt hij ingezet en

de 30e mei kapituleert het ganmoen. Na de kapitulatie zetten de Hollanders de polder
van LiUo onder water.

Inval in Zeeuws-Vlaanderen (1747)

In 1747 veroverden de Fransen onder oovel vall Lowendahl achtcl"Ccnvolgens Sluis,
.LJzcndijke en 't Sas-,'an-Gent en wal'en ze van plan het beleg te slaan \'001' Axel en HuJst.
Hiertoe was het noodzakolijk dat ze voornfgaandelijk de forten van Do Parol on Liefkens
hoek in hun bezit hadden. De 240 april wOI"(lt De Parel ingenomen; de :!5oJ is !let de beurt
aan Liefkenshock, njettegenataandc de ondenvaterzetting van de poldCl"S \'an Klein Doel
en van Sinte-Anna (1).

Gans Zeeuws-Vlaandcren, behah'e Philippine, wcrd dool' de Ji'l'llllaen veroveLxl.
De vrede van Aken (1748) beëindigde de strijd. Antwerpen werd aan J\Jal'ia-TheresÏtl,

teruggeschonken, Lillo en Liefkenshoek alsmede Hollands Vlaanderen gingen naar de
Nederlanden o\"er: de Schelde bleef g06loten.

Regering ,'an Joseph 11 (1780-1792)

Keizer Joseph TI streefde em8&r de wederopening "au de Schelde te ,·crwl..'ZCnlijkell.
Een koop"aardijschip dat de Schelde af"oor en de blokkade wilde forooren, werd door de
Hollandcrs op hevig geschut onthaald. ~:\.Is weerwraak hiertegen. bracht de kei.zer een legel"
op voet; zestigduizend mau zouden de Hollanders aanvallen. Dezen openden echter de
sluizen en lieten op 6 noyember 1783 de polders "an Doel en yan Kallo ondcr water lopen.
Op Liefkenshoek, I ..il1o, KnIlsilebans cn Frederik-Hendrik wel'k--te men met Illan en macht.
om een gebeul'1ijke aall\'al af te slaan. Zc,'en zware oorlogsschepen zeilden omtrent Bath,
op de Hont,

De keizet'lijken bezctten Kallo, dell Doel cn OllllLleland om LierkeIlshoek in te sluitcn.
Deze vesting viel op 12 februari 1784.

Tu 1785 kwamen de partijcn tot een akkoord na een bemiddeling \'un Lodewijk XV
en tekenden ze het t,raetaat van E'ontainebleau.

LiUo, Liefkcnshoek en het gebied tot Saftingen werd aan de keizel' toebedeeld. maal'
de sluiting van do Schelde bleef gehandhaafd.

Onder het Frans Bewind (1792-1798)

Antwerpcn ontruimd (1794).
Na. de slag bij Fleurus (26 juni 1794) trekken de Engelsen en de Hollanders, dOOI'

Piehegru nagejaagd, zich op Antwerpen terug. De polders van Borgerwoort. lIelsele,
Kallo, Sinte·Anna en Ketenisse worden onder water gezet; Pichegru bezet het ontruimde
stadsgebied wm Antwerpen. Het forl van Lillo wordt e"eneens door de verbondenen ont-

(I) Archief dcr l:'illCrlj Cupuciellèll "ilII Allty.erpcn. De oyerga"o van het- 101'1. Lieflrenshock werd
getekend in dc lIamiddag \"au 16 april li4i.

ruiu}{1. Uet. tractaat V!ln Den Haag (IG lIlei 1795) lijft België bij li'rankrijk in, en kondigt.
de vrije vaart op de Schelde af. Oostenrijk be'Tcstigt dC'Le 8Chikkingen te Campo-}"'ormio do
Iïe oetober I i!)7.

ONDER HET FRANS KEIZERRIJK (1799-1814)

Antwerpen bedreigd in 1809

"Napoleon had het gros mn zijn strijdkrachten naar OOf:ltelll'ijk overgebracht. De
I~ngelson meenden deze gelegenheid te baat te kunnon ncmen, Olll de AntwcrJlsc luwen te
vcrovcren. OndCL' de lei(ting van lord CImtam weI'(l een JegcL' van 4-1-.000 1Il/\1\ uitgel·llst.
I';cn vloot "lil 6.000 schepen hicld zich paraat. om onder het bevel vfln sir John f:ltmchl\ll
dc landing te beproeven.

Op :W juli komen de Engell)en i.ot bij Vlissingen aanzeilen en ontmoeten Cl' de vloot
"all admiraal 1lissiessy. die bcslist is de Scheldelllonding te yerdedîgen. Lolxl Chntam
I"Ïchtte de steven meel' noordwaarts. om in de Hoompot oon veiliger landingsoord te ont
dekken. Generaal )rollilet die Walcheren "erdedigde, moet (Ut eiland ontnlimcll. )IiSfiiC86Y
die zich door een zijlingse a3l\\'al bedreigd '·oolt. aanvaardt de terugtocht op Antwerpen
'l'uSSCn J ell 16 augustus bezetten de Engelscn ·Walchel"ClI. Zuid-Bel"eland en VIi.saingcJl.

Ondertussen wordt de \"erdediging l"an Antwerpen georganiseerd. De poldCJ"S
"811 I.illo, Orneren, Borgcnnlert, Mclsele. Sinte·Anna en Ketenigge zijn door middel van
de sluizen onder water gezet. Napoleon be"eelt een pass.ic,'e ,-erdediging en geeft het garni
zoen als gedragslijn het beyel zieh binnen de "esting "an Antwerpen in te sluiten Cll in de
omliggende polders i.IHUldaties te stellen; de poldel'koolts ZOli '"OOI" het o"C'rige zorgcn.

Op 16 augustus is Vlissingen tot O\'crga\"e gedwongen. TU8SCn de 16e en de 25C wordt
Zuid-Be"eland bezet; de vloot "aart de Schelde op tot bij Bath. De :!6e komt het tot een
gc,'echt stroomafwaarts Bath. tondjl de vloot de forten van Doel en van l''rederik-Hendrik
beachiet.

Oe wecl'l)tand dool' de ~'1'allgen aan de dag gelegd en de polderkool'ts dwingen de
I~llgclgctl ertoe van aUe \'cl'dcI'e expeditie-inzichten af te zien. Op 1 september krijgen zc
1>0\'01 tot inscheping.

Blokkade van en beleg voor Antwerpen (1813-1814)

Na de slag bij Leip7.ig in 181a ontscbeepten de Engelsen andermaal in de Hoompot
onder generaal GI'aham cn dwongen de Franse generaal. :'!Iolitor, tot de aftocht op :\nt
werpen.

Op I i nO"omber werd hertog Karel de 1'IaÎ8luJ(:e tot gom'emeur yall ,-\ntwerpen
benoemd. Generaal Maison waa aam'oerder "an het eersle korps dat Antwerpcn Illoest
,·crdedigcn.

Oe polders "an Oostcrwcel, Ordcrcn. Lillo, Zandvlil:ll, llol'gerweert . .\lelsele, Sinw
Anna cn Keten.isse worden op bel"el yall generaal Carnot onder water gezet. ])0 o"el"
~troming o\'errompclt do Jîerdinandsdijk en breidt zich uit tot jn de \"RUeien vall dt,
Grote en nUl de Kleino Schyn.
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1l0-
Op 13 januari verlaat Maison de stad en trekt zich op Bru8sel terug. De I(: mei 1814

geeft generaal Labadie Antwerpen aan de Verbondenen oveI'.

ONDER HET HOLLANDS REGIME

In vel'band met het inzicht dat Wellington koesterde om het oud barrière-systeem
tegen Frankrijk te herstellen, volgen hier, zoals bij de behandeling van het kustgebied,
enkele bijzonderheden over het stellen van inundaties in de omgeving \'an Antwerpen (1).

Inspectieverslag betreffende de fortificaties van de stad Antwerpen, dool' kapitein
Apputin, R. E., dd. I november 18L5.

Overstromingen. - De overstl'omingen van de boven-Schelde kUllnen dool' middel
\'an drie slujzen gesteld worden. Deze overstromingen zulJen zich, evenwijdig met de Schel
dedijk, uitbreiden over een breedte \'an 1000 yards; zij overspoelen de baan op Boom op
400 yards van de citadel en eindigen aan de voet van de vooruitgeschoven wijkschalls.
De overstroming beneden de stad wordt gevoed door de sluis aan het uiteinde ,,-an de kern
\'estinggracht, de sluis aan de vooruitgeschoven wachtpost en door een kleine sluis af
waart-s deze laatst-e. Vijf andere sluizen beneden de Noorelerfronten, waaronder deze \'8011

Lillo, kunnen deze overstroming aanvullen. De volledige overstroming zal zich tot Merksem
uitbreiden, aan weerszijden \'an de Ferdinanddijk en lot 400 yards van ele wijkschans
"Dam" geheten. Ze zal zich verelel' langs de Kleine en de Grote Schyn in twee armen
verdelen.

Inspectieverslag betreffende het Vlaams Hoofd, door kapitein AT'PUTIX, I:t. E ..
dd. 1 november ]8l5.

Overstromingen. - De strook gronden ter hoogte van de bedekte weg, kan in een
tijdspanne van 60 uur onder water gezet worden. Hot water zal de baan op Gent met een
diepte van zeven tot vier voet bedekken. Do overstroming zal reiken tot 400 yards
bcwesten het fort "Stengel". Twee grote slui7.eu en een kleine voeren het o"erstromings~

water aan. De grot.c sluizen verkeren in goede staat. De kleine sluis is aan de polderzijde
goed behouden eu zo goed als nieuw te be"chouwen, maal' verkeert aan de Scheldezijde,
in een zeer slechte toestand.

InspectieversJag betreffende het fort Liefkenshoek, door kapitein AI'PUTlN, R. E ..
dd. 1 november 1815.

Overstroming. - De omgeving vall het fort wordt door middeJ \'an twee sluizen onder
water gezet. Deze sluizen be\7inden zich onderscheidenlijk beneden en boven het fort en
verkeren in goede staat van ondcrhoud.

{'l Colone1 S. B. H. H. WILLE1\I1:I, ÜJ, Barrière d-es Pays-BWJ (1715·1815). Do l\lo.rlborough à Wel·
lington. Archiof K. Legermusoum. Brussel.

Inspectieverslag betreffende het fort LilIo, door kapitein Al'I'UTlN. R. K, dei.
vomber J815.

LiUo ligt acht mijl benoorden Antwerpen op de rechter Schelde-oever, op de hoogte
\'an Licfkcnshoek.

Overstromingen. ~ De inundatie \'an de omliggende polder kan gesteld worden door
middel van de sluis "all het fort en verder \'an de Frederik-51uis, die zich ongeveer ander
halve mijl benoorden Lillo bevindt. De overstroming reikt tot aan de dijken van Beren
drecht, Sint-Kruis ell het dorp Stabroek. Do laagste poldergronden zijn met een vier voet
diepe waterlaag overstroombaal'. Het verheven deel, bij het dorp Oud-Lillo, kan met uit
JIOudering van de oude wijkschans, ongeveer zes duim onder water gezet worden. De
sltlizen en de stuwdammen zijn in goede staat, maal' de landingsplaats vergt herstellingen.

DE BELGISCHE OMWENTELING (1830-1839)

Het Wener Congres had België met Holland vel"elligd, om de Franse overheersing
in het Noorden onschadelijk te mltken.

Weldra echter bleek dat twee volken wier karakter, godsdienst en economische
belan?en ~o fel uiteenlopen, niet te verenigen wal"ell. Dool' de stelselmatige begunstiging
\'an Zl]1l elgen volk, \'erscherpte koning Willem deze tegenstelling en de 25e augustus 1830
brak te Bl'llssel de omwenteling uit,.

Na een vruchteloze aanvalspoging op Brussel worden de HolJandens teruggeslagen en
op 25 october trekken ze zich op Antwerpen tenlg. Op 22 october overstromcn de Hollan
ders de polders van BOI'gerweel"t, Klein Doel, Sinte-Anna en Ketenisse, MeIsere en Ka110 :
vele honderden hektaren liggen ingevloeid .

.De 28e ?ctober werd na tussenkomst \'an twee afgevaardigden van het Voorlopig
Bew1l1d, Rogter en Chazal, een wapenstilstand ger,loten, die nadorhand door het Londens
Congres werd bekrachtigd.

.Ln 1831 wordt de overstroming op de linker Schelde-oever door de Hollanders door
gevoerd. Het geïnundecrd gebied bestrijkt 3.280 hektal·en. De trachels van Slependamme
Watering worden op militaü' bevel doorgegraven, Olll de Beooster-Edepolder onder waWr
te zetten.

De 2e augustus ] 831 ovenolllpelde Willem I andermaal België met een leger van
40.000 man. _.De Belgische st,rijdkrachten telden daartegenover 25.000 soldaten, hetzij
10.000 man dm het z. g. l\Jaasleger vormden, onder bevel VRn generaal Daine en 15.000
onder bevel van Tieken de Terhoven, die het Scheldeleger uitmaakten. De prins van Oranje
sloeg de twee legers uiteen. Koning Leopold, in eigen pen.oon, verdedigde do weg op
Brussel te Leu\'en. Ondanks de numerieke minderheid van zijn leger hield hij de Hollan
ders in bedwang, tot de afgevaardigden van de Londense Conferentie de wapenschorsing
imponeerden.

Op dit ogenblik had I'ceds een 50.000 man sterk Frans leger, aangevoerd door genera,al
Cérard, Wa\'l"e aangedaan om België hulp te bieden.

Op 14 october J831 regelde het Lonelens Congres de gl"ensverhoudingen tussen België
en Holland. Op 14 october verklaarden de Belgische Kamers zich akkoord Illet de XXIV
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artikelen mn het \'erdl'ag. 'l'en overstaan n\ll de halsstarrige houding van Willem 1, die
steeds weigel1:lo ..jeh bij de bes1i!>Sing van october 1831 noor te leggen, besloten Engeland
cnli'rnnkrijk op 22 october tot een gewapende tussenkomst, Een Engelse vloot blokkeerde
dc Hollandse kust en een .Frans leger kwam het beleg voor Antwerpen slaan, 1le 23e deeem
bel' werd generaal Chassé na een heldhaftige strijd tot o'-ergfwe gedwongen. Willem
weigerde nochtans de forten van Lillo en van Liefkenshoek te ontru.im~n. Be~gië bl~f
Limburg en Luxemburg bezetten, Het werd 14. maart 1838, "ooraleer konmg Willem ZICh
aan dc beslissing \-an het Londens Congres Yan 14 oetober 1831 onden'Tierp,

ne militaire o,-erstrom.ingen waartoe deze krijg8,'crrichtingen aanleiding gaven,
bestreken het grondgebied van 22 gemeenten, namelijk: Melselc, Zwijndrecht, Kieldrecht,
KaBo, Doel, Zelzate, \Vaten'liet, Waterland, Middelburg, Sinte-:llargriete, :llaldegem,
Sint-1..aureins, Sint·Jan-in-Eremo, Asscnede en Bockhoute in Oost·Vlaanderen, Lillo.
Oostcrweel, Wilmarsdonk, Ekeren, Berendreeht, Stabroek en Zand\"liet in de provincie

Antwerpen.
Deze overstromingcn zijn afzonderlijk te beschouwen in twee 'TerschiUende perioden:
I. Tijd waarin generaal Ohassé het lKwel o"er Antwerpen voerde (25 october 1830

23 december 1832),
2, '.rijd waarin, ingeyolge de Coll\'entie ,'"an 21 mei IS:1:1, bepaalde o\'erstromingen

gehandhaafd bleven.

Beleg, voor Antwerpen

l"\'ndat zo op J6 oct-ober Lier ,-croverd hebben, komen .Nicllon en :Ucllinet samen te
Oude God. ~lelJinet slaat de richting in van Borgerhout, Nicllon deze van Berchem. De
25C october trekken de Hollanders zich op Antwerpen terug. De :we vestigen zij zich in

dc citadel en in het arsenaal.
Van meet af neemt Chassé schikkingen, om aan beide Schclde-oo\'crs, inundaties

te stellcll. ])c 26e october, te 6 uur '8 mOI'gens, worden door de bevelllCbbcl' van Lillo, de
twee sluizen bezuiden CIl de duikel's benoorden het fort open gezet. Weldra breidt do
overstroming l.ich uit tot in de polders van 13erendrecht en \'tUl Znndvliet doch op 1 novem
ber wordt door de Belgen een tegenmaatregel genomen, waal'bij de polder van Zandvliet
onverwijld moet dl'ooggemaakt wordcn. Zo wOl'dt te BCl'el\(!J'ccht de Zwanendijk opge
worpen om de polders van Bercndrecht en nUl Zandvliet, tegen de o,-cl'stromingen dool'

de Hollanders gesteld te vrijwaren.
Het garnizoen van Liefkenshoek zet de polder VI\l1 Klein J)ool en een gedeelte \'an de

polders van Sinte-Anna en KetenÎB8e onder water.
De aanwezigheid vall Belgische troepen te Stabroek en te Bel1111dl'eeht, het aftappen

mn het overstromingswater lallgs de Frederiksluis en de noodzakelijkheid voor de HoUal~

ders de zuideljjke citadel \"an Antwerpen door het water te beveiligen, dwongen het ganu·
'l.Oe~ van LiJio ertoe, de o,-erstrom.ingen steeds har<ler dOOI' te ,-oeren. Bij iedere doed
gulpte het Scheldewater met \"oUe doorlaat en geweld door de shdzen. De gev~lgen ble,"en
dan ook njet lang uit en in de nacht van 30 op 31 mei 1831 werden de s.lmzen door de
IU\Ilmkkende goh'en 'Tenueld en werd in de Scheldcdijk een 200 meter lange bros geslag~n.

Fret wilter overrompelde Stabroek en ljep de polders \"AU Bcrendrooht en \'iln Zand,-Iiet

binnen. Het overstromingapeiJ achommelde tU88C1I :l Ol 40 en 5 m 00 bon'n de gemiddelde
laagtij,

De 22e a.ugustus 1831 ,'erbreek-1. Willem L de verbintenis die hij in december 1830
tegenO\Ter het Londens Congres had aangegaan cn nll.1; hij België binnen,

Dezelfde dag reeds, werd in de vroege morgen de Scheldc<üjk, geheten "Oudcdijk",
door de Hollanders doorgestoken, onder voorwendsel het fort Liefkenshoek tegen oou
plot-se aanval te kunnen beveiJigen, De inwoners ,'an Kallo, luerin door de Luikse Jagers
geholpen, beproefden onverwijld de geslagen bres dicht te stoppen; maar u.it Liefkens.
hoek met granaten bestookt, werden ze ertoe genoopt zich om-errichter zake tenlg te
trekken,

, TI,~de~ de ~l.a~ht,,\'an 2 op 3 augustu.s deed de vijand een aanval op de sluis "Pijp
'Iabak , dicht biJ ZWIJndrecht, zulka met de bedoeling de strijdkrachten onder generaal
de Wautruer te beletten, het Scheldeleger ter hulp te komen. Het fort \-an Sinte.lIarie
werd door de HoUanders ingenomen. Verder werden maatregelen getroffen om de dijk,
die naar de dorpplaats 'Tan Kallo loopt, aan de rand \'an de poldel' ,an Melsele in te suijden.
Kallo werd grotendeels in as gelegd.

)Jct behulp van de in hun handen gevallen sluizen zetten de overweldigers de poldel'
"an KaBo onder water.

_~J dadel_ijk wordt door de Belgen het tcgcnoffensief ingezet, Xa "envoede gevechten
worden de Hollanders de 3e augustus op de Scheldedijk tel'uggesJagen. In de ayond
seheep~ ~e vijand zich in, terwijl de Belgen zich op Zwijndrecht tCMlgtrekken. Op dit
ogenblik 18 de )Ielsele polder nog niet o"el'8troomd. In de nacht 'Van 3 op cl augustus komen
.de Hollanders de Scheldedijken en op ,'cl'8ch.iUende plaat.scn ook de Blokkersdijk bezetteIl,
Deze gelegenheid nemen ze gretig te baat om de o\'erstronungen hun maximum te hlten
bereiken en elke terugkeer "oor de Belgen onmogelijk te maken.

Vanaf Burcht tot boven Doel cn Kic!<lrceht is gans de linker Schelde-oevel' onder
water gedompeld.

Jn de polder van BOl'gerweel't wel'den, tussen Burcht en het Vlaams Hoofd, twee ol'es
Hcn in de. Soheldedijk geslagen en ééne in de polder \'[lIl Melsele ; verscheidene binnendijken
werden lIlgesneden, alsook de baan Antwerpen-Gent en andere verbindingswegen. Met
verd~1' ~~hllip val~ twee sluizen omt!'ent Liefkenahoek gelegen, neemt de ovcrstromjng
aanzlCnhJke afmetmgen aan en breidt ze zich o\'er meel' dan 4000 hektaren uit; het water
bedekt de polders van Oud Doel, Sinte-Anna en Ketenisse. Kallo Roya1, Krankenloon,
MeJsele en Borgerweert,

~ wraaklust der Hollanders bepel'kte zich echter niet tot deze mocdwilHge ovel'
atromlllgen, doch zette hen "el'<ler aan tot daden, die krijgskundig gezien, geenszins te
\-erantwoorden waren. Verschillende gemeenten uit Maritiem Vlaanderen die buiten de
opel'atie-zones lagen, werden met opzet van hun natuul'!ijke waterafvoer langs llolJand
beroofd, onder meer : Zelzate, \Vaten'liet, Waterland, ::lliddelbllrg, Sinte-Margriete,
.Haldegem, Sint-Laureins, Sint-Jau-in-Eremo, Assenc<le en Boekhoute.

Toen in 1830 de omwenteling uitbrak, werd de Zwartcsluis bij Philippine buiten
gebmik gesteld en weigerdCJI de Noordnc<lerlandel'8 de Belgische wateren af te voeren.
De dijk "an de CJarapolder werd doorgestoken; daardoor weI'<l het noodzakelijk de uit-
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watering van de I)()lders "an Boekhoute en omstreken langs de Zwartesluis naar de lsa,
bellasluis, via. de Kapellel)()lder, af te leiden (I).

De dijkdoorbraak van de C1aral)()lder werd in september 1831 met behulp van de
plaatselijke Hollandse bevelhebber dicht gestopt.

Niet min dan 6.750 hektaren Belgische poldergronden worden via de lsabelJapolder
en door de Isabellasluis langs Zeeuws, Vlaanderen ontwaterd. Hierbij is namelijk het
grondgebied betrokken van de gemeenten Boekhoute, Assenede, Bassevelde, Ertvelde,
Lembeke en 006t·EekJO. Wanneer men deze oppervlakte overschouwt, kan men zieh
wellicht een denkbeeld vormen van de ontzaglijke schade, die deze hoogst laakbare
Hollandse taktick in ons poldcrland heeft aangericht.

Op 5 augustus 1832 slaagt Leopold I erin Cha88é een wapenschorsing af te dwingen.
De staat van beleg wordt na de slag bij Lcu,'cn opgeheven. De citadel, het Vlaams Hoofd,
Liefkenshoek en Lillo blijven in Hollands bezit.

De Londense Confel-cnt.ie besluit, in october 1832, tegenover Holland handelend op
te treden. De vloot blokkeert de Schelde. De l5e november trekt een ll"'rans leger onder
bevel van generaal Gérard België binnen. De :we van dezelfde maand vestigt het Frans
hoofdkwartier zich te Berchem. De 30e wordt., wanneer Chassé weigcrt zich over te goven.
de aanval ingezet en het gamizoel1 capituleert de 23e december.

Ingevolge de capituJatie-n)()rwaarden moesten Liefkenshoek en Lillo eveneens door
de Hollanders ontmimd worden. Koning \VilIem weigert echter aan dit '"erzoek te '70ldoen
en deze forten ble,'en door de Hollanders bezet tot 19 april 1839.

De overstromingen in de polders van Lillo. Sin te-Anna en Ketenisse bestendigd
na december 1832
De toestand in deze polders werd tijdens de kamerzitting van 20 februari 18:n door

de Heer Rogier in ,'olgende bewoordingen geschetst;
"Sinds de COIwentie van 21 mei 1833 heeft de positie "an de polders van Lillo en ,·all

.,Liefkenshook vrijwel een gans bijzonder karakter verkregen. Bij de overgave van do

..citadel van Antwerpen (23 december 1832) werd besloten, dat België in het bezit van
"gans zijn terl'Îtol'Ïum zou gesteld worden. Zulks behelsde niet alléén de tcruggave "an
.,Antwerpen, maal' ook van Lillo en Liefkenshook" .

De Rollandel's behielden deze twee forten, maar België bleef daartegenover in het
bezit van twee halvc provinciën die Holland, ingevolge de bee.ehikkingen van de
Conventie, rechtmatig had mogen terugeisen.

"Derhalve kunnen vanaf december 1832 de overstromingen \'all Lillo en Liefkenshoek
"als een soort "sn onteigening tot algemoon nut, ten gunste van België, beschouwd worden.

"Deze o,'erstromingen van 2.000 hektaren in de pro,-rineie Antwerpen en 'Tan 700 bek~

.,taren in Oost,Vlaanderen ble,'en aldns gehandhaafd, met het doel, in de provinciën

.,Limburg en Luxemburg voor België twee tot drie honderd duizend hektaren grond te

..behouden.
"Het betreft hier dus een echte gedwongen onteigening ten algemenen nutte en een,

(I) Gelukkig bleer, Illi de Omwenteling ,'sn 1830, de l8sbella.slui.8 in Belgi8Ch beût. Deze IduUJ ligt
op de ultenlte grerullijn en ""NI g\l(lekl door de I3elgûtehe sterkte vao Sint,LRureillH.

..iede~.~al het met Illij eens zijn, om te \"('rk1aren, dat '"anaf het vertrek der Fransen uit

.J~lgl.e het land ertoe gehouden is, de geteisterde eigenaars schadeloos te stellen ten
,.~anzlcl~ "an het offer dat ze dragen. om de belangen '"an het gemenebest des te be;er te
dlCnen. '

.Ettelijke jaren blc"cn de7.e 1)()lders o'-en;troomd -L"__, ,. 183- I· I_ . . ~." n . ( weIT, lil o"er eg met
de l:Jollanders,,.Ul de ~~I,~lel' '~an LiJlo een cirkeh'ormige dijk aangelegd, op 900 meter van
het fort, de "Kraagdijk . I-llCrdoor, kon met dc droogmaking van bet grootste deel \'a
~:~.z~ polder een aanvang gemaakt worden. Het overige deel word in 1844 opnieuw ing~:

Jkt. Het dorp bleef echter overstroomd. verwoest en \'Ci-lnten tot 1848.

De polders \'an Sinte·Anna en Ketenisse op de linkcr' Schclde,oevCl', groof, iOO hekta
r'en, bleven \·an 2:l no\'elllbCI' Ift12 tot 18:~9 onder water gedompeld.
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Vooraleer de geschiedenis te scl1ct.sen van de inundaties tijdeus de twee wereldoor
logen, is het tot een beter begrip \'all de werking dezer inundaties noodzakelijk in nadere
bijzonderheden te treden over de hydrogmphische aangelegenheden waarvan het bestaan
en het behoud van de Lage Landen afhankelijk is, want het is een specifieke geschiedenis,
slechts begl'ijpeHjk vool' wie een zoel' gedetailleerde kennis beût van alle factoren die haar
"orming en verdere ontwikkeUng hebben beïnvloed.

HET IJZERBEKKEN

Algemeen overzicht

Het IJzerbekken. waar zich de roemrijkste episodes uit do eerste wereldoorlog hebben
afgespeeld, bei,trijkt ongeveer 144.000 hektaren. HicnTan liggen 114.000 hekt1u-e1l op
Belgische bodem en 30.000 hektaren op Frons grondgebied.

Do waterscheiding tll88Cn de bekkens \'an de IJzer en de Schelde loopt over de
Vlaalllso bergkam (Zwartcberg, H.odeberg, Kemmelberg) en vorder over Wijtechate,
Sint·Elooi, Hoogte GO, Polygcncvcld, Paseendale, Hooglcdc, Lichterycldc, Torhout,
Wijncndalc, Koekelare, Zande (bewesten). Zevekote (bewesten), Leffinge, Wilskerke om
bij ".lliddolkerke te eindigen.

De hoogtekaart van het IJzergebied toont OM aan, dat het bodemversehil tU88C1l de
hoogste (Kemmelberg) en de laags.te landen (De Moeren) meer dall 150 m bedraagt. Als
hogere landen dient men hier te beschouwen de gronden die zich boyen het gemiddeld hoog
tepeil \'an gewoon springtij bevinden, dM ook do z.g.n. dihl\'ialc grondiormatics, terwijl
Illet lage landen wordt bedoeld. het land dat eertijds op de 7.00 werd yeroverd, en later
geleidelijk werd ingepolderd.

1i::CuweuJang werd de afwatering van deze lage landen door natuurlijke lozing, met
spuien bij laag water. doorgevocrd. Uitzondering is hier te maken \'oor de Mocren bewesten
de stad Veume.

Dit verliep niet steeds zonder moeilijkheden en de stdjd tegen het water i~ \'ooml in
de laab:,te eeuwen in de eerste plaat.. een strijd om lozing, niet alléén \'all het neerslagwatcl'



180 KUNSl')fATJQY. "Di'UNDATI:ES L" ,\LA.UlTIEM '"r.AANDER EN

. lli ().) Het ?u1punt nUl de ~kaal1.Cn bevindt z.ich op do hoogte "M hel hmgste laag W'l.lcr en ligt
ze 8 ,oor ewge Frau86 ha'"Cll8 lel'wat Onder dit 1aaglflo water.

zcclli"eau te Oostende, wat overeenstemt met cotu, 3 IJl 658 op de schaal \'an het Loods
wezen aan de Handclssluis. Dit nulpunt !ltwindt zich derhah'e 2 In 012 boven het alge
1Ilf.'C1l pei,1 van de Belgische st.afkaarten.

Wanneer we vergelijken lllet het algemeen Belgisch peil, moeten we in de naburige
landen volgende "erschiIJen in acht nomen.

· "l'ijde~l.s de ~~rcll 18~5-1863 "oordo Hourdalouë een eerste algemeen IU"eUelllcnt uit
lil. Franknjk; IUj gebrUIkte daarbij als "ergeLijkingsvlak de gemiddelde hoogte van de
.\hd~lelJall~ zee te Marseille. Dit nulpunt werd naar Duillkerke o,·ergeschakeld. en
oovmdt ZJeh 2 m 243 bol-en het Belgisch stafnuJpllut van 18ï8.

~a 1884 werd in Frankrijk door de zorgen '-an het Departement ,-an Openbare
werken, onder het beleid van LaIIemand (1884-1 !l2ï), oon Iueuwe algemene waterpaameting
gedal.ln.

A..Is ,-ergelijkillgs,'lak werd nogmaals de gemiddelde hoogte "all de lliddellalldse zee
aa.llgell~men. ~ze ge~iddelde hoogte werd vastgesteld in het tijdperk gaande vall I febru
an 188a tot I januan 1895 en ligt 0 In 071 bo"en het nulpunt Bourdalouë. Dit "ersehil
~eldt aUéén "oo~ M~:seiJle, want .op andere plaatsen is bet zeer uiteenlopend tenge\'olgc
,ooral van aanzienlijke systematische fouten: in Noord-j.~rankrijk bereikt het nagenoeg
I III 00, te Dllinkerke 0 In 92.

· ~Il Yerb~n~ met de in FI'81l.krij.~ ~'oo""/'ielle kunstmatige inundaties, hield de grens
stree~-eomlll~ena 1930, als "ergehJkmgs\'lak het z.g.n. nulpunt "all de zeekaarten aan,
Dat ligt :e Dumkerke 2 lil 42 onder het nulpunt \'an Bourdalouë, dat is 0 In 1ij onder het
het BelglSCh stafnulpunt (I).

.) ~~: HoUands nulpunt, ook "Normaal Amsterdams Peil" (K.A.P.) geheten, ligt
_.11I 1331 hoger dan het algemeen Belgisch peil. Het ,-ertegenwoordigt het gemiddeld zoo
IUve8U te Amsterdam en werd naar l\Iaaseik 011 'l'emeuzell overgeschakeld. De gemiddelde
zee :0,. ~4.iUsterdam staat dus 0 III 1222 hogel' dan het gemiddeld zeen..i,·eall te Oostende.

IIJdens de waterpasmetingcn in 1943-1044 dool' de Duitsers in Veurne-Ambaeht
gedaan, kwam het "erkenmerk N.A.P. dikwijls VOOI' op de betonpalen die zij oveml llUn

bl·.aehtCl~, wat laat vcrondet"Stellen, dat Illet het oog op het handhavcn van het. overstro
mll1~spell, voormeld v.er~elijkil1gsvlak VOOI' beide landen word aangehouden.

.Het Amsterdams PeIl (A. P.) dateCl't uit 1682, Dit peil wel'd toen bepaald naaI' hel,
genuddelde van de zomen'loedstanden in het (open) Buiten-IJ' te Amsterdam. dit "OOI'IlJ

cel' de nfsluitÎ11g nabij Scheldelingswoude pla.a.ts ,'ond.

.) Jl,~ enkele bruggen en ..gJui~en wel~lell op nogen voet, "ijf duim ooven dit peil
(- III 616 + A.P.) z.g.n. "DIjkpeIlstenen (mal'lllCren platen met horizontale merkstroop
op de genoemde boogt-o) ingemetseld.

lil 1~75 oordeelde men het nodig een nauwkeurige wat.el'paBS..ing O\'el' het gehele
grondgebIed van Kederland u..it te voeren.

· ~~ Rijkscommissic van Graadmeting en Waterpassing was met dit werk gelast.
.~erbIJ werden o"er .geheel Nederland tal \'al1 verkenmerken aangebracht. waan'an de
JUIste hoogte ten 0JlZlChte "all hot A.P. Illluwkeurig was bepaald.

dat in deze poldergebieden terecht komt, mlillr ook \'Rll het water dat uit de hogere
gebieden afstroomt.

De lage polderlanden die gelegen zijn binnen het stroomgebied van de IJzer en waar
"lUl het overtollige wa.ter langs natuurlijke wcg naar Nieuwpoort wordt afgevoerd, beslaan
een t-ot81o oppervlakte \'all 41.300 hektareIl. Ze worden behoord door do Noordwatering \'all

Veurne, de Zuidwatering van VeUTIle, de watering vall Noordschote. de watering yan
Mcrkem, do watering '-all Woumen, de Bcthoosterse broeken, de watering \"all Vlads.lo
Ambacht, de Grote Westwatering en de I)()Ider van Nicnwcndanuuc, ook nog Sint-Joris
polder geheten.

Al deze alluviale gronden worden door de dllinrcep tegen overstroming met zeewater
beschermd, en hun droogmaking wordt "erzekerd door middel van een doelmatig aan·
gebracht slotcnnet. met een of meer hoofdtochten, aan wier u..iteinde zich de uitwaterings·
Flluizen bevinden,

Op het eerste gezicht blijkt het afwateringsstelacl, dat in vredestijd het wel en het
wee van deze "O"uchtbare poldergehieden bepaalt, zeer ingewikkeld. Aan de hand \'all de
hiernavolgende yoorlichtingen zal duidelijk worden aangetoond, welke ont7.ettend grote
belangen hiermede worden gediend en welke YOOrllalllC rol het machtig sluizcncomplex
,'an de Nïeu'\l>oortse achtcrha,'en te "ervllJlcn heeft. Verder zal men kUlUlCIl inzien, hoe
tijdens do eersto en de tweede wereldoorlogen, "all het watergn.ngennet en van de sluizen
die het beheeT'8Cn gebruik, en helaas! soms ook m..isbruik werd gemaakt.

ln het belang Yan de bebouwing is "oor elke poldel' een bepal.lld peil "astgesteld,
waarop het polderwater naar best yerlllOgen wordt aangehouden.

In verband met het hoogte"erschil "an het terrein binnen eenzelfde polder, kan het
noodzakelijk zijn dat de polder in vel"Schillellde secties ondelTel'deeld wOl'dl, elke met
eigcn peil.

Nulpunt van de Bcl~ische stafkaarten

Een eel"Ste algemeen nivellement van het gl'Ondgebied vond plaats over de jaren 1840
187tl. 1:l"et vCl'gelijkingsvlak waal1laar de hoogteligging van de gronden, de hoogte van de
olldol' water gezette gobil..'del1, alsmede ,'an het overst,l'omingspcii worden bepaald is de
zeespiegel.

Dit watel'llt\SSC vlak is het algemoon peil, dat venlol' nulpunt zal geheten worden.
Dit nulpunt bevindt zich op de gemiddelde hoogte van het lang water bij springtij

te Oostende. Deze gemiddelde hoogte werd proefondervindelijk bepuald en \'astgelegd op
de schaal vun het Loodswezen, aangebracht aan de Handelsalllis te Oostende op cota
I m 6465 \'al1 haar graudvel'dcling in 1878.

Benc\"ellS het algemeen peil "an de stafkaalten, bestaat eL' ook nog het nulpunt van
Bruggen cn 'Vegen. Om dit nulpunt vast te leggen ging men oven(''eIlS o,'el' tot de proef
ondervindelijke waarneming van de gemiddelde hoogte van het laog water bij springtij te
Oostende. Deze waarnemingen "onden echter plaats vóór 1856; zo wordt tussen deze lm.l·
punten oon ,·erschil van 0 m 1665 aangetroffen, want het nulpunt van Rrllggcn en Wegen
ligt op graadverdeling] III 48 ,·all de schaal aan de Handelssluis te Oostende.

Van 1889 tot 1892 ,"ocrden de Belgische legerdiensten, op nauwkeuriger wijze nu,
een nieuwe waterpasll1eting door over het ganse land. Het nulpunt ervan is het genuddeld
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12 h 2:j'

Ilh45'
11 h 59'
12h15'

Dit werk was voltooid in 1870. In 1886-'87 werden door de Rijkswaterstaat de oude
hoogtemerken aan de nieuwe aangepast. Bij het begin \'an de waterpll8Sing was gebleken,
dat de mcrkstreep op de vijf "dijkpeilstenen" die te Amsterdam nog bestonden niet lJre<:Îes
op deze.lfde hoogto lag, ~Ien heeft t.oen het gemiddelde van de hoogteligging del' merk
strepen iJl die vijf "mocdermel'kstl'open" als basis vall de hoogteligging voor het vergclij
killgsvlak bij dc waterpassing ijl geheel Nederland aangenomen. Het aldus ge\'OndCll
gemidde.lde A,P, is sindsdicn het Normaal Amsterdams Peil (N,A.P,) geworden,

Samenvattend mogen we dus zeggen, dat A.P, werd gebruikt. voor 1875 en dat de
letters N.A.,P, aanduiden, dat de betreffende metingen werdcn \-erricht na IS7ö.

Til de twintigste eeuw achtte men de betrouwbaarheid der hoogtemerken niet meel'
voldoende, zodat een nieuwe watcl'I)assi.ng werd doorgevoerd, die in 1935 klaal' kwam.
Hierbij maakte mcn gebruik van ondergrondse merken uit boton of graniet, dic als blij
\-ende contrölepunten zullen dienen.

Tenslotte kunnen we nog mededelen, dat het in Duit.aland (oorspronkelijk allóén
Pruisen) aangenomen vergelijkingspeil ..Nonnal Nl1l1" precies even hoog ligt als het
N,A,P. (I),

De getijen

De sterkte der getijen hangt in hoofdzaak af van de maanstand, De swrkste tredc.n
op twee etmalen na volle maan (springtij), do zwakste twee etmalen na de kwartierstanden
\"an de maan (doodtij of krankstroom),

1J(lj;e1~get(/l, Iwve:ngetijde 0/ l,aL'e11tijd.
De ha"entijd \'an een bepaalde zeehavcn noemt men het verschil in tijd tussen het

ogenblik dat de vo11e- of nieuwcmaan voor die plaats door de meridiaan gaat en het ogen
blik van het daarop eersh'olgend hoogwater. Bij volle- of bij nieuwemaan wijst deze
luwentijd dus het juiste uur van het hoogwater in de lokale tijd aan, aangezien de maan
dan juist te 12 uur door de meridiaan gaat. Men spreekt in plaats nn h&\'engetal ook wN
\'Rn "gemiddeld maansvcrloop". Dit gemiddeld maans\'erloop heeft men berekend uit
lange reeksen waal'llemingen van het dubbeldaagsc "maansverloop". zij het vel'Schil
tussen het UUl' van het hoogwater en het tijdstip van de daaraan vool'afgaande maans
doorgang. Het gemiddelde uit al die maansverlopen is dan gelijk &Rn het maan&\~erloop

op de dag \'an het springtij, d. i, op de dag dat maan en zon samenwerken, Op andere
dagen werken maall\-!ocd en zon"loed niet geheel samen, SOIllS werken ze elkaar zelfs
tegen, De storende ill\-Ioed \'an de zon WOI'dt geëlimineerd en men '~erkrijgt zo het juiste
tijdsverloop, dat het eigenlijke maansgetij bij de maan ten achtel' is.

'Men heeft wll./lrgenomen dat het hoge springtij zich immer, voor eon bepaalde plaat",.
op hetzelfde Illll' voordoet.

Dit uur is \'oor Kales
Duinkerke
Nieuwpoort
OOfltendf'

('J Ncdcrhmdll Vakblad 8QllldJedrijlJetl, 11' 15 (1939) ; lY;nlrler-Pri,u.l, deel 15, bI. 24(1.

Blankenberge 12 h 38'
Zeebrugge 12 h 42'
Knokke 12 h 47'
Terneuzen 14 h 00'
i\ntwel'pen 15 h 20'

Bij dllg- en nachteveningen (winter: 21 maart· zomel' . "3 sept be) k d
hoo t loeds . ' " , - em I' omen e

;: ~ ~ . :andcn \'001' ; dan IS de boogsafstalld van de zon t.ot de e\'ennachtslijn nul
en VUl t ZIC de maan 't dichtst bij de aarde (perigeulU).

Tïd .0;, Î~~ {; get:j-~t\lend.~~ .aangege\'en uren z.îj~l. uitgedrukt iu ûrecnwÎeh ~liddelbal'O
J ( . .).' OOI Belgw dlCnt er dns een UUI' bijgevoegd 0111 do huidige wottel"k c-- I

to bekomen. IJ e IJ(

1
~~,~wakste getijen treden op wanneer de boogsafstalId \-UlIllInan en zon tot do even-

nac ItMlJn 't grootst is d i Ol> ')') )'t li ')') d be
I ....J .. '.. .• -- 11 en -- eccm r, wanneer maan en zon 't \"erst "au

(Cl aa.ue "erWiJderd zIJn.

Getij-01lderdo/ll ,

,., . Het in do zoe optredond \'crhang laat zich nict op 111 de plant-scn van do kust gelïk-
tIJ{hg, noch op dezelfde ,"oot, noch in dezelfde olUvang gcvoelen Zo zi)-n d '--be _)
nict oonpa - ct d ' '" 0 IJ wegmgen

-d rlge el.l "e raag e bewegingen. opgewekt door de schommelende werkingen
\'all e aantrekkingskracht \'tUl. I O' maan en zon, waan-all het. middelptUlt zich in de Atlan-
tlsc:e ceaan"sltlleert en die zich n>ûrtplantell over het Kanaal. het Nauw-vau~Kalesen
de Noord~ee, Zo valt te \'erklaren dat de hoge doedstanden lliet gelijkti 'di 0 lt!-ooen 0 )

de v.erschiJlende punten van het kustgebied; ook \'el'loopt tussen iedcr~ h~o 'ti' aan d~
BclglScho kust waargenomcn en het astronomisch ogenblik, waarop het hier~neJde over
ccllstemmende aanvangstij in de Oceaan ont.stond, een zekere ti)'dsnlimte d , __
ouderdom", ' '- e z.g.n ...ge IJ-

In Frankrijk is deze 36 uur, ten\'ijl deze ouderdom in België nagenoeg öO uur bereikt.

JIaansOlIderdom .

Dit is de tijd \'crlopen sinds de lnntste nieuwe maart.

Getij-coëflicientell ,

~~ g?lij-coëfficient is een getal dat in e\'enredigheid staat tot de omvang der getijen
en WOn.lt lil honderdsten uitgedrukt.

. Bij gemiddelde getij-oltl\'ang vall springtij-vloedstanden, omtl'Cllt. dng- en nachtove
lillig (21 maart, 23 september) wordt als menjgvuldiger 100 aangenomen. -

., R.ieronderstaand?, tabel geeft \-001' do Franse kusten het vcrband afln tU8SCn de getij
coeffiClentell en de blJzonderste getijen,

C'oëfficient 12~ Bu.it~ngc\\'oon springtij bij dag- en nachle\'elling
0" GemJddc.ld springtij
iO J\Uddeltij
.J.!i Gemiddcld kl'l1llktij
20 Laagsto kranktij
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HOOf/te-eenheid 'con een !laven. ..
De hoogte-eenheid van een haven ia het. ni"ellu-veJ"i:lchiJ t.ussen huo~~\'atcl' biJ dag

en nachtevening en het gemiddcld zeeniveau. Het is een onverandel'hJke grootheid.
nfgeleid uit een groto l'CCks waa11lemingcn voor iedere h8o.\"oll.

VOOI' Nieuwpool·t is de waanle I ,{lH

Voor Oostende :!,2:!
\'001' Duinkerke :t741

gehetcn en met de lIlaallsouderdom. ,\Len ,reet immers dat de getijcn iedere dag een \'cr,
llchtering \'an 50 minuten oplopen. terwijl ze het ritmc \'all de synodische omwenteling
\'olgen (I).

Indien mcn nu het luwengetal \"001' een bepaalde plaats \'ermeerdel't, met een \,(lel
\'oud yall 50 minuten gelijk aan de maansouderdom in dagen. dan zal men \'oor de gestelde
dag het uur nlll een der hoogwatergetijen \"erkrijgcn.

neze berekeningsmcthode i.s slechts bcnadCl'Clld en cnkcl juist \'001' ccn e"cnnacht
springtij, wanneer maan en zon zich op de cyenaar en op hun gemiddelde lIfswnden van
de Elfm!e bevinden (21 Illfu\I'k:!;J september).

Vel'houdingen t,ussen dc tijd \'IUl hoogwatcl'st.llndcll bij vCl'schillcnde ha,,,elll';.

Kales 0 h 40' "ó61' do tijd VRn hOOgWIltCl' te Oostende.
Ouillkel'ke 0 h 20'
N'ieuwpoort (l h 10'

Blankenbcrgc 0 h 1:3' lilt de tijd \'an hoogwatel' te Oostende,
Zeebrugge 0 h 17'

Knokke IJ h :!:!'

Terneuzen I h 35'
Antwcrpen :! h 55'

\'crholldingen tussen de tijd \'illl laagwatcrstandcn,

Ouinkcrke 0 h 28' \'66r de tijd van laagwater te 0ostende.
N'ieuwpoort.. 0 h 00'

Zeebrugge 0 h 06' na de tijd \"all laagwater te Oostende.
:\. ntwerpen 3 h 30'

Aju'ijh11gell in hOOr/fen t,(11I het zeepeil.

Fret peil yan de zee wordt \'erhe\"Cll door noordell- en \\'cstcll\rindcn en "el'laagtl dool'
oosten· en kustwindcn.

Do luchtdruk beinvlocdt. c"elleens de getij-hoogten. Oe gemiddelde Illcht{h'lIk tel'
hoogt,e "UIl de zeesJliegel is 760 mm kwik. Bij een blll'Olllct,crstund "an 75(j en ïO" Il1Ill kw
is. bij de voorziene tijhoogtcn gecn cOl'l'ect.ie aun t.e bl'cllgcn. Deze col't'ect.ic komt cnkel in
lUll1lllel'king bij lagero on bij hogere dampkl'ingl>dl'uk en lI'èI in ,'olgcHde "er'houding :
vnn 752 tot 749 mm + 0,10 m: \'fill 745 tot 741 Il1Ill + 0,20 JlJ: vun 738 tot. 734 mrn
+ 0,30 m: van 730 tot 726 mm + 0,40 m : \'001' 7:!:! I1H11 + 0.1:;0: mn 7li~ tot ï71 llllll

- 0.10 IJl: van ï75 tot ï7!) Illm - tl.iO m.

!Het dit

aarde verwijdcrd.
:!2 december)22 juni en

bo\'cn het stafnulpuIlt.
id. id. id.
id. id. id.

bO\'eJl het nulpunt der zeekaul'tcn dllt
\'an de getij-kalende!' samenvalt (I).

boven dito nulpunt (!).;3 m 80

:!mli
J m 31
3 m 38

3 lil Jij

Calais

:IS
30

I:!O Buitengewone en zeldzl\llm bereikte \'Ioedstandcn (perigeum Cl'

boogafstand nul).

1"0 + 67 •. cl!J3 = - : Gemiddelde vloe<llSlan
2

67 Krankstroom (maan cn zon 't verst VUil de
boogsnfstand nni

Gemiddeld kranktij
Laagste kranktij

Ju België.
C'oëfficient

Ge-middeld :ee-nit:eall.
Om voor een bepaalde haven en op een gege\'en ogenblik de afstand tussen hoog

en laagwater en het gemiddeld z-ee-nÎvcau te bepalen. zal h~t \'ol~taan bewuste .~~~e
eenheid van de ha\'cn door de getij-coëfficient te \-ermelllgvu1<lIgen. Deze ooe~C1ent

staat in ycrband met de gekozen datum cn is bepaald door astronomi.scho berekernugen.

Voorbeeld : Nieuwpoort.
Stellcn wo de getij-coëfficient 1,10.
Daar te Nieuwpoort de hoogte-eenheid I m 96 is. zal het vel"i:lehil tussen hoog- en

laagwater 1.10 X 1.96 X 2 = 4 111 32 zijn.

Gemiddeld z('''6-nh'clllI.

In België. Zoobrugge
Oostende
Nicuwpool't

}'ratlkl"ijk. - Duinkerke

Bepaling t'on de fijd8fil}pe1~ !>-an hoogwater. .
Om ongeveer de tijd \'all hoogwater op een bepaalde ha\'enplaatf:l te bekomen dient

rekening gehouden met het desbetreffend ha\'cngetal. ook nog hn\'engetij of ba\-entij
Reliëf van Veurne-Ambacht in verband met het stafnuJpunt en met de ~emiddelde

\'Joedstand bij ~ewoon sprin~tij

))e algemene hoogteligging \'an de bodem in Veurne-Ambacht nuieert tUJl.be1l 3.00 en
4.no m boven de zeespiegel.

De 13uitenmoeren liggen \'001' {'('IJ aanzienHjk deel tUSi'C1J peil %+ 1 lil ,jO en

(I) Do synodische lil_mi i~ g.:middcld 29,,,;1059 dagen t!J II I t h44';I" cU is hel inlen al t U&l\'U
IWC(' opvolgt'nde nicuwe mallen.
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Z + 3 m 00 en \'001' een klein deel ooven Z T 3 JU 00. Wat de Moeren betreft, bevindt
...jch de bodem gemiddeld op Z + I m 00 011 ,"oor een klein deel op Z + 2 In 00.

Bij een gemiddeld hoogtepeil van gewoon springOj, dat op 'Z + 4 m GO lUag gestcJd
worden, zou bijna. guns Vcurne-Ambacht met zeewatc.o bedekt worden (').

Zouden alléén nog opduiken: do stadskolll van Vourne, de rijksbnnon van Vcurnc
op Niouwpoort en op ])uinkcrke, de dijken langs de Lovt\ftl't en langs do IJzer, do door
tochten vall enkele gemeenten, namelijk deze van Adinkcrke, Alveringcm, Bulskamp,
Routem, 1.0, Lombnrtzijde, Oeren, Sint-Jakobskapellc, \Vcstende, Wulveringem en
Vinkem, de hoge landen ten noordoosten van Fortem (AJvcringem), beoosten EggewaarUl
kapeUe en yan het gehucht ,.De Cruyce", de \"erbevenc gedeelten zuid-west van Sint
JakobakapeUe.

De Wateringen in het IJzerbekken

!. - De Noordll.y.,tering t'(lU Vwme. - Deze watering strekt zich lüt over het grond
gebied van dertig gemeenten en bestrijkt een oppervlakte van 23.500 hektaren. Uit de
aard del' hoogteligging en der helling VIUl de bodem, alsmede van de stl'oomrichhng van
de wItterlopen, wordt het ufwateringsnet in drÎe gebieden onderverdeeld, nIs volgt:

Eerste Gebied. - Gelegen tussen de IJ'zer, de Franse grens en de I'Îjkskanalen V/lll

),l"iellwpoori naar Veurne en yan Velll'lle !laar Sint-\Vinoksbergen. Polderpcil Z + 2 m 3i.
De uitwatering geschiedt langsheen de Aftozingsvaalt, dool' nuddel van de overlaat

mil VelinIC-Ambacht, met een doordooibrecdte van 16 m 00 : acht openingen, ieder
2 m 00 breed. De drempe.l bevindt zich op Z + 0 m 165.

De A.fiozinssva8ri staat ,-erdcr in verbinding met de Kreek "an Nieuwendamme
IIUlgs een grondduiker onder de IJzer.

Vóór de uitvoering van de verbeteringswerken IUUl het regime nlll de JJzer aan
gebracht (omstreeks 1880), was de afleiding "an het o,-crtollige water '-all Veurnc-Ambacht
"el"zekerd via de Grole nevel'dijkyaal't, de Slopgat,-aal't, de Leil"zeyanrt. de Kromme
gracht, de Steengrncht. het Dool'llieed en de Bomlllelal'evnnrt, die alle ten gevolge van
hun natuurlijke helling, afwaterden in do L(waart en in de Niellwpool·tvn8l't, waarmede
zij in vrije gemeenschap stondCll.

Sinds 1882 wOI'den de Lovaart en du Ynart van VellnlC op Nicllwpoort als afleidings
middelen van het bovenwater ,-an de IJzer aangewend en wordt het water van Vellrne
Ambacht. ten dele t.egCll alle natuurlijke lozing in, ,·ia. de binnellvaarijes naar N"ieuwpoOl·t
afge,-oord. Ten gevolge "all hun grote lengte, hUil geringe doorsnede, hun kronkelend
,-erloop en hun onbedtudend ,-erhang, zijn deze binnellwnterlopell niet in staat zich te
gelegener tijd V8n hun overtollig water te ontlasten, des te meer daar bet, water der hogel'(~

gebieden ,-an Pollinkho,-e, Hoogstade, Gy,-erin.kho,'e, Izenbcrge, Ah-eringcm, Sint·Rijkers.
Vinkem en \\"uiveringelll, dat voorheen recht-streeks in de :Lanart uitvloeide, thans langl>
grondduikers onder deze ,-aart. naar het oosten toe won:lt a.fgeleid.

(IJ De hOOb"llt b'Okcndo vloetlstun\leH werden bereikt op ;11 jmltlUri 1877 : Z + 0 IJl 88 CIl 0J'
J fubrullri 195:1: Z + 7 m LO (te Nicuwpol)r~J;op 14 januari 1808: 7. + 7 m 05 en 01';1) jtlnutlri J953:
7. + 0 m 073 (1.0 Ullinkcrko).

Tengevolge van de grotere watertoonler die lueruit vool'l-sprujt en \"an het ree<l3
beperk~ afnlervcrmogen der waterlopen ten oosten van de Lo,-aart gelegen. komt er een
opstuwmg lot stand, die aanzienlijke gedeelten der gemeenten I.o. NieuwkapeUe. Oude
kapellc en Kaaskerke aan waterbezwMI' blootstelt.

.. .t~cliswaar, had het beheer van Bruggen en Wegen, toon het inzag dat do aangebrachte
wlJzlgmgen een schadelijke invloed op het afwateringsstelsel van Veurne-Ambltcht zouden
uitoefen~n. ingrijpendc \'erbeteringsontwerpen \"oorgesteld: deze ontwerpen geraakten
eeht.er llJet verder dan op het papicr.

Ondertussen drong de Nool'dwatering "an \'eurne er bij de Hegering op aan om in
gc\-al \-an nood bij hoge waterst.anden tot het vroeger ontwat.eringsstelsel "jUl Veurne
Ambacht t.erug te keren, namelijk tot het aanwenden van de Lonw.rt en "an de vaart ,-an
VellMle naar Nieu\\'I)()(Irt om bet o,-ertoilige water af te tappen.
. Dit \"oorstel werd echter heftig bekampt door de grondbezitters der "brocc.kagies".

die op de rechter IJzeroe"er Hggen en kon in hun ogen geen genade ,-inden.
Tengevolge \'an deze oppositie bleef het beheer van Bl'llggen en Wegen enig&zin::l

IHlI'Zelen : doch, toen het eindelijk inzag, dat. het als een paal bo"en watel' vELStfltond. dat
de werkelijke belangen vun VeUl'Ilc-Ambacht niet langer mochten 0'·01' het hoofd g~ziell
worden, besloot het rekening te houden met de belangen van het groot'lte deel del' be,'ol.
king.

Ter nijwaring \'IUl de Veurne-Ambachtse belangen ging men op het "Cl'Zock \'all de
~oordwat~~ingvan Veu.rne in : zij '-erkreeg ,-an de Regering een voolTOOht op ontwatering.
ten aJJen tllde zolang dit geen gel-aar van o"erstromlng \'001' het I'echteroe"ergebied ,.an
de IJz~r Jll~braeht. Opdat de desbetreffende regeling niet naar willekeur zou gescltieden.
werd IlJerbll ,-erder bepaald dat de was "jUl het water in de IJzer niet als onrustwekkend
zou worden beschouwd, zolang do waterstand er niet de cota Z + -I Ol 58 (staf) zou bereikt
hebben.

Tweede Gebied. Dit gebied be\'indi zich benoorden het rijkskanaal '-Rn ~ieuwpoolt
O\'er Veul'Ile naar Duinkerke. De ontwatering vindt }llaatll langsheen de hoofdont.watcrings
sloot "het Langelis", wnalTan het bO\'endeel zich uitstOlt in het rijkskanaaI van Duillkcl'ke
tel' hoogte van de II'ranse gnllls; terwijl het. afwaarts pand uitmondt, in de Oude Vcurne
nlilrt te Niellwpool't, via het Oud Veul'Jlesas.

Den:le Gebied. - Het om,-at : IQ De gronden begrensd door de rijkskanaJcn "all
Veul'Ile naar Duinkerke, nUl Veurne naar Sint-Winoksbergen. de Ringsloot van de )rocren
en de .Franse grens {Buitenmoeren).

Het peil dat met het Ilulpunt van de Ringsloot o\-el'ce.nstemt bevindt. ZÎch ol'
Z + 2 JU 10 en vertegenwoordigt nagenoeg de gemiddelde bodemhoogte van de "Buiten
moeren". Dit nuJpunt is onbetwistbaar te hoog om een natuurlijke ontwatering toe te
laten: de laagste gronden van Adinkerke en Houtem lopen lrouwens reeds onder watel'.
wanneer de waterstand În de Ringsloot zich 45 cm onder voormeld nulpunt be,"indt en
;100 hektal'Cll Btaan blank bij nulpuntstand.

:!.o Het gedeelte van Houtem gclegell bezuiden de UCl'genvaal't. De ont.wat.cl'ing
gescilledt langs natuurlijke weg naar Duinkerke toe. Peil Z + I lil 94.

\Vnt. verder de strcek vlm de Buitenmoel'en betreft (circa 1500 ha), die gelegen is
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bumen het grondgebied vall de gemeenten Adinkerke, Vcumc, Buls.kamp, Wulveringem
en ROlloom moot cr niet alleen rekening gehouden won:len met de atm08pherische noor
slag, maar in het bijzonder en 'Toorn] met het aanzienlijk watcrvcr'"L.ct, dat door de werking
"aIl de machtige pompgemalen ,'Sll de Belgische Moeren in de aanpalende Hingsloot
wordt uitgestort. Eerst na het wegwerken ,-an het o\'crtollige water der Moeren, waar\'sn
de betrokken oppervlakte voor 14-57 ha. in aanmerking dient gebracht, kan er in de Bllîtcn
moeren van waterafvoer sprake zijn: zo lozen de Bnitenmoeren op natuurlijke wijze in
de Ringsloot, W8JmOOI' het uitgeslagen watel' ,'an de Moeren tot nnzakking is gebracht.
In 1930 werden in de BuitenmOCl'cn bedijkingen aangebracht Mn de buitenoover van
de Ringsloot en werd bema.ling op kleine schnt\1 beproefd in een gcdeelte VAA 135 ha,
dat in het zuidcn gelegen is, In 1952 wc1'(1 de capaciteit Yfm dcze bemal.ing verhoogd en
doelmatig vel'sterkt. Siu(L" J045 werd door de Noordwatel'ing een pomp met 30 m3/minuut
debiet opgestcld aan de monding van de Spc~'evl\art in de Hingsloot te Adinkerke. Hier
door kan de droogmaking van circa 500 ha verr-ekerd worden.

Buiten de drie voormelde voorname gebieden worden binnen do oJllschrijving der
Noordwatering nog twee kleinere zelfstandige afwateringsgebieden aangetroffen. name
lijk: 10 de driehoehorm.ige strook gelegen te A(linkerke. tussen het rijkskanaaI ,"all Duin
kerke, het Garzebekeveld (bitmeuduinen) en de }ranse grens met afwatering in de Duin
kerke.-aart. door middel '-all een sluis onder de rijksweg Adinkerke-Duinkerke. PeiJ
Z + 2 m 3i. - ZO de streek begrensd aan de noordzijde door de Duillkerke,'aart, aan de
zuidzijde door de Bergenvaart en aan de weatzijde door de buurtweg, die de plaats ..Klok
ho["' met de E,'eracrtsbrug verbindt. De ontwatering vindt plaat-s via de Bergeln-aart en
het aldaar gehandhaafd peil is Z + 2 m 3i.

.Behalve ,-an haar eigen gebied ,·erzekert de l\oordwatering ,·an \'ellme ook nog de
ont.watering ,·an de buiten haar grenzen hogel' gelegen gronden ,·an \·eurne-Ambacht.
waarbij zea andere gemeenten betrokken zijn..Aldus, .oorûet de Noordwatering in de
waterlozing "an ;~4.000 hektaren, waan'lUl 2S.500 ha IHUl o,-el·tollige water langs Nieuw
poort in zoo uitstol"ien en 5.500 ha langs Dllinkerke. Het slot.ennet, onder haar beheer
geplaatst, omvat moor dan 600 km waterlopen.

.) De Zuidwotcriny van Vtm'ne, J)eze watering bestrijkt een oppervlakte van
1,055 ha en stl'ekt zich uit over het grondgebied VRn de gemeenten Hocsbrugge, Haringe,
Proven, Krombeke, Shwele. Be"eren, West\·letel'en, Oostvletel'en en Reninge, De af
watering vindt plaats in de TJzer door middel \"all een dertigtal sloten, waaronder de
yoomaamste zijn: de PoperingevRllrt, de Aal'ingbeek. de Kelmnelbook en de Boczinge
gracht. Normaal peil: Z + 3 mOS.

3. - De Watering tylJt Jt,'oordllClwJ.e. Oew strekt zich uit o'·er een oppervlakte \"all

512 ha. De afwatering geschiedt in de Ijzer. via de Kemmelbeek. de Hiole en de Manrtjes·
'·aart. Kormaal peil: Z + 3 lil OS.

4. - De Watering t"(m Merkem stort haar o,·eltollige water in de LJ7.er uit en bestrijkt
fiS6 ha. Normaal peil : Z + :l mOS.

ij. - De Wateringt't'm lVoumell, - Haar ollUIChrijving beslaat. 1.150 ha en Mtrekt zich
uit over het grondgebied der gemeenten WOUlnen, ilIerkem en Esen. De afwatering "indt

!llant8 in de IJzer, deels door IolJluien bij laag wnter. deel!! door bemaling. Kormlt8l peil :
Z+3mOS.

_ 6. _- De Be/hoos/eTSt. Broeken bestrijken 751 ha \'8n het grondgebied der gemeenten
F~n, Werken, Zarren, Diksmuide en \ladalo. Het water wordt afgenlCrd in de TJzer dOOI"
Illlddel yan de Handzame'·anrt. dc Zarrenvaart en het Sparkenvaardeke.

. 7. - De lValerin~ l..'tm Vlad.91o-Ambacht met. con 0pPclTlnkte van 0.325 ha, strekt zicll
UIt over het grondgebied der gemeenten Yladslo, .Becrst. Kcielll, l.eke en Schore. Het wIlter
wordt.afgenx~rd langsheen dc Vlnclslovaart, ook "Zijdelillkvnart" geheten, in de Kreek
"!UI Nleuwendamme, alwaar het. langs het "Scheursa.s" in de achtel'haven wordt uitgestort.
~:Iet "Scheur-" of "Spdngsns" is een wCI·keJijke llitwn.tcr'ings,~ll1is van "ier schuiven voorzien
lCdel' 2 IJl JO bl'ccd; cIe d.rempel bevindt zieh op 7, + 4) III 275. Het poldcll:>eil wonlt aan
gehouden op Z + 2 III 22,

, '?e Vladslovaart s.t.nat in yerbinding met de J,reck van Nieuwendamme, doOI' een
aflCldlllgskanaal, dat Zich op 500 m bezuiden de Ketsbrug op yoormelde Kreek vertakt.
OP.de pla~ts waar deze afleiding en de Kreek samen"locien, be,-î.ndt zich een uitwaterings
~hlJS "Sh:IS van Nieuwen~ammc" geheten, die de lozing regelt van het oycrtollige wa.ter
\lUl dc Grote Westwntcrmg en nUl de Watering "an Vladslo-Ambaeht. De...e sluis met
een totale doon-loeibreedte "an 7 m 20 is '-all vier schuÎ\'en "oorzien.

?p ruim 100 m bezuiden voormelde Ketiibrug en onnuddellijk 0llwaarts de puinen '.an
het tijdens de oorlog 1914-'18 ,'ernield .,Lekesasje", be,'indt zich een inlaatsluis die het
ben~end~1 YaU de \1adslovaart met de Kreek verbindt. Deze sluis bestaande' uit drie
!reh~lI\-en, leder l.~l 50 bl'Ced, regelt bij droge perioden de watervoorzielung in de IJzer
c.n IJl de andere rJJkskan~len, alsook in de watel'lopen "tUl de NoordwateritIg van Veurne,
'an de Orote Westwatermg en de Watering van nadslo-Ambncht. Hiertoe tapt ze Lcie
of ScI,lCldewater af, d~t langs de Brugse"aaJ't wordt aange,·ocrd. Yoormelde sluis werd
opgeneht ter ver\'angmg nUl t.wee buisleidingen, die met dezelfde doeleinden waren aan.
gcbmcht onder de dijk "tUl do Brugs(n-aart, 2.S00 m beoosten hot Gravensas en (üe de
naam vl~n "Zwarte Buizen" dr'ocgen. Deze naam werd ecllulI' overgedragen op het ter
ver'vangmg gebouwd kunatwCI'k en bleef in de volksmond behouden.

, De cl·val'ing hecft echter geleerd, dat de IJzcI' niet langcr meel' via do Kreek Vllll
:'I1le~l\\'endamme met watel' uit de Brugse,·aart., kon bevoorraad worden, om reden dat het
gebH~:1 tUl:l$en de Brugse'·Mrt en de IJzer te laag gelegen is, dat. het aldus aangewend
\'ocdmgsw~te.. buiten (~C oc'·er~~ van de Kreek trad, en do nnugrenzende landerijen over
spoelde. \\ c~ bo,'ond ~lCh. t~ l'\ leU~'1)()()rt, tUS8Cn dC'".lc vaart en de IJzer, een ,'erbinding
best~ftJ1Cle lUt. twee. bUlsJcuimgen, leder met 25 cm bi.nnendiallleter, doch deze verbinding
bleek ~lr~ ontoereikend om de lJzel' te spijzen en op vanrpeiJ te houden, In 1954 werden
deze leullllgen dan ook doo' ce" ,u'cu . b . I 'di I 00 b' ..' ., \\e ms el ng met In mnendiameter yen'angen,

Deze lUeuwe yerbmdmg schenkt de .olgende yoordelen :
I. H.et '~aterpeiJ dat noodzakelijk is voor de scheep,'aart in de IJzer en de andere rijks

kal~alen lil \ eurne·A.Illbacht kan regelmatig worden bijgehouden. zonder dat het water
regmIe V~1l de Noordwatering van \'eurne erdoor beïn,'loed wordt. Vóór 1054 eehter moest
het ,·ocdmgswater .001' dC'l.e rijkskanalen doorheen het wateringgebied, \'ia de AfiozingH
"aart, aangevoerd worden.
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2. De waterdalingen op de IJzer die noodzakelijk zijn voor de droogmaking van de
wateringen op zijn rechteroever gelegen, kunnen zonder hinder voor de scheepvaart tot 0ll
con lager peil dan voorheen doorgevoerd worden. Op die wijze kan de ontwatering dezer
gebieden langs natuurlijke weg geschieden. Telkens als de scheepvaart op de IJzer dool'
een te gevoelige waterdaling zou bedreigd worden, kan het evenwicht onverwijld hersteld
wordell, dank zij het bijpassen van de watcrstand, door de aanvoel' van water uit de
Hrugsevaart.

8. - De Grote Westwatering. - Dit wateringgebied bestrijkt 11.350 ha, waarvan
5240 in de achterhaven vall Nieuwpoort lozen, langsheen het "Nieuwbedelf", de VladsJo
vaart en de Kreek van Nieuwendamme. Het 0\7el'ige gedeelte, met een uitgestrektheid van
(UlO ha, vindt zijn ontwatering in de haven vall Oostende langs de Caemel'lynckslllÎs aan
de "Contcrdam". Polderpeil: Z + 2 III 22.

De uitwateringssluis van het "Nieuwbedelf" is van drie sehui\'en voorzien. ieder
1111 50 breed. De drempel bevindt zich op Z - 0 III 13.

De lozing van het overtollige watOl', langs de Kreek ,"an Nieuwendamme, geschiedt
zoals voor Vladslo-Ambacht.

\I. - De Polder van lWe'ltwendamme, ook nog Sint-Joris})older geheten, loost in de
Kreek van Nieuwendamme. De oppervlakte bedraagt 320 ha. Polderpeil: Z +:2 m 22 (1).

10. - De Moeren. - Deze onla,ngs gestichte watering, gelegen tussen de Ringsloot en
de Franse grens, bewesten de stad Veurne, vindt aflozing in zee te Duinkerke. Om de droog
ma.king van dit gebied dat 1457 ha. bestrijkt te verkrijgen wordt tot bemahng 0\7ergcgaan
en het water wordt in de Ringsloot overgeslagen. Wegens de geringe hoogteligging van
de bodem, dient hiel' kunstmatig verval gegeven te worden, door het wat-er tot een doel
matige hoogte op te voeren. Aldus wordt het 1\foerenwater, vóór het in de Ringsloot
terecht komt, maximaal 0ll cota Z + 2 m 10 gebracht. Do bemalingswerktuigen worden
in bedrijf gesteld, als het binnenwater tot Z + 0 m 35 gerezen is.

Pompdebiet der l\'loeren : 112 mSjminuut (zal tot 140 mS opgevoerd worden). De
capaciteit Tall dit watervcl'Zct is met :~4 mSjminunt te \'erhogen (maximaal djzeldcbict
van de ,'enleckerde molen van de 1000 Gemeten).

De Nieuwpoortse Sluizen (fig. 52 en 53)

Oud Veltrnesas. - Vóór 1773 geschiedde de ontwatering van Veurne-Ambacht dool'
middel van de Oude 'Vestsluis. Daar deze sluis in staat van verval verkeerde besloot men,
naar het llian opgemaakt in 1771 (fig. 54) dicht bij de stad en buiten de vestingen een
nieuw uitwateringssluis op te richten op de plaats waar zich thans nog het Oude Ve1l1'nesas
bevindt.

ln 1773 kwam het werk klaar en trad de nieuwe sluis in werking.
Reeds in J818 bleek dit kunstwerk ongeschikt nog langer zijn bestemming te beant.

woorden en werd er een aanbesteding uit,geschreven \'001' het. bouwen van een nieuwe sluis,

(') Deze polder is goon publîekl'oohterlijke instelling.
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Fig. 52. - Panoramische voorstelling van de achterhaven van Nieuwpoort in 1914

LEGENDE:

1. Overlaat van het Nieuwbedelf (of Overlaat van de Grote Westwatering).
2. Gravensas (of Sas van de Brugsevaart ook Plassendalevaart geheten).
3. Springsas (of (c Scheursas » of Sas van de Oude LJzer of Sas van de Kreek van Nieuwendamme of Sas van Vladslo-Ambacht).
4. Iepersas.
5. Overlaat van Veurne-Ambacht (ook Overlaat van de Noordvaart).
6. Veurnesas.



.Fig.53. Plan van de Kieuwpoort8(' slui7.en in 1914

LEGE~""DE

\

I. Oud "eunll'lllU< (of ,.KIlt!ei<llS·' of ..SplllllliOO
Silli/l·').

2. ,.Coupo.Gorgc··.
:1. Oudo VeUme\'fllUL (of ,.Arko\'llort.·').
4. Grondduiker onder '·eurne\'lwrt.
."'i. Dijk langs Koolhof\·llart.
6. Sas '"lUl de Qo8t.'"ll8rt. (of ilfI>I "an Dieren·

donek).
•. Stuwdam ,'lln de Koolhofnlarl.
8. Slijk"olll"i.
D. 8tllwdflm \'Oll do Grol,O Bo\'erdijkvtlllrt,.

10. Aflozingsvaart ,"aTl "ellrno·Ambacht (ook
NoordvlUlrt).

11. O\'E!rlaat "an '"eurne·Amba.cht (ook Ovt:lr
laat '-an de X"oordnlllrt).

12.
13.
14..
15.

16.

li.
IS.

W.
20.
21.
22.

'-oeding8!lloot HIIl '-clInJe-Ambadll.
Orondduikel·.
lepcl'Sas.
Sprillg&UI (of ,.SchClINaB·' of Sas \.'1Il do
Oude IJzer of Sas \'lUl de Krook \-all ~ïeu,

wendalllffie of 8aa \'8n \1adiJlo·Ambacht).
Gra\'(lJl888 (of Sas \'8n de B"~"aart ook
Pla.~mdtlle\'tw.ngen.).
Palingbmg.
O\'erlaat V/ln het Nicuwbedclf (of O\"()rlllflt
van do Grot(l West.watoring).
Veurnesaa.
Sluis vsn Kieuwendanmle.
LekClWlje (in 1914--18 \·enlield).
De Zwarte Buizen.
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die op i october 1820 ,"oltooid en iu dienst gesteld werd. Het; is deze laatste sluis (He aan
gewend werd bij de inundaties in october )f)l4 (fi(J. 55).

I'curnes(/s. - Dicht. bij de oude leperpoort wCI'd in 181() het Vcmncsas gebouwe!.
Het. was als schutsluis ingericht en IUld OCH doorvloeibl"ecdte van 7 Hl 80.

Naai' aanleiding van de vel'bewl'ingswcrken \'an het ]'cgitnc in de IJzel' wcrd het in
1l1llar'L 1880 gcsloopt, na. de \'oltooiing Viln. het nieuw VeurllCStls.

Op de afbeelding 5(j vinden we het nitcl,&t l"echts tcnlg.
De nieuwe Veurncsluis werd JO october 1877 voor do scheepvaart opengesteld. Tijdens

de oorlog I!JIl-' IS wel'(l ze ten gronde \'cnlield, )fet de we<lcropboll\\' werd op 1ï juli 1921
een aanyang gemaakt.

Ot'Ulflat 1.'01t 1'(lIrne·Amoochr. - De eerste st('(lnlcgging \-ond plaats de fle augustus
1875 (fi(J, 57).

Tijdens de ccrste wereldoorlog wcrd dit kunstwcrk grotendeels ,'orniold. Do weder
opbouw werd in maart Ifl21 voltooid (fig. 58). In augustus 19-10 werd deze uitwaterings
sluis andermaal door de ool'1og \-ernicld en in 194:! hel'llieuwd.

IqJersas. - Voor dc "el'betcringswerken aan het regime nl.ll de IJzel' be"ond dit sas
zich tussen de Veumesluis cn de sluis o"el' de Kmck van Nicll\\"cndamme, Op fig. ri6 staat
het schetsmatig in het midden afgebeeld.

Tijdens de eerste wereldoorlog vernield. werd het in october 1!l:!1 terug in gebruik
genomen.

81)rin(J- ol Scltellr8tls. - \"001' de \'crbeteringswerken aan het regime "IlIl de I,her was
de7.Q sluis als oyerlaat met twee kokers ingericht. Schetsmatig staat het op fig. 55 uiterst
links aFgebeeld. Oe I e juni 1862 werd er tot de aanbesteding \"all de nieuwe o-ç-erlaat.
overgegaan. Gedeelte.lijk vemield. in Ifll-l-ï8. was het. in december Ifl21 opnieuw yoor
uitwateringsdooieinden klaar,

Grm:en8tls. - \'661' de \'el'beteringswerken aan het; regime '"an de IJzcr vertakte zich
de HI'ugae- of PlaSbCndale"aalt op de nehterhM-cn "all ~ieuwpoort, tel' hoogte ,'an het
"Hool'll werk".

Aan haar uitmonding aldaar, bevond zich een schut.sluis.
Het graveru;ns word in 18iS in het kader \'all het Niellwp(x>rtse sluizen·complcx onder-

gebn\cllt .
Tn 1914-'18 wel'd JlCt \'cmield en in mei 19:!:! voor de scheep-ç-aart opengesteld.

Ol.vlflflt I..Yln I'ladslo-Ambacht, sinds L 9i Yieltwbedell geheten.
De 2ne augustu8 18H werd deze sluis aanbc,,-teed. Ge<leeltclijk yernield in lflL4-1918.

werd ze in april 1921 in gebruik gcnomcn.

Sas t'ml.. Nieutce'lldllJllme. - Omgebouwd In L78--1-, werd het in 1897 voor dc uitwatering
vnn Vladslo-AmbacJlt bmikbaar gemankt,

'l'ijdellil de eerste wel'eldoorlog, nagenoeg totMI vernield, wCI'cl het in Ifl20 hersteld
en bedt'Ïjfsklaal' gemnnkt (fig. 59).

De sluizen van de IIchtel'ha.\'ell van Nicu\\'I>OOI·t zijn ingericht. dooL" voor de scheep-
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vaart. deels n)(lr dl' ont.walering van dc achterliggende poldel'gronden. Oe twee nldutu'
aangetroffen f;luistypcn zijn de schutsluis en de uitwateringf;- of suatiesluif;.

Sclltltsluizcn worden gebouwd voor de sclleepVaal"t, maar kunnen e,-cneellS voor
lozing aangewend worden, ten\ijl uitwateringssluizen uitsluitend dienen om het overtollige
water van de Jloldergrollden in zee uit te storten.

Het \'curnesas, het Iepenlas en het Cravcnsus zijn ingericllt uls scheeJls\'um·t.verbin
ding onderscheidenlijk tU88Cll het l"ijkskunaal VUil NicU\l1lOOl't ovcr VClll"l\C nuur Duin
kerke, de IJzer en dl' Bl"Ugscvaart onderling en tussen dC'.lc kanalen en de achterhaven.
,Het \~ellmesas en liet Jepersas zijn daarenoo'-en nog tot uitwateringssluizen uitgebouwd.

J)e overige sluizen zijn alle van het .,open uitwateringsshljs"-type; ze zijn de overlaat
\'lI11 \'eurne-Ambacht, de overlaat. \-an de Kl'ook van Niel\wendamme (Oude IJzer) ook
nog .,Spring·' of ,.Scheursas" geheten en de overlaat van het Nicuwbedclr.

Wat indeling en ,-orm betreft, zijn oo'-ellvermelde schlltsllli:1.C1l identiek van con
"trIletje.

Zo in buiten- uls in binneosllliH.hoofd komen twee slelJen puntdeuren voor. Leder slcl
bcstaat, uit eb- en vloeddelll'cn, de cerste met de plint 1l(J(L1' de kanaal zij do, de tweede met
de punt naar dc zeezijde gericht. In deze sluisdeuren zijn sclllli\'en (verlaten) gebouwc!.
die dienen om de schutkolk te vullen en te ledigen. Oe schutkolk vroeger veelal "sas"
geheten, is de ruimte tussen de puntdeuren van het blljten- en deze van het bimlensluÎs
hoofd. "'anllccr sluisbewegingen verricht worden n:et m-erstromingsdoeleinden geschiedt
dit als volgt: Wannccr het peil langs de zeezijde lager is dan dit vun het kanllfll, wordt
het peil in de schutkolk gelijk gemaakt Illet dit Vall de hU"engenl, door het openen dCI'
schuh'en die in de sluisdeurcn zijn aangebracht. Bij gelijke walerstand worden de twee
\'Ioeddellrcn ell de ebdeur langs de zeezijde geopend, alléé.n de ebdeur langs de kanaalzijde
blijft gesloten om het niveau-verschil te keren . .De twee ylocddeuren worden ,-olledig in hun
kassen gedrukt en ste,-ig bevestigd, ten einde deze te belet,ten dat ze zich Il,llliten onder dc
werking '-8..11 de ,·Ioedstroom.

Bij wassend getij, zodra hct zeepeil dit van het kaJlaaI bereikt heeft, worden de
ebdeuren langs dc kanaalzijde geopend en vloeit het zeewatcl" het kanaalpand binnen.
Het ill, yoorafgaandclijk geboden \'ool'l11clde ebdemen nlll hun heugelstangen \Tij te makcn
en ervoor te zorgen een zekcre speling te laten tussen dc deuren ell de reehi.<;tand, om bij
ebstroom het s.luiten er\'8n te bevorderen.."'Idus, vcrkrijgt men de automatische regeling
\-an de o,-eratraming. \'\'annccr nu het beoogd inundatiepeil bereikt is, worden de ebdeuren
in gesloten tOCl<tand bC"ef':tigd ell treden de vrijgemaakte ,-Ioeddemcn opnieuw În werking,
daal' deze dOOI" het instromend en Jlet uitstromend ,-loedwlI.ter, bellr'telings in en uit hUll

kasscn geduwd worden.
Oe Illccst voorkomende ,-orlll ,'all de uitwateringssluizen is deze samengesteld uit

,-crschiJIcl1de gemetselde kokers nUl het opcn t)1le, wat het voordeel schenkt dat bij
gcbelillijk pal tieel defect, de uitwatcl'ing niet gcheel dient opgehe,'en. De nMuiling wordt
\'crkrcgcn door CCH dubbel "tel houten fichuiven, WllarVllll dc hreedte \'IHioort tlll:ll<ell
:! m 00 en :! lil 50.

Dit sluizcnt.Y1Kl bicdt het voordeel, dat het \"001' inundatiedoeleinden ccllvoucLigel"
cu gcschikter is dun puntdeuren, want bij betrekkelijk groot nivcau-vcrsehil binnen en
buiten, kUllllell de ScllUivcll loch geopcnd cn geslolen worden.
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OVERSTROMING VAN HET IJZERGEBIED TIJDENS DE EERSTE

WERELDOORLOG (October 1914-Septcmber 1918)

O,-er dit on.twell) is heel wat literatuur \·ersehenen. Oe overstroming "an het IJzel'
gebied heeft aanleiding gegeyen tot een zonderlijke l1lalUer van geschiedscllrijving,
waarbij de waarheid het ,-aak nog al erg te \'erdurcn had. I)e eritiek dienaangaande 0ll de
legerleiding \'an 1914 uitgeoefend is niet immel' zachtaardig geweest en wellicht roept het
begrip "overstroming" in zekel'e milititire middens herinnel'ingen wakker die niet bijzonder
prettig zijn.

Laten wc bekennen. dat onze legero\'crheid in HlI.J. ,-an o\'el1ltroming bitter weilug
afwist.

Had ze cr wel werkeUjk ooit aan gedacht onze Inge poldcl'grondcn in een \~erdcdigings

fl..vsteem te betrekken?
De Legel'bode vun :! 1l0\'cmbel' IIJ In laat zich hieromtrent in \'olgende bewoordingen

uit: ,.Niemand in het Belgisch Legei', niemand in elug land ter wereld zonder twijfel.
_,had de mogelijkheid "001' ons yoof7.ien eens de stelling van de IJzer te moeten "erdedigen
..tegen een vijand. komende uit het oosten".

De Duitsers hadden de Belgische Legerstaf nochtans ruim t wee maand bedenking
gegeven, om el' achter te komen dat J)uitsland beoosten Nietlwpoort ligt, dat de vijande
lijke optocht 7.ich naar het westen toe ontwikkelde en dat eerstdaags Vlaanderens uiterste
westhoek zou bereikt worden.

En de o\-erstromingsmaatregelen door onze zuiderburen, reeds sedert augustus 1914,
in de omge"ing "an DlIi.llkel·ke getroffen, was dat geen afdoende ';ngen"ijzing~ Of was de
Belgische Leger'Sta.f hierO\'el' e"eneons onwetend?

HiCl'bonl!l konden we reeds vaststellen. dat bij de ontmanteling van de vesting van
Nïeuwpoort in 1853. het Belgisch legeroommllndo de sinds eeuwen geY(w~rde ta.ctiek der
kunstmatige o,-erstromingen had prijsgege,-en. Het was de geringste '-an zijn bekonune
ringen middelen te beramen en mogelijkJwden te ,-oof7.ien om met behulp van overstra·
ruingen 's Lands veiligheid te verJ;ekel'en, De elkaar opvolgend.o legerbcsturen verwaar
loosden het zich met de desbetreffende hoogst gewichtige aangelegenheden in te laten.
Zestig jaar later, moest dit venuim tot bittere teleurstellingen leiden.

Wanneer de oorlog on!; dan in 1914 ,'orraste, kon luemand voorzien dat het krijgs
geweld zich tot de \'(~rstafgelegen uithoeken "an het land zou uitbreiden, verre van te
denken dat het gebied der Noordwatering van Vetmle ertoe voorbestemd WIlS om het
toneel te worden der ondernemingen. die de zege\,jel'ende vijandelijke opmars br'utaal
zouden stuiten.

Xiemand kon ook Illaar in de ,-erste "erte \'ermoeden, dat die zelfde watering geroepen
WIlS om haar hulp te "erlenen in de verdediging van het laatste stukje grond van ons natio·
naaI territorium,

Tn een roes \'an successen en krijgsgcluk waande de vijand in zijn opmal'S op Kalefi
ceH gemakkelijke dool'tocht te vinden doorheen onze polderstreken. Zeker voorzag hij de
mogelijkheid ltiet, dat deze gebieden in uitgebreide moerassen konden omgetoverd worden.
door het shli7.e1lJ'J1:te1 en door de aanvoer van zeewater in de ta1l07.e filoten die zieh over de
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Fig. 66, - Port rct K. Cogge

streek in een onontwal'baar netwerk ontplooien, Wellicht kende hij evenmin de cI'\'adng
en do mocd \'all CCli man, die nadat hij gedurende 30 janr al1e8 \'001' de belangen del'
Noordwatering had veil gehad, niet aarzelde dc reddende en heilaanbrcngende o"('rstro
ming te ,-erwmenlijken (fig. 66).

Het WIlS inderdaad Karel COGG 1':. toe7.ichter bij de Noordwatel'ing \'an VC11rne, dio aan

de mjHtail'O o'-el'hcid de technische bijzonderheden verstrekte in vcrband met de ,-erwezen,
lijking van het ó,'erstromingsplan {'n die ter plaat8c dl' modaliteiten \'l\stlcgde dic mell
moest "oigeIl.

Gedurende zijn jalocnlange loopbaan had Karel COGOt; de \'(:reistc kellnis opgedaall.
die hem op het cl'itischo ogenblik zon toelaten ollze t We<' \'ijandcn tegen elkander op Ie
jagen : het wa.ter en de Duitsers.

Het meehterschap nm de vijand bleek overweldigend en het ,-crvallcn bolwerk '-an de
7,CS YCI'minkte en uitgeputte lklgische legerafdelingen, daJ de Duitse opmars wilde si.uiten.
dreigde inccil te storten,

De l!le october 1914 werd hel brnggenhoofd \"an ~ieuwpoort door de Duitscrs heftig
aangevallen. De ,-olgende dag moesten de atcllingen \-an Lombartzijde prijsgcge\'cn
worden: de Belgiache yerdediging trok zich terug op het bruggenhoofd van de Palingbrng.

Op :W octobel' gaf gencraal Dossr~ bc\'el de poldcl' ,-an Nieuwem!lunme ondel' watel'
te zetten. Hiertoe werd van de Oude LJzel'8rm gebruik geml\akt en werd het .,Springsas··
geopend, terwijl de grondduiker onder de LJzer werd dichtgemaakt, ten einde de ,-e("(le
digingszollc, op de linkcroe,-er van dc .IJzer ingericht, tegcn overstroming te behoeden.

Achippel' GEf:lUF.:HT uit ~icl1wpoort bood hierbij I'Jpontaan zijn diensten aan eu dank
zij zijn moedige tussenkomst werden În de axond \'an 21 oetober de yerlaten geopend. Op
22 oetober bedekte het zeewater het gebied dat moest geïnundeerd worden (fig. (iï).

Gedurende vijf dagen. \"8n :?I tot 25 oetobcr, woedde er een hevige strijd,

Te ,.Tel'\'ate" kwamen de Duitsel's aan de .IJzer: ze bereikten al spoedig de lijn Sint
Joris-Stui\'ckenskcrke: knellend Olll\"ademden ze het bruggenhoofd ,-an Dik&llluide en
dwongen de gealli('('("(le "erdediging zich op de apoorhMn Xieuwpoort-Diksmuide t<'rug te
trekken.

Ten ge\'oJge \'!l11 een mededeling \'an de Heel' ~mCl'ic Ft'\'s. toenmalig lid van de Regie
der Noordwatering ,-an Ven]'ne. O\'er de o,-erstl·omingslllogelijkht..'dcn in "eurne-A.mbacht.
besloot het hoofdkwartier \~an het Belgisch legei', op dit tragisch ogenblik. tot de O"crstro
ming ,-an het .I.Jzergebied, tusscn ::\'ïeu\\1>oort en Dikfilnuide, o,-el' Ie gaan. Dit geschiedde
in de \'olgende omstandighedel1

Tn october J!)I-1 \\"88 staf,kolonel WIEl.t;)I,L'\"S (I), chef \'1\11 hel hoofdkwal1ier. te gast
bij de Heer F't:ys. ondel'7.ocksrcchter te \'eurne (fig. 6 ).

De druk door het Duitse loger, tussen Niellwpool·t en J)iksmuide uitgeoefend. liet hel
ergste \'reZell en alle hoop om de \rij!\l1delijke doorbrank met de wapenen allééll te stuiten,
bleek illusoir. Toen is hct dat de HOCI' 'FEYS meende zijn gast op de hoogte te moeten bren
gt'n ,-an een ontdekking, die hij gedaan had in het archief zijner familie en wel ,'all een

(') 1)0 VCl'IIlCldo grl\dèll zijn d.'zo WIU.U'V!Ul dc officicl't:'l1 dl'ager wUJ'Cn op 11....1 ()~"'rlblik "tUl fJe l\("jiC',
\"111 ciC' ll.l\Il,l(C'llllllJdo ~bcllrl(,'nis of \'(111 do publicatie v,lIl hun werk(C'n).
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, ct' I co_ l "Ie Admin.istra.tic vltn deuittreksel uit de ., Registers "lUl de \ NOl' emngcn (Cl' u.;n I'"
Afdeling del' Leie", in datum :W Oel'minal, jaar vr. te Bl'ug~~. . .

Deze oorkonde toonde het ge,-olg aan. dat door de adJllllllstratle aan een door de OOI

log geteisterde landbouwer was "erleend bij di~ns ~all\:aag t?t terugga.ye ,-an pacht-
80lllmen : deze aam-raag werd ingediend de 28 \ entose. Jaar [\ . .

Van dit document in Franse versie, laten \\'e hieronder de yel·tahng volgen:
.. De Centrale Administratie van de Afdeling del' [.cie. .
Ce:rjen het verzoekschrift. van 28 '-cntóse, jaar 1\', bij hetwelk Hendnk DE)IOLI)F,R,

.,Iandbouwer te '8 HeerwiJIemskapelle. huurder yan een aldaar gelegel~ ~ationale hoo\'e.

..herkomstig uit de a.1xlij \'an Sint-Kiklaaa te "curne, ,'erklaart dat op I I:' gCI~eten grond.

..onder bouw- cn weiland. waaruit zijn huurceel bestaat, ~nkel n.gemeten llI~t met, z~·
.. wa.ter bedekt werden. ten gevolge VIUI de overstroming dm tot Nleuwpoorts ,crdechgmg

I ct .,' ,Int hij' biJ'gevolg nn""lwaak maakt op de onthelfing del' pachtsom"wen a!lngewcn
..voor zo"èr het de overstroomde percelcn geldt. .. '

..Gezien het dool' notaris ('AR'I'O~ geoollationneerd en behoorlijk geboekt afsehnft

.. van de O\-ereenkomst op 21 september 1794 gesloten tUMen verzoeker en BLO;\IMF., alsdan

..prior der abdij van Sint-Niklaas.
,.Gezien het getuigschrift, behoorlijk bekrachtigd en afgelevcl'd op 4 PrimaiT', jaar IV

..doot' de stedelijko officieren van de gemeenten Sint-Niklans, Beoostel'poort en 's Ht'Ol'

..willemskapelJe. waaruit blijkt dat op de 172 gemeten. dOOI' verzoeker in huur gehouden,

..enkel 140 overstroomd werden .
..De Commissaris ,-an het Uitvoerend Directoire gehoord, be"oolt da.t. aan verzoeker

,.teruggave zal gedaan worden voor de jaren 1794 en 1795, enkel tot een be<!J'ag van
.. 140 gemet.on, WIHu'over eveneens de ovcrstroming werd vastgesteld en dat tel' benecl'·
..stiging van de lIlspectic de LA SALLE. op de kas 'Tan de ontvanger del' Domeinen te
.'-Diksmuidc mandaat zal afgeleverd worden. in geldigverklaring van gemelde pacht. ter
..waarde ,-an 3.085,70 fr ..

..Beveelt bO\'endien dat DEMOLI)ER zich onmiddellijk zal kwijten \'an de schuld die
.. hij ~oor deze pacht te vOl'effenen hooft.

..Gedaan te Brugge tel' vergadering van 2fi Oel'lninal. jaar VI in 1\A1Iwezigheid nUl
..citoyen IIE~XF.SSY."

Cezien dit stuk het onomstootbaar bewijs be\'atte, dat men in 1793 en I iO" tot mili
taire inundaties overgegaan was, gaf staf-kolonel WIELEMA"!\"S zich rekcm,chap \'an de
mogelijkheden 811dennaal tot dergelijke maatregelen zijn toevlucht te nemen, en ging hij
in op de suggestie dool' de Hoor Ft:ys gednnn, Dit inlindaticvoorfOtel werd door het opper
be,'el van het leger aanvaard.

Doch al dadelijk rees bij het Belgisch hoofdkwartier de 0I1rlHltbarende \'raag op :
Waar het gespecialiseerd personeel ge\'ol1{len?

Ten overstaan ,-all de onnijwillige afwezigheid \'an de ingenieur en van de eonduc
teul' van het beheer \'Ill1 Brllggen en Wegen te Nieuwpoort en wegens het feit dat de leger
diensten niets afwisten van de hydl'Ographische toestand van de streek, weet het hoofd
kwartier niet al te best wat aan te 'Tangen en ''TeC8t het kostbare tijd te verliezen. En hier
komt de Heer FEYS opnieuw tussen: hij stelt aan staf-kolonel WIELEll..AXS voor oen beroep
te doen op de medewerking \"Ril de t.oezichter bij de Noordwatering, Karel CooGE.

De 25e october te 11 u 30 '8 morgens werd Karel COOOt: ontboden op het hoofdkw81'
tiel'. alsdan op het stadhuis van Veul'lle ge\'estigd.

Hier ontlenen we de opeell\'olgenele feiten aan het ,-erslag dool' Coca.;. na zijn tussen
komst. opgemaakt

..~len leidde mij - zo spreekt Karel GooO}; - tot bij den genie-kommandant XUYTEX.

.. Hij \'roeg me of het enigszins mogelijk was de streek. tus.~n Niellwpoort en Diksmuido,
"dOOI' middel vall het kanaal V1Ul Sint-WillOksbel'gen onder water te zetten, via do
,.KroJllmegrneht cn de Stoongracht. Ik. liet echter de onmogelijkheid doorschemeren dit
..plan ten uitvoer te brengen, daar bij dergelijke ,'erriehting, yoorafgaandelijk gans het
..\'eunle-Ambaeht zou oyerstroomd worden. Ik deed eveneens opmerken dat ele overlaat
.. \-an Veurne-Ambaeht te Niell\\1lQOrt grotelijks zon kunnen bijdragen tot de overstroming
.. van bewust gebied.

,.Wanneer ik hem de te \'clTiehton handelingen op de kaart dCI' Watering aantoonde,
..zegde hij dnt de Duit-se posten te nabij waren om van djt kunstwerk gebruik te maken .
..Daar hij er 0Jl aandrong mijn pcrsoonlijke opvatting tot het \'erwczenlijken \-IUl het
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..beoogde doel te kennen. prees ik het gebruik aan van het Oud Veurne&aS, na voorafgaande

..afdamming van de sloten, die in de Oude Veurnev6art uitmonden en lUl het dichtstoppen

..wm de duikers ondel' de spoorwegbaan Nieuwpoort.Diksmllide en verder mits indijking

.-,"an de westelijke oever van de Koolhofvaart tussen de grondduiker onder het kanaal
"naaI' Veurnc en de st.uwdam ovcr de Koolhof\'aart.

.. I-tiel'Op volgde een beraadslaging van anderhalf HUI' en rond twoo UIlI' namiddag
.,kwam ik terug op het stadhuis: ik werd er door kommandant NUYTEN Mn kolonel
..WfEL};~u...."XS \'oorgesteld.

"WamlOOI' ik mijn zienswijzo, nopens de te yerriehten werkzaamheden. aan de kolonel
"had uiteengezet ging hij hiermede akkoord. Kommandant KUYTEX \""!'()('g me indien ik
"bereid was mij ter plaatso te begoven om diL plan uit te \'OOl'en. Ik willigde in.

"Omstreeks 4 uur namiddag Lrokken we naar 'Vulpen, in gezelschap \'an kommandant
.,JA.1l0'M'E en van een door mij onbekende genie-kapitein; we ontmoetten cr een gene"
.,raal (I), wien ik opnieuw het schema eXIXl6OOroe yan de middelen tot uitl-ocring \'an het
..o\'erstromingsplan. Van Wulpen ging het tot de spoorwegbrug te Nïeuwpoorl en yel'\'ol"
..gens tot de nabijgelegen stuwdam o\'er de Koolhof\·am1.

"Ik verstrekte er alle nodige inlichtingen nopens de hoogte van de dijk, die alm de
.,oever van de Koolhof\'aart diende opgeworpen, alsmede betreffende do hoogt() op dClI'elke
..de stuwdam moest gebracht worden.

..Daar de beschieting te he\Tig was om ons in de buurt van de Coupe-Gorge te wagen.
..stelden wij dit bezoek uit tot '8 anderendaags.

,,1)e 26e october, rond 6 u. 's morgens, deed ik in gezelschap van \'oormelde officieren,
"Kaaskerke aan om cr de duiker O\'er de Bertegatvaart af te sluiten, alsmede de verschil
.. Iendo kleine waterleidingen gelegen onder de spoorwegbaan naar Nieuwpoort.

"Daarna bereikten we het Reygersvliet ur 2, bezuiden Pcrdjze en vervolgens de duiker
..ovcr de Grote .Beycrdijhaarl. De vijandelijke beschieting nam echter zo he\'ig toe, dat,
..om de duiker o,,"er de \7enepc\'aart nabij de spoorweghalte \'au Booits.hoeke te bereiken
..wij ons gedwongen zagen rechtsomkeer te maken om langsheen Sehcewege, Rousdamme,
"A\'eko.pelle en het Withuis, \'oomoomde halte te kunnen aandoen. Dan trokken we naar
"het Bamskapellcleed, om er de doortocht van het water onder de spo()rwegbaan, alsmede
.,de opwaarts gelegen duikeltjes dicht te maken. La·ngs WuJpen, alwaar we de generaal
.,ontmoctten, kwamen we naar Veurne terug. Het was 11,30 u v6órmiddag. Hond 20,30 n
.,bcga\'cn we ons samen lllet kapitein Tuvs naar "Kietn\1>oort om cr de nodige onderrich"
"tingen te geven, betreffende de versperring van de grachten aan de Coupe-Corge en in de
"nabijheid van het Oud Veurncsas gelegen en tot de overstromingsmano.m\"I"es o"er te
"gaan.

"Wegens de vool'tdurende beschietingen konden wo onmogelijk de sluis benadCl'C1l
"en werden we ertoe genoopt oponthoud tot 2 uur 's morgens te maken.l~en half uur
,.later werd de sluis bereikt.

.,We deden de sluitmiddelen springen, doch, daar we niet O\'er het nodig materieel
"bcscltikten om de 8fL8deuren in hun kassen te bevestigen, werden dezelfde door het
"instromend vloedwatel' met geweld uit hun sponningen gedrukt. Het was :),45 II '8 morgens.

(I) Generaal DossC".

.,~o moest~n we terug naar Vellme trekken om 's anderendaags ons werk te her\Tatwn.
., fe 16 u gmgen we naar Nieuwpoort samen met kapitein ",--,·s II'sn 100 II I . .I.11~. 1 rwe angs-

.. leen let .kwartler l""~n de generaal te Wulpen \"oorbijtrokken werd ons gezelschap door

..twee gellle onder"hlltenanten yersterkt.
"Onderweg bleven wc op de b""" "" N" ~ Z, <... "n 1C1IWPOO, u·aan· "ce IllUlr Niellll'poort-stad

.,tot I 11 S morgens talmen .

w .,V~n de no<l:ge gereedschappen voorl.ien, trokken we te voet Ilaar het Oud \"eurnesas.
., aar "e rond:. u aankwamen. Na een doorgehouden inspanning \Tall drie kwartier
..kond~~ we de deu':ll be~~.rsell en werden de ebdeuren \'90n IHrn stangen l)(wrijd, zo<la~
..dC'"l.e, :I('h, automatisch, bIJ leder wassend tij, konden openen en bij iedere ebbe sluiten.

" Iot b~ 15 ti toc:~en we ter plaatse om ons nopens do goede werking van de fJluisdelll'Cn
.,~e ver~ewlSSCll : bl~ het \\:asscncl getij zagen we de ebdeuren zieh spontaan openen en
.. aar \~~ dan ook onze arbeid als voldongen mochten beschouwen. kwamen we naa.c Veurnc
..terug.

AJdU8, gulpte op 28 october rond 6,15 II 's morgens het zeewater in do Oude Veurnc
vaart, dood het de binnengrachten zwellen en vloeide het. over de lage gromlen van
Hllmskal)CUe. Do o\'ersL"oming \'orderde langza1.l.m.

Intussen \:e,,? het ge\'echt een I'azende kamp en de toesLa.nd hopeloos. Het bnJfl en .
hoofd van de I ahngbrug en de hydraulisc.he werken werden prijsgegeven. gg

In d~ \'l'Oege ochtendstond \'an 29 october werd de algemene aanval ingezet.
Het komt tot een eerste treffen tussen het station \ran Per\"ijze en de halte van Booits"

h~ke, 1l.1\\~aar ~Ie eerste legerafdeling de schok doorsta.a.t; in de v66rmiddaO" werd door het
v~el'd~ Jlll1eregnncnt .cen heftige Duitse aanval afgeslagen; enkele 1lI'en "lateI' bl'ak cen
'~leu~, e aall\r~l los, ditlll~1 echter gepaard met een doordrijving op onze uit.erst rechtse
s~.cUUlgen. Hl~r. ~\'ond ZICh het 151 e Franse infanteristen, door een deel van de 2e Bel-
gische Icgerdl\'lsle gerugsteund. Andermaal werd. na. \-erwoede ge\'echten de ' I
gebroken. ' aam a

[n de ,8.\·ond reikt .~e inunda.tie tot aan de baan St.-Joris-Ralllskapelle. Spijts do
aanbl'Cng \an t.wee getijen vermocht het 1lllnstromend water het niet een t.asthaal'
rcsul.tM,t op te JO\·el:e~. l~en samenloop van ongeill.kldge omstandigheden droeg el'toc bij
de lIltslag tot een 1ll1lltnlUIll te hel'leiden en wèl namelijk: bet gering ven"al t ,,,'''' b
en laa.gti· ( . . d u~n oog·

J. IllllU1l1Um yall oodstroom), de opstuwingen \'eroorzaakt door het beperkt
doorstro~nlUgsprofiel van de aanwezige duikers, het ontoereikend afvoon"ermoo"cn \'an de
~l1ddulkeronder de Veumc\'aart. e-

:\an de andere kant verscherpte de vijandelijke druk nog. Do schok die vool'bereid
werd zou hMd zjjn en bcslissend. ])e inspanningen, door OJlFl l'Oemrijk leger gelevel'd
ovcrsclu'Cden de perken Vllll alle menselijke wcersta.IHL '

Het hoger legerl.>e\-el zag alras de ontocreikelldJleid in van de watertoevocl' langs de
O.ude Vcu-:.ne\"aart en trof het besluit de o\'erlaat \'a.1l Venrne-Ambacht te bezigen om in
dm hachehJke toestand te voorLien.

Op ~f.l.o<.:tobcr, rond 19,30 u zullen enige mansc1mppen \'all de genie onder het geleide
V~\t1 kapltCln U1\I~: en van de oll\'el'Schl'Okken GEERAt~lt'I', erin slagen Ovcr de Velll'Jlcvaart
te komen, de overlllll,t van Velll'l1e-Amhacht te hereiken en de schui\'en op te lichten.

De I'cddende vloed stroomde doorheen de acht openingen met een totale door\'loei-



breedte van 16 nl. Honderdduizenden kubiek motel' watel" klotsten met geweld tegen de
schuinten van de AflozingsvUllJ't van Veurne-Ambacht en overrompelden de IJzervJakte.

In de avond van 2D october naderde het Duitse leger, onder BESLER, de spoordam
tot op :300 m, '13 Anderendaags ZOIi de beslissende slag geleverd en met een algemeen offen
sief, over het front Nieuwpoort-Rijsol, ingezet worden. Reeds vóór het aanbreken van dc
dag trekken de Duitse infanteristen ten aanval. Fmnsen en Belgen bieden een hardnekkige
weerstand. Bewesten Oud Stuivekenskcrke wordt de spoordam bereikt. Een krachtige
tegenaa.nval slaat de vijand terug, Op het front van het toe linie hadden de Duitsers zich
ncorgehnrkt in de reeds met zeewater overrompelde sloten. Plots doken ze op, maal'
onder hevige vUlll'werking genomcn. worden ze ertoe genoopt terug hun schuilplaatsen
te bezetten.

Te B.amska.pclle wordt het overstromingsgevaar reeds merkbaar en weldra knellend
en zonder genade. De vijand wordt el' terdege van bewust en grijpt in met verdubbelde
kracht; hij werpt zieh ÎJl huilconcert op het 5e en het, ne linie en bestookt deze regimenten
met macht van granaten.

In een razend krijgsgewoel hebben de Duitse machine-geweren de spoorbaan bel'eikt
en nemen ze de Belgische stellingen onder lengte-vuur. De vijandelijke bataljons over
schrijden onze verdedigingslijn en rukken op naar Ramskapelle. Voor hen opent zich een
horizont vol beloften: Veurne, Duinkerke, Kales, Groot 13l'itannië. De Duitse troepen
drÎJlgen door de geslagen bres, ijlen zegekretend huilend naar de dorpskerke en \-erspreiden
zich over de omliggende velden.

Reeds zien ze onze verdediging in de rug aangevallen, Nieuwpoort omsingeld, het
Belgisch leger in zijn t.erugtocht, afgesneden. op de vlucht gedreven en grotendeels gevan
gen genomen,

Kortstondige d.roombeelden ! Gelukkig maar hadden de Fransen Oll de Belgen het
dorp ingesloten. Van alle zijden stromen geallieerde hulptroepen ijlings toc : het Hie batal
jon Franse jagers, een bataljon van bet, 4e linie, een ander \'un het, 7e, Algel'inanse tirail
leurs en zouaven.

Een eerste stormloop loopt vast, In de namiddag wordt andermaal aangevallen.
Uit het noorden rukt het 6e linie op; uit het zuiden sneUen het 5e, het 7e en het 14e linie
toe; uit het westen de ZOURven, de tirailleurs en de jagers. Reeds te 4 II zijn een twintigtal
woningen, bewesten de dorpskom, na verwoede gevechten man tegen man, ingenomen.

Jlidden in de nacht wordt de dorpskern bereikt, In de morgen van 31 october wijken
de Duitsers verder achteruit; een wanhopige pOgÎJlg om zich aan de spoorbaan vast te
klampen mislukt en te D u neemt het I4e linie opnieuw bezit van deze stelling.

Het door de 5e Duitse legerafdeling veroverd gebied wordt totaal prijsgegeven.
De vijandelijke troepen trekken zich terug, tot aan de enkels in het water.

De andere Duitse Jegerdivisies ruimen e\'eneens het veld.
In 't geniep steeg het water. Onovel'winnelijk, onverbiddelijk breidde de vloed zich

uit tussen Nieuwpoort, St.-Joris en Ramskapelle en vorderde in de richting van Pervijze.
Geruisloos liep het water in de kanalen, trad buiten de oevers, bedekte gelijkelijk de

sloten, de wegen en de granaatputten. Van uit de verheven terreingedeelten, in eilandjes
omgeschapen, vluchtten de verraste Duitsers, tot aan de knieën in het nat,

Langs do in lichte ophoging gelegen wegen trokken do vijanden 7.ich in wnnOI'{!e tot
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o\'cr de IJzel' terug, tcrwijl ze hun doden. gekwetsten, materieel cu kl-ijgS\'oOlTaad pnJs,
gf\\"cn.

Zo werd bij de ruiming ,-an het Hemmelccd in 191 !), tegen de \'()oruitgescho\-cll post
..de 'ïoiettc" te Ram.skapeUe. een in de waterloop '-crdronken trein ammunitiewagens
met ,'oUe(ljg gespan bo,-engehaald.

In de Iwond yan 31 octobel' bezet.ten de Dnüscrs, op de linkcroC\-er "all de IJzer,
cnkeinog St.-Joris. de Grote Benlllle te Ramskapelle, de hoo,-clI "De Toren" en ..Vallde·
WOl/de" te K/l/lJ3kel'ke, alsook de dicht in de buurt gelegen petroleumtankg,

)liddclcrwijl bleven de Nieuwpool'lse sluizen de o\-erstroming beheerselI.
Xaargelrmg dc regelmaat mil de werking der schui\'cn breidde zich. IUUl gene zijde

\"all Oud Stui,-ckenskerke, de inundatie uit, zodat de nuitsers ertoe genoopt werden zich
bewesten Diksmuide o,-er de IJzer terug te trekken,

In de nacht ,-all I op 2 1I0,-ember bereikte deo,'erstroming haar tOppUIlt (7. + 3 In :!,1).
De heilaunbrengende vloed had de Duitsc opmars onherroepelijk "erbl'Oken en zou

I'ier jaren lillig Mn het IJzClfront een passieve stornwrijheid wl"I,ckel'en (fig. 69),

Tengevolge van de doorgevoerde o,-erstromingen werd hct ontwateringsstelsel van
\'euMle-Ambacht va.n zijn ,-oomaamste afvocrkanaal beroofd, namelijk ,-an de Aflozings
vaart. Het was dus noodzakelijk geworden, het overtollige water ,-an de niet o'-emtroomdc
gebiedcn ondcr het kanaal ,-an Nieuwpoort naar ,'curne door af te leidcn, langsheen de
oude VClln\e\'aart en dit water, ,-ia het Oud Veurnes8s, in zee af te \'OOI'Cn,

Hiertoe werd de stuwdam van de Kooihofvaart geopend en de dichtbij gelegen
spoorwegduiker over de Slijkvaart gedempt,

Uet afvoervenuogen vall de Oude Veurnevaart bleek echter onvoldoendc en gedurende
de winter- en regenperioden moest het kanaal ,'all Lo in ruime mate gebezigd wON:len,
om het oyertollige water door de sluis en de o,'criaat ,'8]\ bet \eUnl(~S8.s in zee 8f te voeren.
Deze af"oer gCl!ehiedde langs de uitwatering881uizell van de Grote .Be,'crdijkvaart te
Fintcle, '-8n dc Slopgatv8art en van de Steengracht, alsook door mechanisch wa.terrel"T.ct,
wanneer dc ontwatering langs natuurlijke weg onmogelijk was geworden, tcn ge\'olge ,-an
de opstuwing vtln het wu.ter uit dc TJ'zer in de Lovaart. Om hierin te voorzien werden aan
de uitmonding van deze waterlopcn machtige pompen aangebracht.

Wanncer ijl 19H> het Veurnesas door het vijandelijk gcsehut werd opgeblazen, kon bij
uitzonderlijk ZW8re regelwal de ovcrlaat vall \'euITIe·Ambacht aangewend worden, mits
de o\'er.,,-1:roming tijdelijk buiten dienst te stelJcn, en dc voorrang tc ge,-en aan de 8fn>er in
z(."(' "an het overtollige water "tlll het niet o'-crstroomd achterland.

\'an uit. de \'eurnc"llart weN:1 het water langsheen het sas \-an de OostVlltlrt afgcJeid,
doch een del'gelijke waterregcling eiste de sluiting van de stuwdam in de Gmtc J3ever(ljjk
vaart, wat mogelijk wcrd gemaakt door hct opwerpen van een hulpdijk langs de zuidelijkl'
UC"CI' ,-an de Slijkvaart, tussen de KooUlOfvaart en de Grote Bcverdijkvaart.

Zo was het mogelijk eeu doelmatig overstromingspcil te handhaven, zonder ,'al\ do
overlaat "all \'eurne-Ambacht gebruik te makcn.

De droogmaking en de watervoorziening van het niet overstroomd gebied "all '-eurne,
_\mbneht liet "cel te wenscn over. Ofschoon het beheer der Noordwa.tering, in nall\\
kontnkt met dl' militaire o,-el'hcid cn het. beStUUI' van Bl'llggen en Wegen. alles in het

werk Ill.elde om het benarde \, t ·1 '~I ti
onder de oorlogsjaren. IliuHn;l~ =1:l~::':jgen~~:I;:::~l~~igbrern~aklleop tc los.'>CIL werd el'

G~ d d . erel .
• uJ'Cn e e wmterseizocncn J,.-wam het tot uitzond j"k

de zomer heerste cen uiJ-pc",1 b k cr IJ hoge waterstanden en inge re - aan water.
Sedert december 1914 stonden vele gebieden onder \\' . Oe' .,

van alle waterafvocr verstoken Ik t I atel. ".BllltelUuoercn bleyen
door de Pril. . zu s cngcvo ge van de afdamm.ing van de Ringsloot
doeleinden ::;e::, ;~~J~;:~,doellt1de omgeving \'an Duinkerke het water VOOI' verdedigings

4

deels~~:~ i;: ~91.5 we~en dde hierujt v~rtspruitendewaterbezwo.ren, deels door bemaling
e "egrULmen er afdanullmgcn opgehe\-c" •

[191-ldV ,.
n I la eurne-..-\mbacht fel van watersnood te lijden.

Wegens de hoogst bedenkeJjjke toestand waarin de Nieuw "
nUl de ,·oortdll.J'Cnde 'iJ'andeliJ-kc L. I - I' poortse shuzen, tengevolge

ut::l;JC He Illgen verkeerden ' I - I Lo\'aalt \'an Veul'l1 D' k ' \\ CN: vla (e vaart en de
De watel'spiegel 6:e~~ CI'I~:t-:~:. ~:t ~PpeO"O""bter \'I~ln de IJzel' llaar Dllinkerke afgeleid,

J < n m oven let stafllulpunt
n het bcnedendeeJ "an het Langelis ter h t . '

om miJHaire redenen ecu dan ',oog e vun de "Steendam" te Wulpen, werd
het rijkskanaal \"an Nieu\\,poo~o~~ew~rpen. Dit had ~Is geyolg dat het gebied benoorden
langs ~ieuwpoort ,'erstoken blcef~er eUMle naar Dwnkerke "an natuurlijke waterafvoer

Overstro.ming in de gebieden, op de rechterocvc' d
d ,van e IJzer bewesten Diks-

mUl e en van de (( Bethoosterse Broeken lJ

In november 1914 vieJ J)'k 'd' d
troepen zich Ol) de iinkeroever

1
v~~u~eer~l~er ee,~a':'bl'le'n \d'allrde D1uitscl'S. Toen de .Ilran8e

h t I '- reeper ee terugtrokkc bes.I tmen e epersas a8n te wenden om het reehteroev . n, 00
zetten. Deze inundatie werd tot Z + .J ergebied "RIl de IJzer onder water te
Bethoosterse Broeken langs het kOP I. HIU OOdopgevoerd; ze spreidde zich uit O'-er de

, anaa 'all an zame en over de B k \v
Merkem tot aan de baan van de K kk" - D' _ roe en van Ollmcn en
in de TJ'zer een afdamming ol,g" no 'e H~P '1' rlCgraehten": aan de Knokkebrug wcrd

eworpen, lel'( OOI' mOest hct bo t d
via de overlaat van }~intele (PolJinkhove) _ I k I venwl\ el' van e JJzel',

, lil (e ana cn van Toen van Ve N.poort weggewcrkt worden n" . Jdi . -' urne op J.: JOuw-
, . IJ ge\\e ge regenbUien moest er zelfs een he cd

norden ~p het kanaal van "CliniC op Duinkcrke. roep g Mil
~1Il 1915 besloot men de overstroming Opwaart cl KJ kk' ,

~tromillgspeil moest op Z + 4 m 30 eb s e l~ e lilt te breiden, Het o'-er
linkeroever van de IJzer tusscr, D'I-- g 'dracht ~?rden, ten emcle de overstroming op de
. lJlJSmlll een J.:'\lell\l1>OOrt te 'oed D
III de winter het overtollige water van dIJ" _ ' .. e~. aartoe moest ook
Mn FiJlt~lc, twee machtige pompen o:ges:~d~::~~:~nd, ~:rWIJIIll hct kanaal van Lo,
100 m 3jmll1uut; deze opyoorwcrktuigen mocste I me OOn totaal vermogen Vfin
wanneer in de boyen-IJzer de _. n (an ook het tekort aan water aanvullen,

aan\\C2.1ge watervoorraad ontoereikend bleek.

Overstroming van het bruggenhoofd te Nieuwpoort

Na. het heroveren nn Lombartzi 'de trof de Fr ' , .
Icl' Oeyeiliging van het bruggenhoofdJte N' ansc

l
) lcgerieldlllg de n()(lige schikkingelI

.J. JCuwpoort. e polder \'(ln Niellwendamme werd
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gedeeltelijk drooggemaakt door middel van de o,'erlaat van het Springsas. In de reehter
dijk "an de IJzer werd een bres geslagen en de o'Tcrstroming werd andermaal ...en,·ekt
door middel van de overlaat V&tl het Iepersas. Van het Nieuwbedelf kon W)()r overstro
millgsdoeleindell geen gebruik gemaakt, daar hierdoor het bruggenhoofd zelf zou ouder
gespoeld worden. Het volstond de uitwatering te ,"erhinderen ,-an de gebieden door de
Duitsers wl.et om automatisch de overstroming met bovenwater in de hand te werken.
Daartoe werd in het Nieuwbedelf bij de "StCCIlCllbl'Ug" eeu afdamming opgeworpen, die
de inundatie "lUl ,.Groot Bamburg" tot gevolg had. Met het oog op het bestendigen '"an
deze inundatie werd zeewater aangevoerd langsheen de Plassendalewl.Iut door middel van
een bres in de noordelijke dijk "an het kanaal, opwaarts de "Stecncnbl'ug" : bij hoog watcr
werd bovendien het Gmvensas geopend. Hicl'op reageerden de Duitsel's ell openden 7-e de
sluis tussen de Plassendalcvaart en de Arm van dc Oude IJzer, zodat hct opgestuwde watol'
telkens in de loopgravcn van de polder van Nieuwendauulte terecht kwam, Hierdoor
moesten uiteindelijk de man<.euvres voor goed opgeheven wOI'den.

Aanvullende overstromin~en te Lombartzijde en te Kaaskerke

De onrustwekkende toestand in 1918 door de ,"oorbereiding '"lUi ccn Ouitse aanval
vcroor:r.aakt, gaf aanleiding tot het uitbreidcll '"all het o,"erstromingsgebied, zodat de
omge,-ing ,'an Lombartzijde erbij betrokken werd. Hiertoe besloot men de OOIrtelijke dijk
,'an de PllUl8Cndale,"aart door te steken.

Verder werd ccn gedeelte ,"an Kaaskerke, bewesten Diksmuide, onder water gebracbt :
aldus werd de watergordel ,-661' Diksmuide uitgebreid en verkreeg mell een ,-eiJiger borst
wering tegen de dreigende Yijandelijke aanm!.

Voorgenomen schikkin~en voor een eventuele uitbreiding der overstromingen
in Veurne-Ambacht

Ln april 1915 werden schikkingen geil'ofren YOOl' een mogelijke uitbreiding vall het
overstromingsgebit.>d naaI' hct westen toe, tot aall het kanaal van NiellWpool't o"el' Veurne
naar La; een onverhoedse Duit-se Ilalwal op de NiellWpOOl'tse sluizen kon trouwens deze
sleutelpositie in onmiddellijk gevaal' brengen en de Verbondenen el'toe dwingen deze aan
de vijand prijs te ge"en, In deze event.ualiteit 7.0\1 de overstroming langs Duinkel'ke
moeten geschieden,

)ret dit doel werden alle nuttige maatregelen getroffen: zo werd in het kanlUl.! YlIl!

Nieu'\Tpoort naar ,'eume. benoorden laaUitgenoemde stad. een dam opgeworpen met dl"
bedoeling te voorkomen dat de Duitsers het langs Duinkerke aangen)Cn:1 water te Xieuw
poort in zee zouden aftappen.

Om aan dc andere kant te beletten dat het "ia Duinkerke aange\'{)Crde o,'erstromings"
water het ,"erdedigde gebied zou bedreigen, werd in de monding '"all de Hergenvaart te
'"eurne e,-eneens een afdamming opgeworpen. Ook langs de noordelijke oe,-er ,-an lU't
kanaal "an '·curue naar Duinkerke werd cr. 7-owel op Belgisch als op Prans grondgebied.
een dijk opgeworpen tel' nijwaring ,"all de streek, die tussen dit kanaal en de duinen ligt.

.-\) tie "oorbcl"Cidende werken wal"Cn klaar en het o\'eratromingswater zou langsht..'C1I
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de Lovaart en ,-el'\'olgens ,'ia de Stecngl'acht, de Slopgat,\'aal'L en de Grote 13m'er<Ujkvaart
het inundatiegebied binnendringen en 12.000 hekta.-cn onder water zetteil.

Gelukkig maar. dat het oorlogstooval cr anders o\-er beschikte.

Wnterregelingen in verband met de droogmaking van de inundatiegebieden

11et hct oog op het inzetten "an het september-offensief in InlS werden de nodige
maatregelen getroffen om het Q\-erstromlngswater af te ,'OCr"Cn en de o\'erspoelde terreinen
,-oor de nakende krijgsyerrichtingen geschikt te maken.

liet water van de ondergelopen ..broeckagics·· op de reehleroe,-cr "an de bo\'en-LJzer.
werd langs Fintele in de LQ\-aart naar Niem\l)()()rt afge,·oer<1. Het oyerstromingswater '-all
Kaaskerke werd e"eneens in de Loyaart geloosd Yia de Vla\'aart, de Grote Beverdijkvaart

en de S\opgatnart.
De Aflozingsvaart ,-an \'eurne-Ambacht gebruikte men om hct inundatiepeil '-an

het gebied Nieu\\1>oort-Diksmuide tot nazakking te brengen.
Toen de vijand zich had teruggetrokken. bleef hij de 81uiswerken te Nïeu\\-poort

onophoudend en heftig bestoken. Hierdoor werden de ,-oorgenomen droogmakingswerken
tot in october WIS grotendeels yerhinderd.

Hoe het na de oorlog met de sluizen van Nieuwpoort gesleid was

De hierna,-olgende \'aststeL1ingcn. ol:tgemaakt tijdens de opruimingswerken. zulJen
aantonen hoc crbarmelijk het Niellwpoortse sluizen-complex gehll,'end was.

VeUme-8f18. - Vun al de betrokken kunstwerken WilS het Veurnesas het sterkst
beschadigd. Onder het stortebed \-an de schut.sluis en de fundering "all de midden recht
stand hlld zich een ontgl'OndiJlg yan I i\ ~ m diepte \'oorgedaan. Gans het slnisgebouw
moeat gesloopt, en wederopgebou wd worden.

Ol.!eriaal van Veurne·Ambacltt (fig. ïO). - \ïjf openingen Wl\1"Cll gl.ll\l:l vcr'nield en met
zakken on andere nUlt.erialcn dichtgestopt. De bediening van de drie overige verlaten was
steeds mogelijk gebleven. De fundering en de stortebedden \'el'kecl'dell in een goode
tocstand en konden behouden blijven. De bo\'enbouw moest echter vernieuwd worden.

/epel"8aS, - Al de sluismm'en, zowel deze van de schutsluis als van de o\'el"laat waren
crg bcschadigd. De sluisvloeren en de fundering konden. mits gcl'inge hm·stelljngen.
behouden blijven: nochtans. werd de bedding van de o"cdaat opgebroken en ,·ernieuwd.

8p,.in(J8Cl8. - "Deze sllds was betrekkelijk wcinig Ueschadigd.

(,'r(H·e'/!8GiJ. - Dit sluisgebouw had weinig onder de beschieting te lijden. De vloer en
zelfs de slagdl"CIllJ>els waren niet beschadigd. De rechtstandsmuren werden slechts gedeel
tolijk vemield en kondcn tegen betl-ekkelijk ge"ingo kosten hel"Bteld worden.

Overlaat l'(m !Iet l\ïeuu·bedelf. - De bo\'enbollw was totaal "ernicid. tenvijl de doel"
en de funderingen in uitstekende toestand verkeer<lcll.

Olui Vel/me8o". - .De feUe f>tromingen waaraan deze sluis blootgesteld was, hadden de
ollderloofmheid van de "Ioer in de hand gewerkt. Opwaarts word ter "el'\'anging "an het
SMI een nieuwe stuw gebouw{1. De oude slll.i!l wenl blliten dienst gestel{!. doch bleef
IlCholldcn.

HISTORISCHE CRITlEK BETREFFENDE DE OVERSTROMINCEN

IN OCTOBER 1914

Over de inundaties \"all o<;tober 1!J14 is el' betrekkelijk "ccl geschiedkundig materiaal
\"lIOrhanden.

Zekere schrij,-ers die dit ontwcrp hebbelI behandeld. hebbcll de feiten dermate \'er
Illinkt dat terechtwijzingen noodzakelijk geworden zijn.

Sommige punten door andere auteurs aangeraakt. zijn Q\-erigens om-oldoende "erant
woord en ,'erklaan:l : derhah-e zuJlen we steunend op eigen inzicht de aangetroffen leemten
ook streng en objectief aam-uIlen.

Bij de studie van de "crschiUende wel'ken en uitgavcn. die de inundaties in october
I!H4 behandelen, yalt het op dat de historische inzichtcn van de schrii'Ters zich alles
bchah'e duidelijk aftekenen. De soms on,'olledige strijdige en "erzonnen begrippen, die
in dC'Le aangelegenheid naar yoren gebracht werden. hebben ons ertoe aangezet het mono
polhnn vall dc '-oor eigen roem officieel gefabriceerde \\'lUtrheid met de zuiver historische
waarheid te confrontel-en.

De IJzerslag hebben wc nu reeds 1IlC(:1" dan -40 jaar achter de rug, maar toch \'ergcct
lIiemand, bij iedere nieuwe october-november-tijd. de roemrijkste episode uit dez ehelden
strijd : de o'Terstromingen.

',"at al hllrtstochteljjke discussies ell wat nl uiteenlopende {:ommentallr werd er nict
gewijd aan het ontstaan en de uitvoering van de illundaties, die in october 1914 de redding
betekenden ,-oor ons legcr en waarschijnlijk "oor ons Land en \"(x>r de geallieerde leger
machten, die ons ter hulp waren gesIleid. Sinds jal"C1l echter constateren we in deze dis
cussies cn in die commentaar een steeds verergcrende, onloochenbare yerminking van de
historische waarheid. Dit is gemakkelijk te ,-erklaren, wanneer men bedenkt dat deze
o\'erwinnjng - want de aanwending VRn het natuurelement als beslissend afweermiddel
tijdens de beroerde octoberdagen van 1914, betekende stellig ccn zegepraal - aanleiding
heeft gegeven tot een werkelijke jllcht naar de roem, daar sommige overlevenden cr aUefol
op hebben gczet, om de volledige veL'dienste van dc prestatie op hun persoonlijke naam I'e
brcngen.

Een cerste maal werden we onaangenaam vermst, toen het toeval wilde dat lI'e, tc.,
gelegenheid ,'an eigcn opzoekingen en 28 jaar m\ zijn verschijnen, het weL'k Nieu]Jort
19U· 7918 (I) van de vroegere kommandant VRn do komp..'\gnic sapcul"s·ma-riniel"S, R. 'l'IlYS,

doorbladerden. Ofschoon dit bock beoogt ccn schitterende huJde te brengen - en dat i..
het ook - aan de nagedachtenis van de ~je[den, die bij en om de Nieuwl>oortlSC sluizen
vielen, be,-at het zo"eel erge vergissingen cn weglatingen, dat wij het ons tot plicht
rekenden de familie ,-ao Karel COOG~; en de ere·rechter, de Heer Emerie FEYS, ere-voor
1.itter "an de Regie der N"oordwatering van \'eurne, hieromtrent in te lichten, gezien de

(I) Enkel in Frani'le vCn!ic, Opmerking voor dc 1Ol't."lilte gt.'CitcenJc werken; de "cnneldillg
..I'nkcl in Franse vCl"iiio" duidt meteen op de ool"l'lpronkelijke titel van de enkel in de FtwllMll_1 ver,
..ehcncn boeken, tijdschriften en artikels; gemakshah'c, or*:hoon tegen de bibliographische nonnen in.
hcbben we hier nagenoeg alle aanduidingen cn aanhalingen in het Xederlands ...enaald.
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belangrijke rol die dcze oud-magistraat en wijlen Karel COGGt; bij de ,-oorberciding tot de
inundaties in het JJzerland in ]9J4 gespeeld hebben..Later nog kregen we de gelegenheid
kolonel CooOE, zoon van de \'roegere toeziehter bij de Watering, alsmede de Heer }"'l;ys
het bestaan bekend te maken ,'an een zeer onwangrijk erratrnn, dat de sehrij,-er yan
Niewporl19U-1918 nakomend aan zijn lezers had dienen te bezorgen, ten einde tegemoet
te komen aan de talrijke ell dringende protesten, die zelfs ,'anwege zijn eigen ''Tienden
uitgmgen.

Een tweede fcit, dll.t algemene verwondering baarde, was de uitgifte door de Nationale
Bank van België, van de jongste bankbiljetten van duizend frank, dragend op de ene zijde,
de buste nm Koning AJbert in burger, en op de andere zijde tegen een achtergrond, die de
s.luizen van Nieuwpool't verbeeldt, deze van schipper GE1.;RAEUT, held uit die tragische
dagen \Tan october 1914, Welnu, iedereen weet toch dat de koene ÛgNHAt;Wr niet de enjge
burger is geweest, die hooft medegewerkt t~m de veL'wezenujking van de overstromingen:
er was daar immers ook nog Karel CooOE en velen vroegen zich af welke l'Cden ons natio
naal emissie-instituut er wel kon toe gebracht hebben om aan de beeltenis van schippet,
GEERAERT de voorrang te ,-erlenen.

Een derde ,-oorval, waarbij wij zelf reehtsu'CCks betrokken waren, schonk ons ten
sJotte de gelegenJleid dit punt uit de geschiedenis grotendeels op te helderen : op 2 februari
1952 hadden we de eer, in het "Centrum "oor Studie "aD de Belgische i\lilitaire Geschie
denis" (Halve-Eeuw fees1:paleis) te Bnlssel. een uiteenzettiug te houdcn, getiteld :
OL't:rsframingen in MarÎ/ie1n !'laU/werell, lVapu en Oorlogsgesel, 1383-19'/5.

We kenden maar al te goed zekere geschilpunten, sinds 1918 gerezen omtrent de
militaire gebeurtenissen "an ocwbel' 1914: opzettelijk, ten einde te vermijden een of
ander toehoorder te kwetsen, raakten we slechts vluchtig de bewuste gebeurtenissen aan,
Wie schet-st dan ook onze '\"envondering toen na de ,-oorciracht J}-Generaal UME, juist een
"an de voornaamste uih'oerders van de inundaties in 1914, onze uit-ecnzeUing een eerder
OIwerwa.chte uitbreiding bezorgde en op aanmatigende wijze en onheuse toon een reeks
punten aanroerde, die feitelijk buiten het door ons nitgcstilJllClde kader ,·ielen. Het is
menselijk en derhah'e begrijpelijk ook, dat de medcwcrking van blU'gers aan de bedoelde
ovcl'stromingen steeds eell doorn in het oog is geweest van zekere genie-officiel'Cn ; men zal
het echter toch wat kras vinden de Heel' }~E\"S te horen betitclen als "cen stuk rcchter, een
vage ornamentspcf8oonlijkheid bij de "Noordwatel'ing vall Veurne" en de moedigc
GEERAERT als "vuJgait'C" schipper, zoals men eveneens paf zal staan '-OOI' de ongegeneerd
heid, waarmede beweerd wordt dat 'Karel COOOE zijn opdracht i!lechts ven'nld hooft
.,onder militaire dwang" !

Men had kunnen venvaehtcn dat tijd en ouderdom de strijdllliltige naij,-cr nm deze
yeteraan uit de andere oorlog wel enigszins zouden gekoeld hebben: te oordelen naar het
toontje van die "boutaden", blijkt het tegengestelde waar te zijn.

Thans zullen we dan ook de immdaties ,-an 1914, onder het drieërlei oogpunt va.n
hun voorstelling, hun opporhmiteit en hun \'crwezenlijking aan een nauwkeurig onder
zoek onden,-crpen,

Voorstelling van de overstromingen

Jleniny mn genie-majoor DEGUEl'T.

. Legio zijn degenen die het vaderschap \"Ril de gedachte aan o,-erstroming kunnen
O]JCI~n. redere soldaat, <ue begin october 1914 de poldergronden betreden heeft iedere
om,clCr met enige historischc vorming kende de machtige hulp door de Nieuw~rtsc
~llIIzen aangeboden. AJwic de slag aan de TJzer werkelijk heeft. meegeleefd, kon zich de
gedachte aan overstroming eigen maken.

Melliny t,'a1l kommandant Tnys.

SiIllM. lang werd de overstroming dool' iedereen aangopl'Cdikt. Naar de beweringen
.\~an do Hem: PAQUOT (1), zou dc oude sluiswachter DI.XOKNS reeds op JO oetobor tUin

~!..ngcll:le.offielCrel~ en op 13 october Mn een Belgis.che officie!' uiteengezet hebben, hoo do
lllundatics practISch te verwezenlijken waren; aan deze Belgische officier Uchttc h" d
nroodzakelij.kheid toe, voorafgaandelijk de duikcrs onder de spoordam <ucht te stol:~n~
Nocht~ns lUt kommandant NUYTEN zich hieromtrent, op \'olgende wijze: ,,Bij mijn terug
.,k~r. lil d~ avond '\"all 13 october, \-an de mij opgelegde zending, hield ik met de auto stil
.,blJ de sl1ll8~'achtcr \-an Nie~wpoort. ten emde mij te ,'ergewisscn nopens de behandeling
"van het slUlzenstelscl en de mundatiemogelijkheden ,'an de gebieden bewesten de TJzer.
"Deze bra'-e man antwoordde me ontkennend" (:),

. Een manuscript nagelaten door de Heer DL'·OE.xS, in 1!)I4 hoofdsluiswachter te
~lellwl>OOI't, be'-estigt inderdaad de gesprekken ge,'oerd lIlet de Engelse officieren op
I0 ~tober en met een Belgische officie: op 13 of 14 october. Het onderhoud met de Engelse
offiCIcren, aldus de Heer DI~o.;=-s. heJl nopens bct pUilt te weten, of de mogelijkheid
besto~~d de streek begrensd door de PlassendaleYaflrt, de Oostendsc\-aart cn de duinen
enerLIJ{1s ~n dcze gelegcn be~lliden de Plasscndale\'tHu1 ande"'Lijds. ondel' water te zetten,

In IJClde gevalle.ll dus, ~ll~g het o'-er gebieden op de rechtel'oever vall de IJzer geiegeil.
I~ door de BeJgJsche ~ffiCier gevraagde opheldCl'ingen betroffen iJlsgelijks de inundatie

lIlogebJkhedcn van de gebIeden beoosten de IJzel' in de richting \'RIl Oostende.

.00 Heel' DLXOEKS mcldt vcrder dat hij zowel do Belgische officiel' als de l;::ngolse
offiCIeren van het zelfde antwoord bediende en namelijk

A dnt in verband met de inundatie Vfin de gl'Onden gelegen tUSsen de Plassendale
vaart, de Oostendse\'llalt en de duinen, dezelfde niet te \'crwezenlijken ,-iel. zulks Olll dc
,'olgende redenen :

I, \'oor ~let "c"rekken \'flll dezc inundatie kon enkcl "an de o\-eriaat ,-an het Xieuw
bedelf. gebruik ~emaakt \\'o~en, H.iertoe zijn drie schui"cn beschikbaar, ieder 2 In 50
~reed , .ten aan.Zlen '-an de .tutgestrckte blank te zetten "lakte is het aam-oerverlllogcn
,an deze 8chtm-cn ontoereikend, tcnware in de reehtcrdijk nUl de Pla.ssendalevaart
bres.~n geslagen worden cn hct nra,-cn.."as worde aangewend om de t()("-oer ,-an het
zeewater te ,·(-'!'Zekeren.

(I) OitlrekIK'1 \',m hel artikel \',U1 de heer PAQl:01' \'cl'8Chencn in La FlmKi L'A~-'- 6"
19~O, . NJ nu<: nlll JU"'

(I) I\riikd van kommandant Nn'TI':N, liNe el Gellè~du Jm:mdalüJ118 en 1914 in IA, SQir,
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:!. het bodem peil van het merendeel der banen en gronden, lUBBen Niellwpoort en
Oostende gelegen, bevindt zich in ruime mate boven de hoogste vloedstanden.

3. de bcb'Ckkelijk bredl' duinenbtrook tnssen Oostende en NiellWpOOl't is onmogelijk
te overstromen.

4. voor het stellen \'an inundaties in dit gebied is het noodzakelijk de wa.terregeling
in het kanaal Bl'lIgge-Oostende te beheersen: mcn dient immers rekening to houden mot
het feit, dat iedere sluisgang VOOI' het aam'ocren van zeewater te Nicllwpool't aangewend,
slechts een n1im paar uren zon bedragen. terwijl men te Oostende over n tot 10 tlnr zou
be8chikken om dit aangew>ord water in zee af te tappen.

B. dat wat betreft de onderwatenetting van de streek bezuiden de Plassendalevaart ,
deze wel uit te \-oeren was, doch dat de desbetreffende waterregelingen \"eel tijd zOlldon in
beslag nemen, op voorwaarde daarenboven dat men 0\'01' de Oostendsoyaart het meester·
schap behield, daar in het tegenovergesteld geval het langs Xieuwpoort aange\"<>orde wiltel'
langs het Plassendalesas. gelegenheid tot afstroming zou \-inden.

En de Heel' DrNoKNs voegt eraan toe, dat hij de Belgische officier liet \-erstaan, dat
een o\'erstroming bewesten de IJzcr, tussen deze laatste en de spool'wegdo.lll Nïeuwpoort·
Diksmllide gemakkelijkel· te ,-erwezenlijken Wl\fl. mits dc duikel'openingen onder de
spoorbaan af te dammen,

Uit deze twee "crhalen blijkt dat, op 13 october. kommandant Nuyn:s de Heel'
DrsoENs werkelijk ontmoette en dat besprekingen werden gc\-oc.rd nopens de inundatie·
mogelijkheden van het IJzerfront. Het ene \-erhaal bekrachtigt dan ook het andl'l't'.
althans wat de o\'el1ltroming beoosten de IJzer betreft.

De Het>r Dingens zou de nadnlk gelegd hebben op het gemak. waarmee de onder
waterzetting van het gebied tussen de IJzer en de spoon'-egdam kon geschieden. doch
gewaagt niet \'an de reactie, die deze suggestie bij zijn toehoorder opwekte. In verbilnd
met de aléa's die uit de o\'erstroming \'all het rechteroe\'ergebied \'aH de IJzer voort"loeien,
l-ept kommandant NUYTEK geen woord o"er deze aangelegenheid. die nochtans, al zijn
lUlndacht had mocten gaande houden.

Heeft hij de suggestie van de Heel' DrxQEXS als dc zijne laten doorgaan? Of wil dl'
Heer DrKoENs, na het "erloop der gebeurtenissen. VOOI' zieh de cel' opeisen, het illitinJief
\'an de oorlogsidee in de militaire wereld te hebben gelanceerd?

Dit behoort tot het domein der mogelijkheden, zonder meer.
Welke ook de ware toedracht der zaak is, \'erwijzen we naar het werk \'an genel'aal

GAl.t.:T : S. Al. Ie Hoi Alberl, Comma1l.da1l.1 en Chef det'ttll' l'lnf.Ylsion. Allemwlde (hl. :\40).
wMrin wordt nrmeld, dat kapitein-komma.ndant ~U\'Tl:S op 24 october het voordeel
liet uitschijnen dat de ~mstige defensie\'e ligging van de spoonn~~dam ~ieuwpoort.

Diksmuide aanoood,
Hierbij \-alt echter 0Jl te merken dat generaal GAUT in de inleiding op zijn bock

bewccrt, dat hjj zijn werk in overleg met generaal NUYTKK heeft \·oorbel'Cid. Derhah'e
mogen wo aannemen, dat de aanhaling hierbovon. met rlc yolledige instcmming van zijn
medewerkcr werd opgesteld,

Dus enkel op 24 october heeft kommandant NUYTEN het vOOi'deel ingezien de SpOOl'
wegdam tot defensie,docleinden 1\1\11 te wenden. En terecht. vraagt, men zieh af. of kom-

Jlmndallt .KlIYTE~ werkelijk elf dagen bedenktiJ'd I' I dl'1-1 D - __ 110( Ig la om (e Sllggetitles \"l:m dl'
cel' I~GENS" betl'Cffcnde het ben,uUigen \'an de sJloordam openbaar le maken.

, De ~levelllS8Cn van het ogenblJk waren gewis te crnstig, om te talmen en het treffen
\ an de dIlJlgend'lte maatregelen zo maar opzettelijk en an.nzienlijk te vel'dagen

Hoe dan ook de suggestie van do Hcc' D ' "I ~ . .
, t li'k b' d I DlOf.NS, >et,rcllende bct ll1undel'en van het

\\es e J ge Je van de IJzer, te vCl'l'mtwoordcn?

. Mening ~~r de h,-8pccleur-genercwl mn Bruggen en lVeyen, de Heer L. HOURGOIG~JE
UItgebracht bIJ ve-:,Iag dd. 31 augustus 1{122 aan de Heer St....atsmin.ister Hl:LLEP~F.

IJ~ de streek N'lellw~rt-Diksmllide.Veunlewas het algemeen bekend dat de o~e'~
str~nllng met zee~'ater 10 oorlogstijd tot Yerdedigingsdocleinden, immer w~ aan "~n:1
~~~\ordell. Een bhk .op de stafkaarten moest al dadelijk de mogelijkheid \'an een~c o
liJke onderwaterzettlllg a~ntonen. De enige weifelingen op dit gebied betroffen de vr~
hoc deze onden\'aterz~tt.lDgen teil uitvoer konden worden gebracht. ~,

, De IllfU~tregelen die uumers in 1014 moesten worden getroffen waren niet te vereen
zel~'lgell m~t deze uit het \-erleden. De plal\tselijkheden hadden' merkbare wijzigingel~
~ll( er.~aan, zo waren de kanalen van Niellwpoort O\'CI' \rcurne nalU' Lo eertïds . t

mgedlJkt; \'all de aflozingsyaart van Veul'no-Ambaeht wns er vroegcr gcen sprate me

, rn de Yel'Onde,:,~eU.ingzelfs, dat de gedachte aan overstromiJ..lg, in het bl'Cin der streek
be\\ oners en der 111l1Jtamm, die van vcr of van nabij' AAn do slag aan d. IJ. 1 1
zou opg k .. I zeI' ( ee namen

e 'omcn ZIJn, (nll nog was het noodzakeliJ'k deze g-I··hte • led'I I ...-.. ..... all all( cren JU e te
( e en .en ze vooral door de legerleiding te doen aam-aarden,

, ~aar ~n8 ~te \\·eten,. is alleen. de Heer Emerie FEYS, destijds onderzoeksrechter en
re~le1J.cd hiJ de Noo~lwatermgYall \ eurne erin geslaagd, de Bclgiscbe legerstafde m eli'k,
~::~d;,an oven."1:rollllllg Ie doen inzien, (zulks onder de omstandigheden hierbo\-en~n:e-

De Heer FEyS behoorde niet tot het leger; denkeliJ'k ook liO't lli dl,
zekere.Bel· h . tI" .. er e re< en, \\3arom
" ,. I ~ISC. e gellle·o lCleren aanstoot namen aan het artikel \-erschenen in de lllu-8
ra Ion (e arls \-all r derember 191i.

Opportuniteit van de overstromingen

l:~'<ls .sedert. augustus J914 hadden onze Franse buren de gedachte co J >ord de
O~f~~,I~I~ \-an Dumkerke onder water te zetten. De \'erwezenHjking van dit ~Ial~ ~\~erd al
( IJ mgezet en de sloten werden boordvol water gestoken Ee .
zeewate I . n germge aall\'ocr van

I k
r zou, met let oog op het stu.iten van een gebeurlijke \'ijandelijke aanmJ de IJOlder-

\' a rte oyerspoelcn. '

,Deze \-oorziehtigheidsmaatregel door het Frans legercommando ",etroffen, had de
Belgische legerleiding tot nadenken moeten Mnsporen.

Op 1:1 en 14 october eindigt de Belgische aftoeht op de LJzel'.

". Op 1:1 oetobe~' ondel'7.oekt en bel'Mmt stafkommandant NUYTEX de inllndatiem e
IIJkh~len .ron:'. NICLlwpoort, In de a\'ond verlaten de Bclgisl'he staatflliedcn OostCl~e.
wi . ,Lil hwI' "IJst de ~'l'!\ag op, waarOIll het Belgisch hogel' legeJ'bestlJlJl', dat vl1n de in e

. ~k~lde bydro~aplllsehe aangelegenheden zo bitter weinig lLfwist. zieh op dit ogenb~ik
met (c mede\\'e,'kmg '-all het »C1'801lcel van Bruggen en Wcgen heeft wetcn te verzekeren.
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Zclfs na. zijn vertrek uit Oostende en bij zijn aankomst te Lc Hrwre, kon het beheer
"all Bruggen en Wegen bereikt worden,

Ja ... Dlaar het afleggen .an enige bekentenis van onkunde 7.oU diep de eigenliefde
van onze militaire genie geschokt hebben. ~Iajoor DEOUEiST 'Verbergt de waarheid niet,
wanneer hij aantoont, dat er, ,-oor de oorlog, weinig verstamUlouding heerste tussen het
beheer van Bnlggen en Wegen en het Leger. Hij bewijst verder, dat in dit gemis aan samen
horigheid de oorl.aak te vinden is "an al de wedel'wlum:ligheden die hierop volgden,

:De ingenieur van Nieuw])oort, de HOOI' ALI....u:VS, en de conducteur, do HeerRuys,
hadden op l3 ootObel' do stad "erlaten, zonder het ondergeschikt personeel hiervan te
verwittigen en 'l.onder de minste onderrichtingen gegeven te hebben, Op IU october
krijgen de sJuiswachters, die moedig hun bediening hadden yoortgczeL, vanwege de mili,
taire overheid bevel de sluizen te "erln,ten, '.I.'woo dagen nadien beveelt generAAl DOSSTh,
bevelhebber van dc ze legerafdeling, die de verdediging van Nieuwpoort had WAArgenomen,
tot de overstroming van de Kreek van Nicuwendamme o,'er te gaan, met de bedoeling de
rcchterflank "an het bruggenhoofd "an de Palingbrug te beschermen.

Ongelukkig mMr ,-oor ons, zegt majoor DEOUEXT, is het bC\'oegd pel'8Oneel niet
meer ter pla.'\tsc, - Mn wie de sehuld~ - en nu "erstrekt sch..illper G~~ERAJo;RT aan de
chef van het geniedetachement, met de onderwaterzetting van voormelde Kreek belast.
de belangrijke gege"cn;. oycr de desbetreffende waten-errichtingen en hun mogelijke
terugslag.

Zo was de chef nm het geniedetaehement, denkelijk dez-clfde die twee dagen te yoren
de hoofdslu..iswachter en zijn helpers van de AAS.'*ln had yerjaagd, tha.ns overgelukkig
;.ch..ipper GEERA.ERT op zijn weg te ontmoeten.

\Ve zuUcn ons VtUl aUe yerder commentaar onthouden, om komma.ndant NUYTF.~ op
te sporen, Ol) zoek naar beste kennis en wctenschap, om de streek Ia.ngs Kieuwpoort onder
water te zetten,

3lisschien hebben zijn opzoekingen Cll navorsingen wel tot de mnnOOl1vI"C;' ,"an de
Kreek van Nicuwelldamme geleien Zulks bleek echter onvoldoende,

De Ne october rceds, zegt ons generaal GAL!':'!', adviseerde de gouverneut' van Duin
kcrke dat uit deze plaats zeewaterinundatiea zonder verwijl zouden gesteld wOI'den. Het
Belgisch legerbevel kreeg in de morgen van 2:; october bericht over de inzichten van
generaal FOClI, opperbevelhebber van het Noordelijk Leger, betreffende de inundatie
langs Duinkerke van de streek Duinkerke-Veurne-Lo-St.-Winoksbergen. :'.let de toevoer
nUl het zeewater zou op :!6 october een aanvang gemaakt worden.

Voor de keus gestcld tussen de overstroming van het Belgisch gebied langs Dllinkerke
en de onderwaterzetting van het IJzerfront langs Nieuwpoort, bc8loot de Belgische staf
deze laatste opl08Sing te yerkiezen. Konunandant NUYTE~werd in de morgen ,-an 25 octo
ber met het steUen der immdatics gelast. Derhake bc8loot generaal "Foon de immdatie
langs Duinkerke, die 's anderendaags moest aam'angen, te ,-erdagen.

Het is dus onder Franse druk dat het l3e.lgisch legerbe,-cl tot het aanwcnden ,-an de
o,'erstroming overging.

Terecht vraagt mcn zich af, of de overstromin~ooit zou ge.'!chied zijn zonder de Frl\nse
tcreehtwijzing.
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. Hoe het ook zij, de gcbcurtenis,<IEln hebben bewezen. dat de inundatie l'llechts op h<'t
uIterste werd doorgcyoerd.

. Hel Nederlands 'l'ijdschrift. De Mtliiaire. SpeclatQr van 21 nO"ember 1921 bewcen:l<,
luerollltrent het ....olgende : .. Oe \·cn:led.iging van de IJzerstrock " I I '.,.. d -l , .• . was voor (e oor og met
.. Utltltu cem. 'Joestanden zoals ZIJ ZJch op dit 0llzicht in 1914 in I,et Jl 'H' I
I bbe .. ..-:1. . \{)()rge< aan

.. le 11, zullen hiJ een oorlogvoering op Nederlan<lo. bode 't " ht k '
Q<) m me ue "oor omcn, '

Het voogt .eman toe dat de scherpe critiek uitgeoefend op het zeer laat Stcllen \'an de
?H(I~I'w~tc~l.e~tll1gengegrond is: dat de Belgi.'!che generRl.l1 BA.xSART zich wèl het Atcrkst
lil dHl Zlll Ult!Let met de woorden' Quant ,\ i'État 1\1a)'o,' <10 I' <.' d' . ' " <... arl11l..-';:, qlll, en reta!' ant. dc
qlll,n~,c JOll~, la ten.sion. du. blane cl'eau devant Ic I'cmblni du chemin de fel' :'J"iellport
"Dlxlllllde. 11 a sacnfié 1Il1ltllcIllent IIne vingtaine de millo belgcs."

. Dezo ont.stoJlell.de bewcring wcrpt een sombcl' Jicht op de \·crantwoOl'dclijkheids'l.in
\ lUl het Hogel'. BelgISch IcgedJCvel ; ze is van een te cl'llStige aal'd dat ze zo manr, zonder
~tl'Cnge ontledlllg '-an de strategische conjonctllllr \'fIn het ogcnbtik. kan aangcnomcll
\\·ol"(lcn.

Het staat nl~t. schrijft ~Ie Heer BOURGOIG:'\E, in 'l.ijn brief aan mi..lliste.· 1:I.EI.LEI'L"r'Ty.,
dat de o"crstromlllg op de tUterale stonde werd D'f'lOteld en da' de 'J',' I 'Ifj ... 0--' mi 1 ·atre 0\'01' lel( \'001'-
n gaandehJk. lang geweifeld heeft omdat ze onwetend was on~r de h~'drologischc ItIlngo
legcnhe<len lil het IJzerbekken cn de behandeling ,-an de Nieuwpoort.se sluizen.

Ln zekere van haar naoorlogse geschriften ,-inden we trouwells de getuigenis dllt zc
tot nog toe deze speciale matcrie niet ,'en\'erkt heeft,

In:A &tailIe..de r Yaer "an de hand '-an kolonel 3IERzoAcH. ,'indcn we dal de hoofd-
redcn dlO het BelgIsch Icgerbe"cl crtoe aanspoorde en.kel cinde 'be' t ', " ". oe 0 I' 0 overstronung
o,cr tc.~aa.n, benlst op de om'erzettehJke houding van de "~r8n8e legerlciding. die het
OIn-erwlJld IJlzetten "811 een geall.icerd offensief tegemoet zag.

.I neen "oorgaande paragraaf had de auteur reeds gewczen op het feit, dat het Belgisch
"!lperbe\'el twee. ,\,'eken te "~I'(ln een voorstel had afgewezen, dat uitging "an dt.\ Engelse
legel'Staf. waarbIj he~ oos~~1JJk oe\'crgebied van de [Jzel' zou onder water gezet wOl"(len,

De auteur laat UltschlJllen dat onze Britse geallieerdon aa" ,10 Jl I' hl' II " e glSC C O"CI' lCI( om
(CZ6 .\\'cigerlllg de mce~te dank \'el'schllldigd zijn, daar' hierdoor al de vijandelijke legcl'
~f(~ohngell .?p het ,Belgisch front weerhouden wel'den, tel'wijl zij Ilnde"soJll zouden \'1'ij
geko~llcll zl.Jn om 1I1 de ~ct?r vall lepel' \'el'8terking te bl'engcu,

Zll.lks lS cen n postenorl gezocht en aehoonschijncnd \·oorwend.sel : de werkelijke •
zaak (lie lot deze weigering aanleiding gaf. vinden we terug in het werk "lUl ma:r
DEGl'Jo;XT Les /nom/a.tiQns dl' jr'rollt Beige. wanneer hij zich in "olgende bewoording uit.
laa~ ; ..I~ o,-erstronung van al de polders lallgs de reehteroc,'er van de IJzer tot aan
.. J)lksmlllde.. ~.ou de Duit.se llI.lm'al "oor de meest. critische toestand geplaatst hebben en
..ons ongetWijfeld het behoud "an de linkeroe\-er '-an deze stroo I bI ti I . . lil en "an let r'uggen
.. 100 ( "all Diksmmde '-erl.cke.rd hebben. De suggestie werd ongelukkig niet aan het
..iegerbe,-el o,-ergemaakt en seiner onmiddellijk "erworpeIl. om redcn dat hiertoe te I
..wtlter ZO~I ge"ergd zij~l en ~Iit ."rocs een gebeurlijke offellSie\'e beweging te '-erhinde':'~,

De f ranse offe~e'-e 1I1.7.Ichten lieten dus andermanl hun im-loed ge.lden. en zo
werden de o,'erstromlllgen, door do Britse legerstaf \·oorgeslol<1 d I IT ,,'all e lam gewczen.

rouwel1.'!. kolonel .'lt:RZRACII merkt zelf op dat het geallieen:1 Icgerbe'Tel \'an het
KUllmnallll~ In"nd.tj~_ I~
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aanvalsplan heeft afgezicn, wanneer de slag aall het IJzerfront reeds .èr go,-ordcrd was :
dat dit plan reeds sterk werd vooruitgezet in een suggestie die generaal JOYFRE op 11 oc~.

bel' door bemiddeling nUl generaal PAl: Mn de Belgische regering overmAAkte; dat dit
docllmont dat aan de Koning voorgelegd werd, het samentrekken vnn het Belgiscl,llcger in
het gcbied Veurne-Nieuwpoort vOOI~lag, WaBI' het ûch klao.~ ZOli maken om .?lI~nen de
48 ulIr het offensief in te zetten; dat do OpPCl'beveUlCboor IllOtwgcnstaando hiJ ZICh Illet
dit oorste, rccds in lütvooring zijnde, voorstel had akkoord ,-erklaard zich cr' nu tegen
'"erzette zijn iegel·afdelingen die in twee maand onophoudende gevecbten gobroken waren.
reeds na 48 uur aanvallenderwijs in de strijd te werpen; dat do Koning in vollo onafhanke
lijkheid zijn onbeperkte macht liet gelden, en na gezond o,-erleg ertoe besloot, zijn leger
aehter de ~nige beschuttende waterlinie, de IJzer. tcrug te trekken. met het doel het

tCnlg op krachten te lalen komen.
Hei aldus getroffen besluit wonlt op ,-olgende "ijze ten o,-ervloede door gene~al

GALET '-erantwoord (bI. 312 en 313 ,-an zijn bo\"envermeld werk) : ,.)let de deferl8le,-e
"eigenschappen YaJI de ]Jzerlinie en van haar tot Ieper "erlengd zijkana..nl was ik goed

vertrouwd. WalUlccr in H1I3 het noodzakelijk was gebleken, het Belgl.sch grensland,
::tegen elke gebeurlijke inval veil te houden, wns hiertoe aan de oostzijde de Maaslijn met
"Lujk en aan de Westzijde, de ligging vall de IJzer· en van het kamtal van Ieper, het best
"aangcwezen. Bij het uitwerken van dc vóórstudie, had ik urcn lang ge~ltltcn, .~cbogen

o\'er de gekleurde kaart tel' scbaal vau 1 tot 40.000, wattrbij de topographlsche blJzonder
::heden zo tromv mogelijk waren "weergege'-en. Het tracé '-an de zich op de zee '-cI·tAkkende
..grote doorsnijding "an de IJzer en "an het kanaal van Ieper, de mel~gnlldige '-~arten

"en sloten die het gebied doorkruisen, het beperkt aantal en de smalheid hunner mtmon
..dingen. van al deze eigenaardigheden was ik goed op de hoogte"" .

,,])cze stelling, hetzij men ze uit het oosten of het westen bezette, was als gunstIg
..te beschouwen" Ze had reeds Ol) 10 oetober onze aandacht ge,-estigd en was ons '-001'

..gekomen als de geschiktste zone '\'"oor de reorganisatie ,-an het leger".
Danr het thans duidclijk bleek dat de Duitse oplllars zich naar het westen toc out

"pJ~'ide, werd djenaangaande alle twijfel opgehe,'en, onder voorbehoud dat ..van .,deze
"stelling uit de vCI'binding met het algemeen geallieerd front zou ver.wkel'd bliJwm ".

"Het programma door JOFltRE vastgelegd, stelde 0.18 o.auvalsdoelen VOOI' de BrItse
linkerfia.nk in het "0011Iitzicht : BeHe op 13, Menen op 14 october; maar deze opmars" ,
die berekend was zonder enige ,"ijandeHjke tegenstand in aanmerking te nemen, zou

::denkelijk, teil ge,-olgo nm de weerstand door de Duitse ruiterij geboden, een rui~e
"vertraging ondergaan; e,-enmin konlllen met zekerheid in uitzicht nemen dat leper OOit

..zou bereikt worden".
"Op zijn ergst beschouwd, zou onze rechtervleugel dekking rinden langs de. ~t

"westelijke arm van de IJzer, tussen de Knokke en Roesbrugge. Indien nu de verbmding
met de Britten bewesten bet kanaal op Ieper zou moeten geschieden, zouden OO7.e stel

::lingen, aan de linkeroC'-er ,'an de IJzer, daarom niettemin volkomen te ,-erdedigen zijn;
trouwens het beloop van de IJzer tusscn Nieuwpoort en Roesbrugge vormt met de

::ona<~lltastbare kustlijn een natuurlijke verschansing."
De uitgestrektheid van dit verschanste kamp stond in verbouding tot de getal-

""sterkte van bet Belgisch leger; onze hel'opgefriste troepen, door deze bcclijkte natte

"gordel besehut. zouden in verb....md met hun geschil..."f.heid en de op te nemen defensie,
.,een goed. te overschouwen taak ter hand nemen""

l\ndere redenen nog zijn vooruitgezet geworden om de vertraging bij do inundatie
t-c rcc~ltvMrdigell. Zo werd onder meer de "rees ingeroepen, dat een te vroegtijdige over
stromlJlg do aandacht van de vijand ZOIl getrokken hebben en hem op die wijze met de
voorgellomen inzichten 'Zou vertrouwd gemaakt hebben.

Dergelijke kleinmoedigheid ware nict uit te denken, en soortgelijke uitvluchten
hoorden 'Zeker niet tot do tragische ollUlbmdigbeden van bet ogenblik.

Over~gells, werd hieromtrent reeds in de nacht van 21 tot 22 october, tijdens de onder
watel7.ettUlg ,-all de Kreek ,-an lXieliwendanune, de aandacht van de Duitsers gaande
gemaakt.

Het bcslui~, da.t zich hier opdringt is geenszins van die aard dat het de laattijdige
onderwa.terzettlllgen ,-erantwoordt. De7.c manOOllVTeS moesten uiterlijk roods sedert
l.~ oclooo.r integr~l en effecticf in het verdediging leisel van het IJzerfront 0llgenolllen
zIJn. ~Jl dit ogenbhk bedroeg de tijdsspanne die ons nog scheidde van de hogo vloedstanden,
gunstIg voo.r een .overstroming, zoven dagen, f.<lrwijl twee dl~en voldoende waren g"'wee:it
- de gesc!nedel1ls leert het ons - om het overstromingspliul en de voorbereidende af
danuning8\\'crk'Zaamhcdell tot COIl goed eindo te brengen.

liet staat buiten kijf, dat bij het aanwenden van de Veurne-Ambachtse overlaat,
de nanb~ng van vijf sJllisgangen - twee pcr etmaal - ruim het vereiste overslromingspcil
zou bereikt hebben. liet wa.."! dan ook niet noclig de hoge vloodstanden '\'"Bn 18 october en
volgende d3gen af te wachtell.

Reeds ,-oor hUll aankomst bij Xieuwpoort, zouden do Dnitsers voor een '-oldono-en
feit gestaan hebben. ..

Zo Yèr hebben de onwetendheid, de besluiteloosheid en de aarl.elîngen vall het hogel·
legerge7.ag het gebracht en al de hieruit yoort..'lJlnlitende weden\·aardigheden werden "er
momd onder de onsehuJdige nAAm van "I'en-eur de H1I4".

Sinds Nieuwpoort als bolwerk in het landelijk verdediging8."!tclsel werd uitgeschakeld
(1853) maakten de cursussen Mn de :'!Iilitaire School en aan de Krijgsschool geen gewag
meer van het beJang van strategische overstromingen on beperkten ze :r.ich ertoe te
ondürstrepen dat Vlaanderens bodem niet geschikt was voor oon bowegingsoodog,

Deze loomte in de kennis en in de stuclies wordt ten andere AAngestipt door vermAArde
en kUDCligo officieren, In het BelGisch Bltlletil~ voor Militaire lI'eten.scJu~ppen, nr I, mei 1921,
bI. 26, in een artikel getiteld "De o,-erstromingen op het Belgisch front" (') besluit Lt.Gene
raai CRF.J:XDL, na ollUltanclig het hydrographisch regime '\'"an het IJzerbc.k.ken beschrm-en
te hebben: "Men mag niet uit het oog '\'"erliczen dat bet leger, op het ogenblik dat de krijgs
,,kans langsheen de IJzcr in de weegschaal lag, helemaal niet yertronwd was met de begrip.
,,~n, die hien'oor beknopt werden uiteengezet. Dit is de eenvoudige en natuurlijke '-erkJa
..rmg voor enkele dwalingen en weifelingen, "ooml wamleer beslissingen dienden getroffen,
.,zonder dat kon o,-ergegaan worden tot een voorafgaande, grondige verkenning en tot
"hydraulische berekeningen.'·

Deze leemte in het militair onderricht van onze officieren lüt het leger vóór I!) 14,

(I) Enkel in Franse vCl1Iie.
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do nacht.

Jmll'crs, tengevolge \'all de wen'elingen door de tijstroom opgewekt, zouden de punt
deuren al Fpoedig tlit hUil aansJagruimte gedrukt worden; on'rigens blijyen de nog tOl'
plflilh'e aanwezige bevcatigingsringcn de stomme maal' nlthanR niettemin sterk sprekende
getuigen van de oncn-arenheid der bedieners.

Het inzicht en het "oonu'men de ,·Iocddeuren enkel in de ,-aUende nacht te openen.
heeft ten andere. zo schrijft de Heer BOl'RGOIO~!': in zijn ven<lag. tot de automatische
werking ,'all de ebdeuren geleid. ~Iaar bij het inrichten van dit automatisme (vloeddeuren
in hUil kas8cn gedrukt en stedg be"estigd en ebdeuren in vrije beweging Mn !HUl lot
o\'ergelaten), gaat hij \'erder. nam men een uiterst ge\'Mr]jjk risico, daar men, bij bosehlt
diging van de ebdeuren. het meesterschap Ol-er de goh-cu 1.011 verloren hebben.

Eerst na het beëindigeIl van de o,-erstromingswerkzaamhoden en rond 3 november
namelijk, kwam men tot de oonstatatie dat de stuwdam aan de monding van de Groto
ncverdijkvaart tijdens de onderwater.lCttingen, door een dubbele wand schotbalken
afgesloten was gellle\'cn. Aldus had lIet ovcrstromingswalcl' dool' de zeC'lölluizen aangevocI'd
2 Dl 80 boven het stafnulpllllt moeten stijgen, vooraleer de poldervlakte te kunnen binncn+
dringen. De-w onachtzaamheid had in ruime mate de "erbreiding van de o,·erstroming
verhinderd. In plaats yan zich '''Tij te kunnen uitstorten in de Grote ne,'erdijkvaart,
waan-au de kruinbreedte 16 m 00 en de diepte 2 lil SO bedraagt, was het o,-erstrolll.ings
watel' gedwongen moeizaam zijn weg langs een gewone gracht te bt~nen, gracht met 3 à 4 In

breedte en I lil dicJlte, en met duikers van zeer bescheiden afmetingcn.
Bewuste stuwdam hoort de Xoordwatering toe en is van drie openingen ,-oort.ien,

ieder 3 m 30 bij 3 m 30. Deze dam, waarvan de afsluiting met een dubbel stel houten
Mehotbalken geschiedt, tussen dewelke grondspecie wordt aangebracht, heeft tot doel
do streek steeds tegen alle mogelijke insijpeling \-an brakwater te behoeden. Telkenjare
wordt de stuw rond 15 april dichtgestopt cn omt,rent 15 octobel' geopend, lIlet het oog op
de te yerwachten was '-an het bo,-enwater. Ten gevolge van de oorlogsomstandighedcll,
waren de schotbalken in hun sponningen blijyen steken. Xochtalls WElS Karel COGG!': iu
dC'zen niet onwetend, daar de desbetreffende stuwdambewegingen onder zijn beleid uit
go,-oord werden.

Heeft hij de militaire Q\-erheid hie1'\7 lUl op dc hoogte gebracht?
Zo ja, moet de 'ITaag beantwoord worden waarom deze sluw niet geopend werd.

De enige reden die het hoger Jcgerbe,'el kon inroepen, om de stuw niet te openen, was dat
het zieh hierdoor tegell aUe gel-aar ,-an aftapping wilde beniJigen. in geyal de Duitsers
zich ,-an de KielHqlOOrtse sluizen zouden meester maken.

Watertoevoer langs Duinkerke, Bres in de zuidelijke dijk van het rijkskanaai
Nieuwpoort-VeurDe.
Kapitein '1'lI\,5 en majoor DEGlTE:ST schrij"cn aan K. GoGo!': de suggestie toe na hel

mislukken YaD de eerste slllisyerrichtingcll met het Oud reumesas water uit Duinkcrke
aan te Yocren. JIJ zijn ,-crsJag rept K. COOOE zelf echter gccn woord o"er deze aangelegen
heid.

In zijn werk 1\"ieur)()rt 1914--1U18, blz. 13, schrijft kapitein 'l'm's : "COGo ~; stelt "oor
..een bres te 8Iaa.n in het kanaal n'D Yeunle Ilaar Nieuwpoort, om aldus de overstroming
..te bevorderen. door bij hoogtij water uit Duinkerke aan te voeren."

,.Door geniekommandant GREGOI:RE wordt 0 \' .

..gestoken. Aldra worden de wnterverrichtill<1en stop~:z:r~a=; l;l~kr<la~ll ~Ie dijk doo~
"vel'kJaal't een genoegZllme hoc" "" 0, ,. UUl cr C ZICh onmachtIg

- ce lele wa Cl' aan te voere D F .
,.afdamming aan de grens dicht gt '" 11. e mnsen slllJten hun, ' .. en, "oe liJ eraan toe' 0 4 he_vastgeslcId dat deb'. . ,. p no\-em I' 1914 werd
, res nimmer tot lets heeft gediend d h t '

..was gebleven" (I). ' aar e waterpeil ontoereikend

:.llajoor DEOl'EXT in Jnolldalio1l8 dIt j'ro1l1 Bpl e blz "8 ') . .
gedaan, met djt \-ersehil nochtanR dat hi. , .. {J, • - on _9, IS dC'l:elfde mClllng toe
niet in staat verklaart wate " J (e Jl1lst~.datum aangeeft, waMOp Duinkerke zich

I' aan e voeren na.melJJk de "se octobe H t
dering baren voegt biJ' eraan toc d t D" k k' - r. e moctgcen verwon-

, ,a UUl -er e UI de onmogel"kh 'd kgel-en . de vloedsta I .)_ IJ - Cl "cr -eert water te
.' m en op _I en 28 october zijn niet zeer hooO' w . de '
lil het kanaal is in hoogte beperkt I I t loge eest. waterspiegel
langs één zijde niet ingedijkt is ~,; ~:ra.~:t~~l~ tussen D~l.inkerke en Vcurne, ten minste,
zeel' groot is De bres "un de di'k' d V ussen DUlIlkcrke en Niellwpoort (33 km)
aangevuld. . J lil e eurnO\'aart bij Nieuwpoort \\'er<1 onmiddellijk

Laten we nu bovenstaande gege'-ens \'C' eli'ken
llOUROOlOSE lIitgebraeht. Dit ,'erslag leert' 1 J met het \-ers!ag door de Heer
van 2ï october tussen 14 "0 e I ~ '0 I flons, (at de fleer BOL-ROOIO~F.; in de namiddag

> ,v n. u, u, (e eer BOURGEOIS I fdi .
bal'C Waterwegen te Duinkcrke ontmoett . ,.. , . ,100 ngelllellr van de Bevaar
Hoofdkwartier de nodjge maatreg , .,' ( ~t deze laatste, op verLock "an het HelgiilCh
\' ' • e en ge rouen had om zeewater 't D . k k

eurne op te stuwen; dat deze verrichtin reeds '_ lIJ lllll -er e naar
hoogtij een begin \'an uit,-oerin zou kri~ een aal~' 81.1g had genomen, of althans bij
gekoesterde inzicht tot Ollderwa~e~ettin~g::I~~; SC'iuk~gen zo~dell echter het roods
zetten. e ranse .uoercn lunderell en doen stop-

:'Uen moet tocgc,-en, aldus de Heer J30URGOIOS' d
nood-maatregel ,'ormden met zee t 't k- ,E, at de beoogde waterrcgelingen een

,. I' rage lIJ wer -mg' dat ze uk I d
,erantwoorden zijn en het nadeel I bbe' .". e -e oor o,ermacht te
yall Duillkerke naar "eurne e d 'Cl . n. zo ~n Frankrijk als UI België, tussen het kanaal

n e (lUnen lUtgestrckte gebied d
daar er op de Iloorderoever \-an het kan' '.. . en on er water te zetten,
bare zwelling bo"en de normale . t a.al g;en mdljklllgen &l\l1wezig zijn en de toeln.at,

Verder \'ermel,lt d H B \\ 1\ ersplege enkel dert,ig centimeter kan bereiken.
_ e eer OUIWOlG~E no d tI" .' I "

, eUme, in het begin van de \'00 'dd bg, a lij ZIC ~ daags na zIJn terugkcer lIit
rml ag, ten urcle \'an de H B

boden, alwaar hiJ' "all deze .n,bl eer OURGEOIS heeft a..'mge-enaar '-crnam dat hij , ht
van zeewater naar \'eurne stop te tt d erzoe was geweest het aall\'ocr'Cn
was medegedeeld. ze en, zon cr dat hem de reden \-an dit contra-bevel

Zulks is gccllszins met de verk.larin - k . . ,t
schijncn dat het opheffen \-all de waterf=:'~rnd'al;ltem ~IITYS te \'ercnigen, die doet uit
stopzetten aan de ontoereikende waten- ..00 de} ransen werd bevolen, en dat dit

'1', U .. oorzlenJng werd toegeschrevenlans 1.11 en "'IJ ,all l b" d" .
.Aan de hand van de ~::.~:(~j e lIlundahe-mogolijkhcden via Duinkerke navorsen.

Duitsers ,erwekt hebben _ k ngen opgeda..'l.n tijdens de inundl.\ties in 1944 door de
\\e lInllcn ntststcllen, dat in weerwil van de beweringen, dat het

(I) Laattijdige constatatic VOOrwaar t '" d
'-an IIOt 2 1l0"cmber l'(t(l(/s wcrdCD SlO ,CrwlJ e !aaISic o"cl'lltrorningsrnaatregelcn inpgcwt.
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HoogwalCI'

I-Ioogtt" in dm

A\·ond

Ilhl! '"I1 h 49 ,">9
Oh S JO
Oh 49 iiS
I h 31 5i
~ hl,; .i.;
:.1 h (; ,'>1
4h ;

".:;11 30

"ih 0 ..
oS h 29 n
9 h 2;:;

"10 IJ • .i1
10 h 41 52

11 Jl 30 53
11 IJ 41 54

vit 24 J4
Oh 53 ,:;.,,>

Groonwi<'h.tijd

Dfl.1l1
_\Iol'gl'n

Greellwich.j ijd Koo,," in dm

October

" 10 IJ 53 ,'6
19 11 iJ 30 .'i~,"
21 Oh 21) J9
22 I h 10 5S
:!:~ I h ;,12 :'),j
24 :? h :lil 52
25 ;J h 34 ·19
26 .f h 40 4i;
ti ij h IS .ft
tg 7h 51 ..
"" 9h ,;
30 9 IJ 411 19
31 10 h 2.; ,:;1

November

10 il 515 5:J.,
IJ h 2i :ï3

" 11 h G6 54
I Oh IJ :;4

" Oh 31} 53

. Vc ti!d.st~PPCIl .,-all hoog- en laagwater zijn uitgednlkt iu Greenwich-tijd. Hel lei!
:~ opgego\ el~. lil de<:mlcter en gereke~l(1 van uit het "lak van het gemiddeld laa \'~tcr

an stroomtIJ te Oostelldt'. ~egen lIllIluten bijtellen Olll het lokaal unr te verkrijg:':.

lioogwatLO
]'

~n "ergelijkillg tUssell oe'd k I I ... , . I e a CIl( ers toont ui dadeliJk aan, dat tussen t7 C'I
,11 O~~O~~I 1!}14 de g~~lllddekl(' docdstalld te Duinkerke 4m 79 lJo,'en het emiddeld
laag\\<ltCi van stroOlllllJ te Oostende lag. ten\"ijl te Niellwpool't VOOr de gelllkld~ldehoo _
',\'ut~~tlllld ('llk~1 3 m 4-65 te verwllchtell was, zij CCIl drukhoogte-"erschil in meer \'n~l

IJl 3a \'001' DUlIlkel'kc.

ft • Zulks betcke.nde tU$Cn Ouiukel'ke en het te o\'erstromcn terrein, op Helgisch roud.
,.,elJlC<1. een maxlInanl gemiddeld ,·erval \'811 ,) '" ('- , I g
\ b - '{ gezien ICt waterpeil in V('urne-

. lil acht op;! octOOOI' 1!)J.l slecht::! :! III I:! bcl'Cikte

fTieruit \'olgt dat het kanaal Yllll Duinke,kc 'o"e,' "cumc nllar NiclIWPOOI't ecl!

Gl"('('nwich-tijd H"",,,c '0 dm Grecnwich,tijd Hoogte in dm

OctolK>r

11 h l!'i 42,5 1I h 35 "12 h "Oh Ir. 45.5 Oh 40 ("
I h " Ih 20 45,5
Ih 45 45 2 h 15 "2 h 30 42,5 3 h ":l h 25 :19.i'i '" :18
4 h 20 36,5 " IJ :1.')

5h~ 33,5 Oh 32.5
6 h 30 32 ;h :12
i h 40 :12 oS iJ 10 :13

Il h 45 3·' 9 h 10 :1,')

9 h 40 30 10 h :li

IOh2" :3i,5 10 h 40 :1l'l

Xo\'clnbcr

11 h 38.5 I1 h 10 30
11 h :10 39.."> 11 h 4,') 39.5
12 h :19,5

OhW 39,5 Oh 40 :19,5
Ih :19 I iJ 20 :18,;:;

"19
20
21

26

"I

Hel 1~i1 Î." opgegeven in decimeter en gerekend nUl uit het dak "all het gemiddeld
IUllgwater van stroomt ij te Oostellde.

.,

onmogelijk i~ \'in Duinkerke en bet rijkskanani ])uinkcl'kc-Veurnc-Nicll\\'pOOI'1 een walel"
toevoer tot. stand te brengen, deze maatregel heel doelmatig te ycrwezen..lijken was.

i\let het oog op de onderwaterzctting van de gronden, gelegen aan de noorderoever
,'an het kanaalpand Duinkerke-"cllme en wel meer bepaald tussen de grens en Adinkerke
dorp, werd begin juli 1944, de wt\tel'8piegcl in dit kanaalpand op 3 m I t gebracht. Het enig
gcvolg ,-an dcze maatregel was, dat slechts een t\\intigtal hektal"Cn cultuurgrond op Uel·
gische bodem onder water liepen. Er valt aan te stippen, dat op dit ogenblik, langs de
noordzijde \'1l1l het kanaal. op Belgische bodem geen ellkele indijking WilS uitgevoerd
geworden, dat de toestand die el' zich in 194-4 \·oordecd. volstrekt dezelfde was llllJ ijl 1!1I4.

en dat bijge"olg het 0Jlvoeren \'flll het kanaalpeil tot 3 Ol I:! geen noemellswaardige
:lchade had kunnen berokke.nen. De enige \'oorzor-gsschikking die el' te nemen was zou el'
in bcstaan hcbben een afdamming op te wcrpcn aan de monding \'an de .Bcrgell\·aart te
,'eurne. ter nijwaring \'an de lage gronden. aan weerszijden \'an deze ,'a8rt gelegen,
tussell "eul'Ile en de ,.E\"e.-aert>:lbl·ug •.

Laten wc t.hans, in verband met de getijkaJender.'l (october-novembcr 19(4) \'oor'
~~icuwpoort cn Duinkcrke opgcllll\I\kt. de inundatie-mogelijkheden langs Duinkerke va.n
naderbij beschouwen.
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gemiddeld debiet van J7,31 m3 {seeonde had kunnen opleveren; aanvoer die op dit
critiseh ogenblik, zeker niet te versmaden was en in elk geval nagenoeg driemaal het
aanvoervermogen betekende van de pompgemalen, die de Britten in H1l8 voor dezelfde
doeleinden te Duinkerke opstelden,

In werkelijkheid zou de aanbreng van zeewater, langs Duinkerke op 28 october H1l4,
drie en zeventig procent \'an de capaciteit van het Oud Veurnesas vertegcnwoordigd
hebben.

Critiek uitgeoefend op het aanwenden van het Oud Veurnesas

Na de uiteenzetting die ik hield op 2 februari 1952 in het Centrum \'001' Studie vall
de Belgische Militaire Geschiedenis te Brussel, verklaarde generaal U:\lE dat het langs het
Oud Venrncsas toegevoerde ·water terug in de Oude Veurne\'aaIt vloeide, in plaats van
de gewenste overstroming te verwekken.

Laten we vooreerst de aandacht vestigen op het feit, dat do aanwending van het
Oud Vem'nesas slechts een noodmiddel was, dat Karel COGOE opgedrongen werd door de
omstandigheden, zoals ze geïnterpreteerd werden door het opperbevel van het Belgisch
leger, - In zijn Memorie venlleidt Karel COGGl-J inderdaad, dat hij reeds in de voormiddag
van 25 october de aanwending van de o\'erlaat \'an Veurlle-Ambacht had aangeprezen:
kommandant NUYTEK \\·ees de suggestie echter zonder meer vlln de hand, om de goede
reden dat dit kunstwerk zieh onde" vijandelijke controle bevond (1). - Dan eerst stelde
COOOE voor het Oud Veurnesas te gebruiken. Het ligt ,"OOI' de hand dat generaal UMtJ
slechts de tussenkomst van Karel COGG.E zoekt te kleineren, om zijn eigen \-enlienste te
doen stijgen, Indien dus Gl'JERAER'f het gebruik van de overlaat van Veurne-Ambacht
hceft aanbevolen, was hij niet de eerste om dit te doen, vermits COOGE enkele dagen
vroeger hetzelfde middol aangewezen had.

\Vat nu het terugvloeien van het door het Oud Veurnesas aangevoerd o"crstromings
water aangaat, doet die bewering van generaaJ UME ons terugdenken aan wat Du BUNI'
in 1ï86 schreef in zijn Discours préliminaire tot zijn Principes dj f!ydraulique, nl. ,,"Men
"weet dat op heden onze kennis inzake hydraulica ten zocrste begrensd is; immers,
"alhoewel heel ·wat grote genieën zich in versehiUende tijdperken op de studie van dit
,;vTaagstuk hebben toegelegd, verkeren we praktisch na zoveel eeuwen in een bijna vol
"strekte onwetendheid nopens de werkelijke wetten waaraan de beweging van het water
,.is onderwor'pen."

Welnu, zelfs de reeds in 1786 \'e1'\vorven grondbeginselen \·an de hydraulica vinden
geen genade in de redenering van generaal UME, vermits hij ze in zover overhoop gooit
dat hij yerklaart dat het door het Oud Veurnesas toegevoerd zeewater terug naar zee
vloeide, als bij hoogtij de drukhoogte nagenoeg 1 m 40 bereikte! (2)

En generaal UlIlE gaat mrder en bevestigt dat de geringe doorvloeibreedte van hel

(I) Ander'ójds schrijft genie.mu.joor J)lWUfoJNT de be;;lissing, de overlaat van YellJ"lle-Ambachl
niet te gebruiken, toe aan het feit dat de hlludzwengels van dit kUllstw8rk weggestopt werden en dat,
op dat ogenblik, BOOn enkele aanwijzing kon bekomen wordon ovor de plaats waar ze verborgen waren.

(') Herinneren wo el' Rail dnt het diagram van de vloedstanden, voorzien voor 25 october 1914 t<.'
Nieuwpoort , 3 lil 50 aanwijst,. Wllnl\(.'()!·, op dezelfde datum, de waterstllnd in Veurnc-AmbfICht 2 m 12
ooreikte.

kUllstWCI'k (= het Oud Veurnesas) een nijwel ontoereikend debiet opleverde ten over
staan van het gewenste resultaat, terwijl de overlaat \'an de Noordvaart (= van Vellrne
Ambacht) een zevenmaal grotere wateraanbrengst toeliet.

Over het oyerstromingsvermogcn van de overlaat van Veurne-Ambacht. ten over
st.aan van dit \'an het Oud Veurnesas, zijn de meningen zodanig uiteenlopend, dat hier
omtrent eun rechtzetting geboden is, - Het Nederlandse Tijdschrift De .Militaire SrlCc

tafor (november 1921), kent, de o\'crlaat een dert,ienmaal groter debiet toe dan het Oud
Vcurnesas; majoor U~lE (in het n r 5, september 1920 van het Bulletin 'voor militaire weten
schappen (1), en lIJ, Henri DE HOON, in het Overstroomde Ve1trne-AlI~bacht in 1914 (2),
gewagen van een 10 à 12 maal groter debiet (3) ; generaal GALET (4) rapPOI'temt dat de
sluis van de Noordvaart (= de overlaat van Veurne-Ambacht) een tienmaal groter dool'
laatvermogcn heeft dan het Oud Veurnesas; de Legerbode \'au 7 november 1920 komt
tot de slotsom dat dit vermogen driemaal groter is. - Een tikje nadenken zou dit
meningsverschil uit de wereld geholpen hebben ; cen gezonde geest heeft toch geen
inspiratie Ilodig om te besluiten, dat het debiet \'tln twee sluizen die gelijktijdig en onder
dezelfde voorwaarden werken, rechtstreuks evenredig is tot hun respectievelijke door
"'oeibreedte, - Vermits deze laatste lG m 00 bedraagt voor de o\'erlaat van Veurne
.-'\mbaeht en 5 m GO voor het Oud Veurnesa.s, is het klaar. dat het debiet van het ecrst,e
JHl1lstwerk nagenoeg drÎemaal dat zijn zal \-an het tweede: - We zien dat het wel erugs
ziJls de moeite loont, bij die zo maar in de lucht gegooide cijfers te blijven stilstaan.

Alvorens ons critiseh ollderzoek af te sluiten, hebben we eraan gehouden, de onder'
linge rol in october I f) 14 aan twee nederige bewerkers \'an de weerstand op de IJzel'
toebedeeld, bepaald vast te leggen, we noemen: Hendrik GEERAER'I' en Karel COGOE.

Hendrik GE}JRA,E:HT was de eerste om zijn flinke en verknochte medewerking aan de
overstromingswerkzaamheden te verlenell, Te ~ieuwpoortgebleven, beleefde hij onder de
soldRten de tragische uren die het begin van de strijd hebben gekenmerkt, De Duitse
aarwal dreigde het bruggenhoofd van Nieuwpoort op te rollen, Op dat ogenblik werd el'
besloten het gebied tussen do Kl'eek van Nieuwendamme en de gekanaliseerde TJzel'
ondel' water te zetten. ten einde de rechterflank van onze troepen benoorden Niel1\\1Ioort
te dekkeIl.

Tn de avond \'an ZI october, onder het geleide VlUl luitenant FRAKÇOTS, toog een genie
detachement, door GEERAERT vergezeld, onder het vuur van de Duitsers, naar do oyer
laat van de Oude IJZER (= Scheur- of Springsas). - Op aanwijzing van GEERAER'r
had men voorafgaandelijk de grondduiker (= siphon) onder de gckanaliscerde IJzer,
die door middel van de voedingssloot van Veurne-Ambacht met de Noordvaart (= Aflo
zingsvaart van Veurne-Ambacht) in verbinding staat, (licht gesloten. - AJvorens de
sluizen te verlaten, had het personeel van Bruggen en Wegen de handzwengels \'an de
schuiven weggestopt, GEERA1JRT, op de hoogte van deze praktijken, had ze alras terug
gevonden en onverwijld werden de sühuiven opgelicht, De overst,roming, die aldus ver-

(I) en (') AJloon in :Franso VOfl:!ic,

(") Er vnlt aan Ie stiplXJn dnt generaal U.ME de co"tlieiellt, dit' hij in 1\)20 op lien à two.ulfbepu.uld('.
t hans op zoven terUgbl'ellgt.

(.) Generlllll GALE'l', op, cit., bb:. 35;·\.
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Fig. i I. _ Bol'8tboold K. Coggo te YeunH'

kt d C--treck o"ge,-eer 110 hektal'en - F':r vaJt op te merken dat de Duit.sel'li,
\\'e'\\'er,~ .. ..~·d
die op dat ogenblik de sluis \'an Nieuwendanlllle bezet hielden, 0\'131' .de mogehJ Cl

beschikten de onder water gezette Krook af te tappen. Hun onweten<lliClc! terzake droeg
h·· tot het 8ueees dezer ondel'lleming, die momenteel de reehterfiank va.n het bruggenhoofd
"~n de "Palingbrug" beveiligde; trouwens dit bruggenhoofd werd UI de avond \'an

:!G october door de ]'ranscn opgegeven. .. ". ,
-Knrel COGOE. _ Z. 11. Koning Albelt, die het belt\ngnJk aandeel van JUI-el ~Of..

bij het \'erwezcnlijken van dc IJzeroverstromingen openlijk wilde erken~en, \'en~aardigde
. I ld" K u "r ·).!llter-'Jbia \Tan 4. november 1914, bet ridderkrUIS van dezie 1 lcm oor zIJn . u., - . -' . cl

Leopoldsorde toe te kennen om "Zijn moedige en verknochte medewerkmg aan het on er

water zetten van het IJzcrgebicd'·. - 00
Bovendien doolde de minister van Landlwerdc<liging, bij brievc nr 3G! KIl 7.'":\11

S scl~tembcrl920 aan K. CooG}: mede dat hem, bij K. B. van I september 1920, de JJ~er~
IIIcdaiUe wordt \'cl'lccnd _ zulk.'! onder yolgende bewoordingen: .,Alhoewel u gccn ( ce

OVt:RS'l'ltOM1:NOEN TIJDENS DY. ~,t:ltS'r~: W."lt:LDOORLOtl

,.hebt uitgemaakt van de strijdkrachten aan de IJzer, heb ik het nodig geoordeeld af te
"wijken vall de voorwaarden, vereist voor de toekenning vall deze onderscheiding, zulkr;
"als een beluiging van erkentelijldwid om de onschatba.re diensten, die ge bewezen hebt,
,.en die op schitterende wijze bijgedragen hebben tot het succes van onze wapens."

.,Deze medaille is de uitdrukking van de Nationale El'kentelijkheid."
Karel CooOE werd op 31 janmU'i 1855 te Veume uit een werkliedenfamilie geboren:

aan zijn schooltijd kwam vlug een einde, vermits hij, zeer jong reeds, tcwerk werd gest.eld
om, als oudste zoon te helpen voorzien in het onderhond \'lUl een kinderrijk gezLn. ~Ta het
voleindigen van ..jjn militaire dienst bij het 2e Lanciersrcgiment, werd hij als werkman
aangeworven door de Noordwatering van Veume. - Op!) januari 1894 werd Karel Gooo.:
tot toezicilter bij die Watering benoemd. Die benoeming werd op 15 februari 1894
goedgekemd door bamn BUZt;TTt:, Gotn~erneur van West-Ylaandercn. Zijn eedaflegging,
geboekt op 23 febnmri 1894, geschiedde ter rechtbank van Yeume en bij de andere recht·
banken, wanrvnn de bevoegdheid zich uitstrekt over de gemeenten binnen de omsclrrij·
\'ing nUl de Watering gelcgCll. - Onder het wijs beleid "an i\.1. Adolf DE Hoos, ingenielll'
bij de Watering, \'erwierf Karel Cooo.: beel \Tlug een zeer uitgebreide kennis o\"er het
afwateringsstelsel van het poldergebied en ovcr het. slllizcncomplex van Nieuwpoort,
folleutelposilie van de waleren in het IJzel'!x:_kken. - Tot \\an ...ijn dood - op 15 juni 1922
heeft Karel COOGt:, man van de plicht, ..jjn moeilijke en soms kiese taak met de grootste
toewijding vcrvuld. - Rij werd plechtig ter aarde besteld te Vellrne op 19 juni 1922. De
stad Veurne, die een blijvende IHlJdehlijk wenste te betonen aan het heldhaftig en vader
landslievend gedrag van haar zoon, richtte in augustus I!)27, in een \'aJl haar \-oomll.&mstc
straten, het bronzen borstbeeld op \"a_n deze grote dienaar \'an het Land (fi(). Î I). Het wai';
ter gelegenheid \·Rn de inhuldiging dat staf-kolonel N"U\"rE~, die de ~linister van Lnnds
verdediging \"ertegenwoordigde, deze eel1\"ou<ligc woorden uitsprak: ..Ik breng hulde aan
Karel GooGt:, de redder van het Leger".

Het besluit de streek tussen Nieuwpool't en Diksmuide onder water te zetten werd
door het opperbe\'el van het leger getroffen UI de namiddag van 25 october. Gezien de
afwezigheid van het personeel van Bruggen en Wegen, deed de militaire overheid een
beroep op de medewerking van de toczichter bij de Noordwatel'ing van Veurne, Karel
COGGl:. - 'Ve hebben hierbo\'en reeds onderstreept dat in de voormiddag \"an 25 october,
deze laatste het gebruik \'an de overlaat vsn \"eurne-Ambaeht had aangeprezen; dat
naar aanleiding van bepaalde omstan<ügheden, de militaire overheid op dat ogenblik
deze oploss.ing van de hand had gewezen en dat CooOE alsdan eerst de lUanoouvre .ia het
oud \"eurne-sas voorsloeg en, zoals wij zo \'ermeld hebben, de \'oorbereidendo maatregelen
a,'l.nduidde om de o\"erstroming tussen de spoordam Nieuwpoort-Dikamuido en de IJzel'
te houden en de uitbreiding el'\'an tot de door ons leger en door de geallieerde trocpen
afdelingen bezette sectoren te verhinderen. - GooGE wees ter plaatse de dicht te stoppen
duikers, de af te dammen waterlopen en de op te werpen dijken 1\1\11. ffij deed zulks in
gezelschap van de genie-officiel'en, gelast met dc leiding en het toezicht over dc werken,
ondanks zijn 59-jarige ouderdom en dc moordende regen 'Tan kogels en grana.ten. 
Het aldus voorgenomen ovcrstromingsillan van COOGl::, hem opgedrongen door de omstan
digheden, bepaald door het hoger legerbe\'el, schonk de enig aan\"aal'dbure oplossing.
Dank zij ...ijn beroepsbevoegdheid op plaaLlclijk plan, zijn kennis en ervaring omtrent de
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hydrograpbischc aangelegenheden in het IJzcrgebied, kon hij tegelegenertijd de ouout,..
heerlijke gegevens aanbrengen, die de ovcrstroming mogelijk maakten. - De inundatie
manoou\'l'es uitgevoerd, via de oude Veumcvaart, leidden niet tot het verwachte resul
taat; de weinig gunstige vloedstanden, het mislukken "an de eerste pogi.ng aan het
oud VeuITIcsas, het enger wordende doorstromingspr06el van de waterlopen, ter hoogte
,'an de aanwezige kunstwerken, dit alles belenunerde in sterke mate de aanvoer nm het
overstromingswater.

Daarop werd dan in de avondstonden vun 29 october de o"erlnnt nm Veume
Ambacht geopend. waan'all de aanwending n.Ws op 25 october door Karel COGGE was
voorgesteld gewolxlen, Een genjedetachement, onder kapitein Ul\LE, vcrgezeld van schipper
GEERkERT, tl'ok over de Veul'llevaart, vond de weggestopte handzwengels terug en
lichtte de schuiven (I). - Deze manceuvre werd iedcl'e nacht, bij wassende tij, tot 2 novem
ber herhaald en bracht het overstromingspeil tot op nagenoeg 3 m 25.

Terwijl genie-kolonel S, B. H, H, BEnNARD nog onlangs beVefltigde (2) dat "Het
..Belgisch Leger, vóór de oorlog, nooit het mecanisme der ovcrstromingcn, in vel'band met
de getijen, had ingestudeerd" (3), valt het te betreuren dat sommige officieren cn inzon
derheid generaal VUE en kolonel 'l'm's de tussenkomst van Karel CooGE zocken te klci
neren en er zelfs de spot mede drijvcn, alhoewel het ,'ast&aat dat deze gespecialiseerde
werkman in dienst bij de ~oordwatering van \'eurne de enige bevoegde pcrsoon was
die o,'er de onontbeerlijke kennis beschikte, met het oog op de verwezeltlijking van de
,'oorgenomen onden\'aterzetting.

De inundatie "an het IJzcrfront werd inderdaad door de militaire o,'crhcid geordend
en geleid. Twee burgers nochtans, die er helemaal niet op ,'oorbereid waren enige rol te
spelen in dc militaire operaties, namen er een uiterst actief en belangrijk deel ,'an "001'

hun rekcning. Waarom zouden we zoeken ze tegen elkaar op te steUen of ze te scheiden?
Laten wc lic,-er, in een opwelling van diepe erkcntelijkheid, beiden op ccnzelfde ,'oetstuk
plaatsen, want het is ontegensprekelijk dank zij de moedige tussenkomst ,'an die twee
Ri.nke dienaarH dat België, tijdens de oorlog van 1I) 14-1 1)18. de integriteit ,'an zijn laatste
stuk gl'Ondgcbied heeft kunnen bcwal'en,

('J Op 2D october, te 19 u 30, onder de bc8chenning van het peleton knl"llbinicl'8,wiclrijdcrs van
luitcllllllt LUPSIX, trekt een gcniedetachement, onder kapitein UlIE CD in gczelilchap van GEERAl:RT,

over een IiIlui8<leur, over de Veunlcvaart, waagt zich ,-ooruil. in het no mans' land, bereikt de o,'crlaat
van de Xoordvaart die, bij mirakel. vall DuiUlCI'8 vrij ia, atoot nog ,'erder door, ,'indt de in een Slnrik

"crborgen handzwengels terug en licht do l'IC-huiven nm de Xoom\'aarto"erlaat; tegen 21 uur 1.a1 het
hoge tij worden, Door do 8 openingen, elk 3 m 50 bij 2 m 00 groot en mot een totale doonmede van
56 m 2. 8troomt de vlood met geweld in de Xoorovaart. iOO,OOO m t zeewaier goh'en in do nacht naar
do vlakte too. Het W!LlJ hoge t.ijd ! (Btlgiq/U lIlililain. \-an i juli 1929, nr 929/2628). (Enkel ill Fl'IUl.itC
'·el'8ie.),

(") De E~ndrochl (Maandblad '-an de V. V. ,',), no\'ember 1952.
(') lliURICII: GAUCHEZ, de 8)"IIlpRthieke vool7.itter van de 8chrij\"C1'8-0udslrijdel'8. gewag makend

\'an een ander anikd vall kolonel BXIL"AllD in het tijdschrift Hel uger- De Nal~ \'Rn I october 1952
(zie bet dagblad u Soir \'an 13·10-52). beweert zonder omwegen; ... geen enkelo onder onze officieren
kende ook maar iet8 af VIUl de opertltie8 in verband met de ovcl"!ltromingell die door het ,-erschijIlllC!
van de getijen kunnen \'erwekt worden,

TWEEDE WERELDOORLOG (Mei 1940-Juni 1945)

[NUNDATIES IN [940 TE NIEUWPOORT EN TE DINKERKE

Inundatieplan door het deoje-commando van d B [ .
b . e e glsche Legerstaf

opgevat in t 940

c' Oe tragiscl,lO oorlogsgebcurtelli.ssen, die op JO mei 11)40 losbraken, zouden enlilali;
~ ze van HII4 In. de, IJzerstrcek hun terugslag vindcn. Op strategisch gebied wn.s het
J;ll~lel'S dc b~doolmg III doz~ stl'c~k ,de Duit-se aalwal dool' middel VRn kunstmatige inun
(l\t.ies te stmtell, Deze tactIOk. dlO lil 11)14 met succes bekroond was, scheen hier andcr
maal te zullen worden toegepast,

In overleg met de plaat,scHjko djenst ,-an Brnggen en Wegen en met do Heren HRAET

fHUlIlemel'8 van Openbare Werken te Kieuwpoort, trof de legerleiding dan ook de nodi ,~
maatregelen om aan de o,'erstroming "un het rechteroo"ergcbied "all de lJzc 1._ 'jg
de PIa.'lSClid I rt ...._ . r, ucZJll( ena eVRa ,een lAl'gl.ll van uitvoering te ge"en.
I COm te "oorkon~en dat de "ijand het aangen>erd inundatiewater zou aftappen langs

~ e aClllerlynckxshus aan de Contredam te Oostende. \'oorzag het legerbe,-el er aiJel'CCrHt
lil dat de grond~uikers onder de Plassendalevaart, tussen Kieuwpoort en Oudenb
zouden worden dichtgestopt en de aldaar aanwezige schuiven gesloten. Het daartoe n~rg~
cement en breukstee~1 werd bereids ter plaats gedeponeerd, Ven'olgens rnlX"Stell de heu ~,
s~angen ,'an de sehtIJ"en gedemonteerd en rerwijderd worden, Er wcrden eyeneens Scl~iJi.'
kmgen getroffen om de Cncmerlynckxsluis te Oostende te versperren en onb 'k"-- t
maken. rUI IR,,",r e

,JI~ de nacht van li op 18 mei ging men over tot het openen van het Seheur
of SprLllgSas, alsmede van de sluis van Nieuwendamme,

hun ~ez~ "~rrichtingcn, dio duul'cnb,o"CIl door stroomtij waren begunstigd, Ijoten alras
, lut,\erkmg gelden en te I1 uur IJl de voormiddag \'!ln 18 mei bedekte het O'-CI'Stro

~ullgswater reeds do laagste gronden in de omstreken van Nicll\\1)Oort. l'lfcn vCl'\vnohtte
at ~te vloedstand op 19 Cll op 25 mei 4 Ol 50 tot 5 IJl 00 zou bereiken. Gedurende vïftïen

,'loelde het zeewater de talrijke sloten vau do Grote \Vest\\'atering en van de \V Jt ~
"'lil Vladslo-AOl~acht binnen, Hct o'Tcrstrolllingspeil bcrei.kte 3 m 3i, a crlJ1g

, rn dc ,-oorLmddag "1\11 18 mei kregen de inwoners "an SinWoris de aanmanill hun
hUlzcn cn hoe'-cn te ontruimen: een soortgeliJ'k bevel zou ook S,__...1: d Rg
kapelle treffen. . I.........-...ug e gemoonte amB-

. Het 1~lan bestond om de o\'crstroming geleidelijk naar het westen en het zuiden toe
lilt te breiden. Achtereenvolgens zouden de Bethoosterse .Broeken en de I I
l>ezuidc 1 I IJ D'I,M' agc grom en

, I. (e ,zer, ran IMmtlJde tot aan Roesbrugge, door middel \'an de schut. en
l;lt,:tcrmgBShuzen 'Tan d~ IJzer, blank gezet worden. Op 21 mei opende men deze sluizen
(aa oor werd het water lil de IJ7.cr en in het benedenpand "an de ,-aart van Ieper te;
::~3 ~I~gen~rd. J?e strook. gelegen tussen de linker lJzeroovcr en de spoorlijn Ni.euw
I -?lksmmde, die roods lil 1914--H)l8 onder water stond, de gebieden tussen deze
spoorllJll en de I.AwMrt, tussen de [.o,'aart en de Hingsloot der l'lloercn, tussen de Rin~-
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1'-1· I ,. I het O\'cNltrolllings\'eldOnder de drang del' omstandigheden werd, van .><.: gL~ 10 Zll( e.
niet \'('r<ler nitgebl'Cid dan het rechteroO\'ergobied van de r.Jzer, KUMtmn~ llluDdaue. - Hl

Onze westerburen gingen echter, lJlet het oog op de dekking van hun voomaamstc
steunpunt, - Duinkerke - OIwerwijld ovcr tot knnatmatige O\'crstroming in het noor
delijk maritiem gebied.

De stafoveratc, admiraal ABRJAL, \'erstrekte hiertoe op zondag 26 mei te 20 h, in
7Jjn kabinet (Bastion 32), het formeel be\Tel aan de Heel' GElIo'"EVIÈn:, ingenieur ,-an de
Hevanrbare Waterwegen te Duinkel'kc. Dit bevel was uitgevaardigd door de minister \Tan
Oorlog die cr met uitsluiting \Tan elke milit.aire overheid de \-erantwoomelijkheid voor op
7.ich na,Ul.

\'oorafgaandetijk had de Heer CEX);VLÈVE voorbel'oidellde maatregelen getroffen.
Een groot. aantal lichters, die met oorlogsmateriaal waren geladen, liet hij in het kanaal \'llIl

Bourbourg stroomopwlUlrts tot Duinkerke door\'aren; ven'olgens deed hij een houten
dUlllwand aanbrengen v66r de sluis "éclu.sc du )lail" geheten. Olll do doorzijpeLing \'an
zoowater tegcn te gaan, dit met het doel in de waterbevoorrading van het gamizocn te
Dllinkerke to voorzien.

Heeds op 18 mei was het waterpeil in de ringkanalen \'an de stad door het ophouden
\-8n het bo\'enwater zo hoog mogelijk 0l>ge\'oord. Het water in de7.o kanalen bereikte
5;) cm bo\'en het nulpunt Bourdalouë, dit is 2 Hl !)i bo\-en het nulpunt van do Uelgische
~tafkaartcn,

Gedurendo do nacht \-all 21 op 21 mei 7.ctt.e men de loz.ing vall het wator in de Aa
ri\'ier stop. Op beide oevers gingen de s.luizen dicht, Te Lynck werd, aan de moncUng van
het kanaal dat do COlllle\Taart met het kanaal van Bourbourg \-erbiJ1dt, een dam opge
worpen. Zo verhoogt de toevoer van het bo\'enwater uit do Aa \'all 23 mei af geleidelijk
het waterpeiJ in de Colme\Taart. Het water treedt buiten de zuidelijke oe\+er van het
kanaal en op 26 mei bercikt de waterspiegel 2 m 82 bovcn het Belgisch nulpunt.

Terloops mogen we luer wel opmerken, dat een uitbreiding van de watergordel tot
aan Kales de Duitse opmars een grote \'crtraging zou hebben bezorgd, toen deze zich 
tegen alle verwachting in - in zuid-westelijko richting voltrok. De7.o uitbreiding was
slechts te \'erwezcnlijken geweest dool' de rechtstreekse aam'oer \'an zeewater, via. de
ha\'ellS van Kales en Gre\Telingen_

Aduuraal CAsn:x, eerste oo\'elhebber \'an het l\lal'itiem gebied "an het Noorden,
nltte reeds in september 1939 het plan op tot inundaties O\'er te gaan, Zijn opvolger. admi
raal AIlRlAL, werkte het ,'order nit.

\'olgCllS dit plan zouden de toegangswegen drooggehouden worden, om de troepen
do mogelijkheid te laten zich op het steunpunt - Duinkerke - terug te trekken, nadat
zo Mn de buitenrand der inundaties front luwden gemaakt,

,Aanvankelijk voorzag dit plan niet de onderwater'?etting van do Frall8e llocren ;
op het uiterste ogenblik werd e<:hter tot deze onderwa.tenetting besloten, zulkg om de
,'olgende reden : de l\laginotlijn reikte wel niet over gans de noordwcstel,ijko gn:malijn
mAAI." in de omgcving yau Duinkerke bevonden er zich enkele schansen en ona.fgewerkte
blokhuizen. Reeds in 1039 had de Heer C E~IWlÈvl'l aan de Franse legerleiding voorgesteld,
om dofensie-doeleinden, gebruik te maken ,-all deze kleine \'erschall8ingen en van de
waterluue. (tic na de inmldatie zou ontstaan,

Om de ringdijk \'8.n de~(oeren niet te moeten doorsteken, had hij ervoor gezOl'gd

+

Q.E"STRD""O -::.IJiJI'''D
(r......~ '''-~.''J

Mer du Nord

tol dekking van het Brits expeditiekorps

(fig. 72)

Noordzee

KlJN'STMAT10E INlJNDATIES IS ~IAR1T1E),t VL.'\.ANDP.RY.K

Overstromingen rond Duinkerke

d . I ,"aD de om.......,'ing ,'(lI1 Duink('rko in 10..0Fig, i2. - lmlll aIJep aD e-

I t en Duinkerke zouden a.chtereell\·olgens meL 7.ccwater Oycrspoeld wOI'd?ll; hiertoe
:: men de uitwateringssluis nUl \'eurne-Ambacht cn de "llIi7.<,n op de \ curne\'aal1

aanwenden. I 'aart
\'erder zouden ook de lage gronden benoorden de Plassendal~~Taart.tussen (e7..e \,

en de duinen. door middel \'an de uitwateringssluis \-ltIl het ~lCllwbcdelf onder ,\ater

gezet worden. b -lood' rdel prijsgege\'en.o telijke vlakten zouden aldus aRn de macht VRn e en \ \\ 0 1 .

Alle S::ll~~ingen wnren hiertoe reeds gctroffen. toon de capitulatie \'an het BelglsC\1 ~~ger
de uitvoering VRn deze plalmen op het uitel'!ólte o~enblik \-oorkWalll en deze \-r110 1 arc

landstreek VOOI' m-erstroming redde.
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in deze dijk, ter hoogte van de "Krommenhoek" en va.~ ~\et "Ca.cstel'~~of", dwarse buis
leidingen '"an 1 m 00 diameter aan te brengen; deze ICldlllgen had hiJ met een houten
damwand laten afsluiten,

Op 26 mei ging men tot de onderwaterzetting "lUl de :F'ranse Moeren over.
Genernal GIR..\,UD, bevelhebber van het ie leger, had de nodige schikkingen getroffen

om de overstroming enkel tot het Frans grondgebied te beperken, De Heer GEXK''1ÈvE
had, met dit doel, afdammingen opgeworpen in de noorder Ringsloot nabij Ghyvelcle en
in de zuider Hingsloot bij het "Caesterhof"',

Aan de andere kant voorzag het ove1'8tromingsplan dat het inundatiepeil in de
Franse Moeren merkelijk beneden dit van de aangrenzende gronden 'Tan Uxem zou
gehandhaafd blijven.

,Een toevallige gebeurtenis zou echter plots de toestand ernstig maken.
Tcn gevolge van de steeds toenemende druk van het water op de dijk van de Ring

sloot der Franse Moeren wordt op 31 mei in de nabijheid van Ghyvelde, op 100 m beneden
de Kattevaart, een sluisje door het water ingebeukt, Doorheen deze bros stroomt het
water met geweld de Franse l(oeren binnen. Alle pogingen om d~ ~res dicht te stoppen
blijven \Tuchteloos, Tot O'Termaat van ramp zijn de electrisehe leldlll~~n ,'an h,et pomp
station aan de "Krommenhoek" 'Teruicid, Hierdoor kan men onmogehJk gebrwk maken
van de waterop'Tocn,"erktuigen om het overstromingswater terug in de Ringsloot o'"er te
slaan, Het wassende water berci1..-t de zgn, ,,:\[iddenweg", grenslijn tussen de }"'nmse en
de Belgische )Ioeren en dreigt de7.e laatste eveneens te o'Terspoelcn. Het g~vaar teke~t

zich voornamelijk af ter hoogte van het "eanal ~Ia.jeur", Oe toestand wordt Uiterst erns~~g

en vereist een dringende en kordate tU8SCnkomst, De Reel' iUarcel MELIS die in zIJn
hoedanigheid van secretaris van de droogmakingsmaatschappij ,,,De . ~ 700 Gem~te~l",

met de plaatselijke toestanden aUerbest 'Tertrouwd is, en het onnllddelhJk gevaar lIlzIet,
doet op :3 juni een onverwijld beroep op de bewoners der bedreigde gebieden. Hij neemt
bewust de leiding op zieh der noodzakelijke werken. Dezo beogen in de eerste plaats de
geleidelijke ophoging van de grensdijk.

J)e Btl'ijd tegen de wassende golven wordt kra.chtdadig aangevat en gedurende acht
dagen ononderbroken doorgevoerd, zonder dat mcn nochtans het gevaar kan afwenden.

Tot dlln toe was het beheer 'Tan de Franse Moeren er nog niet in geslaagd de bres in de
(tijk ,>I\n oe Hingsloot, nabij Ghyvelde, dicht te 8toppcn. De Heer A, BREULS de TrECK.KK,

vOOl""l.itter van het domein der 1000 Gemeten van de Belgische Moel'en, steldc zich op
û juni in \'erbinding met het bestuur van de }'ranse 1UOCI"Cn en met de voor.t.itter va.n de
4c sectie "an dc Wateringen \'t\1l Duinkerke, Hierbij bood luj ,'an Belgische zijde de nodige
hulp Mn, om het dichtmaken van de dijkdoorbraak VIUl de Hingsloot te Ghyvelde te
be'"orderen.

Op 10 juni werd aldus, onder de leiding van de Heer i\U:LlS, een lllocg vall 82BcJgische
arbeiders tewerk gesteld, ten\'ijl een tweede groep werklieden de vrijwl\ringswerken langs
dc "Middenweg" in aUerijl 'Voortzette,

Onmiddellijk na de o'"erga"e nm Dujnkerke, in de namiddag van 5 juni, begaf de
!:leer MEI.IS zich naar de deerlijk gehavende ontsnappingshaven ,>an het Britse expeditie
kOl'J>8, om zieh te vergewissen van de toestand van de aldaar aanwezige sluizen en grond+

duikcrs en. om er eventuccl de nodige schikkingen te treffen om de steeds toenemcnde
onrstronlUlg tegen te gaan. Bij zijn bezoek stelde hij echter vast, dat het beshmrsper
~Ilcel v~n de Staat en van de Wateringen de stad had '>erlaten. De sluisdeuren van het
U1twatermgs.kanaal .~Tan de .Watering stonden open en konden onmogelijk in beweging
gebracht worden. BIJ hoogtij stroomde het zeewater dan ook de streek binnen en O\"er
rompelde het poldergebied, Daarenbo,"cn waren do grondduikers ,"ersperd lJlet allerhande
voorwerpen. zoals alllmlUtitieki.sten, stukken hout en stcenbrokken,

" M,et po~pstatjon Ti;\:jer, dat de wateren van de Franse en de Belgische :Uoeren ell
\\ Iltermgen lil zee o,-erstorl, WR& onder water gelopen,

Ka Jang, aandringen bij de bezettende macht, slaagden de Heren BR."'ULS de TIECKE~
en ).1 ~:LlS erUl ~eze te bewilligen, om in de kortst mogelijke tijd de slujsdellren ,"oor de
afn)Cr ,'an het Ulundatiewater bruikbaar te maken, Dit resultaat, alhoewel het van "001'

naam. belang was bij. het, keren van ~et o,'erstromingsge'Taar, W88 niet '"an die aard, dat
_l~et dlt gcl"'aar 'VolJedig lUt de weg rlUmdc, I)e ontzaglijke watermassa. clie nog immer de
!'ranse :lJoeren bedekte, nam trouwens steeds in hoogte toe en drejgtle de Belgische
.'Ioeren binnen te dringen,

.. ~a drie weken om"erdroten arbeid en heftige strijd tegen het water, daagdc uiteinde
hJk de redding op, ?nderlllsscn waren lUeer dan 1400 hektal"Cn grond cn wassende vruch
ten voor o'"erstrolllmg met zeewater behoed geble\"en, dan.k zij het initiatiefen het kordaat
o~)treden van de Heren llREULS de Tl~CKF.N" en M",us, die hierin krachtdadig genlgstellnd
\\el'(len door de ollYerpoosde medewerking van de )Joerenbewoners,

Vernieling van de uitwateringssluis van Veurne-Ambacht

I~n nieuwe verrassing stond de streek Ie wachten.

Op 20 augustus J940 \TerkJaarden zieh plots onrustwekkende scheuren in de bon~l1
bouw "all de uitwatel'ingssJuÜI van Velll"Jle-Ambacht te Nienwpoort,

Ziendcrogen ging de vernieling \'erder, instortingen deden zich \"001' en mell kwulll
tot de const~tatie: dat dit statig stuw"complex tot sloping was gedoemd, :Een Duit-se
granaat was 1J1 meI aan dc '"oet van het kunstwerk terechtgekomen, wat de ontgl'oncling
~l'\'an \7eroorzaakte, Weldm vloeide het ZOOwIltei' VeunH.l-.'\lllbncht binnen cn stonden
In de omstrcken van ~ieuwpoort de lage gronden onder water.

. Jr~ allerijl begon lll~n met de afdamming mn de Aflozingln-aart en zo kon IlCt gc\"anr
\ oor 'erdere o\'erstl'Ollling gekeerd worden.

. De~e 'Ternieling '"/.Ou ongetwijfeld de waterl"Cgeling ge<IUI"Cnde het aanstaande wintCl'
se.lzoen lil ,gans ~e olllsclu'ijving der Noordwatel"Ïng in een hachelijke toestand brengen.
Dit water~nggeb'ed, dat de wateren "an circa 30,000 hektal"Cn grond af'Toolt, vindt
trouwens lil normale omstandigheden zijn afwatering in zee te Niell\\l)(l()rt door middel
.",an 1° de Aflozings,'aart '"an \"eurlle-Ambaeht, aan wier uitmonding in de havengeul.
ZICh de toen gesloopte O\'erlaat bevond, met een dool"\"!ocibrcedte van 16 IJl 00 ; 20 de
Oude Veume'Taart, bewesten de stad Nieuwpoort,

Ten ge,"olge "au de ,"ernieling van deze o\'erlao.t, (liende het overtollige water nu
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N: .B. - De in kleine hoofdletters geschreven gemecntenamen duiden de gemeenten
tUlIl. dlO totaal moeten ontruimd wonlCIl.

opmeten \-an d~. afwateringssillizen, het opsporen van de zwengels van de schuifsillizell
eu een omyangnJke waterpasmeting over gans het kustgebied.

Deze ÎJ.llmdaties hadden tot doel achter de Atlantik-Wall een waterltindernis te
scheppen, die, dank zij haar passie\-e stormnijheid, de mogelijkheid zou schenken, bij een
e~'elltlJele d~rbraak van deze Wall tijdens de invasie, een tweede ,-enledigingslinje op te
\\ erpen bczmden het o"el'Stroomde gebied.

Dit o\'erstrolllingsplan wenlontworpen en uitgevoerd onder het beleid van het
ge.neraal Commando ,-an het Zoowezen te Antwerpen.

Ontruiming van het Kustgebied

De bezetter geeft de provineie'gollvel'lleul' kellllis vall zijn inzichten bctl'Cflcnde do
u\'erstroming \'an do 'Vestvlanrnse poldcl'gebieden.

I. Voorbereidende sdtiH-ingen.

Op 21 januari deelt de O. :F. K. 570 te Gcnt aan de gOll\'crneur vsn West-Vlaanderen
mede: 1° dat. bepaalde grondgebieden van de provincie zullen overstroomd worden.
I~ o'~erstromlllg za~ geleidelijk geschieden, eerst door het keren \-an het neerslagwater,
\\ aan an de af'-oer III zee zal tegengegaan worden door het dichtsluiten yan de kunst
werken en vemer, zo zulks nodig mocht blijken, door de o,-erstroming met zeewater'
2: dat de ~ebieden die zullen O\'erstroomd worden ,'ollcdig moeten ontnlimd ~iJ'n \'66:
la febrllan 1944.

. Op 2~ janlla~ ,,:ordt de g~lI\'emeur in het be7jt gesteld van de kaart, waarop het
0\ erst~mlllgsgebied 18 aangedUId. Op deze kaart zijn afgebeeld de gemeenten. waar"an
de gobl()den geheel of gedeeltelijk onder water zuJlen komen, namelijk;

Arrondissement Brugge; Blankenberge, BI'ugge, .Damme, Dlidzele Heist Hoeke
HOUTAV}:, Jabbeke, Knokke, Koolkerke, LapscheUl"e, Mectkorke, l\1oe~kerke 'Nliww~
l1UNSTER; Oostkerke, RAi\ISKAP!i:LUJ. StalhilJe. Uitkerke, Varsenare, Wendllil;e \Vost.
kapelle, Zerkegem, Zuienkcrke. '

. AI'I'ol~~ssemellt Oostende. - BREDENE, Ettelgem, GisteL KLJ<:.\ISKERKE, Lcffinge.
l..ombnrt7.l~~le, M~~"N};K~JNsn:R};, )Jiddelkerke, Oostende. Ouden burg, Schore, St.-Pieters
~apclle, SUJI:le, Snaaskerke. Steno.. Vlissegem. 'Vestondc. Westkerke. Wilskerke Zande
Zllll{h'ool'de, Zo\'ekote. ' ,

.l\rrondis.sement Diksllluide . .Beerst Diksmuidc Esen Ke'·em La .
~I k . T '" , - , mperm88e, Lcke.
- er em, ~oordschote, Reninge, Stuivekenskerke, VJadsJo, Werken, Woumen.

Arrondissement V~lIrne. - Adinkerke, Ah-eringem, A,vekapelle, BOOIT8JIOEJO:.

BlII8k~mp: de :.uoeren, .Eggewaarl8kapelle, Nieuwl>oort, Oeren. Oostduinkerke, Pervijze.
RAliSKAPJ<:LLE, St.-Jom!. STE~:!\KERKE, Vellme. Wlilpen. Wulveringem. Zolltenaaie.

Arrondissement Ieper: Û08tvleteren.

afgeleid te wordcn, deels langs de Oude Vcurne,'aart, deels als middel in de nood, langs de
Kreek \'Rll Nieuwendamme. Wel kon men hiertoe ook gebruik maken van de rijkskanalen
,'&ll :FinteJe (Pollinkhove) over VCllnle op Nieu\\l>oort, door middel van de aldaar aan
wezige tutwateringssluizen, doch hier rees de \'Taag op in welke mate mcn de waterda
lingen. die daarmee geIlaard moesten gaan, zou kunnen dool'vocren zonder de scheep
vaartbelangcn te schaden.

De uitwatering langs de Oude Veurncvaart, waarvan het debiet bij waterafvoel'
in zee reeds zeer beperkt was, liet overigens "001 te wensen Ol-cr, ton ge\'olge van de
ontocl'cikende doorlaat bij de bruggen en buisleidingen te Nieuwpoort .

Uit een nauwkeurige berekening van het af\'oervermogen van do Oude VeUJ1lCVaart
en van de ontwatel'Îllgsmiddelen, "ia de K.reek van Nieuwendamme, kon men opmaken
dat deze lozingamiddelen in de ontwateringsbehoefte van nagenoeg 7.350 hektul'en konden
voorzien, zodat op de 30.000 hektal'Cn grond, die langs Nieuwpool't hun af\'oer moeten
vinden, nog 22.650 hektaren op andere wijze in zoo dienden afgetapt te worden.

Om de eisen van de landbouw te kunnen beantwoorden, Wl\8 het dan ook noodzake
lijk, bij een eventuele watervloed, een ruim gebruik te maken nlll de rijkskanalen ; deze
enkel voor afwatc.ringsdoeleindell geschikt te houden, en in verband hiermee in de uwsart
alle waterafvoer uit de IJzer langs Fintcle te \'erhinderen.

Daar de overlaat van de IJzer te J.~il1tele in de oorlogsgebeurtenissen was opgebla7.en.
bleek het dus nodig aldaar een degelijke afdamming in de Lo"aart op te werpen. Het was
tevens wenselijk naar best vermogen de o"ert()llige wateren langs Duinkerke te laten
afvloeien.

In een omstandig yerslag door de Noordwatering aan het del:mrtement ,'an Openbare
Werken en aan de bezettingsoverheid o,'ergemaakt, werd er gewezen op de middelen ter
nijwaring \'lUl de bedreigde gebieden en werden de plaatsen aangeduid die \'oor gebeur
lijke bemaling in aanmerking kwamen. met opga"e nm de nodige kracht en het \'ereiste
debiet van de wateropvoerwel·ktuigen.

"Dank z.ij de bereidwillige tusscnkomst van het plaatselijk beheer \'an Bruggen en
Wcgen bleef VOllt'l1e-Ambaeht niettegenstaande de ovcrvloedige neerslag "oor blijvende
overst,roming gespaard.

Overstromingsmaatregelen in 1944 door de Duitsers getroffen

)'Jet het oog op het beschermen \'an de kanaa1kust tegen een gebeurlijke geallieerde
landingsoperatie, werd behalve door de aldaar reeds aanwezige zeeschutting en bet uitge
breid defensie-systeem daarenbo"en het terrein tussen de steunpunten in ontoegankelijk
gemaakt door het stellen van inundaties.

Reeds in 1042 \'Atte de bezetter het plan op onze welige poldergronden om ,'erdedi
gingsdoeleinden onder water te zetten.

De inzichten, die de Duit..se legerstaf koesterde, schemerden stilaan door en tekenden
zich geleidelijk scherper af ter gclegenheid van bepaalde ,-errichtingen. namelijk : het
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\'erbindingsman : l~lF.ll, kabinet.schef provinciaal bestuur.
Secretaris: VAN ACKl:R, opsteller pro\~inciaal bcstUlll·.

I~erste seotor. - [,(Oulboltw: 01,IVIER, lid bestemüge deputatie.
Ic afdeling, N. "L. V. C. : Ir GEERLXCRX, pro\~inciaal directeur.
;!e afdeling, Vee : SyS, rijlan·eeteelteonsulent.
:le afdeling, Landbouwtechniek: lhJCKAERT. landbour ir.

'l'weede scctor. Ij'alerat(/{/t : Ir SCHEP~;NS \·an het commissarümt \'an 'Vederopbouw.

Dcrde sector. - Voedi11(J: DEVYT, afdelingsO\·cl'ste provinciaal bestuur.
Ic. afdeling, Winterhulp : A1belt )1A.E~o:.

;!e afdeling, Zui\'el : Albert GIIESQUIERE. landbouw ir.
3e afdeling, Ravitaillering: DE\"YT.
4e afdeling, Steunfonds der geteisterden: J"OO8'I' de tel· BEERST.

Vierde sector. Vervoer: Antoon l\IAENE.

Ie afdcling, ~.)r..B. s.
;!e afdeling : ~. M. Buurtspoorwegen.
je afdeling, Vel'\"ocrburcau.
4e afdeling : Opeisingsdienst.

Vijfde aectOl·. - Pinancies: DI' K JON"CKH"E~:IU;. ill!lpccteur hij het. UommissurifHl!
voor de provincie- en gemocntefinanciea.
Ie afdeling, Gemccntefinancies : Jm:mmEERp..
:!e afdeling. Steun: LAJIAYE. inspecteur bij bet millistel"ie van '·olksgewndheid.

Zesde sectOl·. ~ Schoolll.:ezen : D~:LOllEL, hoofdinspectelll· bij het lager onderwijs.

Zevende sectOl'. Gentukmulige die/MI.

Achtste sector. Politie.

"oorlopig neemt het Comité \'olgende sebikkillgen
De bevolking mag zijdelings en zuidwaarts e\'aeueren: de boeren die geen onder~

komen vinden zullen, Samen met de luet-landbouwoovolking. uitwijken naut· het zuid
oosten jn de streek van Oud.enaal'dc (o\'el" do Schelde); de landboulvvOOI·l'aden wllen
onmiddellijk gedorst en weggevoerd wOIuen. Voor het zijdelingg vel'\~oer zullen de
betrokken burgemeesters de nodige middelen opeisen: de Nationale )laatsehappij van de
Belgische Spoorwegen en de .Nationale .\Iaatsehappij V8n de .Buurtspoorwegen zullen, mct
het oog op de transpol-taangelegenhedell. evcneens de nodige hulp \'el'lencn.

2. Duits ont/'ltiminga6eL·el. (Vertaling.)

Krciskommandantur 510 (Kommandant). Hrugge, 26 januari 19-1-4.

Aan de Heer Gouverneur der Provincie Wcst-naanderen. Brugge.
Ontruimingsbevel en grondregelen voor de ontruiming van de o\·erstromings-

gebieden.

Bij hoger bevel. zijn de gezamenlijke ovel'8trolllingsgebiedon te ontruimell. J){'

untruiming is algeheel en OU1\'8t alle inwoners van de o\'eJ'8tromingShrcbicden. met inbegrip
mil hun roerend bezit.

246 KUNSTiUATlG~~ I.NUNI)ATlES 1:\ )IARITI E)L \'LAA.ND ~;Il E~
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nUl do dool' het ontruimingsbeveL getroffen gemeenten

Adinkcrkc 2606 1:1(151) 225292
A.lvcringem 2183 Koolkerke 839 Slijpe 1164
Avekapelle 504 Lampernisse 313 Snaaskerke 1010

!lee", 1248 Lapschcllre 627 StaJhille 895
Blankenberge 8208 rAke 1385 Steenkerke 675
Hooitshocke 162 Lcffingc 11)28 Stene 4696
Brodcne 6508 Lombarb;ijde !li6 Stll.i\'ekenskcl'ke 278
Brugge 50339 MalUlekcnsvere 431 Uitkerke 2970
Zeebrugge-Lisscwege 4589 M"cctkcrkc 612 Varsenare 1422
St.-Andries 11069 Merkcm :1186 VCllI'IlC 7468

Blllsklllllp 774 j\hddcJkerkc :1645 Vladslo L893
Dallllno 1136 MoerkCl·ke :J015 Vlisscgem 1309
De i\.Ioeren 269 NieuWlIllUlStel· 497 Wendlline 1294
De Panne 4729 NieU\vpoort 6134 'Vestende 1986
Dik.amuide :~548 Noordschote 540 Werken 13 6
Dudzele 2069 Oeren 101 Westkapelle 2079
.I~ggewaartska I>e.lJe 373 Oostdllinkerkc :~382 Westkerke 2212
li':scn Z007 Oostende 50323 \\"iI.4.erke 397
gttelgclll 1174 Oostkerke (B) 952 Woumen 2954
Gistel 5-10G Oostvlcterell 1539 \\~u.lpen H9
Heist (iG82 Oudenbul·g :1426 , Vulveringem 630
Hoeke 206 Pervijze 1234 Zande 462
Houta\·e 707 Hamskapelle (1') 795 Zandvoorde 1513
Jabbeke 25GO Ha.D1.8kapelle (B) 620 Zcrkegcm 1478
Keîem 1222 Ueninge 152-1 Zevekote OOi
KJemskerke 2823 Schore 339 ZOl1tennaie 30
Knokke \l:J50 St.-J"oriR :135 Zuienkerke 1034
Koksijde 3708 St.-Pieterska peUe 265

26818:1
13GI59 225292

Op :.\ I JUHuari n~rgadel·l het COlllllussal"iuut \"001· Ontnlilllillg te Gem voor de l:lllldie
lJctrefTcnde dt' enlcllHtie Vfin de kustbe\"olking (270.000 inwoners) die door dc B. O.
he\·oICI1 iR.

•• •
:\leL hel. oog op de enlcuatie van de burgeroo\'olking, met haar le\·cnde hu\·c. wordt

op 22 jnllllllri te ]~n1ggc het c\"llcuatic-comité gesticht en de zetel ervan aldaar ge\"estigd,
~teenstl't\ut n f :!5.

Dit comité (afdeling provincie West~VIMndcl'en) was 8l.1mengcsteld nis volgt
IJro,·inciall' cOllllUissariA : Bm.cKAERT, gouyerncur '''est·'laanderen.
,\djunct-('Ollllllissaris : ('1..AF.ys. nfdelingsO\-erste provinciaal Jx.stuur.
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I\U~STlIATIGE INl11'OATlt:S IK lIARITlt;)1 VLA.A~OERE~

Zij begint onmiddellijk en moet ten laatste ,-661' 15-:!-44 dool'gevocI'd ZIJII.
Voor de uitw)(lring der ontnliming gelden de volgende grondregelen:

I. Met de uitVoeriJlg vall de ontruiming wordt de gouverneur van de provincie West
Vlanndcren belast. Do Kreiskommandantm 510 te Brugge staat met mad en daad ter
zijde; zij moet V!lll alle belangrijke maatregelen tijdig cn voorafganndelijk kenni!;

ontvangen.
2. Voor de uügestrektheid van de ontruiming geldt de ontruimingskaal't.. \n twijfel

uchtige ge,-allen beslist de Kreiskonunandnntur te nruggc.
3. De bewoners "all de ontruimingsgebieden moeten naar achtel' en zijdelings in de

omge'-ing worden ondergebracht. Voor sommige groepen bewoners. in het bijzonder ,-oor
personen die geen oJXlrachten. in verband Illet de bescherming of voedingseconomie. te
"ervullen hebben. kan een onderbrenging naar een andere plaats be,'olen worden:

De onderbrcnging moet zO"ool mogelijk. in gesloten groep. \'Rn de ontruimings
gellleente naar de overbrengingsgemeente volgen.

De gezinnen van de in de ontrnimingsgebieden "erblijveIHle \"001' de Wehrmacht OT
of 'J'ruppen firma's ingezette arbeiders, Illooten zo mogelijk, in de nabijheid van de
al'be.id~pIRat-8 ondergebracht worden. De ontruimende personen mooten in dc ondel"
brengingsgemeente onmiddellijk gevmagd worden naaI' hun llaam en n.Îeuwe verblijf
plaats. De in hel. ontruimingsgebied wonende bedienden "an de inheemse water- en
wcgcnbollwdiensten, alsook de bedienden en ambtenarcn nUl de bevloeüngs- en afwate
ringsgemeenschappen en andere organismen \'001' waterbehecr ontruimen vooraJsllog niel.

-I. De inwoners ,-an de gemeenten. die slechts gedeeltelijk te ontruimen zijn en de
inwoners van de onderbrengingsgemeentcn moeten tol. in de grootate mate buurmanshulp

"Cl"8chaffen.
Ó. ln de ,'olledig ontruimde gemeenten moet een gedeelt-elijk gemeentebestuur in

werkzaamheid blijven. Het ander gedeelte van het gemeentebestuur Illoet naar een
onderbrengingsgemeente verlegd wordcn en neemt, van daar uit, zijn dienst waar. De
gemeentelijke ovcrheden moeten voornl hun krachten wijden aan het ver;:orgen, hel.
onder dak brengen, het voedcn en het tellen van de ingezetenen hunner vroegel'e gemeente.

Ü. De ontruimings- en onderbrengingsgebieden moeten, zo gedurende als na dc
ontruiming, onder opzicht van politie, van brandweer, van luchtbescherming, van gezond
heidszorg "oor mens en dier, op bijzondere maruer be,-eiJigd worden. Tegen de plunderings
pogingen, diefstallen, o,'ertredingen van de reglementen, in zake landbouwexploitatie, enz..
moet, door alle beschikbare politioorganen van de eontrolediensten, ten St'herpste opge
treden worden.

i. Bijzondere opmerkzaamheid moet gewijd worden aan de telling cn berging "an de
vccstapel en de landbouwvoortbrengselen : de nog niet gc<lorste granen cn pculvruchten
moct-en onmiddellijk gedorst en, overeenkomstig de algemene voorschriften, afgele,'enl
wonlen. Andere ,'oorraden moeten afgele,'erd worden of naar de onderbrcngingsplaats
mede genomen worden.

S. Het beschikbaar houden van gemotoriseerde ,'oertuigen, paarden, wagens en
gereedschap VOOI' het leger, wordt door de ontruiming niet gewijzigd. De nieuwe verblijf·
piaMa del' paal'den, wagens en gereedschap moet door de burgemeester, onmiddellijk na
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de aankomst in de onderbrengingsgemecnt-e, vastgesteld en aan de Kreiskonllnandantur
in oen overzichtelijke tabel medegedoeld worden.

De ontruimde gebieden mogen slechts mits schriftelijke toelating van de bllrge
Illccstel' betreden worden. De toelating mag enkel in dringende gevallen "edoend : o"er
t,I'edingen moeten zwaar gestraft worden. De in het ontntimingsgebied gelegen landerijen
kunnen tot het intreden van de invlooiing bewerkt wOl'den.

(get.) HOF}'i\lA~'i, ~lll,joor en I'ommandant.

:t .Diti/a m:us/romill{}sbel:el. (Vertaling.)

Oberfeldkommandantur 5iO. Gent, ;!ï januari IU4-4.

\'envaltuugschef. - Ralllll. l3auwMS D. 160.

Aan het Commissariaat nm Wederopbouw "an de pro"ineie West-\ïMnderen.
Kortrijk.

Betr. : Overstromingsmaatregelen in hel. .Belgisch kustgebied.
Hij militair bcvclllloeten gedeeltcn van het Belgi~ch kustgebied overstroomd worden

of desgevallend, in moeras herschapen.
De uitgestrektheid CI'VlUl is medegedeeld goweest aan de Commissaris vall Wedel'

opbouw \'1\11 West-Vlaanderen, tijdens een bespreking op 20-1-44. - AJs gevolg, wordt
aan het Commissariaat van Wederopbouw van West-Vlaanderen de ,'olgende, onmid
delJijk uit te \-oc.ren, aanduiding gege"en ;

I. Aan de Wateringen of gelijkaanüge in betracht komende organismen llloet kellniJ;
gege\'en worden van voorhandig bevel.

2. Aan de Wateringen en gelijkaardige in betracht komende organismen llIoet
onmiddelJijk medegedeeld worden, dat zij op 1-2-4-4, te 8 uur, de kunstwerken (sluizen, enz.)
welke de af"oer naar zee ,·er.lekeren, moeten sluiten. Daarenbo"en, moeten, "an hetzelfde
tijdstip, de pompstations in het poldergebied stil gelegd wonlen.

Uitzonderingen om l>eide maatregelen zullen, naar gelang de plaatsen en de tijds.
omstandighedeJl, dool' de miJitaire overheid en ha.re organen medegedeeld worden.

:J. Het ligt nict in de bedoeling van de militaire ovel'ilCid, aan land en inwoner;;
mcer schade te doen lijden als noodzakelijk door de maatregelen, welke, om rcden van
militair belang, getroffen worden. ])aarom mag men, telkens wanneel' schade ontslaat
of schade te \'rezen \'alt aan zeer belangrijke inrichtingen, of andcre "er dragende gevolgen
"an de o,-erstromingen ontstaan of te vre-,.;en zijn, zich zonder (Iralen wenden tot de O.F.K.
Baugruppe of tot de Kreiskommandantur 510 te Brugge of recht.streeks tot de erbij
betrokken militaire o\'crheden.

4. De door het leger aangeduide militaire toczichtoorganen hebben hct recht, aan
de be<liellden der wat-eringen en andere organîsmen be,'elen te ge"en, die deze be<Uenden
verplicht zijn ujt te ,"oeren, willen zij niet ,'ermijden krijgsgerechtelîjk vcrvolgd te
worden. De bedienden "an de wateringen en andere organismen worden nieL getroffen
door bet bevel tot ontruiming, voor zo\'ccl zij niet rechtstreekl'l door de overstroming in
het gedrang kOlllen.

iJ. I~cn afsclnift. vun de bevelen, welke het CornllliSl>l~..iaa.t aan de wateringen en
.'loOl'lgciijke organislllen ,-cl'l;tl'ekt, zal onmiddelJijk naar hiel' doorgegeven worden. Moes.



ten de wateringen en soortgelijke organismen weigeren de bevelen uit te voeren, dan 70011

de miJitair'e overheid, haar doeleinden mot zeewater verwezenlijken.
Voor de Dberfeldkommandant. De Chef der vel'waltung. l'l'. V. Dberrat, (onleesbaar),

4. Jlaatregelen t.'Un (ulminMtralier:e aard, betreJlende (Ie emcuulie '1.'(111 eh l..·uBtstreei.: uiige
mardigd door hel Commistmriaat t'OOr Eoocuatie, 11 r I, te Brugge.

.Bcstuursmemoriaal, 5 februari 194-4.

Aan de gemeentebesturen in de Provincie,

)lijne Heren,
i\fet het oog op de bestuurlijke lUllatregelen welke dienen genomen, naar aanJeiding

van het evacuatiebevel door de bezettende overheid gegeven en waarbij een aantal
gemeenten, gelegen in de kuststreek de'zer provincie, betrokken zijn, daar hun grond
gebied geheel of gedeeltelijk onder water zal worden gezet, heeft de heer 8ecretaris
Generaal va.n Binnenlandse Zaken cn Volksgezondheid de ltier onderstaande onderrich
tingen dd. 29 januari 194-4, laten geworden aan de heer Gom-emeur ,'an Oost-\1Iaanderen,
die belast werd met de oplo~ ing van de algemene ,-rraagstukken, tengevolge ,Tan bet
evacuatiebe,'el, voor de besturen en yoor de inwoners der betrokken gemeenten gesteld.

Om in do provincie 'Vest-Vlaanderen, op doelma.tige wijze, aan de vernllling van
deze opdracht te kunnen medewerken, werd een bijzondere dienst opgericht, onder do
benaming van Commissariaat van Evacuatie, afdeling \Vest-Vlaanderen, waarvan de
leiding mij werd toe"ertrouwd, Bedoelde dienst is gevestigd Mn bet adres: Stecnstraat 2:j,
te Brugge, telefoon nr 34106. Voor al dc briefwisseling, alsmede voor de YCrl.Oeken en
bezoeken, in verband met de evacuatie, wende men zich tot dit adres.

De hiernavolgende onderrichtingen zijn, op het tegenwoordig ogenblik, in de eerste
plaats van belang voor de besturen van de gemeenten, welke onder de toepassing vallen
van het cva.cuatiebtn'el door de Kreiskommandantur Brngge op 26 januari 1944 gegeven,
"an welk bevel de gemeenten in kwestie een afschrift hebben ontvangen. neze onder
richtingen zijn tevens van actueel belang voor de besturen der gemeenten, alwaar de
personen, die gedwongen Wal'en hun woonplaats te verlaten, zich gAAn vestigen. Zij dienen
echter de aandacht van alle gemecntebesturcn gMnde te maken, voor het geval dat,
door wijzigingen in de huidige toestand, het evacuatievl'iIoagstuk ook ,'oor andere gemeen
ten, alwas het alleen in hun hoedanigheid "all toevluchtooord voor geëvacueerden, gesteld
zou worden,

Het ka.n daarenl)(H'Cn gebeuren dat gemeenten, op welke het evacuatiebeyel, volgens
het oyerstromingsplan door de Duitse overheid medegedeeld, nu niet van toepassing is,
ollvenvachts toch daarbij betrokken worden, door het feit dat de overstroming zich in
werkelijkheid verder uitstrekt dan in het plan voorzien. Het past dat de gemeentebesturen,
die aan de hand van de in bun bezit zijnde inlichtingen, over de bodemverhevenheid in
hun gemeente, de ovel'stromingsmogelijkheden kennen, de inwoners waarschuwen die
geacht mogen worden in ccn bedreigde plaats te wonen, Bij de ccl'Ste voortekenen van
een dreigend naderbij ru.kken van het water, zullen de inwoners in k"weslio moeten ver
wittigd worden, opdat zij de voor.lOrgen zouden kunllen nemen, welke hun toestand
vereist, ten einde niet door verra ing in ge.aar te worden gebracht.
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:Uinisterie van liiJUlCnlandse Zaken en VolksgezOn(Uleid.

Bestuur der Provincie- en Gemeentezaken, te Directie, ze Sectie. Nr D. A.

13ru8sel, 29 Januari HJ44.

.\all de hoor GOllvCrneUl' "all de pro,·incie Oost-Vlaanderen.

\". K. Aan de heel' Gom-crneur "all de pro,-incie \Vest-Vlaandel'ell.

Jfjjllheer de GOlH'emeur.
In n~rbandmetde door de Duitse o,'erileid ,-erplichte,gehelo ofgedeeltelijke evacuatie

'-all zekel"C gemeenten der kuststreek is het Departement "an Binnenlandse Zaken en
Volksgezondheid van oordeel dat de instructies, welke op dit gebied aan de plaatselijke
besturen zullen wOl1:1en gegeven. \'an de ,-olgende principes dienen uit te gaan. Tevens
ZOIl de aandacht vall de betl'Okken plaatselijke overheden op do hiernavolgende punten
dienen govestigd :

I. Indien het Olll gemccnten gaat, die geoccltelijk geënl.cueel'd \\'o(·don. moot de zetel
\-an het gemeentebestuur, in principe, op het grondgebied der gemeente gc,'cstigd blijven.

Indien zulks ,-olstrekt onmogelijk is. mag de zetel ,'sn het gemeentebestuur in een
aaullalcnde gemeente genlStigd wOl"(I('I1.

::? Oe gebeurlijke inrichting der gemeente, wier geheel grondgebied ontruimd wordt.
moet ,-irtlleel behouden blij,-en. Het ligt e,-enwel voor de hand dat het politiek en bestuur
lijk personccl der ontruimde mmticipalîteiten op het grondgebied del' gemeente. waar hel
\-oor'lopig gevestigd js. niet in de minste mate deelneemt aan de uitoefening van de poli
tieke of ac!mjnistratie"e macht. Wlt/u'over de magistraten of 11mbtellal'ell dezel' gemeellte
de beschikking hebben.

Het behoud ,-an de bestuUl'8illl'ichting dcr ontruimde gemeenten steunt op de nood
wendigheid om de afhandeling der lopende zaken te verzekeren. In dit verband. kan
o. lIl. ,-erwezell worden naar de bewaring ,-an het archief, het voeren ,-all do briefwisseling.
do vereffening van de gemeenteschulden, de uitbetaling "an do wedden van het personeel.
het in ont,-angst nemen van de bedrngen die aan de gemeente toekomen. het ufle"eren nlll

zekere nttesten. enz.
;). !Jet, ware gewenst de nieuwe zetel "un het gemeentelx.-stuul· niet te "or "all hel

unt,nlimd grondgebied van de geme<lllto te vostigen, te mOOI' daal' het nodig kan zijn. op
grond "IlIl OIl\'Ool~t.iel1e omstandigheden, eeH beperkte af\'uludiging van het bestuut' in
het ontruimd gebied nUl de gemeente te behouden.

De burgemeester. de schepenen, de secretaris en de ontyltllgel', als C8SCntiele bestUlIl-:O:
ol'ganen beschouwd. moeten ttitgenodigd worden hun woonplaats derwijze in te richtelI.
dat zij hun taak op de nieuwe zetel "nn het gemeentebestuur kunnen "en'ullen.

Ik vCI'zoek U, i\lijne Heren, do tegenwoordjgo onderrichtingen door de leden van het
bestulir ell \'Ull hot personeel van de gemeente ell van de commissie van Openbal'en Onder
stand te doen lezen, hen tevens nllllzettende, te dezer gelegenheid. opnieuw kennis te
nemen van de bepalingen der wet ,-an 5 maart 1935, betreffcnde de plichten der ambte
naren in oorlogstijd. waarvan de tekst aangetroffen kan worden op bladzijde 13 "all bet
mobilisa.liebockje. hetwelk steeds in het bezit "all ieder belanghebbende behoort te zijn.

De GomTenleur a. i. (geL) )1. BULCK..HRT.
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De uitbetalingen van de vergoedingen of bezoldigingen. welke nnn deze gemeentelijke
magistraten. aan de secretaris en aan de ontvanger toekomen. kan afhankeHjk gesteld
worden van het gevolg dat door belanghebbenden aan die uitno<Hging won:1t gege\-en.

Wat vooraf gaat. is op de gewestelijke ontungers niet van toermssing.

4. ]:Jet recht O]l de burgemeesters\·ergocding. \·oorL.ien bij het besluit ",n:1.ï angustus
1941, dient voorlopig behouden.

Hieromtrent. zal later. naar gelang "an de omstandigheden. de aard en de omvang
der geleverde l)I'cstaties. een definitieve bes.1i8sing getroffen worden.

5. De gemeentebe<iienden hlij\-en betaald door de geë\'acueen:le gemeente. Zij
moeten zich c\'enwel onmiddellijk ter beschikking stclJell \'an het bestuur der gemeente.
op wier grondgebied zij een onderkomen hebben gevonden. Tevens. moeten zij onmiddellijk
het provinciebestuur in kennis stellen met hun nieuw adres. Oc-L.e gemoontebedieuden
"ormen aldus een wervingsreserve en kmmen. desgevallend. later in andere openbare
d.iensten tewerkgesteld worden.

In geval de gcmeentebedienden deze instructies niet nale\'en. zou hun het recht op
een verdere uitbetaling \'an bun wedde kunnen ontzegd worden.

6. De aandacht van de gemeentebesturen moet ge\'estigd worden Ol) de \'olstrekte
noodzakelijkheid het archief der gemeenten in zekerheid te brengen. Alle stukkeIl die
voor het dagelijks bestuur \'ereist worden, dienen gebracht Ilaar de plaats waal' de nieuwe
..-.etel van het bestuur gevestigd is.

Voor ZO\'er nodig, wordt er aan herilmero dat de gelllecntoont vangcr slechts \-crallt
woon:lelijk blijft voor zijn rekenplichtige stukken.

ï. De secretaris van de Commissie van Openbaren Onderstand en e\'enllleel de
verantwoordelijke rekenplichtige. zowel van de Commissie of \'an den dienst van de
Steun, zullen Cl' moet.en \"001' zorgen. dat hun archief in de nieuwe zetel "an het gemeente
bestuur wordt overgebracht. om aldus in staat tc zijn de taak te ,·ervullen. die \'lUl hen
kan worden veroist,.

8. De aandacht van de gemeemebesturen op wiel' grondgebied gcëvl\cueerdcn een
underkomen zoeken, wordt. gevestigd op do bewoordingen van het bcsluit van 30 decem
bcr 1040, bet.reffende de burgerlijke opeisingen.

Luidens deze bepalingen, zijn de gemeentebesturen bevoegd op onbezett(l, olll'oercnde
goederen of gedeelten van onbezette onroerende goederen op te \'orderen, wanneer daar·
aan ten doel ligt het tijdelijk voorzien in de huisvesting van personen, die, ten gevolge
van evacuatie, van woongelegenheid verstoken zijn.

Ingevolge deze tekst, kunnen in een woning dit) plMtscn ingevorderd worden, die
voor de woonst of het bedrijf van de bezetter niet onontbeerlijk zijn.

H. Instructies betreffende de inschrijvingen van de vluchtelingen.
Het rondschrijven van het Departement (Provineie- ell Gemeentezaken), Ie l:iectic,

II f P. 3562/2034 van 14 mei 1040, betreffende de inschrijving van de \'Iuchtelingen moet
aangevu.ld worden, als volgt :

10 Aan par. I van deze rondzendbrief het voJgende alinea bijvoegen: c) De inwoners
ener gemccnte, die insgelijks om dezelfde reden hun woonst \'erlaten, om zich in een
andere yan dezelfde gemeente te vestigen.
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10 Aan par. TIl bij\-oegen ; 3) Personen die zich binnen de gemeente verplaa.tscn.
Dcrgelijke yerplaatsingen kuunen niet gelijkgesteld worden met de woonstverandering
in de gemeente, opgevat in de zin VIUl art. 20 van het KoninkJijk besluit van 30 decem.
bel' 1000 en art. 52 der Algemene Onderrichtingen van 1 april 192 L en geyen dus geenszins
aanJeiding tot een mutatie in de registers, noch tot een inschrijving op de daartoo bestemde
vleugel van de identiteits.kaart. Alléén de "ermelding ,.ingeschrm·en in het vluchtelingen
register Of... ". zal op deze kaart aangebracht worden op de zijde waarop 's Lands wapens
\'oorkomcn.

Voor de Secretaris-Generaal, belet.
De argev. Directeur-Generaal.

(~et.) CROO~r;~"lJERouS.

Be81uurslIlemoriaall1 f ï. \-an 11 februari 1944, n f :1.8.

Oorlogs EWleuatie van de gemeenten \'an het Kust-Commissariaat nf 2.
Brugge, 10-2·44.

Aan de Gemeentebesturen in de Provincie.

)lijne Heren,

rn aansluiting met mijn mededeling van 5-2·44, heb ik de eer U kennis te geven yan
het hiernavolgend ambtsschrijven \'an de Beer Secretaris-Generaal van het ~linisterie

van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid Mn de Heer Gouverneur \'ao de Provincie
Oost·Vlaanderen dd. :~-2-44, aangaande maatregelen die te nemen zijn ter geJegenheid
van de evacuatie van zekere gebieden van de kuststrook. Ik vestig de aandacht van de
besturen der in de overstromingsgebieden gelegen gemeent-en op de voorschriften waar
door hen opgelegd wordt, dat zij zodra mogelijk een lijst van de personen wien een
ontruimingsbevel won:lt toegezonden, aan de bevoegde kOll1mandantur mededelen.

De GoU\yerneur a. i.
(get.) M. BULCKAER'I'.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

Bestuur del' Provincie- en Gemeentezaken. 10 Directie, 20 Sectie. Nf D. A. 4017.
Brussel, 3·2-44.

Aan de Heer Gouyerneur der PI'o\'incie Oost·Vlaanderen. VOOI' kennisgeving
de Heer Gouverneur del' Pl'o\'incie 'Vest-Vlaanderen.

),üjnheer de GOU\'erneur,

Ten vervolge op mijn aanschrijving \'an :1.1)·1·44 betreffende de \'erplichte evacuatie
van zekere gemeenten der kuststlwk, meen ik nog op de volgende punten uw aandacht
te moeten vestigen, om de zaken in het ware daglicht te stellen en om aldus geestesver
warring onder de betrokken bevolking te koor te gaan, moeten de burgemccsters, wanneer
..-.ij aan de belanghebbenden het ontruimingsbe\'el \'an de bezettende macht mededelen,
er ondubbelzinnig de nadruk op leggen, dat die evacuatie op het uitdrukkelijk bevel der Duitse
m:erheid gtachiedt, alzo moet men zorg nemen bij iedere geschreven mededeling, aanplak
brief of persoonlijk ad\'ies, de tekst zelf van het Duits beNel woordc.Lijk weer te geven. In



alle geval moeten de ontnllmingsbeyelen persoonlijk aan de belanghebbenden worden
medegedccld. Een lijst van de personen wien een zodanig ontruimingsbevel wordt toege
zonden, moet zodra mogelijk de be.ocgde kommandantur medegedccld worden. Er dient
echt-er onderlijnd dat, zo de Belgische besturen in het belang van de be\'olking de e\'&Cua
tiebe.elen, die zij ontvangen, zo trouw mogelijk moeten mededelen, zij geenszins ,'oor taak
hebben de uit"oering van het evacuatiebe,'el zelf te .erLekeren. }:;ens het OO,'el mede
gedeeld, heeft het bestuur geen andere taak meer dan de personen (en hun roerende
goederen) te "ervoeren, te herbergen en bij te staal\.

Een klMr onderscheid dient gemaakt tussen de verplichte en de vrijwillige ontmi
ming. Voorlopig dienen de zorgen vall de bcstunrsoverheid op de ccrste plaats naar dc
ycrplichte geëvacuccrden te gaan.

Voor icdel'c gemeente dient onmiddelJijk overgegaan tot het vaststcllen van de
omvang van de roerende goederen die door de tussenkomst ,'an de staatsdiensten zullen
moeten vervoerd worden. Er dient immers zo spoedig mogelijk \'astgesteld 11X1l, 'll:an11eer,

mnW(laT en 'l(;(LQTheen dient vervoerd.
1I..ij refererende aan de bewoordingen van mijn hogergenoemde ambtsbl'ief 2!l-l-43,

vm, wijs ik er U op dat om alle betwistingcn O\Ter de draagkracht van het besluit
dd. 30-l2-40 te vcrmijden, een wijziging "an deze tekst thans yoorbereid wordt, Op grond
van deze nieuwe wettckst, zal de burgemeester, zonder mogelijke tegenspraak, de Ollroe~

rende goederen of gedeelten ..an onroerende goederen kunnen opeisen die niet strikt
onontbeerlijk zijn voor de inwoning of de uitoefening van het beroep van de bezetter.

Volgende 'ïaagpuntcn ..an financiele aard worden gesteld:
I. l10et worden aangekondigd dat al de onvermogenden recht hebben op een eyacna

tievergoeding, ten la.ste van de Commissie van Openbaren Onderstand 1
Een in zo algemene zin gestelde vraag dient ontkennend beantwoord. ":;yenwel.

mag wortlen aangenomen en mag desnoods worden aan herinnerd dat de C. O. 0., overeen·
komstig haar normale zending, een bescheiden tegemoetkoming mag toekennen aan de
meest arme families, die zij reeds Yoor de evacuatie moest steunen. Deze tegemoetkoming
moet dienen om het hoofd te bieden aan de eerste behoeften, in afwachting dat de steun
gelden in de gemeente \'an aankomst worden uitbetaald. Ze is, in pl'inciep. niet tCl'Ug
betaalbaat' dOOI' de Staat.

2. :Mag do gemeente, in ge\'al VIUI vCl'plichte cvacuatie, een e\'llcuatie\'crgoeding
toekelmen aan haal' beambten 1

Buiteu alle financiele bezwaren, dient opgcmel'kt dat het niet aangeduid is voor de
gemeente om, op een ogenblik dat al de bewoners voor de ramp van de e"neuatie komen
te staan, ren gunstmaatl'egel te treffen, ten voortiele '-an een beperkte categorie van
inwoners, die darenbovell roods het ,-oordeel heeft de '-erdere uitbetaling yan de wedde
gewaarborgd te zien. Hoogstens zou men kunnen aannemen dat een voorschot op de
wedde "8..11 de "olgende maand worde toegekend.

3. Zullen staatnoorsehotten ter beschikking \'an de gemeente worden gesteld?
De beslissing ten deze zal uitsluitend afhangen \'an het Departement \'8nFinanciën.

Het Dcpartement van Bumenlandse Zaken zal cnkel aUéén die aam-ragen kunnen steunen.
die werkelijk aan de ,'olstrokte noodzakelijkheid beantwoorden.

Op het eel1lte zicht, schijnen de beperkte geldelijke ,'erplichtingen die de gemeenten,
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in zake enlCuatie, op zich moeten nemen, niet de normale kasmiddelen te overtreffen.
(Incaaso, postehcckrekening H, kredietopening). Het is maar in ge\Tal het zou vaststaan,
dat de gemeente onmiddellijk "001' ollo,-erwinbare klUlbchoeftcn komt te staan dat bij
hct Departement van .Finaneiën zou kunnen aangedrongen worden. De financiele toe
stand die na de evacuatie zal bestaan, zal later ondeïl.oeht worden. Edoch, van nu af
reeds kunnen al de betrokken gemeenten aangezet worden een kredietopening aan te
vragen. 7.clfs indien een onmiddeJlijke geldoplUlIne nog niet nodig blijkt.

Voor de Secretaris-Ceneranl.
De Directeur-Generaal.
(get.) CROON'ENllE:HOIlf:l.

Besluit houdende do benoeming van een Commiflsft!'Îs \'oor de Vluchtelingen,
(Belgisch Staatsblad, nI" 40 van 18-2-44).

i\linistel'ie van Binneldandse Zaken en Volksgezondheid, 1:?-2-44.

. De Secretaris-Generaal \'all het :\fjnisterie van Binnenlandse Zaken en Volksgezond
heId. overwegende dat het dringend noodzakelijk is alle diellstige hulpmaatregelen te
treffen, ten behoe"e van de personen die door de bezettende o\-erheid ertoe verplicht
worden hun "erblijfplaats te "erlaten : o\-erwegende dat, met het oog op de coördinatie
"an deze maatregelen, nodig blijkt een Commissaris '-oor de Vluchtelingen te benoemen;
gelet op art. 5 der wet nUl JO )Iei 19-40. omtrent de o"ertlracht ,-an ben)Cgdheid in oor
logstijd.

.Bcs1uit: Art. I. - .\1. VEHSTRA.l."TF., Gouverneur a. i. der provincie Oost-Vlaanderen
wordt tot Commissaris ,'oor de \luchtelingen aangesteld.

Art. 2. - Zijn opdracht bestaat in bet coördineren \'an de werkzaamheden der
bet.rokken openbare diensten in het treffen van alJe dienstige maatregelen met hct oog
op het ven'ocr, de hll..isvestulg, de verzorging en de steun van de personen, die, ingevolge
een evacuatiebevel del' bezettende o\'erheid, hun haardsteden moeten yerlaten en in de
ujt \'oering det' beslÎ&lingen, die met dat zelfde doel. door de hogere o\'erheid genomen
1I'0t'(lon.

Art. :1. - Zijn bevoegdhoid stl'ckt zich uit tot do provinciën Oost- en West.Vlaan
deren. Zij kan desnoods tot Rndere gebieden uitgestrekt worden.

Al't. 4. - Dit besluit Ü'oedt in werking met terugwerkende kracht op 2l-I.44.

'Brussel, 12 Februal'i 1944.
(get.) RO.MS.:.:.

:». Verdere Duitse bet-elt1~ betrefle:mle de ontrttim,infl en de ot'eTstromîng.

Op 20 februari ,-aardigt de K. K. 510 te Bntgge een ontruimingsbevel uit voor ccn
dcel der stad Oostende. Omtrent 20.000 ingezetenen moeten tegen 11 maart evacueren.

Op 4 maart be.eelt de O. F. K. 570 te Cent een ,-erhoging \'an het peil in de w&ter
lopen. Dit bevel geldt het sluiten van sommige sluizen en het openen "all andere,

Op 2 Illaart be"cclt de O. ·F. K. 5iO te Gent aan de K. K. 510 te Brugge de o\'er
stroming en de ontruiming ,'an de Groot :Noord :Nieuw Polder. De ontruiming dient
geëindigd te zijn op 25-4:-44, volgens aanvullend be\-el dd. 14-4-44.
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Op 6 apriJ geeft de O. F. K. 5iO te Gent de nieuwe afbakcningslijn te kennen.
Op 14 a.pril komt. het. beyel der ontruiming 'Tan de Groot Noord Nieuw Polder.
Op 22 april wordt medegedeeld dat de dam kronen de hoogte Z + 4 m 00 zullen

moeten be-eiken.
Op 24 april \'raagt de O. F. K. 5iO te Gent dat de da.mmen tegen 28 april de hoogte

Z + 3 m 60 zouden bereiken.
Op 30 april wordt het gebied beoosten de "aart Brugge-Sluis en benoorden de LeopoJd

"aart vrijgegeven.
Op 2 juni beveelt de O. F. K. 5iO te Gent, dat toezicht zou gehouden worden op de

dammen, ten einde beschadiging te '-oorkomen.
Op 2i jlmi wordt een afbakeningslijn 'Tsstgesteld door de O. F. K. aiO te Gent, ,"oor

het gebied bezu.îden Uitkerke.

•• •

De Inundaties in het Gebied van de Noordwatering van Veurne

I. Overstroming mel zoet water.
Op :W januari J944 werden de ,,·ateringbestunm del' provincie West-Vlaanderen

uitgenodigd. om deel te nemen aan een besprcking die doorging op de 20e vun dezelfde
maand, te 14 lIur, in de Dienst der Evacuatie, St.eenstmat nl 25, te Brugge, dit naaf
aanleiding van de overstromingen. die in bepaalde gebieden \'IUl de pl'Ovincie, door de
bezetter bevolen werden.

Op deze \'ergadering deed de Heer OLIV1ER, bestendig afgcYllurcligde, con beroep op
de watel'ingbcstllren, opdat zij al hun kl'achten zouden inspannen, om de betrokken
bewoners in deze pijnlijke omstandigheden te helpen. Hij deeldc \'crder mede. dat de
Duit!:lC militaire macht zich bereid had ,'erkllUlrd zekere afwijkingcn mn de be\-olen
ontruimingsmaatregelen te dulden, namelijk ten gunste vun de rundbewoners \·all het
overstrouüngsgebied. \'001' wie er kans bestond dat ze niet onder het ontruimingsbe,·el
zouden valle.n, indien ze zekere bescheiden konden \'oorleggcn betreffende de hoogte
ligging en de juiste situatie der plaatse.lîjkhedcn. cn de foegangsmogelijkheden tot het
droogblijvend gebied.

De 1·leer ingenieur DEMEYERE. provinciaal directeur \'all de Wederopbouw nam

Dank ?.ij de toelating tot zijdelingse ontnliming, heeft ten slotte niemand beroep
gedaan op het E,·acuatie·Comité. Iedereen heeft zich weten in de buurt of in de omliggende
gemee.nten te vestigen.

O"erigel18 had het College der Secretarissen-Generaal beslist rLÎet &cHef t.ussen te
komen in de organisatie "all een gebeurlijke massale evacuatie, \rat deze laatste betrof.
scheen de stad Brugge blLÎten gevaar en liepen de onderhandelingen tussen de Du.îtse en
de Belgische besturen slechts oycr een strook \'an \-ier kiJometer diepte langs de kust.
~~nig bevel hiertoe werd aan geen er,kele geë\'acuoolxle persoonlijk en schriftelijk gege\~ell.

Ofschoon de 13. 0. de openbare besturen niet in het minst had ingeHcht en deze '"oor
het voldongen feit der oycrstroming plaatste, hebben ?ij zeer verdiensteUjk de maatrege
len geïmpl'O\'is(''elxl welke konden yan toepassing zijn.
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daarop het. woord. Bij bevel nn de bezetter, <üenden op dinsdag I februari, te S uur
's morgens, aUe kunstwerken die het binnenwater naar zoo afvoerden, geslo~en te worden en
de pompen 'Tan de bemaüngsstations stilgelegd. Indien de wateringen "~elgerden de aldWl
gegeven bevelen uit te voeren, dreigde de militaire macht haar doc.le.lllden, door o,-er
stroming met zeewater, te ,-erwezenlijken. De spreker legde er verdcr de nad.ru~ o~, dat
de wateringbesturen, in ,-erband met de inundatie-lUlngelegen.heden, geen mhehtmgen
van technische aard mocht-en verstrekken en dat, indien de B. O. daar toch op zou aan
dringen, zij zich hiertegen moesten verzetten en OIwerwijld op zijn tusscnkomst een
beroep moesten doen. .

Na de vergadering wordt het algemeen Duits overstromingsplan van het Belg'lsch
kustgebied aan de betrokken wateringen ter hand gesteld (I) (fig. 73).

Hier \'olgt de beoordeling van het Duits in1tndatieplan. aan. de Bel~ische..kll~t (Z).
Wie met de plaa.t.aclijkheden in de streek veltrouwd IS, Zo.lCt onlluddelliJk lil, ~lat de

overstromingen rJch in Veurne-Ambacht Iliet zullen beperk~n tot de grel.l.zen, lil het
Duitse i.nundatieplan voorzien. Do overstromingen moetcn Zlch noodzakehJk Ol-cr een
nog grotere opper,'lakte uitbreiden dan op het Duit-se plan aangewezen. .

In "crband hiermee is het te verklaren dat uitgestrekte gebieden '-an Stul\Tekens.kcrke,
Kaaskerke, Oudekapclle, NieuwkapeUe, PolUnkho'-e en Oeren tijdens de eerste fase der
o,-erstromingen onder water liepen, ofschoon het inllndatiepeil slechts 2 m 82 bereikte.

Het lag ook in de bedoeling van de bezetter de o,-erstromingen tot bepaalde .gebieden
te beperken, ten einde enkele landstroken te vrijwaren, waarlangs de troepen ZICh eycn-
tueel zouden kmUlen terugtrekken. . .

:Men kan zich licht 'Tan dit feit o"eriuigen, wanneer men een blik werpt op het Dml6e
inundatieplan. Deze bedoeling wordt bo'Tendien nog duidelijker, wanneer men beden.kt
dat de bezetter de be'Tolkîng ,-an de zogezegde niet bedreigde gebieden toestaat de water
"lood te stelpen, de opwaarts gelegen gronden in te dijken en het. overtollige water in.het
kanaal van Veurne na.arLo over te slaan. Dit is zeker het geval in de gemeente Polhnk
hove, namelijk ,-oor het gebied beoosten bovenvermeld kanaal gelegen.

Het drooghouden van dergelijke passen is mogelijk door de hoogte van het over-
stromingsp<lîl op :3 m 25 te beperken. .

Daar aan een andere kant de baanvakken der streek over het algemeen hoger liggen
dan de aangl'Cllzende gronden, zal het verkeer per as steeds \'crder kunnen \Terzekerd

worden.
De wegen die de kanalen Nieuwpoort-VeUl'ne-Duinkerke ~~l Veul'lle-Lo-~i.ntele

bezomen, alsmede de weg op de linkeroever van de IJzer, tussen NIeuwpoort en Emtele,
zullen niet aan overstroming onderhO\'ig zijn, zelfs niet, wanneer gans Veuwe·Ambacht
onder water zou staan.

De opgehoogde spoorbanen \'aU de lijnen Adinkerke-Diks.muide-~ieuwpoo~t, die als
levensaders voor de kust te beschouwen zijn, zullen ook boven het water 0lxluiken.

Het is een feit dat deze spoorbanen een uitgestrekte streek tegen o'\"erstroming

(t) Van dit. buitenkansje maakten we rap een .gre~ig ~brnik en in do morgen van 30 januari
werd bet. docw.nent. aan de goede zorgen van de In.hchtlllglKhenst. M..uto toevenrou....'d..

(t) OeUl beoordeling hebben we, op aan~oek van hot. geallieerd leger-oornmando, begi.n lnaar(, 1944
aan dito Jnlichtingsdicll8t o\"crgernaakt.

zouden kunnen nijwarcn, indien men o,-erging tot de afdamming van de duikers en
leidingen die er onder doorlopen. Het dichtstoppen van deze af.oorleidingen, ten getale
"an zeventig ongeveer, zou overigens geen zware inspanning ge,-ergd hebben.
. . Wanneer men rekening houdt met de hoogte"ersehiUen 'Tan de bodem met de hoogte

IJggmg van de bestaande indijkingen, met de differentieringen in het slotcnnet en lllet de
ligging der klmstwerken, blijft het mogelijk de overstromingen biJUlen bepaalde grenzen
terug te brengen en zelfi~ trapsgewijze de waterhoogten te regelen naar het algemeen reliëf
der overstrolllingsgebieden.

Z"Jks strookt overigens mct de praktische verwezenlijkingen der Duitsers in Veurne
Ambacht. Zo zijn de Bllitenmoercn, dat is de streek gelegen tussen de Ringsloot en hct
kananI Veurne-Sint-Winoksbergen, niet in het ov·erstromingsgebied begrepen, ofschoon
deze streek zonder moeite ka.n blank gezet worden. Het is o\7erigens ook te verwachten
da.t het inundatiepeil van de Belgische en van de )jransc )(ool'en merkelijk lager dan di~
van het resterend deel "an Veurne-Ambacht zal gcha.ndhaa.fd blijven.

Stippen we terloops aan dat de bezetter actueel de [<"'rfinse Moeren dOOI' middel V~)n

de overlaat aan FintcIc (Pollinkho,-c) ondersteekt met water uit de 1Tzer, dat '1a de
kanalen van 1.0, Sint-Wi.lloksbergen en Dllinkerke, wordt afgeleid en in de Ringsloot der
')Ioorcn afge,·oerd.

.Een kleine indijking, schrijüngs op de Frans.Belgische grens opgeworpen, belet dat
het water zich ,'oorlopig Ol) Belgisch grondgebied ,-ersprcidt. Daaruit kan men afleiden
dat de Duitsers ,ast-doordachte inzichten koesteren en dit moet ons ertoe aanzetten het
plan nm de bezetter dieper te doorgronden en de middelen na te ga.a.n waarmede hij
beoogt zijn doel te bereiken.

.Bij het ontleden van het o,-erstromïngsplan moet men vooral het woord camouflage
"001' ogcn houden. De Duitsers zijn er 'Tolkomen van beWllst, dat (Ie rem op de golvendoed
geenszins op zulke wijze zal werken, als in hun plan in het vooruitzicht wordt gesteld.

])it plan beoogt twee overstromingsfasen ; eerst een o"erstroming met zoet water
~afgebeeJd in blauw), vervolgens een met zeewater (afgebeeld in groen). Wc zijn er niet,
lil geslaagd de hand te leggen op de plannen van I tot 10.000, die door de Duitscr~ aan de
gellle()J~telijke administraties worden overgemaakt. Slechts een vluchtige blik op dcze
be8chClelen werel on8 gegulld, JlH\l.ll· het was ons duidelijk dat cr in de blauw getinte stl'okcn
Inge en hoge gedeelten voorkwamen, waarvan het bodempcj] '7aak hoger ligt dan dit
mn do gebieden in groen afgebeeld.

Anderzijds ble,-en aUc pogingen, die ~\angewelld \\'C1uen om de evacuatie te VOOI'.
komen van hen die in de blauwe zone woonden, '"'l'uchteloos. Hun rekwesten werden
onherroepelijk afgewezen, ofschoon hun gronden, woni.ngen en hoeven niet llIet o,-er
..troming konden worden bedreigd.

Het besluit is dan ook onaan\-~htbaar, dat andere redenen de Duitsers ertoe bewogen
hebben Olll hun inunatieplan bij te werken. Kaar ons bescheiden oordeel, waren de blauw
getinte zones veeleer de aangewezen plaatsen voor het aanleggen \'t\ll mijnvelden, dan
,"oor het scheppen ,-an waterplassen.

Ofschoon wij het ons niet ont'\"einsden, dat de tenuitvoerbrenging van het '-oorop
gesteld Duitse o"erstromingsplan met zekere ,-errass.ingen "oor de bezetter zou gepaard
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liet Duit8e plan "Ol:er81roming met zoet IL'l/ter" mislut·t.

G~lIrcnde het winterseizoen, dat het tijdperk der kunstmatige ovel'Stromingen
voora~~Ulg, was het onze opzet gewoost de watel'Spiegel in Veurne-Alllbacht zo laag
mogelijk te houden. met het doel de Duitse Ol-erstromingsplannen te verhinderen en te
vertragen. 1)e diepe ontwatering ,-an de bodem, dio we op die Illanier bere.il--ten. had als
ge"ol~ dat ald~,s o\'er de 23.500 hektaren grond. die de omschrij\'ing "an de ~'atering
bestriJkt. een TUet te "ersmaden waterberging kon plaata ,"inden. wat. samen met een zoor
gering~ regem'al, het eerste Duit-se plan "o"crstroming met zoet water" deed mislukken.

fheromler ,·olgen twee tabellen. de eerste met aanduiding ,-an de waterstanden in
Veume-Ambacht, waargenomen aan de peilschaal van de Ol'crlaat "an Veunle-Ambacht,
gedurende de maanden die de kunstmatige O\'cNltromingen voorafgingen. de tweede met
de regenval geregistreerd te Kieuwpoort van I februari tot:!5 april 1944.

TABEL J

"'aterhoogten waargenomen aan de o"criaat van Veul'Ile-Ambacht te Xieuwpoort

galm, bleven we stiJzwijgend toezien, vastbesloten al ouzo kru.chtinspanningon ten beste te
geven,daar waar do belangen der polderbewoners in het gedrang mochten gebracht worden.

Xn 30 januari werden we natuurlijk met aanvragen tot waterpassingen overstelpt.
Niet alloon de raudbewoners, maar ook de diep ingesloten landbouwuitbaters waagden
de kans om aan het ontruimingsbevel te ontkomen. Ten behoeve van niet minder dan
150 ycrzoekcrs werd een getuigschrift van waterpasmeting klaar gemaakt. Het staat
buiten kijf dat de werkelijke hoogtecijfers in ruime mate werden aangedikt, met het
gevolg dat een dertigtal tamelijk aanzienlijke landbouwbedrijven, die binnen het over
stromingsgebied gelegen waren, steeds verder konden blijven doorwerken.

De tenuitvoerbrenging van het overstromingsplan behelsde dus twee fasen. De eerste
fase bestreek hot tijdperk lopende "an 1 februari tot 19 april 1944. Gedurende deze periode
werd do o,-erstroming uitsluitend met zoet water ge'Toed. Het verloop van de waterwas
in Veume-ADlbacht laat zich tijdens de eerste fase, volgenderwijze afschetsen:

De algemene waterstand op 1 februari waargenomen bedroeg I m 97. Van I tot
13 februari verhoogde het waterpeil met 50 centimeter. Tot dan toe werd alleen de
Lovaart tot overstromingsdoe1einden gebezigd. Op 13 februari werd de sluis aan het
Plathuis te Knaskerke geopend; aldus werd ook de IJzer gebruikt om het inundatiepeil
te verhogen. Op 23 dito en ,'olgende dagen voerde men een grote hoe,'oolheid .Lciewater
aan en einde februari bereikte de waterspiegel 2 m 80. De totale was bedroeg 83 centimeter.

\'an begin tot half maart werd de waterstand op 2 m 87 gebracht. \-'lIl 15 maart tot
20 april zal de overstroming geen merken.swaardigo vorderingen maken en zal het water
peil in Vcurne-Ambacht op 2 m 90 gehandhaafd blijven.

Bct bowl dat dc Duit.sors op 1 februari uitgevaardigd hndden, waarbij de sluizen van
Nïeuwl>oort moesten dicht gehouden worden, ZOH weldra "001' hen zelf ondraagHjke
toestanden als gevolg hebben.

'fen gevolge V'\I1 het aanvoeren van eeu groto hoeveelheid Lciewatcr in de IJzel',
met de bedoeling de aangrenzende gebieden onder water te zetten. bereikte de waterstand
in deze rivier op 4 februari reeds 3 Hl 49.

Toen hij inzag dat het ven-oer te water hjerdoor stel'k bemoeilijkt werd, gaf de
bezetter be\'el aan het behoor van Bruggen en Wegen het peil ,'(lil de IJzel' op normale
hoogte (:J lil OS) terug te brengeil.

:Oe Nictlwpool'tse hoofdshlÎiJwachtel' llam deze gelegenheid gretig te baat en opende
al dadelijk dc \'iel' aanwezige schuiven \'l1n de uitwatel'i.ngssluis.

VHjtig zette hij op 5 februari de werkzaamheden \'OOl't" zodat de waterstand reeds
vcr beneden de ,'oorgesehl'even hoogte geslonken W6S.

Omstreeks t.wee UllL' 's na middags daagden plots in woede ontstoken .Duitse soldaten
op. In hun toomige bui lieten ze de vier opgeHchte schuiven met zo'u geweld neer, dat het
wind werk enigszins beschadigd uit hun handen kwam.

Op 19 februal'Ï ondClTond de scheepvaart wegens de hoge watel'Stand ook hinder op
de Plasacndale,'aart. Het watel' bereikte er het peil 4 m 43. Bij be"el "an de \Vehrmaeht
werden de \'erlaten opgeUcht en bracht Ulen het water tot nazakking, derwijze dat de water
spiegel door de ingetreden daling andermaal gevoelig onder het "oorgeschre\'en peil reikte.

De grote ij"er die de hoofdsluiswaehter te Nieuwpoort in deze aangelegenheid
betoonde. was er oorzaak "an dat hem verder ,-oor goed allo s1tlig"errichtingen "erboden
werden. Oe bezetter ZOIi voortaan zelf de sluizen be<Henen.

OVERSTROUINOEN TIJI)~:NS In; TW~:t:I)~~ WtmELDOORLOü

1943 1944
Xo,·ember December Januari...,n bewerking -1,25m 0,58 In, id. , -1,60 m , -O,90m

3 id. 3 onzichtbaar 3 -1.12 In, id. , id. , -0,80m, id. , id. , - 1,81 m• -O,30m • id. • - 1,45 In, geen bewerking , id. , -0,8Sm
R -0,30m 8 id. 8 -I,oom• geen bewerking , id. , - 0,8i m

10 geen bewerking 10 ~(.'el\ bewcrking 10 -1,22m
11 id. 11 id. 11 -1,30m
12 -0.34 m 12 id. 12 - 1,21 m
13 -0,32m 13 -1,30111 13 -1,20m

" -0,60m " -1,50m " - 0,60 m
15 -0,70111 15 goon beworking 15 -0,72m
16 -O,90m I' -1,40m 16 - 0,47 m
17 -I,oom 11 -1,30111 17 -0,98m

" -0,90m 18 -1,45 m " -O,95m
IU -1,20m 10 -1,25m " ~ 0,96 III
20 ~0,50m 20 -0,78 m 20 geen bewedung
21 -1,10 m 21 nn7.ichtbaar 21 id.
22 -1,IOm 22 id. 22 -1,40m
23 om:ichtbnal' " id. 23 -0,45 m
2l onzichtbaar U id. " -O,40m.. id.., 25 id. 25 - 1,80 m26 id. 26 ...,n bewerking 26 ~ 1,15 m
21 - 1,20m 27 onzichtbaar 27 - 1,50 m28 -1,3Sm 28 id. 28 ·-1,17 m
29 - l,lO m 29 - 1,40 m 29 -1,OOm
30 - 1,00 m 30 - 1,20m 30 - 0,65 lil

31 -1,30m 31 -0,98 m

26 L
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TABEL 11

Waargenomen regenval te ~ie\lwpoort van I febmari tot :!5 april Jn44

2. Ol'e-rgullgs}JtriQde 111881'11 zoel- en zuuYllerotvmJirolltiJlgerl.

De pogingen die de bezetter aanwendde om de o"erstromingcli met Lcic" en ~ehcldc'

water op het '"oorgenomen peil bij te werken waren dus ,'astgelopen.
Toen de ])uitsers inzagen dat ze in hun eerste opzet waren mis.lukt en dat. het water

bo\'endien geen halt maakte ,"oor de fictie,'e grenzen, op IHUl kaarten aangeduid, maar
daarentegen kilometer "cr Veume-Ambacht binnendrong en aanzienlijkc gebieden
bedekte, die niet moesten onderlopen, troffen ze het besluit de o\"crstroming met zeewater
door te \"OCll'n en het oyelostromingsgebied te begrenzen.

Februari

0, 0,0

" 0,2
4 o',-, 0
6 0
7 :1,8

8 0,8
9 0

10 4,0
11 <,0
12 6,5
13 0
14 0
15 0
l6 0
17 6,0
18 0
19 0,. 0
21 0
22 0

" 0

" 0
.25 0,4
26 0
.27 0
.28 0
.2\1 0

m:\( 3J.!)

~Iaart

1,0, 0
3 0
4 1,0
5 '1,7
0 0
7 0
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 6 .,,-
U 0
15 0

'" 0
17 0
18 0
19 3,0,. 3.0
21 0,8
22 0

" 0
24 U

25 Ij

26 0,-
"-,

28 0

" 0
30 0

" "-,-
21,ii

April

0, 0,0
3 2.0
4 5,1

5 0
0 3,1
7 0
8 0
9 0

'0 0
11 0
12 0
13 0
U 0
15 2,0
16 5,5

17 ".5
18 0
19 0,. i,O

" 0
22 0
23 0
24 0
26 0

:10,4

Op 16 april 1944 riep do bezetter op de O. F. K. 570 te Gent een vergadering samen.
waarop aanwezig waren:

A. van Duitse zijde: Or HILBERT. yertcgenwoordiger \'lUl de O. F. K. 570 en \'lUl de
'Vehrmaeht.

B. \'an Belgische zijdo
I. \'001' Bruggen cn Wegen: Heer ir DE NA En,:n Illet zijn adjunct; Hoor ir LAOHOU

mct zijn adjunct.
2. voor de \Vaterstaat : 1·leer ir. VAsDEusr..oon::" met zijn adjunct: Heren irs D.:~

,\'.':\'.:nl'1 en SOHEPt~XS.

3. vanwege de Gouverneul' : Hoor POPEr.n;n van de dienst del' Vluchtelingen.
Dl' H.rUJERT opent dc vergadering en verklaart dat de bezettende o\'crheid om milj·

lttÎre redenen, waarbij iedereen zich moet noorleggen, de overstromingen doorvocrt, maal'
dat 7.ij zich laat leiden dool' twee grondgedachten: de o\'el'Stroming met zoutwatel' \'er
mijden en het o\"crstromingsgebied begrenzen.

Rij richt zieh eerst tot de vertegenwoordigers \'an Bruggen en Wegen en deelt mede
dat de B. 0,. ten aanzien \"an de te geringe neerslag, OO,"olen heeft, dat er water \Iit de
Leie zal aangevoerd worden om :

a, de vaart Gent-Bmgge op l>eil 5 m 90 à 6 Hl 00 te brengen:
b. de .aart Bmgge-Plasscndale op peil 5 m 40 te brengen, ten einde langs deze weg

het peil van de 'mart Plassendale-Niellwpoort te verhogen.
De B. 0, zal uit de ..Rattevalle", over de IJzer een verbinding met Veurne-Ambacht

tot stand brengen (1),
l)e yertegenwoordigers \'all Bmggen en Wegen opperen echter bedenkingen waarbij

ze steunen op de 8cheep\Taartmogelijkheden, de weerstand der oevers, enz.
De overstromingen zelf, deelt Dr HlLBERT verder mede, zullen .oortaan afgebakend

worden door de wegen, aangezien er geen natuurlijke hindernissen te vinden zijn, die het
water kunnen tegenhouden.

Beoosten de IJzer zal de lijn Schare, St,-Pieterskapcl1e, Gistel, Ettelgem, met de
\'aart Plassendale-Oostende dc afbakening "ormen.

l3ewcstcn de IJzel' zal de lijn l!"ortem, Lampel'nisse, Oostkerke, PCl'vijze, Sehoor
bakke de overstroming begl·onzen.

Bezuiden deze afbakening is de landbouw vrij, Het is aan de Belgische besturen
cl·voor te zorgen, dat zo snel mogelijk en met een maxüuum \"lm arbeidskrachten, dammen
worden opgeworpen, die zullen verhinderen dat oll\'OOI'7.iene oyerstromingen zich bezuiden
deze afbakeningslijn zouden voordoen. De werken moeten beginnen aan de laagste gedeel
ten der wegen.

'Benoorden deze lijn zal de Duitse o'~erheid een maximum peil aanduiden, Alwie
bo,'en dit maximum peil ligt zal zijn landerijen voort mogen bewerken. 1'elkens zal bet
bewijs moeten gele,"erd worden dat de gronden wel degelijk bo,"en het maximum peil
liggen.

(I) Naderhand werd deze \'erbinding gedeeltelijk \'erwezcnlijkt en werden drio buisleidingen,
ieder \"lU1 een meter diameter, geplaatst. op ongeveer 500 III OpwaartIJ de lcpel"81ui8, op do wClóIlelijke
()('\'er van do IJ7.er.
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Het vee (uitgezonderd de melkkoeien, tenzij bij melkschaanlte) heeft "OOl·ts toegang
tot de weiden, zolang deze niet o,'erstroomd zijn. Yel'(ler deelt Dl' RILBt:RT mede:

1. l3eoostcn de Leopoldvaart (gebied Westkapelle) wordt aan de o,'erstl'oming geen
uitbreiding gegeven.

2. Tussen het zeekanaal en de afieidill~'S"aal"t '"lUl de Lcie worden de gronden tenlg
nijgegevcll.

:1. 'russen de afleidings"aarl "an de Leie, Dudzele·.Hnlgge en de I)anlllle"aart wordt
als overstromingspeil 3 m 00 aangehouden.

4. De gronden gedraineerd door de Lisscweegse\'aart worden terug MUI hun gewoon
regime ondcnvorpen.

5. BC'Luiden Blankenberge zal het overstromillg81>cil op 3 m 00 gehandhaafd worden.
6. De onder water gelopen gronden te Jabbcke mogen drooggelegd worden.
ï. De J3elgische besturen mogen maatregelen instuderen. om te beletten dat de

~t.-Jobspolder en l.apscheure onder water komen, gebeurlijk door afwatering langs
f10llands grondgebied.

8. Benoorden Niell'\lJOOrt, tU8SCn de ntart en de zeekust, zal aan dc O\'crstromillg
geen uitbreiding gegeven worden.

9. Ten zuid-westen ,-an ~îeu"1}()Ort za.l aan de overstl'oming geen uit.breiding gege"clI
\l'orden.

10. Eindelijk deelt Dr H1LBl'RT mede, dat. het zo pl\îl uitgevaardigd oo"el tot ont
l'Uiming van ~Joerkel'ke, elastisch moet geinterpreteerd worden, met dien verstande
da.t alwie zich bo"en het peil "an 3 Hl 80 bevindt mag blijven.

De nfbakening van bet nieuw eyacuatiegebicd (Damme-Moel'kerke) is eerder een
aanduiding dan een streng te "'olgcn grens.

De punten I tot {) znUen schriftelijk door de O. F. 1'- 5ïO medegedeeld wOl'(len aan
de Kreiskommandantm '~an Brugge (I).

Tijdens het verloop \'an de eerste o\'erstl'omingsft\se hadden i,IOll1lllige gebieden, die
volgens het eel"ste Duitse plan niet onder water zouden komen, toch ernstige waterschade
ondervonden, De Noordwatering van Vcul'lle wendde echtel' in samenwerking met de
besturell del' zuidelijke gemeenten de nodige pogingen 1\1\11, om dcze schade tot cen mini
IllUIil te herleiden,

Het wn.~ mogelijk, dool' het opwerpen \'IH1 afdammingen en dijken, vrij grote opper
vlakten cultullI'gmnd voor de landbouw te redden, daal' men e\'eneens de regelmatige
afwatering van deze gebieden kon verLekel'en. De waterstand in de rijkskanalen was
illllllCI"S, l"Ckening houdend met het overstromingspeil, betrekkelijk Ia<\g en liet het gebruik
\'an uitwatering8Sluizen toe. Desgewenst kon men ook Illet behulp "an mechanische
middelen het oveltollige water, hetzij in de rijkskanalen, hetzij in de IJzer o,-erslaan.
Dit alles oven\'egende, besloot de Regie der Noordwatering met de be"oegde instanties
besprekingcn te "oel"8n om deze doeleinden te bereiken.

In 01H"olging VRn een \·ergadel-ing. die op 5 april dOOl' de ",oordwatering belegd was

(I) Bo\·cll.illn.llltl \'cnllag werd opgemaakt door d(l Heer Pl"Ovincitt.le COJfllDissnri.8, Îr DElJEYERE.
.UIIl dc Xoordw81('rÎng \'on "eurne medegedeeld ell door ollze zorgen Mil de JnlichtÎngsdielist )1"Rc
t)\·('~mi"'lkt.

en waarop de burgemeesters der event.ueel droog te houden gemeenten waren uitgenodigd,
werd er besloten dat de Regie, ,'ergezeld door een af\'aardiging \'8on de zuidelijke gemeenten
del' omschrij'ing, zich op 8 april naai' de Dienst voor E,·aeua.tie te .Brugge zou bcge"en,
om Cl' haar zienswijze uiteen te zet.ten en. indien mogelijk, met de i>e'Lettende o"el'beid
contaet te zoeken.

Pas bij het vertrek uil, Veurne, kwam ons vanwege de Heel' ir DEMi:YEHE, Directeur
\"JUl de Waterstraat te Kortrijk, de tijding toe dat de 1>e-Letter het overstromingsgebicd
zou begrenzen door een natuurlijke lijn, lopende o"er Fortem, Lampernisse, Oostkerke,
Pervijze-Schore. Bezuiden deze lijn zouden de Belgische instanties aUe nodige werken
mogen uitvoeren, om te beletten <l.'\t het o,'erstromingswater het zuidelijk gebied zou
binnendringen.

Wanneer de afvaan:üging te Brugge toekwam, kreeg ze "au dit bericht oo,-estiging
op de Dienst \"oor Evacuatie, zodat ze haar "oomaamste doel als bereikt mocht beschou
weil en elke contactneming met de bezetter dus overbodig bleek.

Ter plaata6 hebben we oohtcr staande "ergadering, aan de hand "an een plan. wa9.rop
de gebieden stonden a.fgebeeld die tegen overstroming moesten beschermd worden, de
zienswijze der \Vatering uiteengezet.

Het eerste gebied behelsde de streek grenzende benoorden Mn de duinen, beoosten
llan de Hof ter HiUestraat (Oude Zeedijk), bezuiden aan het rijkskanaaI \"an Nieuwpoort
o\'er Veurne naar Duinkerke, bewesten aan de }~ranse grens.

Dit gebied kon gemakkelijk afgezonderd en van een degelijke a.fwa.tering ,'oorzien
\\"OI'(len. Het "olstond ltiertoe gebmik te maken VtlH de sluisjes gelegen: }O aan de monding
"an het Slabbelinck.x1eed. benoorden de stad \·eul'Ile. 20 beoosten de hoe\'e .,Het KJokhof"
te Veurne, :lO aan de monding Y8n het, LangeIjs te Adinkcrke. dicht bij de Franse grens.

Het, tweede gebied strekte zich uit o"el' de gemeenten Veurne. AvekapelJe, Egge
\\'8Rrtskapclle. Zoutenaaie. Lampel'lli88C, Oostkel'ke. Pen'ijze, Stuh'ekenskcrke, KaM
kerke, St.·Jakobskapelle, Oudckapelle, Nieuwkapelle.Lo. )le..kem. Heninge, Pollinkhove.
.-\lvedngem, Oeren en Wuh'cringclll.

De ontwatering dezer gronden zou \'cl'1.ckerd wordon langsheen de \'aart van Veul'llC
op Lo, dOOl' middel VUil de sluizen aan liet boveJluitcinde van de Grote Beverdijkvanrt
te Pollinkhove (FinteJe) CII van de SJopgat\'atlrt, benoorden de Lobmg. O\'crigens zou aa.n
het uiteinde van de Bertcgatvanrt. nabij de Hogebl'lIg te Kaaskel'ke, tot bemaling over
gegaan worden: zo zou het o"eltoliige watel' in de rJ1.el' over'gestort worden.

Op 12 april maakten we. dool' bemiddeling "JUl de fleer ir DE~LEYER}~, PI'O\"i.neiaal
Dil'ectcur ,'an de Waterstaat. bij het Algemeen Commissariaat Yoor 's Lands Weder·
opbouw te Brussel con voorstel O\'er, betreffende de afbakening van het evacuatiegebied
bewesten de IJzel". Als zuidelijke natUlll'lijke begl"CllZing stelden we "oor. niet de lijn
[.'ort.em. Lampernisse, Oostkerke. Per\'ijze, Sehoorbakke, maar een ietwat meer noord
waarts gelegen lijn. die als volgt knn beschreven worden: Krommegracht "an de duiker
onder de staatsbaan leper- Vem'ne tot aan het .,Boog Zandeke'·. dijk van de .Lovaart in
zuidelijke richting. de 1.e.iFLevanrt "all zijn ool"sprong bij de uwaart tot aan de "Steen
dambrug", de baan naai' ..Kru.isc-Abele'·. KIloliekapel. Eggewaartskapelle...)r8 Cam
pagne". .'hekapelle. ..Papegaai'·. Pen'i jze. Rchoorbakke.



266 OVERSTROMINGEN TIJDENS D.~~ TWEED.!: WER~;LI)OORLOll :!(\7

In aansluiting met ons voorstel, werd op Hl apl'il te Nieuwpoort een bijeenkomst
gehouden, ten overstaan van de Duitsc legerstaf, de O. F. K. 5iO te Gent, de provincie
gouverneur, de provinciale Technische Dienst, de \Yat.erstaat en de Noordwatering. De
samenkomst had plaats aan de voet van het Koning Albert-monument, langs de oude baan
Nieuwpoort-Oostende. Aan de oostzijde van de baan hiclden zich de Duitsers op, in tWl.'C
groepen onderverdeeld, enerzijds de legerstaf, anderzijds de afgevaardigden van de
O. F. K. 570 te Gent; aan de westzijde stond de Belgische afvaardiging opgesteld.

Een eerste contactneming vond plaats tuSsen de Duitse verwaltung en de Belgische
delegatie, waarbij deze laatste haar belangen uiteenzette. Na deze bespreking trokken de
Belgen zich terug en wel'den hun desiderata door de vCl'waltungschef aan de legerstaf
overgemaakt. Ten slotte kwamen de drie groepen bijeen en werd er een algemene bespre
king gevoerd. Aan Duitse zijde bleek de voorgestelde afbakening te dicht tegen de kustlijn
gelegen; nochtans gaven ze toe dat de grens dic zij op het oog hadden naar het noorden
toe mocht verlegd worden, namelijk van de Fortembrug naar de UiUebrug om van dit
punt af over de open velden in rechte lijn naar Pervijze te lopen en van daar, langs de
rijksweg Schoorbakke te bereiken. Zulks betekende het opwerpen van een dam over een
lengte van zes kilometer, die uiterlijk op 23 apl'il moest, klaar komen, daar de aanyoer van
r.eewater reeds de volgende dag zou geschieden.

Al dadelijk lieten we opmerken dat de verwezenlijking van dit plan als gevolg zou
hebben dat de melkerij van Pel'\'ijze onder water zou lopen. llet voorbedachtheid hadden
we de gevoelige snaar aangeraakt, en werkelijk, we kwamen alra8 tot de bevinding dat
de r.uivelfabriek van Peryijze, zo bij de 'Terwaltungschef, als bij de officiel'Cll van de Duitse
staf, zeer hoog stond aangeschreven; maar laat OIlS op de gebeurtenissen niet vooruitlopen.

Er werd dan ook stante pede beslist, zich do yjStl met de plaatselijkheden vertrouwd
te maken en naar dc Millebl'llg af te reizen. De eerste rit ging over RamskapelJe na·ar
Pervijze, alwaar het Duitsc gezelschap dat op kop had gereden, lll'ecies aan de melkerij
gebouwen, zonder zich yenlel' om ons te bekl'Cunen, het woonhuis van de directeur binnen
liep.

Het wachten verveelde ons niet; het oponthoud liet ons het beste vennLChten en toen
de opgeruimde ga.sten hun auto instapten, wipten ook wij, welgezind de taxi in en snelden
we hen in volle vaart achtcl'Ila.

Aan de l\1illebrug moest nu het pleit gewOIlllen wordOIl. We lieten dan ook al dadelijk
uitschijnen dat het opwerpen van een dam, over een afstand van ruim zes kilometer en
zulks binnen een tijdbestek van drie à vier dagen, onmogelijk met handarbeid te \'er
wezenlijken viel en stelden derhalve \'001', als afbakening de bestaande, licht opgehoogde
wegen te gebruiken, onder beding voorlopig de ergst dool' het water bedreigdo plaat.sen
op te hogen om geleidelijk, naar gelang het overstromingspeil in hoogte zou toenemen.
el'toe t,e komen het zuidelijk gebied van de Noordwatering tegen zeewater te beveiligen.

Dit voorstel werd onder \'oorbehoud van definitieve goedkeuring aangenOJllon en
men tl'of het besluit de overstroming voorlopig \'olgende afbakeningslijn te laten volgen
l\lillebrug, Knollekapel, Kruise-Abele, Zoutenaaie (gemeentehuis), Avekapelle (ovenveg
spoorba.an, bezuiden de dorpspluat.s), spoorweg Vemne-Diksmuide tot aan de Oude-A
vaart, Oude-A-vaart tot aan de staatsbaull Veurne-Pervijze, Pcrvijze, Schoorbakkc, met
een lichte afwijking naar het noorden toe, boyen de bebouwde kom van Pervijze.

Op 21 april bevestigde de Heer ir D.Ei\I.t:'nm.E schriftelijk dat de begrcnzÎJlg, op
LU april voorlopig vastgesteld, bepaald door de Duitse legerstaf was goedgekeurd.

Zulks betekende de vrijwaring van 2.000 hektar'en grond in meer die aan het Duitse
o\-erstromingsplan ontt,rokken waren.

3. Overstroming met zeewater (fig. 74).
Alles samengenomen, stonden de kansen open om 10.000 hektaren grond tegen de

schadelijke invloed van het zeewater te beveiligen. Hiertoe werd ons een termijn \'an drie
à, vier dagen verleend. Onmiddellijk daarop zou het zeewater aangevoerd worden. En
inderdaad, zoals de opgave van de sluisverrichtingen het ons hieronder zal AAntonen,
werden de schuiven van de overlaat van Veurne-Ambacht op 24 april geopend om de over
stroming met zeewater te voeden en was cr reeds van 20 april bij elke dagtij met :I.elfde
doeleinden een schuif opgelicht.

Het ging erom, het kostte wat het wilde, de verwoesting \'all onze vlïlehtbare
landouwen door zeewater te vOOI·komen. Dadelijk werden hiertoe alle krachten aange
sproken.

"Laat het water maar lopen", Jllorden de misnoegde overstroomde boel'Cn in een
opwelling van haat en bitterheid tegen de drooggelegde zuiderburen. Run eigen lotgeval
wilden ze op andel'Cn zien wreken. Het slogan "Alle Belgen zijn gelijk voor de wet" was
mondgemeen. Teken van een tijd, waarin broederlijkheid en naastenliefde ijdele woorden
waren.

Zonder de Duitse goedkeuring af te wachten werd reeds op l!) april in het meest
bedreigde vak Pervijze-SchoOl'bakke met de afdammingswerken een aanvang gemaakt.

Voor het leveren van de nodige arbeidskrachten wel,d een bel'oep gedaan op de mede
werking van de betrokken gemeentebesturen.

Op stel en .sprong werd al wat enigszins de spade kon hanteren opgetrommeld. Dank
zij de tussenkomst van de gemeenteo\Terheden, werden ons vijfhonderd werklieden ter
beschikking gesteld.

De werken werden in verschillende sectoren ingedeeld. Iedere ploeg presteerde Jlaar
eigen goeddunken; aan onwil en wederspannigheid werd vrije teugel gegeven; de bevelen
betreffende het verwezenlijken van een degelijk en stevig wel'k zag men totaal over het
hoofd; grotere warboel kon niet uitgedacht. Reeds bij de aanvang liet de uitvoering
grotendeels t.e wensen over en boden de indijkingen op zekere plaatsen niet de minste
weerbaarheid.

Met bitter weinig vertrouwen op enig resultaat sloeg de bevolking aa.nvtl.nkclijk de
werkzaamheden gade en zonder verpinken, beweerden kortûchtige lieden dat we het werk
van de vijand beaamden.

Het \'erworven resultaat sloeg de criticast.ers alras uit hun lood; de ogen gingen open
en spoedig zagen ze in welke voordelen de droogmaking opleverde. )Iet meer vJijt werden
nu ook de werken voortgezet en voleindigd, terwijl de bewaking der dijken aan het besLuur
der gemeenten W[Hlr ze gelegen \1'al'Cl1 werd toevertrouwd.

Het inundatie-gebied, benoorden de aldns opgeworpen indijkingen, besloeg 7.:'.100 hek
tn.ren ; nagenoeg 4.300 hektaren werden totaal met zeewater ingevloeid. Dezc totale OVCl'
;.ctroming is als volgt in te delcn :



OV.t;US1'nOMINO~;!\' TIJlll':N$ D}J 'I'WlnJDt; W})R~]Ll)OOIU,Oü :!6û

85 ha 9Oa
I in ha 22 a
lIi ha jO a
IOûha 8il~

511u\ 54a
132ha88a
iOG ha 09 a

!JG4 ha 07 a

221 ha 21 a.
400 ha 33 Ho

495 ha 00 a
liha. 29a

465 ha. 22 a
320 ha 44 a

26hn :ma

·L290 ha 21 a

Gemeellten
.-\\Tckapelle

Hooitshoeke
Blll8kamp
I~ggowllflJ1;skapel Ic
Oeren
Oostduinkerke
Pervijze
Hamskl\l>elle

St.-Joris
Steenkerke
Veurne
Vinkem
Wulpen
\\tul\'cringem
ZouteIlMie

Wat de binnen- en buitcnwaterstandcn tijdens de tweede fase betreft, kon waar
genomen worden dat het buitenwater geleidelijk waste, tcnyijl binneD de inilijkingen het
,-erdampingsprores en naderhand de bemaling het water in sterke mate tot nazakking
bracht.

~agenoegde helft van het gevrijwaarde zuidelijk gebied, hetzij 4.noo hektal"Cn liggen
ondel' :J IH .'50; :1.400 hektaren daaJ'\'an liggen beneden het bel'cikte inllndt~tiepeil en de
overige \.500 hektaren, ten hoogste 25 cm erboven,

XI), ~4 april, datulll waarop (Le afdnmmingswerken hUil invloed Lieten gelden, Dam het
oyerstromingspcil in hoogte toc ; einde april was de waterstand 3 m 02, half mei 3 111 06.

Tussen 15 en ~5 mei wast de o"crstroming ziendcrogen, tot ze op deze datum de
watel·stand 3 III 34 bel"Cil..-t, Nadien was er een nazakking van 11 em te constateren. De
cota 3 III 23 bleef aangehouden tot 8 september (clag del' bcvl'ijding),

Dank zij cic afclammingswerken en de bemaling "an het binnenwater, door middel
,-an het poml)Station te Kaaskerke, dat met een waterver.wt vaD 30 mi/minuut het over
tolüge water in de IJzer oversloeg, werd lussen buiten- en binnenwater een hoogteverschil
'~an 1 m 00 bereikt en gehandhaafd.

Begin juli 19-104 kreeg de :Noordwatering bericht, dat ingevolge hoger militair benl
het gedeelte van het grondgebied van Adinkerke, gelegen benoorden cic vaart naar Vmll'ne
cn bewesten de dorps.kom, onder wa.ter zou gezot wOl'den en dat het hoogte peil nloll de
overstl'oming :) m 50 ZOli bereiken. Dit betekende een nieuwe ramp, niet alleen '~oor dit
inundatie-gebied maar ,-erder ook voor de streek benoorden het rijkskanaai van Duin
kerke Ol-er '-eunte naar Nieuwpoort, tot in de onmiddellijke na.bijheid van la.atst..-ermeldc
stad zelf, alsmede yan de streek, die zich Mn weerszijden van de Bergennl.art, va.n het
westen "all \'eul'Ile tot aan Houtem uits.tl"Ckt.

Om deze hoogst schadelijke gevolgen te voorkomen, ateldcn we ons onmiddeUijk in
"el'binding met de bezetter en wezen we hem erop, dat het onderwa.terzetten nl.l1 het

" '.

JnllJldnlieplan nUl '·curne·A.rnhncht 19.4-4-19"5Fig'. ;4.
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beoogde gebied, aUlJler 200 hektaren. de o\"erstroming van 4.700 andere hektaren tot
gevolg zou hebben.

Ingaande op ons verzoek deze gebieden tegen het zeewater te beveiligen, veroorloofde
de bezetter ons onmiddeUijk tot de nodige ,rrijwaringswerken o\·cr te gaan. Dadelijk
werden benoorden de Duinkerkeyaart de vereiste indijkingen uitgevoerd, aan de monding
,"an de Bergell\'8a,·t te \'curne wcrd een dam gelegd en een pOulp opgesteld. Het gevaar
was trouwens nict denkbeeldig, want toen men deze werken begon, bereikte het water in de
Duinkerkevaart .-ccd8 :1 m 12. De bemaling werd op 15 juli ingezet en na twee dagen
pompen, was alle overstromingsgevaar tURScn Veul'1le en Houtem geweken en was de

watm'spiegel op 2 m 2 L teruggebracht.
Dank zij de indijldngswerken ten llOOI'don van ue Duinkcrke\'8I\rt, bleef het gebied

tussen deze vaart (lil de duinen voor overstroming gespaard, behalve enkele percelen
grond tussen Adinkerke en de hofstede "Het Klokhof" , waarvan de huurders zich niet cens
de moeite getroostten de nodige dijken aan te leggen.

Onmiddellijk na de bevrijding, reeds op 11 september, wAA het o\'ellltrominggwuter
uit Veurne-Ambacht afgetapt en \"ier dagen latOI' was de ingetreden IlIlzakking tot op het

normaal peil geslonken.
De afbeeldinggkaart (fig. H) geeft de 0PIlCr\')akte weer yan de gebieden die in juli

1!J.lA met zeewater bedekt waren in \"eurnc-Ambacht en duidt te\'en8 de genijwaard
gebleven gedeelten aan bumen de omschrijving der Noordwatering nn. Ve~lnle. ,'crder
vindt men op dC'Le kaart de uitgestrektheid afgeschetst \"an de O\-erstronung 11\ de :Moeren
en in de Buitenmoeren, die \-an half september 19.... door de Duitsers bij de n·rdediging
nln Duinkerkc werd aangewend.

•• •
Een terugblik op de dOOI' de Duitsen getroffen schikkingen, met het oog op het dool'

"oeren \'an de o\'ellltromingen met zeewatel', billllen do wateringgebioden \-(In het IJzer
bekken, zal hiel' niet ongelcgen zijn en el10c bijdl'agen onS een dcnkbeeld te schenken O\'er
hot oyergtromingsvel'lllogen der Niellwpoortse sluizen.

Ret ligt voor do hand dat de sluis\'en'ichtingen, hierna in chronologische volgorde
opgesomd, achter do nlg van de Duitsers om wel'den opgenomen. We hebben hierboven
trouwens reods aangestipt onder welke omstandigheden de sluisbediening aan het perso
neel \-an Bruggen en \Vegen werd ontzegd en door de Duitsers zelf werd \'crl'lcht sedert

l!) febnmdl 944.

April :W Tijdens de dagtij een schuif \'nn Veurne-Ambacht en een sehuif \"an de
Kreek van Nieuwendamme geopend.

~4 Tijdens de nachttij twee schui\'en \'an "eurne-Ambacht en twee sehui\-en
\'an de Kreek geopend.

~5 Zelfde bewegingen als op U dito.
::!6 Tijdens dag- en llachtgetijen twee schui"en \-an Ycume,Ambacbt en

twee schlliyen van de Kreek geopend.
n Tijdens de dagtij twcc schuÏ\'en onderscheidenlijk ,'an Vellrnc-Ambacht

en "an de Kreek geopend.

Mei
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28
30
11

12
13

"15
1fj

17

18

19

10
21
22
~3

::!4

t5

7

s

'0
11

I::!

13

14
15

Ir.

Zelfde bewegingen als op 27 dito.
In de Brllgsevaart zeewater laten invloeien.
Tijdens de Ilachttij twee sehui,-en val\ "cuMle,Ambacht geopend. Lcie
water in de Kreek afge,'oerd.
TijdelUI dag- en nachttij twee schuiven "an Veume-Ambaeht geopend.
Zelfde bewegingen als op 12 dito.
Tijdens de dagtij twee schuiven "an "eurne·Ambacht geopend.
Zelfde bewegingen als op 24 dit-o.

id.
id.
id. en T..eicwatCI· in do Kreek afgevoerd.
id.
id.
id.
id.
id.

Tijdel18 de nachttij twee sebui\'en van \'elirne-Alllbacht geopend.
Tijdens de dagtij twee sehuiyen van Venrne-Ambacht geopend en Leie
water in de Kreek afgen>erd.
Ten gevolge "an de landing in Normandië, wordt er meer haast achter
het werk gezet: .De puntdeuren ,"an het Cra"ena.s worden geopend, het
zeewater doet het kanaalpeil stijgen "an 3 m 98 t-ot 4 m 33. Het waler in
de Bnlgsc\-aart treedt bujten de rechteroe\-er en stroomt in hct ne"en
liggend ..Nieuwbedelf".
Het peil in de Veurnc"aart wordt met zeewater op 3 m 22 gebracht. De
sasdeuren nm }~intele openen automatisch en het zoutwatcr vloeit in de
IJzer. Tijdens de dag- en naehttijen wOlxlen der scllUh-en geopend.
onderscheidenlijk illVeurne-Ambaeht en in do Kreek vanNieuwendnlllme.
In de Bl'lIgsc\·atllt WOITlt het peil op 3 m 99 teruggebracht OlJl el' de
scheepv8al't mogelijk te maken; tijdens do dngtij worden viel' schuiven
van Velll'lle,AmhR.cht en vier van de Kreek geopend.
l'ijdel"lS de dagtij worden vier schuiven, ondencheidenlijk van Vcurne
Ambacht en "an de Kreek geopend.
Het zeewater wordt met "ier handsehuh-en "an het Gra,vcnsaa in de
BnlgseYaart afgevoerd.
De deuren \'an het Grawnsas worden geopend en het peil \'an de "Brugse,
~-aa~ opgevoerd tot 4. m 18. 'l'ijdens dc dagtij worden, onderscheidcltlijk
lil \ eurne,Ambacht en in de Kreek. ,'icr schuiven geopend.
Zelfde bewegingen als op 12 dito.
Vier bandschuh'ell "an het Gra"clUl8S worden geopend.
\7ier handsehuil'cn "an het Veurnesas worden geopend.
De.deuren "aH het Veurncsas, alsmede "ier sc1tuh-cn "sn de uitwaterings
slUIS worden geopend; hct peil in de \reurncnlart bereikt :1 Ol Ft7 : ,"ier
handschuivcn l'an het Grayensas worden opgelicht.



Wat. de ~verstromillgell bctn'ft die de bezetter "all april tot september met zeewaler
KU"'tm.111ft lnundftll,,,, _ 1<1

Uit de hierbo\'~n0l:.gege'·en sluÎ8verriehtingen kan men afleiden. dat O\·cr het tijdperk
lopende van 20 april tot 6 september 1944 enkel J39 flluisgangen plaats hadden. ofschoon
het mobrcLijk was dit aantal tot 2.250 op te vocren.

~'cI'Ondel"l'Jteld dat dc Duitsers tijdens de opeenvolgende dag, ell nachttijcn de lleht
?llCJUngcn "all de o\~crlaat nln \'eurne~Alllbachthadden gebezigd, dan zouden ze I'eedl<
lil negen etmalen het bereikt inundatiereil hebben kunnen \-cn\·czenJijken.

We kunnen hier 1I0g alln toow)Cgen. dat de bezetter reeds einde mei. zoals hierboven
'·ermeld. het o\'erstromingswatcl' tol nazakking had &rcbraeht en 7jeh niet ce'18 de moeite
had getl'oost dc schotbalkjes uit de damsluizen, aan de monding van de Grote Be\'ol'dijk~

"aa~t C1~ van de Koolho.f,-aart, weg te nemel1. Het \"alt niet te betwijfelen. dat dc aan,
wezlgheld '-an deze balkjes de cl1paciteit '~all watemauw)Cr dezer kunstwerken in een zeer
lumzienlijke mate heeft ,'erlllinderd. Weliswaar zou men kunnen aann)Crcn. dat het
~houd van deze keerwand ge~ell WlUl. om bij een gebeurlijke ,'ernieling dool' de genl
Iwerden. van de overlaat "all \ eurne-Ambacht het af,'loeien "an het o,'erstl'olllingswatcl'
~jj laagtij tegen t,e gall.n: In ,'oorkomend goval echter kon metl nog Ilttijd met ,'otrcdige
klltlfl op !!Iagen de nfslllltlllg ,'llll deze dall1slllizCll \"CI''Zekel'Cn"
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Vier handschlliven van het Veurncsas en twee schui,'en ,'an zIJn uit

wateringssluis worden geopend.
id.
id.
id.

Drie handsclnlÎ"ell van het Cra,"ell8t\8 worden geopend.
Vier handsehuÎ\'en van het Cra"ellSas worden geopcnd.
Vier schuiven van Venrne·Ambach; en del' sehuivcn nUl de Kl'{ICk
wordcn opgelicht.
Aan het Gravcnsas wOl'den vicl' handschuh'cn geopend; viel' schuiven.
onderscheidenlijk, yan \'ellrne-Ambacht en "an de Kreek won:len opge

licht.
Het zeewater stl'OOmt met open deul'cll in het On\\·el18a8.
Vicl' schuiven van V(,llme-Ambacht en VIlIl dc Kreek worden geopend.

id.
Aan Cra"ellSllS worden twee handschui,"cll opgelicht.
Aan Cra"Ycn588 won:len Yier handschui'-en opgelieht.
Aan het Vellrnes&s worden viel' hand.schuh'cn en twee 8chllÎ\~en VAll de

uitWAteringssluis geopend.
Aan het Veul'lIesaa worden \'iel' handsehuivell en l.'en schuif ,'an de uit

WAteringssluis geopend.
id.

Aan het \·ellrnesa.l> worden vier handsclmh'en en twee schllÎ\'en \'an de
uitwateringssluis geopend. Twee schui,-en \'an \'ellrne~Ambl\chtwOl'den

opgelicht.
Aan het Veul'I1esas worden viel' hnndschuÏ\'cn en een lichuif ,-all de
uitwateringssluis geopend. Drie schuin'n \'an \'eurne,Ambacht worden

opgelicht.
Vier handschui,'en \'all het \'eurne8M en twee scbuÏ\'en van zijn uit~

wntet'Îngssluis worden geopend. Veul'llc·Ambncht : viel' schuiven geopend.
Velll'l1esns: der handschuivcn en twee schuivcn VI\I1 zijn uitwateringssluis
geopend. Veurnc+Ambncht : zes schui,'cll gcopend.
Vellrnesas: vier hand.schuiven en drie sclHlh'cn van de uitwateringssluis
geopend. Veurne~Ambacht : drie 8Chui'~en geopend.
GI'avcns8s twee handschniven geopend.
Cravcnsas : vier handschlliven geopend.

id.
id.
id.
id.

Veu1'llo.Ambllcht twee schl1Î\~en geopend.
id.
id.
id.

>teptember

:!i

:!l'l

:W
:10
:11

I

.,

H :
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\'ellrne~j\mba.cht twee schui\'cn geopend.
id.
id.
id.

Gra \"(,llSaS : "iel' handschui"en opgelicht.
id.

IepersR8 : twee 8clltlÎ\-en VAn dc uitwateringssluis geopend. GI'ayenSas :
vier handschlli\'en geopend.

[epemms : twee schuiven van de uitwateringsslujs geopend. Vellmesas :
twee schuiven van de uitwateringssluis geopend. GrlWen8l.lS : vier hand
schui,-en geopend. \·eurne·Ambacht : twee schuil'en geopend. Kreek:
twee schui"cn geopend.

fepersas: een schuif Vlln de uitwateri.ngssluis geopend. rClll'neSI\S : een
schuif VRn dc uitwnteringsslllis geopend. Omvensl1s : viel' handschuivell
geopend. Velll'Jle~Ambaeht : een schuif geopend. Kreek: twee schui,'en
geopcnd.

[epersas : twee schuÎ\'en \·an de uitwateringssluis geopend. \'eUl'llesas :
een schuif van de uitwat.cringssluis geopend. Ol'Rvensas : der hllnd
schuiven geol>cnd. Vellrne-Ambaeht : een achllif geopend.
IepCI1:laS : "iel' halldschui,"en en \'ijf scimh'en ,-all de nitwateringsstuii:!
geopend. \'eurucs<'l.s : sasdeuren geopend, alsJllede ,'ier 8chui'-en van de
uitwateringssluis. Tc 16 uur bereik I het peil in de \"enmc,'aal't 4 m 62.

Het water treedt buiten de rechteroe"er en stroomt o"cr het bnA.wak
Pelikllanbrug-Spool'wegbrug in het Langelis. \'elll'1H:'-Amhncht : lIcht
seh 11 h'on geopend. Kreek : viel' schu i'-011 geopend.
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doorvoerde, volgen hjer nog onkele beschouwi.ngcn over dc hoogte van hot inulldatiepeil
dat de l)uitsel"S handhaafdcn.

Zoals we het hierboven reeds hebben \"erllleld, werd bewust o\~erstrolllingspeil in
Vellrne·Ambncht, op gemiddeld 3 m 23 aangehouden.

Hij het commentariëren van het Duitse inllndntieplan, hebben we op de Iloodzake
Jjjkheid gewezen de hoogte van het overstromingspeil tot 3 m 25 te beperken.

De reden, die de bezetter ertoe noopte dit peil niet te overschrijden, ligt in het feit,
dat, bij cen hoger 01)Yoeren van de inundatie-hoogte, het \'erkeer o\~er het baam'ak '·eurne·
PeM'ijze en op de spoorlijn Kieuwpooft-Diksmuide onherroepelijk zou opgeheven zijn.
Reeds in october 19-&.3 werd ons overigens door de geaUieerde legerstaf de \'Taag gesteld,
hoe hoog naar ons oordeel de Duitsers het o\'erstromingspeil zouden 0p\·oeren. SiCllllende
op de hoogteligging "an vermelde banen, hebben we zeven lIlaand v66r de overstroming
met zeewater, het vermoedelijk inundatiepeil vastgelegd op 3 m 20. De omstandigheden
hebben later bewezen dat onze \'ooruitzichten op drie centimeter na. juist waren.

De bezetter beschikte immers O\'er alle middelen, om hot overstromingspeil in zeer
33nzienUjko ma.te bij te werken.

Dit alles toont aan dat de bezetter bij het ntUlb-e\"cn zijner bedoelingen niet eens heeft
getracht een hoger overstromingspeil dan 3 m 23 te bereiken.

Tijdens do oorlog 1914-1918 werd o\~erigens in Veunle·Amba.cht nagenoeg hetzelfde
inundatiepeil aangehoudcn (3 m 20).

Hicrboven hebben wc er reeds op gewezen dat in het tijdperk 1830-1853, toen ~ieuw

l>OOlt ondel' miHtair gezag als grenspost was ingericht, de ovel'stromingsmogelijkheden
van de stadBgordel over zes bekkens verdeeld waren, ieder met een eigen inundatiepeil.
In het vierde en het \Tijfde bekken, die binnen de omschrijving del' Noordwatering gelegen
zijn, was dit peil onderscheidenlijk 3 m OS en 2 III 98.

Het \'ierde bekken, naar het zuiden en het westen toe dichtbij Nieuwpoort ingedijkt,
bestrcck in 1849 slechts een oppervlakte VIHl 200 hektaren. Wegens de betrekkelijk geringe
uitgestrektheid van dit overstromingsbekken en de algemene hoogteligging ervan, lag het
inundatielleil even enige centimeters lager dan dit van 1014--1918 en 1944.

In het \'ijfde bekken dat in 1944 van februari tot april met zoet water o\'crstl'oomd
WI\S, bCI'eikte de waterspiegel 2 m 90, dit is 8 cm lager dan het inundatiepeil van 1840.

Bij de militaire inundaties van 1814, tussen Duinkel'ke en Nienwpoort met zoet water
gesteld, bereikte de overstroming 3 m 06.

Tijdens de overstromingen in 1794 door de VeL'bondenen bij het beleg van Nieuwpoort
verwekt, steeg het water tot drie voet, dit is ongeveer 90 em bo\'en de laa.gste gronden va.n
Vellme"Ambacht (I).

De stafkaa.rten tonen ons, dat deze laagste gronden zich op 2 m 50 bevinden. De
o\rerstroming zou alsdan 3 Ol 40 bereikt hebben.

Is het nu louter toenlof pUl"e intuitie1 Toch is het een zonderling feit, dat in de lOOI}
dor tijden bij de krijgskundige overstromingen Ilier te lande immer, op enkele eentimeter
na, hetzelfde inllndatiopcil werd aa.ngehouden.

(I) Archief der Xoordwalering van Veurne.

... h~wldatieJj door de Duitsers gesteld bij k,m insluiting te DIt~nkerke.

~I)e bevrijding bracht \-oor het westeLijk deel onzer omscltrijring een nicuwe ramp.
Op ., septe~ber werd de Dtdtsc vesting van Duinkerke door het Britse leger ingesloten.
Daar de DUItsers de artlficiele illlUldaties omheen de stad krachtdadio handhaafden en
blc\'en bijwerken, vooral na 11 september 19.... , en er bovendien een ;'erko regelwal op
do streek neersloeg, werd het gebied van de 13uitenmocren door een waterramp geteisterd
als mon er nog nimmer een gekend had. '

Dac:lelijk stelden we alle mogelijke middelen in bet werk 01Jl de ramp tot een minimum
te h~~ICl~en. Onmiddellij~ 'Zochten .we .v~rbinding lllet het beheer van Bruggen en Wogen
tc ~letl\\poort. Dank ZIJ de bereidwillige en krachtdadigc tussenkomst \'an do Heer
Bo.oSE, e. ft.. conducteur, werden de verlaten WUl do Veurnesluis, alsmede de uitwaterings"
slUis \'an Venrne·Ambacht, met een totale doorvloeibreedie van 24 m 40 tot de aftapping
aangewend.

'"an dag- .en nachtgetijen werd dankbaar gebruik gemaakt, om langs dcze sluizen
het o'~el'!>"1;ronllngswater in 7..ec af te voeren. Deze bewerkingcn zouden aanhouden tot
:~ juni 1945 met de Yeunlesluis en tot 16 december 1944, met de overlaat \'an Veurnc
.·'mbacht_

Door ons toedoen werd er bij het gealJieerd legercommando berh.a.a.J.de malen op
IUlngedrongen, om de ongelegen toe\'ocr van het water uit Dlllnkerke af te snijden. lliertoe
stelden we voor, d~ vaart van Dtdnkerkc nlUll' VOttnle boven de Franse grens af te dam
I~~~n, met bet dOOI.1l het benodem~akeen laag pcil te handhaven en aldus des te gemakke
liJker de overstronung door de DUJtsers teweeggebracht, te beheersen. Zo konden we ben
el·toe verplich:cn alle watertoevocl' uit Duinkerke langsheen deze vaart stop te zetten,
want anders liepen hun eigen stelliJlgcn genlar ondergespoeld te worden.

Was dit \'oorstel nu te simplistisch om zo mn.a.r dadelijk verwezenlijkt te wordcn?
Wat er ook van zij, er was reeds een tijd van twee maand verlopen, vooraleer we hct bezoek
mochten ont~angen van een Tsjechische officier die ons de vraag stelde, op welke plaats
(.Ieze afdammlllg he~ best kon geschieden. We merkten natuurlijk op dat de ovcl'stronûng
I eeds op te hoog peil was gebracht opdat wo met enige kans op slagen de toestand zoudcn
kur~llcn ~oheerse~l. Gedurende dit tijd\'el'loop \'all twee maand hadden de belegcrdo
Olutsel'S 1Il1~nerS lIl.snel tempo en met maximale middelen de overstroming bijgewerkt en
het waterpeil zoclalllg opgevoord, dl\t I\Ue hoop op mildering onherroepelijk was vel'1oren.

Het wijde overstromingsgebied belemmerde ten sterkste het geallieerde actieplan
cn ontzenuwde de Britse legerleiding, die doot· hct water noodgedwongen en maphteloos
op respectabele afstand van de Duitse stellingen werd teruggehouden.

. Reeds bad de militaire o\'erhcid nMI' een middel uitgezien om de olllsingelingsstrop
dIChter toe te halen en Ilad ze besloten in een zwnr"e luchtaanval de sluiswerkcn te ver
nielen.

'l'w~maa1 per etmaal zou aldus het water in zoo worden afgetapt, doch twccmaal
ook zou lil éénzelfde Ujd\-erloop de zoo tenllljnste evem'ool water aan de bÎlmenboezem
tenlgsehenken.

Het bezoek \-an de Tsjechische officier namen we te baat om, samen met de Heer
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UEra;VI~"'E, ingenieur bij do vierde sectie nlll de Walcl'ingclL van Duinkel'kc, wo hCIIt
,'eraezcldc de nadruk te leggen op de onbezonnenheid ,'an een dergelijke handeling, dic
aJJMn tot ~e"olg zou hebben dat een ramp ,'an jaren op de Franse en de Belgische pol.der
gronden zou neerkomen, terwijl er op militair gebied niet het geringste "oonlc,eI U.lt te
halen vicl. Ten aanzien van de gegrondheid onzer opmerkingen legdc de Ts}cclusche
officier zich hierbij ncder en ble,'cn de Duinkerkse sluizen cn het machtig pompstation
van do Vicr Sluizen voor vel'llieling gespau.rd.

OndertuRsen 1H1.m de was van het water in ruime mate toe. Het over8tromingspeil
bereikte 3 III :n. De ramp Wf\-'l niet meer te overzien en op J(; december werd de afvoCl'
van het overstromingswater naar Nieuwpoort toe, langsheen het watergangennet del'
N"oordwatering, stopgezet. Om dit te verwezenlijken werd de schuif van de sluis .ov~r de
Steengraebt te Bulskamp gesloten. Op 8 januari 1945 werd er ne,-ens dC'".le SlU1B In de
schuinten van de waterloop een bres geslagen, zodat; het overstromingswater andermaal
Veurne.Ambacht bedreigde. Hiel' moet worden aan toegen)Cgd dat kwaa.<lwilligheid niet
uitgesloten aebeon, en dat het alogan ,.Alle Belgen z.ijn gelijk VOOI' de wet" anderllla~l
ingang had gevonden; trouwens op 9 januari wel·d geconstateerd dat :r. naast de 8.11118
aan do monding vao de Krolllmegracht in de BergClwaart, dOOI' moedwillige handen, een
greppel gedoh-en was, om de doorbraak '-an het watel' te ,'ergemakkelijken. .

JJlings werden de Steengracht en de Krommef.!raeht door de aanleg van doelmatl~e

afdammingen ,au de .Bergenvaart afgesloten.
Van 20 januari is tussen het overstromingsgebied en het gevrijwaard gedeelte val1 de

Nool'dwatering aIJe gemeenschap opgeheven. Het. hoogtepeil del' ovel'Ht,l'oming zal nol!
toenemen en maximaal tot :3 111 56 opgevoerd worden.

Bij deze o"el"Stroming werden binnen de omschrijving van de Noordwatel'inj! meel'

dan 1400 hekta-ren onder water gezet.
Het geteistenle gebied was als ,'olgt O"cr de gemeenten '-erdeeld :

Houtem (Buitenmoeren en Klein )Ioertje) 3ï3 Ha. 56 a.
Wuh-erïngem 163 Ha 5U a.
-Bulskamp 370 Ha 80 a.
Veul'llc 210 Ha 001\.

AcLinkerke 308 Ha 18 a.

1.426 Ha 13 a.

Terloops mag hier wel opgemerkt wonlen da.t de waterverriehtingen te Xictm-poorl
lot :3 juni )045 uit.gevoerd., heilzame ge,'olgen "oor deze ha.ven hebben ~pgele'-erd. .

Bij z.ijn aftocht, had de vijand al het in de kllstha,'cns voorrachg baggermaterlCcl
,'cmielcl en tot zinkcn gebr(l,cht. Soortgelijk lllatel'Îeel, wail.l'over mell moest kunnen
beschikken om de diepgang der ha,'engeul in stand te lwuden, was in de streek 11.~et te
vinden. De fcUe stroming, door de aanhoudende en Hink doorge,-oerdc waterlozlllgen
ontstaan heeft de ha"engeuJ van Nieu\\1>oort ,-oor dichts.Libbing behoed.

Met'de capitulatie van Duinkerke op 0 juni I!.J45, bereikte ons de tijding, dat de
uitwaieringssJuizen en de machtige pompinrichtingen, die de natuurlijke en de kunst
matige vcrlaging "all het polderpeil vert.ekerden, ongedeerd uit het strijdgewoel wa.ren
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gekomen. Zulks betekende VOOI' de Buitenmoeren ccn vlugge droogmaking. Begin juli
rceel" had het overstromingswater zich teruggetl'Okken en wcrd met het herstel ,-all sluizen
en dijken een aam'ang gemaakt. "Dezc werken moesten in aUer ijl doorge"ocrd wonlen.
0111 paraat te zijn wanneer de eigenaars in de Moeren het o"erstromingswater dat nog hun
domein bedekte, op kunstmatige wijze in de Hingsloot 1,Ouden o,'ersl88n.

De werken werden met vlijt anngenl.t en waren te gelegener tijd ,·oltooid : zo blcef
het betrokken gebied "001' een nieuwe zont.watcrramp volledig ge\"l"ijwal\l'd. Doch allo
gcvaar -Wl\S nog niet geweken. Thans z.ouden de Moeren kunstmatig drooggelegd worden
en was het geboden het overslMIl in de Hingsloot van het overstromingswater der "Jlocrcn
derwijze te regelen, dat het gebied der Buitenmoeren de gelegenheid kreeg zich langR
natuurlijke weg yan het neerslagwater te ontlasten.

Het wa-ter der lIoeren wordt trouwens in de Hings.loot o"el'gel)()lllpt tot op een
lIulpulltstand, dje zich GO centimeter boven het peil der laagst gelegen grondcn van de
Ijuitellilloeren bevindt. In normale omstandigheden is de bemaling van de 1\looren 1100d·
zakelijkel'wij:w beperkt: z.ij doet zich alsdan enkel bij Z.WltI'C regenval YOOI', daal' het
bescheiden afvoerverlllogen van de sloten niet in verhouding staat tot dc grote capaciteit
dCI' opvoorwerktuigen. Tn de huidige toestand echter moest de bemaling ollonderbroken
doorgaan en de waterstand in de Hingsloot op het nulpunt gehandhaafd blijvcn, met het
noocUottig ge"olg dat de )500 hektaren grond, cLie de Buitenmoercn bestrijken, ,-an allc
natuurlijke af,'oer ,-erflwken, andermaal aan het zeewater 1,Ouden prijsgcge,'en worden.

Op deze toestand wClxl door do Noordwatering bij dc Departementen van Openbare
Worken en Landbouw de nadmk gelegd en een geordend pla.n voorgesteld, waarbij de
au.nnemer del' drooglllakingswerken ,-all de "Moeren el' eveneens voor te zorgen had, dool'
het aanbrengen en het opstellen del' nodige pompen, de ontwatering der Buitenmoeren
te "el"".LCkerell. De toegezegde hulpmiddelen beperkten zich echter tot twee kJeine lX)mpen
van ontoereikend debiet, die enkele dagen in bedrijf werden gesteld en niet het minste
nut oplevenlcll, ten"ijl de o,'erstroming door het neerslagwater zienderogen toonam. ~u
talmde de Watel'ing niet langer; aan de uitmonding van de Speye,'aart in de Ringsloot
te Adinkerke werd de pomp, die in de zomer van 19-1-4 het gevdjwaarde gedeelte van
\-eurne-Ambncht had dl'Ooggclegd, in bedl"ijf geilteld. l:liel'door kon een gebied van cirCA
liOO hektaren tegen watel'ililood beschermd wOl·den.

De Overstromingen in andere Waterin&gebieden van West-Vlaanderen

I. Grote We8t Il.vl/erin!! en Imrerifl!! mJt Vl(ld,,!Q·A mbacId .

D Cl 0 ,. ers t r 0 III i n g met zee w a. ter i IJ JU e i I IJ <I O.

Tusscn J i en IS mei begon de overstroming van de Grote Westwatcring en ,'/Ul

Vladslo'.'\lllbaeht. Hicrtoc werd van de Krcck "an Nieu\\'cndlltllIllC gebl'llik gemaakt.
DOOI' het opcilen ,-an de sluis van NieulI"ell{]amJlle werd een groot deel nUl deze wateringen
geïnundeerd. In de Kreek bereikte het overstl'omingspeil :1 m 20.

Omstreeks 21 mei opende men de schuiven "an het Tepcrsag en ,-en-olgens ook de
~ehlltaluis met de bedoeling het o"erstromingsgebied IHUlr gelang de noodwendigheden
IUllg!! beide oc"el"S '-1111 de IJzel' IIjt tt> breiden. De vluggt· tocnwl' \'l\JI hel z('{'water lU'acht
hct peil \"llll cle fJzer op 3 lil RO.
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Ondel' de drang der omstandigheden kregen de "oorgenomen plannen gecll ,'erdere
uil,\'()Cring.

I nundaties door de Duit.sers gest.eld in I !)4-1-,

'Do wedel'\\'Rardighedell die de Noordwatel'ing \'an VCUI'ne tijdens de oorlog kende,
waren cvcn(.'CI18 al de wntcringen beschol'ClI, die in het Belgisch kustgebied gelegen wal'en.
Tn de oillschl'ij\'ing YfUl al deze zusterinst.ellingen werden dool' do bezetter o\'eJ'Stromingcn
teweeggebmeht. De inzichtcn die de vijand hiermee koesterde hebben \\'e vroeger laten
uitschijnen: te\-ens hebben we aangetoond in hoo,'en"e deze inzichten gemateriali8CCI'd
werden,

O,-eml echter ging de \'erwezenlijking \-'lIl het yoorol>gClrteld plan met grote verras
singen gepaard; o"eraJ lijdt de opzet onder oll\-oldoende \'oorkelUlÎs der plaatselijke toe
standen en onder een weinig degelijke instudering van de inllndatiemogelijkheden.

Hecds \'an 19-1-3 trof de bezetter \'oorbereidende maatregelen 0111 zijn O\'el1llromÎJlgs
plan ten nih'oeL' te brengen, ABc cultuurbelangen werden o\'er het hoofd gezien, bepaalde
watel'1open geleidelijk afgedamd en allerhande \-el'8pel'l'ingen aangebracht, zodat reeds
tegen het cinde van 1943 duizenden hektaren gl'ond ,'an alle mogclijke waterafvoer vcr
stoken bleven. De tocstand in het wateringgebied werd lllet dc dag ernstiger. Alle pogingen
dool' de betrokken watering aangewend om con gunstiger waterregime te scheppen,
werden spijt de tussenkomst van de hogere be"oegde instanties door de Duitsers verijdeld,
Stilaan, breidde zich de inmenging \'an de bezetter in de hydrographische aangelegenheden
\'erder uit. Zijn bemoeiingen lieten meer en meer de vijandelijke inzichten doorschemeren,
De kaarten der omschrijving werden opgeeist : een bijzondere inlUldatiedienst met naam
"Wasserbauambt" werd te OOlrtende ÎJlgericht. Dagelijks hield men inspectie ,'an water
lopen en kunstwerken, Kortom, de steeda toenemende belangstelling door de bezetter
betoond wees el' met ze.kerheid op dat hier militaire belangen op het spel stonden.

Bij de \-ergadering die ten overstaan van al de wateringbestUl"en ,'an het kustgebied.
in datum van :!O januari 1944 te Brugge gehouden werd, en waarO\'er we hierboven reeds
gewaagden, bracht de bezetter zijn imichten bepaald naai' \'oren en \'erflh'ekte het bevel
op 1 februari. te 8 uur 's morgens, de zeesluizen dicht te houden en alle bemaling stil te
leggcn,

Hiel' WIlS het, eyenals in \'curne-Ambacht, voor iemand dje met de tocstlmd \'er
trouwd was, bij het eerste gezicht dllideljjk dat de tenuitvoerbrenging \'lUl het yoorop
gesteld o"erstromingsplan de Duit.sers menige verrassing zou bezorgen,

Toen het bestuur der Grote Westwatering inzag, dat enkele niet samenhangende
gedeelten nlll haar omschrij\-ing zouden onder water gezet worden en dat er bij het
uitwerken van het o"erstronungsplan geenszins rekening W!UI gehouden met de hoogte
ligging \'an de bodem, besloot het e\"enecnS de yereiste machtiging te \"fagen om de gebie
dC'n waarmn de oyel1ltroming luet was voorzien te nijwarcn en meer bepaald dOOI' middel
van bemaling de gebieden van "iHocl"e-Nieuwland" en "Eernegem-Broek" droog te houden.

De Oberfeldkommandant'lIr "an Gent. stond op 11 febl'ual'Ï I ~14-1- t,oe dat het, pomp
:-;tatiOll te Westkerke wcer in bcdrijf werd gest.cld,

1)(' Wiltel'ing \'I'oog \'Cl'(lel' machtiging 0111 een gedeelte \'Uil de Buitenseclie vall

Gistel, .\Ioore, Zande, Ze,'ekote. ~t.-PietcrskapeUe en Kookelal"e in te dijken ell droog te
leggen, Ol-er een totale oppervlakte \'IUl ongeveer l:!Oû hektaren.

.. :\I~ndeling gaf de bezetter de nodige toelating om buiten het overstromillgsgebied
\:~'ljwnl"lngs~\'~rkcn uit to voeren, met dion vel'8tandc, dat }}jel'op onmiddellijk soluifte
ltJke be\'e~tigmg zou \'~lgen, Op 2 april wel·d met de afdammingen een fHltl\'ang gemaakt
?:I op 7dltO tot bemalmg overgegaan in de sectie gelcgen tussen de rijksweg Oostende
.1 ol'hout en de straat geheten ..Halve Stepsieen\l'eg". Heeds na 24 uur was de waterstand
I:! cm geslonken.

Uij een schrijvell \'ltIl i april ]944 meldde dc Waterstaat dat de be;r.ctter \'oortaan
aUe vrij\l'aringsmaatregelen toeliet bezuiden de staaÜlbaan Rokselll-Gistel-Ze,'ekote
St.-PieterskapeDe-Schore-Pe,,'i jze,

Deze ,ken.t.erin~ in~~tredell bij de \'er\\"ezenlijking '-an het Duitse inundatieplan, liet
alsdan dllJdelijk mt8clllJllen, dat het er de bezetter hoofdzakelijk om te doen was een
hoofd\'erkeersweg "an "itnal belang \'oor hem zelf tegen o\'erstroming te beschermen.

Andermaal was het Dllit.ae legel'colllllUllldo hier ondOOI'dac!lt te werk gegaan, Daal'
het. er nu op aankwam, deze hoofdverkeersweg VOOl' overstroming te nijwaren, was het een
eel'8to vereiste do ontwikkeling van het. o\'erstmmingflproces na te gaan en el' \'001' te
zOl'gen te gelegene!' tijd met do nodige nfdnllllllingswerken te beginnen,

~e waterstand te Nieuwpoort waargenomen op I februnri 1944, daltun waarop de
zeesJmzen werden toegezel, bedroeg I m 5:!, Op 1:1 dito bereikte het o\'erstl'omingspeil
~ m 99 en einde (ebnmri was het tot 3 m 0.. gestegen,

, Half lIlaart bereikte het water 3 JU 13, \'an half maart LOt Gapril datum der verga
dering ge~l,oudel~.op de O. F, K, te Gent, waaro\'er hierbo\'en \'ersJag werd uitgebracht
en, waarbij de lijn Schore-St.-Pieterskapelle.Gistel-Ettelgem, als afbakeningsiijn \'an de
ZUidergrens ,-an het o,-erstromingsgebied, bepaald werd \·astgelegd. had de wiLS 3 lil 17
bereikt. Op 20 april, o\-ergangsperiode \"all het zoet naar het zeewaterregime,toen het
o,'erstromingspeil in Veurne·.Ambacht enkel 2 m 00 bedroeg - was in de Grote West
wateri.ng cn in de Watm'ing van VIadslo-..... mbacht de waterstand reeds op 3 m 26 gehand
haafd,

Deze, waterhoogte zal nagenoeg tot met de bevrijding aangehouden blijven.
De luerbovenverlllelde wat.en'crrichtingen tonen aan, dat de overstroming in bewust

~ebi~1 in uiterst snel tempo werd doorge\'oel'd ; dat de bezetter te laat het belang hooft.
lIlgeZJell. dat ~e vrijwaring \'all de rijksweg Schore-Ettelgem \'001' hem betekende. terwijl
oP, het ogenb,lik dat hij zulks werkelijk inzag, de reeds ingetreden watenvas een te boog
ped had bereiJ..-t, om zonder grote moeilijkheden het droogmaken en het beschermen van
deze rijksweg mogelijk te maken.

" Voortaan zou het droogmaken '~an bewuste verkeersweg een brandende l..·wC8tie
blijven en zullen al de weden\'aa-rdigheden, die uit deze tegenvaller ,oortvlocien, door de
Grote Wcstwatering moeten uitgeboet worden,

~oor eerst maken de soldaten van het "Wasserbauambt", bij hlUl dagelijkse kuier
toch,~je~: het de bevolking ondraaglijk, Deze hongerige en knIe jakhalzen haalden 01100
s~IU'IJfhJke dw~as~cden uit. Ze, bedreigden de landbouwers met overstroming dool' ontij
~llge w~tervel'l'lchtmgen en slUIsbewegingen n.lIerhande, om ten slotte tegen een losprij~
111 voedmgswaren hun boosaardige manoouvres te laten varen.



Spijt allcii werden de vrijwal"ingl'lwel'ken Illet. ij"cr dool"g(:dreven en op 1-1 april kOIl
in de CCl1l1e sectie ccn watel"daling van 24 centimel' wuargenomen wOl"den ; '-erder ook
begon men met de algemene bemaling van gans het ingedijkt gebied. Talrijke gronden
doken uit. het water op, de arbeid zou de moeite geloond hebben: maar de steeds toe
nemende verwoestingen door de Duitse soldateska binnen en buiten het o,-erstromings
gebied aangericht en haar immer bmtaler optreden ondermijndcn langzaam het geloof
in de \'I'ijwaring van de nog redbare gebieden.

Op 13 april daagden aan het pompstation te Westkerke plotl:l "ijandelijke soldaten
op, die onder de bedreiging met blanke wapens dit station buiten bedrijf deden stellen.
Sincla 11 februari had deze pompinstaUatie Ilochtans met, 8Chriftelijke toelating ,-all de
bezetter ononderbroken de droogmaking verzekerd. Het moedig ,-crweer van dc Heer
\'oorzitter der Grote Westwatering ten spijt, werden de bemaJingswerktuigen definitief
stilgelegd en op 15 april yolgde een schriftelijk ooyel "an het legeroolllmando, waarbij
onmiddellijk alle ,'rijwaringswerken dienden stopgezet.

Op 16 april verzocht de O. F. K. ie Gent via do Waterstaat de Grote Westwatering
haar tegen de 20e ,-an dezelfde maand in het bezit te steUen van het programma der
"ool-opgestelde \"rijwaringswerken en legde er daarbij de nadruk op, dat de tenuitn>cr
legging ,-an dit programma door de landbouwers zelf lll0e8t worden verwezenlijkt: dat
hjertoc geen grote YC1'7.ameling yan werkkrachten zou geduld won:len cn dat verder de
schriftelijke machtiging tot het uitvoeren van de \Tijwaringswerken bezuiden de rijksweg
Ettelgem-8chol''C volgen zou.

Alle hoop op een goede uitslag WRij dus nog niet. verloren, lIlaiU" het '·CI1.rouwen in de
lJuitse beloften had een flinke deuk gekregen.

Op 30 t\pl'il gaf het .,Wasserbauambt·· 0l)(,"CIlS mondeling de toelating het. pompstation
te Westkcl'ke in werking te stellen, met het oog op de bema.ling van het ingedijkt gebied.
De opzet was om I :WO hektaren \'Tuchtbare gronden benoorden de rijksweg Sluis-Nieuw
poort tegen het zeewater te be,'eiIigen.

De kleine waterlopen langs voormelde rijksweg werden dadelijk afgedamd en de
bcmulingstoestellen tel'ug in bedrijf gesteld, Onverdroten sprong het bestuur vall de
Grote Westwatering j~ndennaal in de bres om de bedreigde gemeenselu\.psbelangen te
beschermen,

Onverhoedl:l werden de zo pas begonnen pogingen onverbiddelijk verijdeld, Op 3 Illei
kwam tijdens een ,-ergadering door het Duitse legCl'colTIlllando belegd te Zevekote, ten
Overstaa.n \'all de gouvel'llelu' der Provincie, van de yertegenwool'digers nln de Waterstaat
ennm dc Gl"Ote 'Vestwatering, van de burgemccstcrs del' betrokken gemeenten, het
rOnllecl "el'bod \'enler nog enige \'l'ijwaringswerken door te ,'ocr'en.

Op "oorstel van de bezettende ma.eht zou een afdijking opgeworpen worden, die
Ix.'gon ann ..Spcrma.lie" en liep langs de rijksweg o\-el' St,-Pietel'skal>cUe tot aan de Lcke
d,ijk, nUl de Lekedijk tot a.an de baan )Ioere-Leke en ,'an deze baan tot aan de steenweg
Torhout-Oostende, Het toezicht dezer werken werd aan de Waterstaat toe,"ertrouwd
en de "el'ilnt wool'delijkheid hunner uitvoering op de Grote Westwatering overgedragen.

Oezc lllMtregel betekende de uitbreid.ing van het overstl'olllin!,'8gebied nagenOO',;
tol aan de nitet'8te zuidelijke grenzen ,-an de Watering en kwam neer op het Iwijsgeyen

aan het. \\'&tel' van de ganse omschrijving, dlliU' de hogergelegen gronden gedurende het
naderend winte.·seizoen "an alle gelegenheid tot ontwatering zouden ,'el'8token blijven.

De indijkingswerkelI SperJnalie-)locl"C. door de volksmond ...Botelwjk" geheten,
stuitten dan ook op een lijdelijk ,-er,tet "anwege de Grote \Vestwaterillg, Nimmer zijn dC'Le
werken door haar aanvaard, goedgekeurd. of onder baar leiding uitgevoerd noeh in
ontvangst genomen geweest. Ze werden de Watering opgelegd door de ,-.-jjand en door de
onder zijn gezag staande Belgische instanties, maar de kosten die enJit ,'oortsJlroten heeft
de Watering olldank'J haar yerzet toch moeten afdragen.

Tegcn wil en dank moesten de ondergespoelde rijkswegen drooggelegd worden,
Deze taak. die nmlouter militail' belang WI\8. w('rd aan de Watering opgedragen. wat haar
terecht niet bijster scheen te behagen, Deze ,-('rkoos hieromtrent niet de nl.Ïll.'~te inteJ'CSS('
Ie betonen, afwachtend hoe men haar om deze Iijdzllllmheid zou behandelen,

Het met water bedekte baannik St.-Pieterskapelle-7..e,-ckote stelde de bezetter
,'001' een hoogst hinderlijk verkeersprobJeem. en zondel" zich het minst om de gelatenheid
van het betrokken wateringbestuur te bekrennen, ging hij dadelijk tot de uih-oering "lUl

een plan moer. Twee mechanische grijpers wen:ICIl ter plaatse aangebracht. Ze zullen langs
wccrszijden mn de baan een dijklichaam opwerpen en naderhand zullen de aldus inge
dijkte '-akken uitgepompt worden. Planncll maken ia gemakkelijk, maar ze uitvoeren
\'RIt soma 11.Ïet mee. Zo I....wamen ook de Duilsel'S tot het besef dat ze \'an dijkwel'ken geen
benul hadden, waut hun droogmakingswerk liep op een volslagen fiasco uit.

Het ligt niet in de bedoeling van dit beloog de "akkundige regels aan te tonen, {lie
de Dnit,gers ierzake hadden moeten \'olgell. maar wel erop te wijzen hoe onoordeel
kundig ze tewerk waren gegaan, 7..0 \-erlOl"Cll totaal de grote indoed lIit het oog van de
specie, waamit de op te werpen dijken moesten befltaan en \'all de ondergrond waarop
deze moest aangelegd wordell. dit in \'el'bRlld mei, de betekenis die een dijk als water'
kerend element uitoefent.

Hetgeen de bezcttel' tuet kon n~nl"ezellJijkell, legde hij de Wat,el'ingen op. Zo werd
op de ,-el'gadel'illg van 16 mei te Lcke de beide hiel'bij betmkken watel'ingen aangezegd
dut ze op eigen verantwoordelijkheid tot uI de noodzakelijke vdj\\"al'ingswerken hadden
n\'el' te gaan; dat de hiel'toe benodigde werklieden dool' de burgemccsters del" gemeenten
zouden opgeëist. cn dat de kostcn dezer werken. dool' Ataats-. ProvÎncic- en Gemeente
toelagen zouden bestreden wonlell.

Hiel' leggen we andemmnl de !HHlruk 0Jl het feit. (illt de Gl'Ote Westwatcring langs de
hogere Belgische instanties om, van de bezetter de vcrpliehting opgelegd kreeg wer'kcn
uit te ,-oeren. die zonder lIUt. waren \'oor' haar' in8teJling. maal' uit81uitend bestemd om de
militail"(~ belangen van de vijllnd te cliellell,

I)c Duitse inlllenging werd steeds intensor' en de druk. op de voornoemde hogere
besturen uitgeoefend. ging immer \·el'del'. Tocn hij inzag dat men met de ooyolen werken
geen ,-onlering maakte. bmeht de bezettel' zelr mechanische werktuigen en handal'beid
aan. Bij een sclwij,-en d.d. :! jUIli. weeii hij er op, dat de Watering voortdurend de afdam
lllingen diende te bewaken en CITool' te zorgen had hem "an alle getroffen maatregelen
op de hoogte Ie houden. IH zulks niet het klaal"8tc ben-ijs. dat de vijand meer belangstelling
w)()!' cic damlllen koestelxle d!\11 de Watel'ing zclf~

En de-l.c belangstelling zal Ilog stcl·k groeicn,
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Bij een schrijven d.d, :1 juli deelde de Commissaris-Generaal, Hoofd ,"lil de Water
staat., non zijn provinciale directie in West-Vlaanderen mede dat, tijdens een bespreking
op 4 juli met de chef "(Ul de "Militair Verwaltung, Gruppe Wasscr", deze in scherpe
bewoordingen had bevestigd, dat de werken en ,'oorl.orgamnatl·egelen tel' bescherming
van de met overstroming bedroigde gebieden niet genoegzan.m vorderden, wat naar zijn
verklaringen te wijt.en was aan een ol1\'oldoonde belangstelling en een gebrek aan dool'
drij'7endheid vanwege de betrokken besturen.

Op 13 juli riep de ..)Iilitair VerwaJtnng" dienllnngaande een \'ergadering bijeen te
Kaaskel·ke.

Waren aanwezig : Dr. H.ILBERT, vertegenwoordiger "an de O. F. K. 5ïO te Gent,
u18pootor NlKLlSCH van de Wehrmacht, Commissaris-Generaal CEUSTl:RS '"all de Water
staat, de GOll\'erneur a, i. van de Provincie. de Provinciale Directeur \'an de Waterstaat
en uw dienaa1·.

Na het openingswc)()I'(:1 hekelde Dr. HIL8ERT in vlijmende woorden de lakse houding
van de wnteringbestllren en vooral deze "an de Grote Westwatering, in verband met dc
uitvoel'ing "an de bevolen \'rijwaringswerkell. De Gouyerneur a. i. vatte deze gelegenheid
Ulet beide handen aan om op het hoofd van de Provinciale Directeur \"1\11 de Waterstaat
de fiolen van zijn toorn Hit te stOlten. Do bewuste Directeul' kreeg "1\1\ hem het bittere
verwijt. te hOl'ell, dat hij niet met dc vel'eiste krachtdadigheid optrad tegenover de in
gebreke blij,'ende watedngbeatllren, voornl niet in verband met de bescherming "an de
rijkswegen in het gebied van de Grote Westwatel'iug. De Heer CEUSTERS Sclloot daarol)
zijn pijlen af tegen dc "oorzitter dezer 'Yntering; aUlOewel hem onbekend, kwam hij
hem als een alles behah"e Î118chikkelijke mel18 "oor, En op deze gemoedelijke toon gingen
de besprekingen verder. Best maar dat de Heer ROXSE op dat ogenblik het oor niet te
luisteren legde, want al wist hij goed, dat hij door zijn '"erzet gevaar liep ûch bij de
lIoffen een slechte reputatie op de hals ie halen, toch zou dit "oor hem juist geen aan
sporing geweest zijn om in zijn \'oornemens te "olharden.

Op de 12.000 hektnren die de Grote WestwaterÎllg bestrijkt werden nagenoeg
9.000 hektaren overatl'Oomd ; 3,000 met zoet water en 6,000 met zeewater, Kust.werkon,
zoals zeesluizen en pompilll'ichting, bleven om zeggel18 onbeschadigd; dll.artegenover
werden vcel kleine kunstwcl'kcll, zoals duikcl's, stuwen, schotbalken, windwerkelL vernield.
Bij de afwatering ondel'vond men ten ge\'olge ,'all aanslibbingen allerhande moeilijkheden.

In de Watering \'un Vladslo"Ambucht werden ruim I,üoo hektaren o\'erstroomd.
Aan7Jenlijke aanslibbingen, onder meer in de Vladslovaart en in het Lckewater.

hadden een schadelijke Î1wlood op de ontwatering van dit gebied,
1500 meter benoorden Schoorbakke sloegen de DuitflCrs "ier grote bressen, ieder

nUl 20 meter. in de rcehterdijk ,-au de IJzer. met de bedoeling de o,-erstroming ,'ia de
Ther krachtdadiger bij te werken,

:!. Z"uÎclwatering t.Y1n VeunLe.

Op ü februari 1944 doon zich belangrijke o\'erstromingen \'001', aan beide zijden yan
de benedenloop van de Lob<"'ek. van de Kemmelbeek en benoonlen de "Boezingegl'8eht :
ook stuat een deel benoordelI dc ?\lalutjCflvfUtrt t.e Mcrkem onder wntel'. Het ovel'st·ro
lIlingspeil bereikt ,1 JlI 50.

OP.. W februari is de waterstand tot ;J lil (jo gel'ezen. De o"erstroming heeft een
~lan~r~Jke olll\~ang genomen, zij is zeel' uitgestrekt. "aJlaf deze datum wOIxlt het peil
11I de .IJzer tot nazakking gebracht en op 22 ,'an dezelfde maand is het tot op het. nulpunt
(;J III OS) geslonken,

3. HelhOO8lerse BroekelI.

De toestand in dit gebied "cl'loopt zou!l:l in de Znidwat.erillg, doch het is enkel op
:!O april 1ü44, dat de O. "F, K. 5ïO te Gent machtiging tot het droogmaken van het o"er~
stroomd gebied verleent.

4. De J/oerell.

, Op 23 maart 11)4-4 begon de oyel'Stroming met zoet water in de Belgische lLoercn,
Hjert~ werd het .~"el'Stromingswatervan de Franse :Uoorcn in de Belgische overgestort.
De 1llJ<ldenweg (riJksgrens) werd doorgestoken, de sluizen aan dc Noordelijke Bingsloot
wenlen geopend en langs de zuidzijde van de Moeren werd in do dijk van de Hingsloot
een bres geslagen, tussen het groot gCIlH"U\ van de 1700 Cemeten en het Oud ].[olenhllisje,

Een waterlaag van één meter bedekte de O\rerspoelde gronden. Enkele wegen doken
nog bo.~'cil het water op, ook de strook gl'ond tussen de Ringsloot. en de contro.gracht
(grenshJlI van ?e oude kas.~lrii van Velll'lle) bleef droog. Een complex gronden "De
~la~k? )Ioercn-' geheten, bestrijkende 258 hektarelI, bleef tot 23 september' 1944 door
IIldiJkmg en bemaling tegen overstroming genijwaard.

• Op 5 september J{l4-4 werd Duinkerke door het Britse leger ingesloten, Berst op
20 septelll~r openden de belegerde Duiti:lcrs de zeesluizen om hun yerdediging te ver
s~rken. ZIenderogen zal het overstromillgswater stijgen, zich boven de oevers van de
RlIlg~loot "erheffen en de Buitenmoeren overrompelen. De maximale opvoerhoogte aan
de peilschaal ,-an d~ brug o"er de Lage Colmevnart, aan het "Nïellwpoortje" te Bulskamp
waargenomen, bereIkte 3 m 56. De laagste :\Ioerengronden lagen drie met.el· onder watel'
gedompeld.

Enkel na de overga.vo \'an de Duitsers te Duinkel'ke, dio op 9 juni L045 phul-ts had,
konden do droogmakingsweJ'ken Ol) 26 juni ingezet worden. In novembel' werden drie
Ocmalingswel'ktuigen. met een totaal debiet van 8.000 m3/uur, in bedrijf gestel<1.

PfLS op 6 januari 1946 was het inunclutiewater vel'dwenen,

5. Watering mn Bye1l811l.j8.

0llvcn"lnkte : 9.518 hektnl'en. Geinulldeerd : a. met zeewater 1.000 hektaren, b, met
zoet water 1.500 hektaren.

,rerschillellde kunstwerken werden vernield,

Onmiddellijk na de bevrijding trof de Wa.tering maatregelen, om eensdeels de wateren
te lozen, en anderdeels de wateren op te houden, Hiertoo werd in de Leopolclvaart. een
dam opgewol'pen, wuarVlI.ll de kosten :J5.000 F bedroegen.

Als \'oodopige Illufttl'egel werden dc zeesluizen to Zecbl'ugge tijdelijk VOOI' lozing
geschikt gemaakt. maal' achteraf gesloopt el1 hemietlwd.
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ti. lralmll!! mrt 1JI(lIll.:enberge,

Geinundeerd 3, met zeewater; 300 hcktl\I'Cn, b. met zoet water: 3.UOO hektaren.
)[enige kunstwerken werden ,-emield. OnmiddelJjjk na de aftocht ,'an de Dujtsers

,'el""l.ekerde de 'Vatering: de af,-oer van het o"erstromingswater, I)e gcsla~en dammen
werden weggeruimd. \'oornamelijk in de Blallkcnbefl!:~n\llrt,

i. Wulerill!! de JUoere·i.n-.Iltelkerke.

Groot 6l)i hcktaren, totaal met zoet watcl' ingevloeid.

Het sluizencomplex te Nieuwpool't voor vemieling behoed

In het, najauI' \'fUl I!Ua, toon de Duitse]"'!, met het oog op hUil uvcrstl'omingspJall,
.'>ollllnige voorbel'cidende werkzaamheden aanVitttcn, maakten wo vnl) deze gelegenheid
gcbruik, om langH de Jnlichtingsdienst :\L\JtC, aall de geallieerde legen,;taf te wijzen op dc
\'olstrekte noodzakelijkheid "all het behoud del' ~llIizen in de achterha\'en \'an Xieuw
POOl·t.

Zulks lokte de "raag uit naar de reden waarom dit behoud zo warm wenl aanbm-olen,
I)C"Le ,'raag liet ons \'ermocden, dat de inzichten "an het geaUit.'CI"(1 legercollllllando,
omtrent het lot deze kUllstwerken beschoren, niet helemaal vaststonden en dat '~an 008

antwoord misschien wel zijn houding zou afhangen, Het ligt '~oor de hand, dat in deze
aangelegenheid, noch de scheel)\'aart, noch de landbouwbelangen op het ,'oorplan moch~

ten gebracht worden. dat deze zelfs niet eens mochten ,'eOloemd, JUaar dat de nadru.k
met klem moest worden gelegd op de militaire \'oordelen. die aan het behoud ,-an dit
sluizenstelsel veroonden waren.

)Iet aandrang wC'l.en we dan ook in 011:1 antwoord op de ontzettend grote hinder
nit;SCn die men bij een gebeUl'lijke landing na de ,'ernieling \'an de :Kiellwpoortse sluizen
zou ontmoeten, Terecht lieten we uils<.'hijnen, dat het. zo maal' l'oekelOOH \'erwocstell '-an
deze sluiswerken het onmogeJjjk zou maken op dit sompig, mocl'asilig tcrrcin troepen
;;amen te trekken en ze Inngs de overstroomde wegen te laten opnlkken,

Is het geallicerd legel'beycl nu op dezo 'Zienswijze ingegaan 1 Zulks werd OIIS nim mei'
uit Londen bericht, maal' wat men heeft kunnen \~aststeUen, is het feit. dat de Nieuw
pool'tse sllüzen nimmer dool' luchtaanvallen bestookt zijn geweest: dit niettegenstaande
a-ndere inlichtingsilgenten gepoogd hadden de algehele "ernieling del' illuizen bij de leger
staf te \"el"(ledigen,

Gelukkig maal', dl\t men niet inging op de'Ze 1\1 te onbezonnen '"oor.stellen.
J3egin juli 1!)-&-4 \\,el"(1 er echter, tussen Kales en Duînkerke, een ontscheping in het

,'oonljtzîcht gesteld en de plaatselijke agenten van de lnlichtingsdienst :\l.AR(' werden op
(j juli aangemaand zich "001' dC'Le cventualiteit paraat te houden. \rnt had nll in deze
olUstandigheden het behoud "an de sluizen niet al te betekenen ~

liet de bcnijding wa8 het de grootste zorg \"8n de geallieerden, door de tti:l.senkomst
,'an kommandant DEP.u;P):, Belgî:ieh verbindingsoffieier, de afvoer te ,·el"J.ekeren langs
Kiellwpoort nUl het oven;:tromingswater, dat, naar zijn vel'klaringen, het wegverkeer
\'001' de troepen in Htel'ke mate \·Cl'hindel'(le. Het gin!! hier ,'ooralovel' Iwl I'ijkswcgvuk
\"curne-Pervijze. dat plaatselijk onder WItter l'llond.

Dank zij de ongt:dccl"tle toesland "an dt, Ix'houdell 1oI111;Zl'lI. kon hiel'aan een onmid
dellijk gc,~olg gegeven worden.

. Begin september 194-4 troffen de Duitsers onder de drang der omstandigheden schik
klllgen om de .kunstwerken in. de achterluwen van Nieu"l)()()rt, bij hifi aftocht, op te
blazen. De s.lUlzen waren bereids ondermjjnd. In de namiddag van ï september was de
,'.ijand, ten ~evolge "lUl de snelle opmars '-an de Canadese "oorhoede, ertoe gedwongen
z~~h voorlopig op Lornbartzijde terug te trekken, Alvorens de stad te ontruimen, zorgden
:-IJ el' voor het amlllunit iedcpot. dat in de nabijheid ,-an de llc:htedmven opgeslagen was,
lil de lucht te blazen.

De Heren HOOSE L., c, a. conducteur \"an .l3nlggen ell Wegen, Bl{A~;T M, en BU,H;'r J ..
illlnnelllel'S vall openbaro wel'ken, Mmen met tweo hunnc!" wcrklieden l\[AJolSSNNS A, en
C'OOJ'i\IAX H., ldfen uit NiclIwpoort, daagden onmiddellijk op om de kunstworken te
ontmijncn. Ze sneden dadelijk de kabels door, rukten 'Ze los, schakelden de detonatoren
uit en wiel'pcn het gehele goedje in het \"aarwntcr, De mijng:aten waarin de ladingen aan
wezig wal'cn, wel'den \"01 watcr gezet.

. Bij h.et ..allen van de l\\'ond trokken de Callade8C soldaten zich tenlg, zodat de
DllItsers, m de Illorgen van 8 september, andermaal gelegenheid \'onden dl' stad te be-J;et
len. Het lag in hun bedoeling OIH"erwijld de sluizen op tc blazen.

Het koene optreden nUl de \ïl'lIwpoort;;;e cntmijneJ'ïl, hlld cr echter anderf4 o\"er
beschikt.

Het springen ,'an het ammunitiedepot WlL':! er oorzaak \'an dat de Duitsers thans niet
meer over de nodige springstoffen beschikten om hun vemîetingswerk te voltrekken,

. Door middel van landmijnen die ze in de omgeving "an de sluizen opgroeven, moesten
ze ZICh ertoe beperken de nabijgelegen ophlk'l.lbruggen ~edet'ltelîjk te YCl1lielen, zodat het
\\'e~"erkcer langs de Rluizen tijdelijk opgehe\"C1l wCI·d.

In de nacht van oS op n iSCptember, na de Ia.nge bnlg 0\"('1' de a.chterluwen in brand
~Cfstoken te hebben, trok de \'ijand zich voor gocd uit de ;;ta<1 terug om zich tc yel'1lrhansell
in het \'erstel'kt .. Hool'll\\·el'k" (Gmnd I{edan), ten oosten van de havengeul.

In de lllorg~n nUl !J september was reeds eell gedeelte \~an het dek va,n deze brug
dool' brand vermeld, over een lengte yall lfi rnctl'r, zodl\t het verkeer tus,<;en Nicllwpoort
1'11 Oo,<;tende onmogelijk was geworden.

Onder de leiding \'all de Heel' c, a. conducteur Ho()s~: voornoemd werd de bmI!
hersteld door de Heren AAIUlClllel"s l\J. en ,T. BR.1E1',

Daal~~r geen voldoende hoc\'oolheid hont "ool'handell was, zag men zich genood7.ankt
de oostelijke helft '"an het brllggedek O\'CI' een zekere lengte af te breken. Dit werk
geschi~lde onder het \'ijandelijk geschut en was \'oltooid op 10 september, omstreeks
:! uur s morg-enfol. Hil'I"(loor kon het ,!!e.'l.IIil'el'd I,*,er met zijn materieel naar Oostende
doortrekken.

"an e<:onolll..lsch standpunt ZOII de ,"ernieling \'an de sluizen een ramp betekend
hebben, waal'\'an de draagwijdte niet te oyerzicn was, "rij zwaar ZOli de reehtstrcekfolC
l<('ltado reeds 01) 's Lands blldgetaire middelen gedrukt hebben.

Olll'c(-:htstreekse schade zou ook niet lang uitgebleven zijn, namelijk: de blijvendl'
o,'erl'ltl'Onling van 41 ;:JOO hekt1l.l'Cn poldergronden die ,-il\Niem\~I)()()rt hun overtollige
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wat-er lozen; de jarenlange onmogelijkheid \'an enige landbouwwinning, de ,'el"Zl\.nding
van de ha'vengeul en de stilstand v-an het ha\'cnverkeer.

DE OVERSTROMINGEN IN DE SCHELDEPOLDERS

Provincie Oost-Vlaanderen

Waterin~en en polders tussen Malde~em en Boekhoute

De overstroming ,'erLiep in drie fasen :
Eerste fase : -ç-an 1 februari tot begin april. Overstroming met eigen noor&1n.gwater.

Tweede fase : van begin april tot 7 september l!)44 : Overstroming met aan\'oer~

water uit het Sehipdonkkanaal.
Derde fase: \'an 7 september 1044 tot 28 febnuLTi 194-5, tijdens en na het oorlogs

gebeuren.
Begin april werd water gestoken langs het kanaal van Sehipdonk, Op de rechter

oever van de Leopoldvaart werden do sluizen geopend, terwijl deze op de !inkel'oe,'er
dicht gestopt werden.

De normale waterstand op I februari bedroeg I m 74. Ten gevolge van het dicht,
stoppen van de uitwateringssluizen steeg het water geleidelijk; einde maart bereikte hei
o-ç-erstromingspeil 3 m 34. Vanaf I april nam de o,'erstroming zienderogen toe en werd
het peil opge,-oerd tot 3 lil Ol, maar tegen het einde "an dezelfde maand slonk het tot
:l m 50, Gedurende de maanden mei, juni, juli, augustus tot :?2 september \iel een lichte
peilverhoging waar te nemen. De maximale hoogte 3 JU 98 werd bereikt op ï 8Cptember.
maar was op 22 solltember op 3 m 78 terllgge,'allen,

In de a"ond ,'an 22 september lieten de Duitsers de bruggen springen o"er de
Leopoldvaart; daardoor werden ook de erop be'~estigde peilschalen nrnield, Van dan
tot 15 november 194-4 was het onmogelijk, bij ontatenwnia "all offieiele verkenmerken.
de waterstand na te gaan; uit achteraf gedane waterpasmetingen bleek. dat gedurende
deze periode het hoogste ovcl'stromingspeil 4 IJl 38 bereikte.

.Pas op 15 november kon de juiste waterstand opnieuw bepaald worden, deze beelt'oeg
toen 2 m 05, en bleef na een stijging van 30 em, begin december op deze stand gehand
haafd, Weer ,-olgde een liehte stijging, die half december 18 cm bereikte; daarna slonk
het peil tegen het einde "aH dezelfde maand tot 2 m 06. Gedurende januari en de eerste
helft van febnlsri 1945 nam de overstroming toc : de hoogste fXl-ilst.ijging rees tot:? m 80.
Ka 15 februari trad al spoedig een kentering in en op 27 "an de7.clfde maand bedroeg de
waterstand nog enkel 2 Ol 07. Op 28 februari beheerste men de tocstand \'olledig en daalde
de waterspiegel tot 1 m 3i.

Daar de gemiddelde hoogte van de maaivelden binnen de7-c polders op 3 m 10 ligt.
kan men uit de hierbo,-en aange\\-ezen waterhoogten afleiden. hoc zwaar deze gebiCi:len
geteisterd werden.

Hecds in september IH44- waren de polders van Beoostel'ede, Oud Haant.jesgat.
Hoeselal'e. Nieuw St.-Jet'Onillllls, Ste.-Alllla, St.-Barbara en l.aureynen totanI o,-el'-

~troomd (I $97 ha); in de SL,Lie'~enspolder liepen 240 hekhll't'n onder water ell in de
Oude St"Jeronimuspolder werden 88 hektalocn ingevloeid.

Na 22 september 1944 was de St.-Janspolder (207 ha) volledig ovel"Stroomd en
kwamen verder nog aanzienlijke gedeelten van de St.-Jan-in-Eremopolder, van de Oost,
polder, van de l\1aria.poldel· en VIUl de St.-Jodspolder (t,otaal :140 ha) onder wRtcr.

Polders en \Vaterin~en tussen Boekhoute en 't Sas-van-Gem

Einde januari 1944 kreeg de Zwarte 81uiswatering bericht, dat de be-Let.ter op
1 febmari de s.luizen te Heist-aan-Zee ,'oUedig 2011 dichtstoppen, ten eil\de het gebied
benoorden de Leopold,-aart om strategische doeleinden onder water te zetten,

Onmiddellijk werden door het waterillgbehccr de ,-ereiste maatregelen getroffen.
ten einde de noodlottige ge,'olgen ,-an deze waterramp te keren.

Aan het "Vaardeken" op de wijk ..Kapelle" en in de ,,\'1ietwatergang", bij de grote
duiker ter plaatse "Posthoom" werden om-erwijld dammen opgeworpen. De sinds 1830
buiten dienst gestelde en "er"allon "Zwnd:e Sluis" werd geopend en de Oude Watergang
,-all het "HoIJeken" naar de St.-AlbCltpolder geruimd met het doel het neerslllgwater
\'an de Watedng en ww de l\ehterliggende poldel's via de St.-Albel'tpoJder naar' Holland
toe af te leiden.

Spontaan hebben de hierbij betrokken landbouwers, op eigen kosten en ondel' het
beleid "all de Zwarte Sluiswatering, deze werkzaamheden doorgevoerd en tot een goed
einde gebracht. )Iet de bevrijding hebben de .Duitsers echter einde september do tot dan
toe genijwaarde gebieden oudel' water gezet. De KapeJpolder, de Rodepolder, de St,-Jan
polder, de Xieasiuspolder. de SmalJegelandenpolder, de St,-Andricspolder en de Bakkers
polder werden totaal o\'erstroomd (9i8 ha). De 1I:ariapolder en de Pennemanspolder
liepen gedeeltelijk onder (65 ha).

Eerst drie weken later, omstreeks half oetobel', na de ge,'echten te Boekhoute werd
het o,'erstl'omingswater in snel tempo tot nazakking gebraehl.

De polders tussen de Klinge en Antwerpen

Deze polders omvatten de Verenigde Poldel's van het Land van Waas en de polders
'-an Melsele, Ketenisse, Ste.-Anna, Klein Dool, Doel, Nieuwc Arenbcrg en Prospcl'.

Het Duitse inundatieplan (febl'lIari-septembOl' 10H) beoogdc de onderwatel~l.etting

van het Iinkeroe,-ergebied \'an de Schelde tot 3 lil 50 hoogte. De verwezenlijking van deze
inzichtelI betekende de totale iJl\'loeiing van al de betrokken poldergebieden. Enkel de
dorpskommen ,-all Kallo, Kieldrecht, \'errebroek en :lleerdonk, de kruinen der dijken en
de zeldzame hoogstaande huizen en hoeven op de dijkknlinen gen~stigd. zouden bo'-en
het water opduiken.

De massale evacuatie "an de polderbewoners, behalve van deze in de droogblij-ç-ende
dorpskernen gehllis-ç-est. werd \'oorzien en de hiermede verband hondende modaliteiten
werden vastgelegd.

Op Duits be,'el werden op 10 februari JU44- volgende sluizen dicht, gezet, met, het dool
de bovenliggende gronden geleidelijk in te "looien

I, De sluis ,-an de PI'ospel'polder, met de bedooling deze polder blank te zetten.
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·1 J)e sluis nm de \'cl'kol·ti..lIgsdijk te I)()('I ('11 \"1111 Liefkcll.'~hock (hclIonrdcli het fOI1).
met het inzicht de Doelpolder te immderen.

:3. De sluis "811 L.icfkcnshoek te KaBo (bezuidcll het fort). om de polders Ste.-Anlla
en Ketenissc onder water te zetten.

4..De St.-Pieter- en Paulussluîzen te Ka Ilo. met het doel de Kallopolder. Aren
bergpolder. Bm-ercnl)()ldel' en de polders b{',,'cl'!tcli de proYincialc hMn :-;t.-Nïklat\s
Kieldrecht te laten inlopen.

5. De grote!:llllis Mn Pijp Tabak. om dc o\'crr;troming '-all dc MelsclepoldCl' in de
hand te werken,

.oe bezetter gteldc \"1181. dat de o\"el"8tl'ornitlg lJlet zoet wfitel' niet naa,' zijn \'oorop
gestelde plannen ,"cl'1icp: de karige neerslag, tijdens het vóórjanl" I!)H, zal hiertoe wel
bijgedragen hebben, Ook nam hij alms hot besluit. dool' middel Wil Wllt water uit de
Schelde, het beoogde doel in sneller tempo te bel'Cikcll en op 4 maart 10·14 werden alle
sluizen twecml\al per etmaal gedUl'Cnde onge'-eel' één 11111" opengezet om het zeewater te
laten invloeien, 'Na een viertal dagen werd cUt IllRllOOUYI'e echtcr st.opgezet ; de wal.el"8tand
bereikte toen:! m 50. Op dit ogenblik lieten \Tij invloedrijke flCl'Sonen hun invloed gelden.
opdat de Duitsers hnn Înzichten ietwat zouden milderCIl : het bcn~1 de l'llui7.en te sluiten
kwam trouwells helemaal onven\·acht.

Deze tussenkomst braeht een gelukkige kentering mede. Rel. Mntal der verplicht
geë"acuccrden nam in ruime mate af. \'ele bewoners kOll<len aldus aan de en\(~t1atÎ{'

ontsnappen, terwijl andere in de onmiddellijke omgeving van Inm erf een onderkomen
,·onden. Honderden hektaren grond ble"en "oor cultuur beschikbaar.

De landbouwers ontkwamen derwijze aan de algemene "erkoop of de afs.lachting
\'an bun veestapel; hun goede onderlinge ,"erstandhouding bracht mede, dat 7.e hl't
l'l<.'haarse vcc"oe<lcr billijk onder elkaar yerdeelden.

De geë\Tacueen:le hoeven ble"en onder de bcHtendige bewaking '-lUl bOCl'Cnzoons,
die zich op de zolden"el'diepingen schuil hielden cn hUil "crplaatsin$!:en in de p:ebtll'Cn
~n naar de omliggende dorpen Illet roeibootjeH ondernamen.

Verschillende ondergedokenen zochten hun heil op de in het water verstrooide boer
derijen; zelfs de bemanning "an een afgeschoten ~ef\,lIieerd vUe~tlli,g ,'ond onderkomcn
in het overstroomd poldergebied,

Velc poldcnvegen waren met watel' overspoeld: doch met instelllming van de bezet
ter, werd de weg 1<allo-])oel (over de )'Iolenwijk) tot boven het wiLterpeil opgehoogd,
Verder bleef het \Tel'keel' st~ mogelijk over de dijken.

De boven het water 0lxluikende stroken werden met Hommelpalen (10/) 15 per ha)
bczet, om de geallieerde 7.weeftoestellen het landen te beletten.

De Duitse oJ>7.et, door inundatie de O\'el"1.CC8e troepen tegen te houden, is ,'oor hen
vrijwel op een "obllagcn mislukking uitgelopen. Tijdens het be'·rijdiIlJ.!SOffensief kwam de
"ijand vóór haast ono"crkomelijke moeilijkheden te staan.

Op 4 september 11).J4 werd de grote tunnel te .\ntwerpcn opgebla7.en. Tien duizenden
DuitscN: met tanks, gevechtwagens, kanonnen, n/l.chtwagens allerhande, 7.agen zich de
l>as afgesneden. In echte paniekstemming besloot de Duitsc legerleicling tot de wanorde
lijke terugtocht doorheen de O\'crstroomde polders van Doel. \\"3..'\1' men in lichters de
o'-ertocht van d(' ~chelde in de richting '-an Zand,"liet onderna.m. Daar cr ",Iechts een

tweetal wegen bruikbaar bleven om Doel te bereiken, was het de geallieerde luchtmacht
gemakkelijk, onder de vluchtendo troepen een echte slachting aan te richten. Honderden
paarden, bergen materiaal, talrijke amm\mitiewagens moesten prijsgege-ven; de doortocht
,-an de SC'helde bleef trouwens enkel "oor de IlHulSehappcn ,'oorbehoudell. 1Ien raamt da.t
ongevccr 80.000 Duitsers de Schelde o,-erstakell.

Op 19 scptember IrIJ.j..,J liet de "ijand de brug o"er de :Uelkader springen; de Cana
dezen e<.'hter OO-Letten Kallo-dol'J>. Op ~o scptembel' wcrd Doel door de Duitsers ontruimd
en o~ullidd~~fijk daarop werden al de in de Scheldedijk aanwezige sluizen geopend, zodat
nll VICI' i\ VIJf dagen het o"cl'strolllingswater zieh volledig had teruggetrokken .

H iCl' volgt een overzicht van de binnen deze poldcl'gebiedell gestelde inundaties,
In de Hodelllocrpoldel" werd de overstroming slechts in geringe mate dool'gevool'cl :

ze bepel'kto zieh tot het dl'ftSflig Jlul.ken van terreincn o"el' een oppervlakte van 137 hekt,
De St.-GiUisbl'ookpolder werd hoofdzakelijk met zoet wIlter ingevloeid, dat uit de

hoge landen ran Stekene en Kemzcke af.'ltroomde : 140 hektaren liepen onder water,

De Salegempolder werd langfi de 1'lt.-GilJifibl'Oekpolder onder wateI' ge7.Ct, OVér een
oPflCl'vlnkte "an 110 hektal'Cn.

De 'J'urfbanken werden gedeeltelijk met neen::lagwatel' geinuudeerd. 70 Il(~ktaren
werden blank gezet.

De Kieldrechtpolder werd lIlet zoet en zoutwater inge,-Iocid. Xa 15 maart I!)H
WElS door middel "an het dichtzetten der sluizen elke afstroming van het neerslagwatcr
~~ehe'"en. Omst~ 15 april 1944 werd zeewater aangevoerd, De Merstromillg bcperk1.c
7.1('h tot het dl'3SSJg maken "an de laagste landen over nagenoeg 305 hektaren,

, De Hoog \'errebroekpol~erHep niet onder water in IIJ44, ofschoon de uitwateringfi
:<llIlzen tsedelt lIlaart waren dIchtgestopt. Op :W septembel' werden de sluizen geopend en
Wll..'i de normale waterafvoer hersteld.

De \'rt\senepoldcr werd bo"en de militaire hassin door middel "an de Scheldeiluizen
te Kallo, namelijk de St.-Pie:el·-en-Paulus-slnizen, gedeeltelijk onder wator gcy.et hegin
mei 1044. De waterstand bel'Clkte cr 2 III 00 en 6(0 hektal'Cn liepen onder.

ln dl.l 01l~1(l Arenbcl'gpo~del' word dool' het dichtstoppen \'l\.ll de uitwaterings:<luizcn
allo gelegenhcld tot afstl"Omlllg V/loll het bovenwater opgchc"cn tot 15 september HI44,
184 hektaren werden met zout\l'atcr overstl'oomd.

De Beverenpolder ii, grotendt.'Clî! onder water gelopen, De overstroming bestl'CCk
10nO hektal'CJl.

Tn de Kallopolder waren 1366 hektal'Cll met zeewat-er ingevloeid,
De )lel;;elepoldcr. - Onge,'ccr 450 hektaren liepen onder wat-er in de z. g. n. achter

pol~e~, d. ~~'. Z. tlliiSCll de "~I..dedigingsdijk ell de Schelde. De Y6órpolder, tussen de '"er
t1cdl~lII~IJ~ en ~e )lelselcdiJk, bleef door afdamming gevTijwaard. De grote goten onder
de \ crdedigmgsdlJk, ter 1>laats .. Duifseredc··, werden met balken en grondspecie versperd.

De Ste..Annnpolder wen:l niet geilltmdeerd.
In de Ketenissepolder werden 230 hektaren onder water gezet.
In de Kleine Doelpolder werden 142 hektaren overstroomd.
IJl de Doelpolder liepen ~!)5 hektaren onder water.
De PI'08perpoider en de ~ieuwe Arenbergpolder werden niet Q"erstl'()(Hnd

Kunstmatl~ Inund~""" _ 19



KUNSTMATIO": INtJNDATI~~ J~ ~1..A.H[TrEM VLAANDY.RES OVERSTRO~Il:SOE~ TIJDESS J)~; TWEEDE WER.EI.DOORLOO 2\)1

Provincie Antwerpen

Onderwaterzetting van polder Lillo c. a.

negin 1944 begonnen de Duitsers Illet de inundatie nUl de polders Lino, ZAIld\'lict.
Rerendrecht en \'an het gebied "an Stabroek.

Daartoe werden aangewend: 1° de KruisschanssluLs (Dienst der stad Antwerpen);
to de TwaalfSluir.en (Bruggcn en Wegen); 30 de sluis "an de Genie te Lillo. benoorden fort
Lillo ; 4° de sluis Frederik (bij het. oud fort \-an dC'LClfde naam).

De illundaties werden gedurende :~ l\ .. Illaand doorge\'ocrd. doch cr word enkel \illl

de dagtijen gebl'uik gemlHlkt.
Lillo werd op 4 septembel' dool' de Duitsers ontruimd, mlHu' 's tUlderendaags rOt.'ds

opnieuw bezet•. OJ) Gseptembel' bereikten de Britten de Kruisschanll, terwijl de 01litflCI'S
zich achtel' de verlengde Sch,ijns "CI"schanstcn.

Op 4 octObel' WH ruimden ze het \-cld \'001' de ('ttlUldezen.
Gedurende deze '-ijf weken hebben de Duitsers alle middelen aangewend om het

o\'enltroOlingspeil zo hoog mogelijk op te \·oeren. Bij hun aftocht werden de 'I'waalf
!-:Iuizen opgeblazen.

Tn de polder "an LilIo e. a. werden 18ïO hektaren o'·erstl'oomd.
rn de poldel's van OOl'dam en Oordcl'en bestl'eok de inundatie 2t'12 hektal'en,

Kunstmatige inundaties aan de Franse kust

In april 1944 werden de Franse lIoel'Cn met zoet water geïnundeerd; hiertoe wel'!l
het water ,",an de Aa aangewend, het werd "ia de Cohne"aart aangc\'oerd naar de Katte
,-aart en de Hingsloot "an de :\rocren. Ook uit België werd water aangebracht om deze
o"erstrollling te n)(lden, namelijk uit de JJzer. door middel ,-an de kanalen '-an Lo.
Rt.- Winoksbergen en Duinkerke.

Na de ontscheping "all de geaU.ieel-den in NOI'mandië, llIeer bepaald ,-anaf 10 jlllli
I !l44, werdCll ook de Franso watcl'ingseeties geleidel.ijk geïlllUldeerd.

Bijna, gans de derde sectio ,'all het Pas-do-Calais wCI'!l ondOI' WI\lCI' gezet: de \'Ioe<l
bestreek nagcnoeg 2.000 hektaren.

Erger was het in het Departement du Nord.
In de eerste sectie kwamen 2.628 hekt8rcn ondel' water, hetzij 62$ hektaren bewesten

I~urbourg en bezu.iden de spoorbaan llourbourg-Gra"elines en 2.000 hektaren in de
Hoge en in de Lage Broeken.

In de tweede sectie was de toestand nog ongunstiger, want 4.926 hektarcn liepen el"
onder water: 628 hektal'Cn bezuiden Boul'bourg, 3.2ïO hekt8l'Cn langs de Hoge Colme
yaftl't, tussen Watten en "Spyeker" en 1.028 hektarell tussen Armboutflcapelle, de Hoge
Colmevaart en het kanaal van St.-Winoksbergen naar Duinkerke.

In de derde sectie werden 2. ï40 hektaren ingeylocid, namelijk 1.160 hektal'en t,llssen
Watten en Dl'Ïncham en ).580 hektal'Cll tussen Drineham en St.-Winoksbergell.

In de "ierde sectie bestreken de oyerstromingen 4.300 hektaren, hetzij 4,200 hektaren
bezuiden de lijn Coudekerqne·Tcteghern-Uxem-GhY"elde tot aan de lijn afgebakend door

I
I

de gemoontekommen \'tm St.-Winokfolbergen-HoYlllille_Wal'hem ell Hondschotc ell 100 hek
taren beZllidCll St.-Winoksbergen,

De Grote ell do Kleine }~ralH,e Moeren, groot 1745 en 200 hektaren, werden totaal
geillllndoord.

Het door de Duitsers aangehouden llllUldMiepeil bereikte in de vier wateringsectiC$l
nm Duinkerke en in de Moeren 3 lil 56.

DE INUNDATIES IN NEDERLAND

West Zeeuws- Vlaanderen

J. District Biervliet

. Tn het begin yall Hl44 kwam yanwege de ber.etter het bevel alle sluizen CII duikcl'S
dicht te stoppen en het binnenwater op te honden. om denvijze het polderland dras te
maken.

Het was ~n periode met weinig neerslag, ook rees het 1)()lderpeil heel langzaam.
~~ wat~rs~and in ~e hoofdwaterl~idi~lg ,-an het uitwateringsschap bedraagt in nonnale
tiJd 0,4~~z.,;, A. P. (Z ~ 1 IU ?~). ~a Circa een maand en half steeg het opgehouden water
tot, nabIj het gemaal 111 de Elisabethpolder te Hiel'\'liet, 0 mlO + N. A. P, (Z + 2 Dl 2!l).

)Jet de mede- en StllllenWel'king vall de hawmmeest,er \'art de KoninginnenhM'oll
\~el~ d~slltlChts, bij gunstig getij, doOI' de destijds nog in werking zijnde suatiesluis ,-an de
h,-oJllllglll~lep~lderhet o\'ertollige water afge,-oel'd. De deuren stonden wel gespalkt, doch
deze yeITIchtmg bleef mogelijk door middel "all de schuiven.

. Ka. onge~'eer iwee maand, dat is omstreeks begin april, kreeg men opdracht alle
sllllzen en .~uikers 0r~n te zetten, zodat het polderwater kon worden afge,-oerd.
.. DadehJk werden de afdammingen ,-erwijderd en werd het gemaal in bedrijf gesteld.

\ Ier dagen later was de waterstand tot 0 m 40-X, A. P. (Z + I Ol ï3) ged8llld,
Doordat in België de gehele gl'ensroltrook werd gelnundeerd, moest het w.id-oostelijk

gedeelte "an de Clarapolder het ook ontgelden. Een groot deel ,-all deze polde!' liep onder
water, teil gevolge van de inundatie in België gesteld.

1\lel1 bekwam echtel' de toelating om in de Clarapolder ooll t ,000 m lange grondkade
te leggen, ten einde hel tot dan toe droog geble\'en deel vall de polder tegen inundatie
te behoeden.

Op 3 maart 1944 werd met deze bedijking een Ralwang gemaakt. Doordat de schui"en
in de duiker tussen de Kleine Isabella- eu de Clarapolder neergelaten waren, rees het
water Edechti:ilangzaam. Op 8 april was het grondwerk ,·oltooid. De kruin der kade bereikte
tm 30 + .~. A. P. (2 +.4 JU 43), ha.d een metel' breedte, ondet" belopen van 4{4 en 6{4.
rn het gClJlundeCl'!1 gebied steeg het wa.tel' tot 1 rn gO + N. A. P. (Z + 4 In 03); deze
toestand bleof gehandhAAfd tot de bovrij{Ung,

ûp 3 scpt:e'?ber 1044 werd de sluis a.a.n de Wielingen bij hoogtij opengezet, om een
tweede waterltllle tot stand te brengen; op het gedeelte ,ra.n de f..iuie (I) gelegen tussen

(1) Het kanaal naar de WielingeIl.



292 KtJNST-'IATIOF. IXUXDATrES IN :\IARrTn:~1 Vl.AA}ODERY.N
OVERSTROlIL"O~N TIJDt:NS DE TW.;ED.; W};KELOOORLOG

de suatiesluis en Turkeije werden a.lIe openingen van de erin lozende duikers af
gedamd.

Oyer deze handelwijze waren de meningen zoor 'Verdeeld. Ter elfder uur werden de
duikers gelegen tU8SCn Turkeije en de gemeente Bien-Iiet eveneens afgezet.

Over de gehelo Linie, in de aangrenzende polder en in het ycrdcr 8t roomgebied
bereikte het waterpeil 1 m 50 + X Ä. P. (Z + 3 III 63).

Een gedeelte van do Clarapolder, bewesten het reeds yan uit België geïnundeerd
gebied, moest worden ontruimd. Het grootste gedeelte van het i'ltroomgebied van de
Linie werd aldus in een watel'vlakte omgeschapen.

Da.ar het stroomgebied van het uitwaLeringAAehl\p "Polders te Biervliet" op normale
wijze bleef lozen, wai'l het mogelijk enig wrücr uit het stl'Oomgebied van de Linie 11.f te
voeren; hierdoor kon het groot<;te deel VtUl de ~'lagdn.lena- en ysm de Rte.-AlHlIlopoldcr
yoot overstroming gevrijwaard blijven.

Zulks was mogelijk geworden door het aanleggen van twee buisleidingen, enerzijdS
in de dijk tussen de Ste.-.-\nna- en de :Mariapolder, (lnderzij(L~ in dC'Le tussen de Magdalena
en de Mariapolder.

Op 28 september 1!)44, bij hei. begin van dc beschieting van Bien'liet, werd de bedie
ner yan het gema.a.J. yan het uitwateringsschap "Polders te BieITliet"", uit zijn woning
ontzet door de in de 'Elisabethpolder liggende Duitse troepen. "an de overûjde van de
Braakman, in Oost Zeeuws-Vlaanderen, werden deze woning en het gemaal spoedig onder
de geallieerde yuurwerking genomen en stuk geschoten.

Onmiddellijk na de bevrijding YI"11 Bien'liet begon men het gemaal te herstellen.
Drie weken later wa q het bedrijfsklaar en in werking.

Bet polderpeil dAt; 0 mlO +~. Ä. P. (Z + :2 JU 23) bedroeg, werd tot J1azakkin~

gebracht en daalde na enkele dagen tot 0 m 45 - N. ,.-\. P. (Z --:- I Ol 68).
De Kleine en de Grote Zll..iddiepepolders, n.lslllede de Stc.-Allllapolder werden totaal

ingevloeid; de Oranjepolder (l64 ha), de Kapitalodampolder (32 ha) en de Clampolder
(66 hl") liepen gedeeltelijk ondcl' water. Totaal wenlen fi2:l hektaren geinundC<'rd.

2. Dienstkrin~ Aardenburg

ln samenwerking met het bU1'eau Ontruiming werd omstreeks april 1944 op bevel
van de bezettel' hegoltnen met het aanleggen van dijken rond Ede, ter weerszijden van de
I'ijksweg Aal'denburg-Ede en in de omgevîng van St.-KmÎ8 en van het Grocnewoud bij
Aardenburg. Deze werken hielden ....erband met de inundatie-plannen in het gebied
bezuiden de St.-Pietersdijk, van Lapscheursegat tot de 13elgisehe grens, beoosten St.-Kruis.
De duikel'S ouder deze dijk moesten dicht gestopt om de verdere afstroming van het
bo"euwater tegen te gaan. Handarbeiders uit Aardenburg, St.,Krui$'; en Ede werden
hiertoe tewerkgesteld.

Toen de (tijken langa de rijksweg bijna voltooid waren, kwam opeens het bericht,
dat enkel het gebied tussen de St.-Pietersdijk, Aardeuburg, St.-Kmis, de grclll~ en de
rijksweg Aardellburg-Ede-Craaf-Jansdijk zou wonlen geinllJ1deerd, zodat het gebied
Uewcstel' Ede .Bezuiden werd vrijgegeven. De dijk bezuiden de rijksweg was dus over
bodig geworden. Hceds was men begonnen Illet wa.ter te steken uit de Leopoldvaal1., eerst

lallb"S een duikertje bij Ezelkcnsbrugge en lat.er, toen het niet vlug genoeg gin!!, langs do
"Eeklose watergang. Bij de Kl\I1tine werd in do kanaaldijk een bres geslagen.

Het water was al flink opgelopen en om het vrijgege"en gebied tus.~1l de rijksweg
en de Edetrage1 te ontwateren, werd con buisleiding "an 0 III 50 diameter onder de Edc
h'ugel gelegd, zodat Bewestel' Ede "Bezuiden kon worden geloosd. De duiker onder de
rijksweg bij Schepcndalll werd afgezet; intussen WM ook deze onder de St .-Pietel'Sdijk
in de Hoge WIttergang klaar gekomen. Het iunndaticpeil wenl opgevoerd tot I m 65 +
.N. A. P. (Z + 3 m 78).

Ornlltreeks juni beukte het water de duiker stuk OI1(Jor de St.-Pietersdijk, wl\l\l'dool'
in de dijk een J5 In bredo br'eR geslagen werd. Daal' do watol'gang naar de Zwal'te SllIi:;;
de 11lotsc \\'l\tertoevool' niet kOIl vorwerken, begon een deel van de Grote Boompoldcl'
onder- te lopen. Dool' het dichtstoppen van de duikel' ondcl' de Appelstraat, kon hel,
gebied, bewesten deze straat, 1'001' oyel'stl'Oming gCYI'ijwluud blijven. Na (lrie dl~cn en
drie nachten arbeid was de bres dicht gemaakt. Het inundatiepeil wa.s 10 cm gcdlU\ld,
doch werd onmiddellijk lerug tot 1 III 65 + x. A. P. (7. + :1 m 78) opgevoerd.

Begin september werd dc zees.luii'l bij Kadzand-Ha"en opengezet. Het zeewater
stroomde het kanaal binnen. Oaar men reed.s te Yoren maa.tregelen getroffen had om
eyentueel de duikers in de kanaaldijken dicht te zetten, kon het aangen>crd water voor.
lopig binnen de oeyers gehouden worden: enkel enige laagten langs het kanaal kwamen
onder water.

In de Diomedepolder wali Cl' echter een lek in de afsluiting ontstaan, zodat de lage
gedeelten langs de hoofdwatergang onderliepen. Het ontstane lek werd dicht gemaakt,
doch, daar de waterstand in het kanaal steeds "crhoogde, liep het water ten slot.t<l de
polder binnen op een plaats waar geen kanaaldijk, maal' enkel con grondverhevenheid,
aanwezig was.

DOOI' de zOl'b'Cn \'1\1\ do Heer P.•.\. HRAKMA~. opzichter bij de "el'Clligde \\'111el"
schappen .,Vrijo \'0.11 Sluis". werd bij de %walte Rluis ccn damwand geslagen, met een
flinke gronddam eI'\7001·. "ordel' drong hij er bij de dijkgnH\f \'all do Kleine Hoompolder
op nall. dat hij eveneens de nodige veiligheidsmaatregelen zou treffen.

PUil" tien dagen latei' bereikte hem het bericht dat deze dam was dOOl'gebl'okcIII. Hij
ging cl' heen en begon de ontstane bres Illet zakken grond te dichten. Tijdens de werkzaam
heden werd hij ontbodell bij do Duitse kommandant \'SUl OCIl batlerij die bij de ZWlll-te
Sluis was opgesteld. Deze deelde hem mede. dat de dam op zijn OO\'el WAA opgeblazen
en dat de diehtingswerkcn ollmiddellijk dienden stopgezei. Hierdoor liep ook de Grote
1300mpolder onder zeewater.

Het sJuisje bij de boomgllt\rd .. Het Zwin" bleef afgesloten: daar el' Ilochtans ('('11

grote hoe\'eelheid oyerstromingswnter uit België door de Blauwe Sluis af"loeide, lielX'n
de lage gedeelten rond Sluis onder zoet water.

00 bruggen o"er het afwateringskanaal werden uO()I' d(' Duitsel'S opgebla7.cn. Op
IU october WH, dag van d<" Jxo\'rijding "an ..\anlenbul'g. kwnm de duiker aan de bellli
hij het Rchcpendam onder de rijk'Jweg. met het ge"ol~ dnt het gebied tll8.'«.'1t Eclelrngcl
('11 de rijkl:!weg naar het dorp Ede onder water Hep.

:'lIet de be\Tijding kwam het water in het LeopoldkllllllUI al dug tot Hllzakking;
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het overslromingspeil kon hierdoor tot I lil 00 + N. A. P. (i: + :Im I:l) temggebracht
worden, zodat luer en daar C1uge wegmggen opdoken.

De zeesluis bij Kadzand-Havcn was nog gedeeltelijk te gebruiken; zo kon het zee
water en ook het zoet water langzaam tot afstroming komen en werden de o,-erstroomde
gebieden rond Sluis en in enkele andere polders \"an hun oyertolligo water ontlast.

Daar door de "enueling van de duiker te St.-Kruis de Beooster 1-:;de- en BiC'l.enpolders
'-lUl alle afvoermogelijkheden vcrstoken ble,-en. werd in januari 1945 de St.-Pietersdijk.
midden voor de kreek. over een lengte 'Tan 50 m doorgcgraven. Door het intreden van de
vorst moesten de werken gedurende twee maand stopgezet wortlen ; ze werden pas in
april "oltooid, Acht dagen na de doorstek kon met de cultuurbewerkingen een aanvang
gemaal-t worden.

Oe Grote Boompolder, de Beooster .Ede en H.oog Land vall St.-KruiS liepen gang
onder zeewater; e'-eneens de Biezeupolder Ol-cr een oppervlakte ,-an 254 hektaren.
:!,OOO hektaren werden totaal geïnundeerd.

3. District Kadzand

A. Srroomyebietl der sluis aan de Wielinge,!.

Het stroomgebied ,-an deze sluis bestrijkt::!: I i.ooo hektal'Cll,
De sluis heeft twee kokers, ieder 3 m 00 breed bij een drempcldiepte van :2 m :10 

:\. A. P. (2 - 0 m 3i) (I).
Op 3 septembel' 1944 wordt el' zeewater ingelaten, De puntdeuren waren te,·oren

met. balkhout. opgespa1kt. De sluis werd derhalve geheel bediend dool' de schuiven die zich

aan de landzijde be'·inden.
Aanvankelijk werd dOOl' beide duikers evenveel water ingelat.en. Daar de wcstelijke

kokel' echt.el' in Hl40 I'COOS dool' springstof beschadigd werd, wist de shdswachtel' het
gedaan te kl'ijgen deze koker geheel buiten werking te stellen,

De eerste dagen ,-el'liep de verrichting niet helemaal naar \\'eH8. De wachtsluis, die
op circa 1600 l1l bezuiden de zeesluis ligt, en toen nog intact was, was ook "IUl vloed
deuren vool'zien. Wel werden deze deuren afgestempeld, doch op ondeskundige wijze.
zotint het tweemaal ,'oOl'kwam, dat ze dicht klapten. Telkens zag men zich verplicht
uI het binnengedrongell water af te ta.ppen en het illundntie-manoollvre opnicuw te

bcginnen,
Het personeel mil het waterschap bleef ook luet bij dc pakken zitten, Heeds teVOl'en

hnd het de Ilotlige tegenmaatregelen getroffen. Het toevoerkanaal ,'an de sluiS aan de
Wielingcn loopt ,-oor een deel tnssen twee {lijken. De l-Ieel' 1. ~1. do Bnuys.,;, opzichter
bij do \'el"enigde Waterschappen vall het ,.Vrije van Sluis", had voorafgaandelijk reeds,
tUssell Kadl,and en de l>nlg bij 'l\lrkeije, de duikers die ".ich in de kanaaldijken bCl-onden
dichtgestopt door middel van schuiven, zandzakken. schot.ten en d. g.

\'001' het dichtzetten ,-all de duikers namen de Duitscrs geen \-ergeldingsmaatl'egelen.

(') J.)c dillill-It.llll .10 \\ïdingen (Kad:t.and-Hln·cu) wcn.! na de 8tormnunp VIUI 31 jnnuari 1953
",,,-'Sloopt I'Il Iwll'mRnl hemieuwd. Bij dl' nieuwbouw wl'rden \"001' Ix-maling de nodige ruimten atlDgt"

brndll.

Slechts ol' één plaats liep het mis. n, I. bij het dichten nln de Zwarte Sluis, gelegen in de
dijk tussen de Grote lloompolder en de Nieuwe Passageulepolder. De geplaat-ste dam
werd door de Wehrmacht opgeblazen, met het ge,·olg dat de Grote Boompolder grot.en
deels ondcrliep.

Als o,-erstromingspeil kon ongeveer een hoogte "an 1 m:jO + X. A.. P. (2 + :J lil (3)
aangehouden worden. nak bij de sluis wcrtl "'el een hoger peil bereikt, doch na elk tij
?I\kte het water weer. daar het zich dan langzaam "cn:ler ,-enfllreidde. Xagenoeg gans de
Diomedepolder en een klein deel van de Bcwester Edc. benoorden St.-PieteJ"8(üjk, waren
ingevloeid, Totaal 1911 hektaren.

B. Stroomgebied tYlJt de Sluis Sr J.

Het stroomgebied beslaat ± 5.500 hektarcn.
Omstreeks balf september 1944 wertl het zeewater aangen)Cn:1. Hiertoe werden de

puntdeuren opgestempeld. De sluis werkte lanb'8 de schuif aan de landzijde, Wijdte \-an
de sluis 3 m 50: slagdreml)Cldiepte 2 m 25 -:\. A. P. (Z - 0 m 12).

Het lag in de bedoeling \'all de Duitsers de lucuwe Ha,-enpolder oudel' water le
steken. De wachtsluis te &spul. werd dicht gezet door middel \'all de scllUÎ\-en. De Gater
nisse krook werd met zandzakken afgedamd..;'\l1e duikers in de dijk "Trager- \'an de
Generale Prins \Yillernpolder werden dichtgest.opt. Bij het eerste tij stroomde het gehele
buurtschap Slijkplaat en Xl' I onder water. Dit was blijkbaar luet de bedoeling. Bij hel
,-olgend tij werd het water dan ook weer afgetrokken. ,"eel water is er door deze sluis
niet ingelaten.

Ten ge,'olge ,·au de beschieting wel'd hel windwel'k dool' een ,·oltreffel· geraakt ell
werd de sluis buiten werking gesteld.

Daar de afdamming in de Oaternis8C doorbrak, bl'Cidde de inundatie zich nog enigs
ZIllS uit.

Het o,·erstromingspeiJ beJ'(likt.c 0 III {jO + i'\. A. P. (2 + ;? m i:l),

Benoorden en bezuiden do HtJlgischc grens hadden de Duitsel's. tussen AUI'tlenburg
en de Bmakman, op ruime schaal inUlldttties gesteld. \Vest Zeeuws-Vlaandel'en vOl'mde
een bl'uggenhoofd op de zuidelijke oevol' nUl do Scheldemonding, Langs de kust on te
Hl'eskens bevonden zich zware battcrijen ; de hoofcl\-el'(lediging ,'an het landfl'ont lag
op het l.eopoldkanaal om de Schelde cn de toegang naaI' Antwerpen af te sluiten,

Op 6 october 1944 brak dc aanval tegcn het Leopoldkanaal los, Het docl was O"CI'
Aal'denblll'g naar het noorden op te 1'\lkkcn, Enige bataljons slaagden crin de noordelijk('
oe,-el' te bezetten, doch een zware Du.itllO tegenaanval bewees al dadelijk. dat het dOOI'

\-oel'en ,-an de strijd abnormaal hoge vel'liezen zou '-el'gen, Zo kwam de aruwallendc
legerleiding tot het besluit de kanaal-stelling te omtrekkcll en do vijand in de rug at\ll
te "allen.

ril de nacht ,·an $ op !I october ondernaillen de Canadezen, '-all Terneuzen uit. een
landing op de wcstoe"er nUl de Brnakman, Deze ,·errllSSende krijgs'Terrichting werd
mct succes bekroond. Xa he'-ige polderge,-echten moesten de Dnitsers de kanaal·stelling
prijsge"en en op 14 october Hoofdplaat CII Biel'"liet ontzetten. ])e Canadezcn I'lIktclI
\'enlel' op en vero\"en:len TJzemlijke op Ii october en HI'('skenfl, op :!:! october. AchterCt:n-
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,'olgens yielen Oostblll'g, Sluis, Schoondijke en Kllclzalld in geallicelxle !lllllden, Op
:1 no,'emher werden de resten "an de Duitse n'I'dediging langs de Belgische ku"l. tnS8Cn
Heist en Knokkc. eVCHoons opgerold.

Oost Zeeuws-Vlaanderen

Antwerpen was op 4. september 1944 door de Britten "croyer<!: om eehter haar
luweninrichtingen in hun bevoorradingsdiensten te kunnen betrekken, moesten de geal
lieerden ook de Schelde bevl'ijden, Oost Zeeuws- Vlaanderen was door de l)uitsers zwak
bezet en de ald.a.ar gestelde inundaties hadden weinig te betekenen. 1)eze onderwater
zettingen, die op kleine schaal doorgevoerd waren, beperkten zich tot de omgeving van
.\xel. Hulst en N"ieuw Kieldrecht. Het oyerige gebied was droog gebleTen.

Toen half september de Poolse diTisie daar binnenviel had ze het \'"rij gemakkelijk
gana Oost Zeeuws-Vlaanderen te veroyeren.

De door de ])uitsers ,-erwekte strategische inundaties wcrden ten dele met zoet watel',
ten dele Illet zout water yerwe7.enlijkt. De eerste fase nUl deze oYe~troming voltrok zich
van begin april tot einde oetober 1944. Volgende polder;, liepen onder zoet water:
13coosten·en-13ewesten-Ulij (gedeeltelijk 6-15 ha), Absdale-en-\\-rulfsdijk (gedeeltelijk :
415 ha), l';:linge (gedeeltelijk: löQ ha), Klein Kieldrccht (totaal: 200 ha), )\ieuw Kiel
dreeht (grotendeels: 450 ha), De polder )Ielo werd ook gedeeltelijk met zout water onder
gezet (243 ha),

])c tweede fase nam een aan\"ang in sep(cmbcl' IlN4. Gedeeltelijk doch in bescheiden
mate, wcrden de polders Willem-Hendrik o"er 138 hcktarcn en Van .-\lsteÎn over:? hck
ta.ren met zout watel' o\'ershoomd, dit enkel in september, terwijl de Kleine TsabeUa
grotcndcclli (10 ha) met zoet water geïnundeerd werd van J september IfJ4--I tot begin
maart IIH5.
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DE VRIJWAR! GSWERKE T

De ,-erwe-L;cnlijking ,-all het DuillW illundatiepJan ging H)Qr de "ijand met. menige
,·crraAA.illg gepaard. "an mcct af. kon "oorzien worden. dat bepaalde plaaüren die op de
Duitse kaart als overstroombaar yermeld waren niet zouden ouder water komen. en dat
tevcns de afbakcllingslijn niet o"crccnstcmde met natuurlijke hil1demisscn. zodat de
oycrstroming op ycle plaatsen yc..der zou reiken dan yoorzien was, indien er geen tegen
maatregelen getroffen werden.

Om in deze toestand klaarte te s('hepPcll, werd dool' de B. O. een grensscheiding
11C1maJd tussen, enerzijds, een gebied WAAI' geen wijwlloringswerken mochten uitgevoerd
won:len en, anden:ijds. een gebied waar wcl Yl'ijwaringswerken mocht-en geschieden.

)Iecrmalen is deze grensscbeiding gewijzigd geweest, zodat zelfs vrijwaringgwerken,
die veel inspanningen en geldelijke offers fladden gekost, later nutteloos bleken.

In zake rnjwaringswerken kenden de Duitsers ons zeer uitgebreide machten toe in
het gebied bewesten de IJzer; zeker niet, om het vertrouwen dat we hen iJlboczemden.
Trouwens stonden we bij hen te bock nis \'el'knochfe .,tommy-frellnd·' en werden we in
deze hoedAnigheid op de lijst der ongure elementen, mede als derde kandidaat-gijzelaal'
\-ermeld, Indien wc o\"el'igens TUel vier onl,cr stadsgcnoten en nog een twintigtal andel'c
Belgen niet in het folterkamp van ~euengallllllezijn beland, dan is zulks alléén te danken
aan de chef van de Cestapo te Brugge, die, 01\1 zijn eigen vel te redden, ertoe besloot ons
1\ITestatie-bevel, dagtekcnendc \"[111 23 augustus 1!J44, in de scheurmand te gooien,

Wat echter de bezetter en de directie van do ':\latel'staat, ertoe aanspoorde ons initia
Lief, quasi ongebl'eidcld, te laten doorwcrken is het feit, dat dool' ons optreden zulke
tastbare en omvangrijke resultaten werden bel'oikt, fits in geen enkele andere watering
\'an het land.

En hier openen we een parenl;hesis. \'an uit Engeland werd on8 in april 1044 langl;
Dienst 1\18re om ge\'magd, zo\'eel mogelijk uitbreiding aan de averstl'Omingen te geven,

-De noodtoestanden die we in ons land tijdens de bezetting in zake voedselvoor
ziening aan den lijve hebben anden'onelen, lieten zieh wel.licht in Engeland niet zo nijpend
voolen.

~litllmel' hebben we ons dan ook met dezo zienswijzc kllJmen verenigen: en ateeclJ.
hebben we ons onthouden op deze aanbC\'cling in te gaan,

Dank zij de uitgevoerde vrijw8rinb'swcrken konden duizenden hektaren cultUUr
gronden, die oorspronkelijk in heloverstromingsplan betrokken waren. vrijgekregen
worden. ::\[ogen eveneens als vrijgekregen beschouwd worden de gebieden gelegen tussen
de dam en de lijn tot waar liet water in werkelijkheid zou gereikt hebben, W1\8 de dam
niet opgeworpen geweest.
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\"""dergewR"""" H,46 X 6·t42 k
V'- ~ = 2735 X Z5000 g = 6s37.')000 kg.
(groenyoeder) 100

Deze cijfers geven een benaderend beeld yall het resultAAt dat door de uitgevoerde
vl'ijwaringswel'ken werd bCI-eikt.

In yerband met 's Lands economie reikt het JU~tional\1 belang dezel' werken nog
vcrder : de betrokken eigendommen zelf bleven gespaard va.n de cnorme sc·hacie, die ze
door o,"erstroming met zeewaler zouden ondergaan hebben.

Culi uur en 11uIIdel, nr 8, Ilovem bel· 1945 stelt deze schade als volgt '"ast: iJl de Illet
zeewater o"erstroomde gronden wordt het vcrlies aan 'Tuchtba.a.rmakende stoffen
(humus, fosfoorzuur, potas) geschat legen 1.155 F de ha. en de herstellingskosten (verloren
pacht, teeltoowerking, yerbetering met kalk, herstellen YRn drainering en reinigen der
grachten) worden berekend tegen 5.300 F de ha, zij ecn totaal ,'l\ll 6.455 F de ha, om
deze gl'onden in hun primitieve toestand te herstellen. De l)rijzen aangenomen voor deze
hcrekcningen zijn de gemiddelde prijzen, die in mei ]!I40 gangbaar waren.

In het gebied der Xoordwa.tering van "eurne werden in totaal 5.000 hekta.ren grond
(onder :J 11I 50 gelegen) tegen oyerstromjng met zeewater ge\'rijwaal-d. De schade WMI'

'"OOI' deze gl·onden hil"l'doOl" gespaal't! blevcn bedl'aagt li.OO(l X 6.455 F of 32.275.000 ...~
(prijs mei 19"0).

Het bestrijden dcr nijw&rinbrskosten beliep de som ,"an !JOO.OOO ~'.

1;000 kg = :?:!iOOOO kg.

{i 14 X ooסס3 kg = 18420000 kg.

3\)9 X 2750 kg = 1097250 kg.

;),75 X GHZ
= :'170 X

100

9,53 X OH.:?

100

Peulgewassen

Wortel- en knolgew.

~ij,'erheidsgewa88en

tussen Yenme en Houtem, \'oor vernieling en de gronden tussen \·ourne en de Buiten
moeren ble'·en yan zeewaterm-erstroming geYrijwaard.

De economische betekenis yan deze vrijwaringswerken ten oven;taan van de nijpende
voedselcrisis, die tijdens de oorlogsjarcn heerste, en van de strenge rantsoenering die
alsdan was opg(>lcgd, zal dadelijk nader belicht wOlxlen.

Aan de hand van gegevens ontleend aan de IfUldbouwtelLiug Ylln 1\)43, betreffende
de procentuele bezetting der teelten voor de poldergronden kan men opmaken wat de
vrijwaringswel'ken betekenden voor de voedselvool~t.ienillgdel' be,·olking in 1944.

Worden luer enkel in aanmerkil~g genomen de gronden, waan'an het niveau beneden
:1 m 50 ligt, dus de gebieden die door het natrium of sodium ya.n het zeewater ergo bcscha
cliging zouden geleden hebben. De hogergelegen gebieden, hoewel zij ook, al is het dan
in een gel'inge mate, schacle zouden opgelopen hebben, blijven buitcn bcschouwing.

In tot3....1 werd aldus in 1944 een teeltbezetting yan 6.442 hektaren gered.
Voor deze 6.44:? hektaren leidt de toepassing '"all de opgayen del· landbollwtelling

Yl)n 1943 tot yolgende resultaten:

:12 43 X 6442
GrAAngewassen ' = 20~U X ;lQOO kg = ():!{j7000 kg.

100

0,19 X 6442

100

Veurlle-Ambacht voor ~rotere overstromingsramp gered.
Duizenden hektaren poldergrond tegen het zeewater ~evrijwaard

Wat de kustzone betreft, kunnen moeilijk bepaalde cijfers vooruitgezet worden,
daar de desbetreffende lijn voortdurend yerplaatst is geweest en daar de factor die haar
beheerste - het oyerstromingspcil - niet oveml hetzelfde is geweesl.

)l'ochtnlL'~ kunnen we betreffende de Noordwatering vall VeurlIc en de 'VlltCl'ing
nm BJankenberge hiero"er een en andel· mededelen.

Van 20 april t.ot S septembel· 1944 beperkte de overst.roming Illet zeewater zich vir
tueel tot het gebied, omschreven ten zuiden dool' de lijn 'Yulveringem (Zwaantje), Kromme"
gracht, Oeren broek, )lilJebrug, KnolJekapel, Kruisc, Zoutenaaie, Ayekapelle, spoorwegvak
A,·ekapelle-Oostkerke, Omle-A-yaart, Sassenbnlg, Pen'ijze, . hoorbakke: ten westen
en ten noorden door de rijkskanalen yan St.-Winoksbergen oyer VCllrnc naar l'\ieu\\'poort
cn ten oostell dool' de IJzel'.

])ank zij de afdammingswerken welxl bezuiden de dam een gebied nl.ll !I.!I50 hektarcll,
binnen de omschrijYing der Koordwatering gelegen, tegen het zeewater be,"eiligd (fig. 14).

Xagenoeg de helft "an deze gronden, dat betekent 4.680 hektaren, liggen beneden
:\ lil 50. Hiel"van zonden ten aanzien van het aangehonden oyerstl'onüngspeil (3 m 2:\)

3.380 hektaren met brak-water bedekt zijn geweest en 1.4S0 hektaren met zcowateL· oyer
ye1'7.adigd; m. 8. w. in al deze gronden zou er structuurven-a1 ingetreden zijn en nog het
meeat in de hoogst gelegen gedeelten, die aanvankelijk niet met zoet water oycrstroomd
waren geweest. Nadat het overstl'omingswatcl' zieh tenlggctrokken had, bleken juist de
hoogst gelegen gedeelten het ergst beschadigd. Dit is logisch te yerkJaren, omdat de
zoutconccntratie in deze gronden geen gelegenheid had tot uitlogen en yerdunnen, ten"ijl
de reeds van zoet water nrzadigde grond yeel yan zijn stnlctuur behield, daar de door
Jatenillleid nog groot genoeg was, om wanneel· het zont water aangevoerd werd, dit te
laten doolxlringen.

~~r valt op te merken dat. op de 9.950 hektaren, waarvan hierboven spraak, nagenoeg
:!.OOO hektaren, die zich uitstrekken oycr het grondgebied yall de gemeenten Eggewaarts·
kapelle, Alveringen, Zoutenaaie, Avckapelle, Lampernisse, Oostkcrkc, Pel"Vijze, Venrne
en Oeren, oorsJ)ronkeJjjk niet tot het vrijgegeyen gebied behool-dcn, maar Cl' later to<,h
in werden betrokken en aan het Dujtse oyerstromingspl8.n ontworsteld. Dit geldt ook
voor de heut "all de bebouwde kom YRn Pen-ijze. De door de Duitsers reeds officieel
vastgelegde afbakcningsgl·enzen vnn het oyel"litromingsgebied werden daal' immcllI gewij
zigd en naar het noorden toe yerlegd (fig. 74).

De inzichten die de bezetter koesterde nopens de o,·crstroming "all het gebied bewes
ten Adjnkerke. waarvan wc hoger de draagwijdte hebben afgeschetst. werden e,·elllnin
,-erwozenlijkt Ilt\al' het. oon;pl·onkelijk plan. Het peil 3 m IZ bleef in de Duinkerkevaart
gehandhaafd lot 26 juli: van deze datulll tot (linl!(' ilngll~tllR werd het l()t nazakkillJ.!:
gebrachl en de waterspiegel daalde tot:! IJl 40.

De alda..'\r lIitgcyoerde yrijwaringswerkcn redden 1.582 he.ktaren oogstyruehten.
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Vrij waringswerken in de Watering van Blankenberge

I)t~ VRI.JWARDWSWt:RKEX

Vrijwaringswerken in de provincie Oost-Vlaanderen

:101

Betreffende de vrijwal'ingswcrken in de poldel-gebiedcn binnen de proviJl('ie OOilt·

Vlaanderell, delen we volgende bijzonderheden Ill(>(leOp 27 juni 1944 liet de O. l'. K. 570 te Gent weten, dat het gebied bezuiden Blanken
berge zou onder water gezet worden, met dien verstande dat het gebied beoosten de lijn
Zujenkerke-8t.-Jans<lijk-Uitkerke mocht gevrijwaard worden dool' een dam, waan'an de
kroon niet hoger mocht liggen den 3 m 50.

De Watering onderzocht de toestand onmiddellijk en het feiL o\'erwegend dat bij
ontstentenis van een afdamming de o\'erstl'oming mot zeewater ongeveer 000 hcktarcn
zou teisteren, buiten de gebieden die om militaire I'edenen moesten o\~el'stroomd worden,
besloot ze de werken zeer sl1el uit, to voeren, dMr de DnitsCI'fl zeewater binnenlieten
"ia. de Blankenbergsevaart.

Door haal' spoedig ingl'ijpen slaagde de Watering erin lIlet hetl'ekkelijk weimg
werken (een aarden dam van :1.600 IJl. met gra,;~zoden belegd en het ol)SteUen \'an een
kleine pomp) een gebied YBn 890 ha YOOI' het zeewater te redden.

Oit gebied is gekenmerkt door wei· en akkerbouw, de dorpskerncn ,-an liitkerke
('11 Zuienk.erke uitgezonderd,

rergelekcn mct de productie "all deze $90 ha., die volledig ya,n zeewatel' yeLllchoond
bleven en die ccn rijke OOb'lSt opbnwht.en, zijn de kOBten relatief lAAg geweest : circa
281 ]i' de ha.

\rat de vl'ij\\'l\.I·ingswerken in de andere waleringgebieden "an \\'est-\'1aandel'en
betreft, zullen we ons beperken tot een o"ert.icht dcr ra.mingsk08ten, tot dewelke deze
werken aan.Ieiding hebben gege\·cn.

A. Opgerichte pompgemalen

I. Bod:lwlIlt
a. lüt.pcllcpoldcl'
b. lsRbcllawlItering
c. :'il.-Jorispolder

:!. lrutU'rlid
a. Xoord ChristofTell>oldl'r
b. Zuid ChriillofTelpoldl'r
c. 11oriopolder
d. Ooalpoldci'

:1. S~.·Jw;-ill·/o;relJw

.Bentillo:poldcr

l. S~.·L<JlIrtilUl

a. "ef"l'lligd.. \\-alcringen vall :'1.-I,,"lltl'iOH
b. SleJX'ndamme WRt....rinJ;

j\allf",<,wend debiet

1.000 mi/u
2.020 mi/u

5OOm' u

650 mi/u
1.100 mi/u

t50 mi/u
,150 mi/u

1.600 ml/Il
650 mi IJ

Aangewende drijfkr,

EI(;(ltri~h

id.
id.

id.
id.

lh'ftlldlllOfmoIOI'
id.

id.
id.

I,O~O Jll3/U
3501113/11OcmûCntcbcsluur Brugge

(lclllocntcbc>!tulIl' Dnmme
Gcm('('lItcbel!Luur do MoereIl
Gemeentebestuur )loerkcrke
Gemeentel:M'lSluur XiCllwmUIUltl'r
Gemeentebc:iltllur l.ande
Watering Gi$tel·Q\"(>r.de·Wacn.·
Ûrol6 \\-C>llwalering
)lllldegemlJl'! polder
)Joerkorko-Xoord -O\'or-<1e,Li('\'e
.\!ocl'kel'ke,ZIl id ·o\-eNle- LiC\"J
\\'nloring St ,.J·ob@poldcl·
\rolcl'ing VlIll \'11\11g1o.Aml:llwht

\\'crkpl8Rts

Bt'uggo
Damme
De Moeren
)Ioerkl'rke
XiCUwmUIUller
Zande
\\-celkerke
Schore-Gistel
l.apecheure
:lloerkerke
31ocI'kcl'ku
LaplJClwun'
Seh01"('

Tutual

Hllming der k~l('o

250.000 F,
60,000 F.

;100.000 F.
300,000 F.

80.000 F,
(oolK.-k('lld)
140.000 F,
750.000 }~.

10.000 F.
6.500 F

15.000 1-',
21.000 F.

500.000 F,

2A3-Li'i0t) }',

J. Kapt'ij!'t dUO ha

6.•lJaldegt.m
u. NOOIXlbl'()('kf'lL ell Ikgijnwatcl'illg
b. l'nddopvclpoldel'
c. Yaeke .\fOf'l'Wl;j('n

B. Opgeworpen dijken

Woter"liet.
\ \'lloll'rland-ÛUd('llUUl
St . .Jall·in-Ef"l'lJto
:'w.-.\Iagriete
:'t ._J..nurei~

.\Iuldegom
~Iid(lclhurg

Il'lIgte ;

id.
id.
ill.

ir!,

3.I3Qm.
1.360m.
2A50 m.
1.980111.

8.000m.

:?O.820 m.

Illibekelld

Bl1\llllstofmotor
id.
i, l.
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C. Gebieden welke zonder de vrijwaringswerken zouden overstroomd en voor
landbouw ongeschikt zijn

D. Opbrengst der gevrijwaarde gebieden

I. AHscwule: Hode PoldeJ'
St,,-So.nspoldcr
NicaaiuJlpoldcl'
?fariapoldet,
fïmallegolandenpolrh 'I'

Ponncmo.npoldcr
Bakkcrspoldcl'
~l._Andricspoldcr

Hogel" gebied in Zwal'tcf<llliswatering

117 Ih~

138
110
I ;Ir.

"110

"'100

300
1.131 !lu

Gl'oangowassen
Suikerbieten
Vla.
Koolzo.nd
.'\nl'(lappclen
,.oedingskJlolgcwassen

Weiden
B00mgnnl'clell

(b'Üwicht)

(oppûrvlak(,')

•• •

1-1-.545.000 kg
-1.520.000 kg

633.000 kg
1.01-1.000 k~

45.080.000 kg
Ut.7oo.oo0 kg

1.830 1111
I.:.lii;' lUl

:? Hoekhollte:

:l. W(Jlervliet

KnpellelKlldcr
Nederlundso poldel', Philippinc, Grote

cn Kleine lsabelln
St .-JorillIKlldcl"
Hoge W'biedcn in dol>,abl,J]nwtltCI'iTlg

Christoffolpoldel'
Hellopoldel"
.f'osciel"{!nIKlldcJ'
Cocquitpoldcl'
JUariapoldm'
Kleine .Jonkvl'OlIwpoldel'

1-1-2
:303

2.000

40J ha
5G
52

112
157
100

2.700 IHI

068 hl\

De hierbm'en an,ngehatLlde statistieken wijzen afdoende op de ontzettend grote
belangen die door de vrijwaringswerken gediend werden. De verworven resultaten leveren
het onaanvechtba.'1.I' bewijs, dat al de hierbij betrokken inst,anties, op verdienstelijke
\\'ijze, de zWltre taak die hnn te bomt viel hebben opgenomen en tot goed einde gebracht.

4. Wuterland.Oude·Jlwl: OudelllaJlIKlldeJ'
Ingedijkt det'!

ii. ,'W.-J(lI!-in-I-~'relllo :

6, Ste.-Maryriele,

7. St.-[~11II·eh18 :

S. M(jldeyelll :

0. Jfiddel/wrg:

HOllt iJlelKllder
Zuid.Oostpolder
Ingedijkte poldp!'

St..KnlisIKllder
~iouw Haantjesgatpoldel'
lngedijkt gebied

Rlependammo
Verenigde Wateringen
Ingedijkt,

Koordbroek of Begijno Wlltl'ring
Paddopoelwater-illg
Yacko Moerassen
lngo<lijkt gebied

Middelburgse poldtèl'
lIralclegem~ poldm'

:? -1-U ha
90
90

SD ho
89

G:?

2.000 ha
100

;300 hä
185
;100
230

·107 h'l

-129 hll

:?40 hil

2.100 h,\

1.01 ij lUl
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NABESCHOUWI GEN

.De kunstma.tige onderwaterzetting ia een hindernis wo de pa.ssieve verde<liging in
ruime mate verhoogt. Zij kan op zulke diepte gesteld worden, dat ze noch dool'waadbaar,
noch bevaarbaar yoor andere dan Iicbte platboomde vaartuigen gema.~kt wordt; hieruit
"olgt een aanzienlijke troepen besparing. Enkel bowak.ingstroepcn zijn nog yercist, daar
de strijd zich bep.erkt tot de nrdediging van de toegangswegen en de droog blij\-cnde
stroken.

Het water verhoogt dilon ook de potcntiele kracht van de landlegers tot een veelvoud
yall de normale sterkte.

In ~cderland, waar men aangewezen is in do strijd om het beilOud vall 's lands
onafhankelijkheid, op do onden,'o.terzettillgen, werden ze zorgvuldig ingestudeerd en
vooI'bereid; sedert 1925 is er het Centraal-lnundaticbul"C3u opgericht en onder de inspectie
der genie .,Vcrdcdigingsaangelegenheden en ~IiHtair-Geologische diellilt" ondergebracllt.
FIet gebruik van eigendom bij het voorbereiden en stellen van militail'c inundaties ill
geregeld bij de z. g. n. )(jJjtairc Inundatiewet, waarin het beginsel ya.n volledige vergoeding
voor rechtstreekse schade aan de betrokken eigendommen aangericht, "lm kra.cht is.

Reeds in 1701 wenlen in .Fra.nkrijk soortgelijke schikkingen getroffen ('). Kog immer
fllngoolt aldaar een militaire conunissie, met opdracht de inunda.tie-mogelijkhedcn aan de
Noordzee in te studeren.

·Oe z. g. 11. harde les van InH heeft gewis ook de l3elgiilche lcgedeicling t.ot enig
nadenken gebracht.

Uit dit betoog kan opgemaakt worden, hoe veelvuldig de middelen en de methodes
zijn om de onrstromingen in de haud te werken en in sta.nd te houden; hoe noodzakelijk
het ook is, met de waterstaatkundige Mngelegenheden die zich in het overstromingil
gebied yoordocn, volle<Ug vetrouwcl te zijn.

Overigens "Valt het onderling verband na te vorsen dat tussen de verschillende bestand
delen van het hydraulisch stelsel bestaat en is el' een diep inzicht vereist in de terugslag
die de waterregelingen op elkaar onderling kunnen hebben. Zulks is "an overgroot belang,
wanneer men beoogt zekere gebieden ene!' streek blank of dras te zetten, met uitsluiting
va.n andere; ook nog, wanneer het de vijand mogclijk is tegenmaa.tregelen te treffen of de
aangewende oyerstl'omingsmiddelen onder \'uurwerking te nemen, lllet het doel do over
stroming onschadelijk te maken of het nut.tig effect erv&n in een ruime mate te ver
minderen.

Het komt Cl' dan vooml op aan aJle gebeurlijkheden te vool'Zien en met 110t oog op
IHUl. verwezenlijking, de vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen.

(I) .Décret de rAs8cmblóe XatiOlllllc Coll8tiW31UO dll JO jllillet lil)l. pnblió NI Bclgique p"r
a...reM dll Dj~toire Exécutif.le i Phl\'iOitC all \' (tut. 36. 36, 3i en 38).
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Kun.'itmatige inundaties werden hier te lande in oorlogstijd, door de eeuwen heen,
Terwekt met de bedoeling, bepaalde terreinen en stellingen tegen vijandelijke aanyallen
te beveiligen. Het overstromingswater werd meestal door de zee geleverd, die over '~'ij

grote oppervlakten en soms op grote diepte, het land overspoelde. Het water heeft ~Icr

immer een yoornilJlle rol gespeeld en spijt de yorded.ng van de moderne wapentecluuck
blijft het nog steeds ecu uitstekend middel. zo '\"oor defensie als '"OOI' 1I1llwal.

Op defensie-gebied leveren hier\'an de Duitse onderwaterzettingen ,'an Hl44·45 een
afdoende bewijs. 1'rouwens, I'eCdS in 1942 had het gealJieerd leger-commando een ontsche
ping op de Belgische knst voorl.ien. Zulks blijkt uit het MemQricl1 de ROO8et'elt dool'
lt. E. SIIBRWOOD, deel J, bI. 71), dat gewaagt o,'cr een strategisch plan opgemaakt "OOI'
een invasie in het noorden ,-an :Prallkrijk op het nauwste punt. ,'an het Kanaal tussen
Kales en Lc Hàvre, waarbij achteraf bruggenhoofden moesten geslagen worden bOOO8tcn
over Duin.kerke naar Oo:.tende en Zeebnlgge toe. Dit plan moest uitge,'oerd wOI"tlen in de
lente van 1{)43 en droeg de naam van ,.Hound-up" en later die van "Overlord". 'l'en ge,"olge
mn de inundatie·inzichtcn aan de \1aamse kust dool' de Duitsers gekoesterd werd ,-an
dit plan afgezien en werd het vervangen door het zgn ...Sledgehanuner-Illau·', dat tot dc
ontscheping op de kust van Xonnandië heeft geleid. - Bij hun insluiting te Duinkerke in
W45 hadden de belegerde Duit8ers met maximale middelen de o,-erstroming doorgen>crd.
Het wijduitgestrekte inundatie-gebied belemmerde ten sterkste het gcallieel"tle actieplan
en ontzenuwde het Britse legerbe'Tel, dat door het water noodgedwongen. maandenlang.
op l-eapeetabele afstand van de Duitse stellingen werd teruggehou den.

31et ofrensim-e inzichten werd Walcheren door de geallieerde legerleiding ,-oor dl'
bevrijding 'Tan EUI'0ll& geofferd en door de goh-en O\'errompeld. Achtereenyolgens werden
de dijken bij Westkapelle, Vlissi.ngen. Ramlllekens en Veere door bommenwerpers bestookt
en ingebeukt. Het eiland staat grotendeels blank, toch blij,'en dc Duitsers en landing is
,·ercist. "Normandië was een hel, Westkapelle wa:. erger", "erklaarden Engelse officieren
ell ze voegden eraan toe, dat als het ruct mogelijk was geweest om. dwars doorheen het
geslagen dijksgat, met enkele ,-aartuigen het eiland op te ,-aren en aldus de Duitsers in
de rug te overvallen, de offelOS nog zwaurder zouden geweest zijn en de uit,glag van de
ondememing twijfelachtig. De weg naar Antwerpen \l'AA vrij. l.a.ter zou generaal Eisen
houwcr vel'klaren dat zonder WaJchCl-ens ondergang het Runstedtoffensief in de Ardennen
een goede karn. tot slagen had gekregen.

In de toekomst kunnen de poldergronden, om stratcgische belangcn te dienen,
andermaal met wa.ter overspoeld worden. Welke legerleiding dan ook dit inzicht mocht
koesteren, nooit knn het haal' genoeg op het hart gedrukt worden, dat in dezen, o'-erstro
ming met zeewater te "ermijdcn is, wanneer de onderwatenetting met zoet water kan
verwezenlijkt worden. Hiertoe is het. in de eerste plaats '"ercist de zeesluizen en andere
kunstwerken dicht te zetten, die in normale omstandigheden de ontwutel'ing der achter
liggende gebieden tot doel hebben.

liet ligt "oor de hand, dat dC"l.e maatregel enkel in l-egenpcrioden en bij aanzienlijke
lleersJag doeltreffend kan aangewend worden. tenware dat in de buiten het poldergebied
hogel' liggende gronden een ,"oldocnde watel'voorraad aanwczig is.

In \'eume-Ambaeht en in de polders 0"01' het algemeen, wtw.r de grondwa.terstand
vrij hoog ligt, kan ten gevolge \"Ril het gering doorlatings"ennogen van de bodem, bij

ootrekkelijk zwarc l~egell\'al, weinig watel' teruggehouden worden. Hieruit volgt. dal de
hoogte ,-an het maal'"eld boven het grondwater klciJl is en dat el' plotseling waterbczwaar
kan optl-e<lell. Zulks is immCl' het. geval. wannoor gedm-ende een periode van zware neer
álag de waterlozing onderbroken is door het niet laag genoeg aflopen "an de ebben. Al.wan
kunnen in \'eurne-..\mbacht de hoge waterstanden door het op eigen bodem "allend
water, spijt het nlimste gebruik mil de aldaar aanwezige anozingsllliddelen. tot:! Lll 90+Z
oplopen.

Ovel' het pl'Oblccm. w~lk hoogtepeil I~et eigen necrslngwater en dit ,'an de overige
115.~ hek.taren grond. die het lJzergeblcd uitmaken. bij "olledige dichtstopping "an
de lozlltgsllllddelen ZO\l kunnen bereiken, treden wc hieronder in lUulel'O bijzondel'ilCden

ofsehoon het bcproo\-cn ,'an soortgelijke experimenten best achterwege kan gelaten
worden.

Door de gecombineerde werking "all :t.ee- en lIeerslagwalcl', zou het o,'e''Stromingspcil
n?g ,·eel ho~er kunnen opgC\'ocrd worden: alweer een af te raden experiment, dat geluk
kJg maar met ,-crder kwam dan het papier: trouwens bij de studie van het archief dCI'
Noordll'aterin,g van Veul'lle, kwamen we tot de be\'inding, dat in dergelijke omstandig
heden gans \'curne-Ambacht en zelfs de Grote :Uarkt '~an \7eurne (Z + 6 III 00) onder
wuter zou gedompeld worden. Liever het lllaar te gelO\'en, dan het proefonden"indelijk
te zien ,-sststeUen.

Toch. willen we hiel' enige cijfers \"oomitzetten. om een benaderend beeld te ge\Teli
'"an de diepte der wa.terlaag die de poldergcbieden zou bedekken. in geval het neerslag
water geen gelegenheId tot afstroming in zee zou gege'"en worden.

Het stroomgebied '"all de I,jzel' bestrijkt in België 114.000 hektaren en :30.000 in
Frankrijk, &amen 144-.000 bektaren.

De jaarlijkse rcgem"al, hier te lande. Illag op 650 Illlll (gemiddeld) aangehouden
'\or<len: zulks ,-ertegenwoordigt om het jam' 036.000.000 m'. )locst. !lU 111 dit water in
het poldergebied terechtkomen, dan '1.0\1. rekening houdend met de luerbij betl'Okken
o.l~pervlakte, hetzij 37.000 hektarcn - dit gebied met ene 2 m 40 diepe waterlaag bedekt
ZIJIl.

De natulIl' heeft er echter zelf '-oor gezorgd de ramp tot Illeer bescheiden omvang
lerug t.e brengen. Enkel een derde van dit neerslagwatcr komt tot afstroming iu het
poldergebied. de twee o,-erige derden ,-enlampen in de lucht ell worden door de grond
opgenomen.

A.ldus zonden \\'e nog met een 80 cm diepe waterlaag geplaagd zijn.
Nemen we nu aan als hoogste inundatie-peil, door de aam-ocr '"an het zoowatel'. de

gemiddelde tijhoogte te Oostende. de zgn. middeltij, hetzij -I Jll 00.
Ll deze voorwaarden zou een gecombineerde aanbreng van zoet- en zeewater het

maximaal inundatie-peil tot;) In 40 opvoeren en zou ganA de polderstreek met wawi'
Ix.>dekt zijn. AUéén nog ~ollden 0lxluiken de stadskommCII 'Tan Veurne en Xieuwpoort,
de dorpskernen "llll Adinkerke. Ah-eringem, Houtem, 1..0. T...ombartzijde, OC/-en, Pollink
hove, Vinken, Wcstende en Wuh·el·ingen. de "crhe\~elle gedeelten '-'lIl Akeringem.

J)c Westhoek zon er warempel allCA behah-e prettig uit zien.
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