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O"VER liLT OU.O:~ Vv'iiN 

door Rene De Keyser. 

In 11 Rond de Poldertorens" 2~S jaar nr 3 blz 6 tot 13 heb ik getracht het 

probleem van het ontwaterill<_-;ss:rstcem te noorden van Brugge te verklaren. Ik ben 

daarbij vertrokken van het standpunt, dat het Oude ZWin samengesteld werd uit 

drie delen, die elk op een v8rschillend tijdstip werden gegraven, daar het vis

recht op het Oude ZWin toebehoorde a; n cl rio vcrschillende eigenaars die elk een 

bepaald deel bezaten, 

De stad Brugge bezat het visrecht op het Oude Zwin vanaf de Koolkerke

poort tot aan de Pareboom waar de Pylijzerdam en de Wandelaarsbrugge lagen. 

Te Pareboom waterde het Oude Zwin uit in de Municareda (=Monniker-ede), die langs 

de Budansfli t ( =Boudensvliet) in verbinding stond met de Sincfala. Het Oude 

Zwin tussen de Koolkerkepoort en Pereboom, is dus de eerste kunstmatige verbin

ding geweest tussen Brugge en de zee vb~r het ontstaan van Damme rànd 1180. 

Op grond van de bewijsplaats voor het b8staan van ae Eienbrugge in 1223, 

nam ik aan dat het Oude Zwin in 1223 doorgetrokken was tot Reigaartsvliet op 

Westkapelle, vermits de brug die over dit water lag te Eienbrugge (het latere 

Eienbroeke) dan reeds àestond, 

In zijn v~rleden jaar vers::lhenen 11 Toponymisch Woordenboek van Plaatsnamen 

vblbr 1226 11 vermeldt Dr. Gysseling- echter dat Eienbrugge reeds in 1187 vernoemd 

wordt (1). ~an de hand van de mij nu bekende feiten, acht ik het bijna onmoge

lijk dat het Oude Zwin in 1187 zou doorgetrokken geweest zijn vanaf Pereboom tot 

Eienbroeke. Ik neem nu zelfs aan dat dit in 1223 ook nog niet gebeurd was. 

Het visrecht tussen Pereboom en EiGnbroeke behoorde aan de Heren van Oost

kerke (2). Indien het Oude Zwin rond 1180, na het ontstaan van Damme zou dOor

getrokken geweest zijn tot Eienbroeke, dan zouden de Heren van Oostkerke dit 

visrecht niet verkregen hebben, omdat zij tussen 1169 en 1200 in ongenade waren 

bij het grafelijk hof (3). In 1174, wanneer het Eerste Leugenzwin werd gegraven, 

verkreeg de proostdij van St-Donaas te Brugge het visrecht, alhoewel dit Leugen-
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zwin door de Watering van Rombo~tswerve liep, die onder het gezag viel van de 

Heren van 00stkerke (4). 

Van de andere kant hebben de Her~n van Oostkerke wel dit visrecht verkre

gen op het Derde Leugenzwin of Hoekevaart, dat gegraven werd tussen 1405 en 

1423 en dat door de Watering van Sheer Baselishoek liep, die ook onder het gezag 

van de Heren van Oostkerke stond. Tussen 1405 en 1423 waren de verhoudingen 

tussen de Heer van Oostkerke en het grafelijk hof echter zeer goed (5). 

Het Hof van Kalvekeete te Westkapelle bezat het visserijrecht op het Oude 

ZWin vanaf Eienbroeke tot aan Schapenbrugge, omdat dit deel van het Oude Zwin 

door het gebied van deze heerlijkheid gedolven was. 

De naam van de oudste sluis langswaar het Oude Zwin uitwaterde door de 

Bloedloze Dijk, was de Kwintenesluis (6). Deze naam verwijst ongeveer zeker 

naar de st-Kwintinsabdij en haar Tiendenhof bij Eienbroeke, dat kort na 1169 

is opgericht. 

Zeer waarschijnlijk ia het Oude Zwin van Eienbroeke totde Kwintinssluis, 

zuid van Schapenbrugge (7), de waterweg geweest van het Tiendenhof naar de zee. 

Het Tiendenhof lag te noorden aan de Neck~svliet, een nu geheel verdwenen ader, 

die misschien ook wel gedeeltelijk in het Oude Zwin werd afgegraven (8). 

Na de moeilijkheden tussen 1163 en 1169, zal men geen water meer hebben 

kunnen lossen langs het Oude Zwin en de Municareda, omdat de Munecareda ook door 

de Wateringen liep waarin de Heren van Oostkerke het waesschoutetendom bezaten. 

V66r een watering of een stad bvb. haar water doorheen een ander watering zou 

mogen afgevoerd hebben, moest daarover eerst een akkoord gesloten worden; en 

van zulk een akkoord tussen de Drie Wateringen langs het Zwin en de Watering 

van Reigaartsvliet of de stad Brugge is nergens iets bekend. Integendeel, de 

Drie Wateringen behielden altijd hun volledige onafhankelijkheid. 

EN HIER NU DE MOGELIJKE OPLOSSING VAN HET PROBLEEM: 

Ik meen dat het water van een groot deel van het noorden van Brugge kan 

afgevoerd geweest zijn, na het delven van het Oude ZWin tussen Eienbroeke en de 

Kwintinssluis, langs de Rootsaartader die van bij Brugge afvloeide en te westen 

bij Eienbroeke in verbinding werd gebracht met het Oude ZWin (9). 

De Rootsaartader vomrt op een groot deel van zijn loop de grens tussen 

Oostkerke en Dudzele, wat bewijst dat die ader zeer vroeg heeft bestaan. Ver

mits die ader bij Eienbroeke in' het Oude Zwin liep, is het heel natuurlijk dat 

de brug bij Eienbroeke in 1187 bestond, duar waar de weg van Oostkerke naar 

Westkapelle en ~ele over de samenvloeiing van de Rootsaartader en het Oude 
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Zwin liep en nog loopt. 

In 124 7 is op Koolkerke een plaats 11 Hoec 11 vermeld, die bij het 11 Nord SWin" 

lag. In 1281 wordt "Hoec 11 te Koolkerke nogmaals vermeld en wel als liggende aan 

de Renteaartweg (10). Hoec, Rontsaartweg en Nord Swin, lagen dus bijeen; en ver

mits de Rontsaartader langs de Rontsaartweg ligt, zal Noord Zwin wel een oudere 

naam zijn voor de Rontsaartader, Deze laatste wordt voor het eerst in 1259 v.er

meld niet als ader, maar als weg of straat, De naam van de weg is dus blijkbaar 

overgegaan op de nevenliggende ader. 

Nord Swin is dus niet een andere benaming voor het Oude Zwin, zoals ik 

meende in 11 Rond de Poldertorens" 2e jaar nr 3 blz 9. 

De bewijsplaats uit 1267, die spreekt van het water dat komt uit Brugge 

naar Reigaartsvliet (11), bewijst eigenlijk niet dat het Oude Zwin dan op heel 

zijn lengte bestond, vermits het water vanaf Brugge Reigaartsvliet kon bereiken 

langs het Noord Zwin of de Rontsaartader, en verder langs het Oude Zwin vanaf 

Eienbroeke. 

Eerst in 1300 kunnen we met zekerheid vaststellen dat het Oude Zwin uit

waterde te Reigaartsvliet (12). 

De twee delen van het Oude Zwin vanaf Pereboom tot Eienbroeke 1 en vanaf 

Eienbroeke tot Schapenbrugge, zullen de naam Oude Zwin verkrec,'en hebben omdat ze, 

nadat in de loop van de 13e eeuw het deel tussen Pereboom en Eienhroeke was ge

graven, de voorzetting waren van het echte Oude Zwin tussen Brugge en Pereboom. 

De vermelding 11 dat water hute te Reinghersvliete 11 die in 1300 bij de naam 

Oude Zwin wordt ge~oegd, wijst er op, meen ik, dat dit nog niet lang zo was, an

ders ware die bijzondere aanwijzing overbodig geweest, 

Dat de Heren van Oostkerke het visrec~t bezaten in het OUde Zwin tussen 

Pereboom en Eienbroeke is ook normaal, vermits dit deel gedolven werd in de loop 

van de 13e eeuw, dus gedurende een tijdstip dat de betrekkingen tussen die her~n 

en het grafelijk hof goed waren, aangezien leden van de familie van Oostkerke 

gedurende geheel deze eeuw als baljuw in dienst waren van de graaf. 

Meteen kan nu ook de kenschetsende naam 0 u d e z w i n verklaard worden 

Uit die ui teenzetting blijkt dat het 11 0ude 11 Zwin tussen Bruggen en . Pareboom 

niet gebruikt is geweest, van rond 1180 (of misschien van sedert 1169) tot dat 

in de 13e eeuw de verbinding tussen Persboom en Eienbroeke werd gegraven. Iets 

wat niet meer gebruikt wordt, wordt gewoonlijk 11 oud 11 genoemd; en al wordt het 

lat-er opnieu""i'l" gebruikt, toch blijft het 11 o u d11 , Dit was ook geval met het 

OUDE ZWIN, 
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De goede afvoer van het water te noorden v~ Brugge, is eeuwen lang het 

hoofdprobleem geweest in die streek, omdat de afwateringskanalen voortdurend wij

zigingen hebben ondergaan, Doorgse~s is het opmaken van de geschiedenis van die 

ontwatering een nog groter probleem dan de ontwai;E)j_ng zelf is geweest. .8en van 

de meest omst~den waterlopen is het Oude Zwin; en talrijk zijn de studi~n die er 

aan besteed zijn. Elke studie heeft ha~r ste~ntje bijgebracht om tot een bevre

digende oplossing te geraken; en ook deze bijdrage maakt geen aanspraak op de 

eindoplossing. 

Ik heb bewezen dat de drie wateringen langs het Zwin: t.w. Romboutswerve, 

Kerkwatering Oostkerke, en Sheer Baselishoek, waarin de Ik ren van Oostkerke het 

waesschouttetendom bezaten, uitwaterden langs de Munecareda. Ik meen dat dit 

reeds zo is geweest sedert de Duinkerke III A-overstroming, dus sedert omtrent 

1050. Ook het Oude Zwin de eerste kunstmatige verbinding tussen Brugge en de zee 

vloeide bij Pereboom in de Munecareia die op h~ar beurt langs de Bud.anflit in 

de Sincf'al vloeide (1). Ook het water van het westen en het noorden van Kool: 

kerke vloeide wel langs daar weg. Zelfs na het aanleggen van de dijk Uitkerke

Hoeke-Damme zal dit nog zo geweest zijn. En zo zal dit wel geblGven zijn tot om 

streeks 1160-1170. Daarom brachten ook de Lissewegeree en de Eevoorde van Dud

zele hun water tot bij Brugge van waar het in het Oude Zwin terecht kwam. 

Ik meen zelfs dat het Latere Noord Zwin of Rontsaartader, voor dat het 

Oude Zwin tussen Eienbroeke en de Bloedlozendijk bestond, ook afvloeide naar 

Brugge, waardoor ook het water van hot zuiden en het oosten van Dudzele langs 

Brugge rond, naar de 1iunecareda kwam. Het omkeren van de afvloei van een water

loop in de Polderstreek, die ongeveer vlak is, brengt gewoonlijk geen grote moei~ 

lijkheden m8e. l~ldus werd ook de afvloei van het Oude Zwin, die oorspronkelijk 

naar Reigaartsvliet gericht was, vanaf Schapenbrugge tot het Leopoldkn.naal om

gekeerd, waadoor het nu sedert het delven van dit kanaal rond 1845, uitwatert 

in het Leopoldkanaal. 

Na het tot stand komen in de 12e eeuw van de dijk Uitkerke-Hoeke-Damme, 

ontwaterde het gehele noorden van Brugge langs de enige opening die beschermd 

was tee-en stormvloeden door haar landinwaartse ligging: de Munecareda, De be

schermde ligging vnn de Munecareda was van groot belang omdat de ontwatering nog 

niet door een sluis beschermd was, Daarom lagen wellicht sedert be3in 1100, of 

nog iets vroeger, ook dijken op beide zijden van de Munecareda; en zelfs langs 
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het Oude Zwin, tussen Brugge en Pereboom lagen dijken (zie Rond de Pold. 2e ja~r 

nr 2 blz 11; en A. De Smet:Het Waterwegennet te noordoosten van BrugGe in de 

XIIIe eeuw, in RevueBelgede Phil. et d 1Hist 1 t XII, 1933 blz 1033-1058). Het 

ontbreken van dijken langs het Oude Zwin van Pereboom tot aan de Kwintinssluis 

bij de Bloedlozendijk, bewijst dat dit deel van het Oude Zwin jonger is en met 

een ander doel werd gegraven, namelijk waterafvoer beschermd door de Kw-slnie. 

De beschermde ligging van de 1\tunecareda ( =Monniker-ede) za.l ook de reden 

geweest zijn waarom de monniken van St-Kwintinsabdij in Vermandois, die hier 

vb6r 1089 kwamen, deze plaats als aanlegplaats verkozen, zoals de naam zelf van 

deze waterloop bewijst. 

Ik heb er in een vorige bijdrage op gewezen dat de Lissewegeree 1 de Ee~ 

voorde en de Rontsaartader van Brugge uit, elk een bezitting van de Gentse St

Pietersabdij of St-Bnafsabdij bereikten. Nu blijkt dat die waterlopen werden 

aangelega om die abdijbezittingen droog te maken (3). Hoe de Lissewegeree met 

het Oude Zwin in verbinding is geweest, is niet erg duidelijk. Maa~a~e vis~ij 
van het Oude ZWin samen verpacht werd met deze van een waterloop tussen de Kool

kerkepoort en de Lenaartpoort, kan wel een aanwijzing inhouden (4). De water

loop tussen de st-Lenaartspoort en de Koolkerkepoort verving waarschijnlijk in 

deze omgeving de Ieperleet die reeds voor 1167 moet bestaan hebben en die in 

het Oude Zwin uitmonde ( 5). 

De onenigheid tussen de Heren van Oostkerk~ en de St-Kwintinsabdij in de 

periode 1163-11\)9 verplichtte de abdij haar tiendenhof op te richten in de Wa

tering van Groot Reigaartsvliet op Eienbroeke (6). Deze keuze van de abdij be

wwijst dat de afbakening van de verschillende wateringen reeds gebeurd was of 

ten laatste dan is gebeurd. Vanaf het tiendenhof op Eienbroeke tot de Bloed

lozendijk werd een waterloop gegraven, het latere Oude zwin, die door de Bloed

lozendijk langs de Kwintinssluis in de Zvrlnmonding vloeide. 

Deze waterloop moet een dubbel doel gehad hebben, zoals ik in een voor-
' 

gaand bijdrage uiteenzette: 1° Het tiendenhof moet een waterweg nodig gehad heb

ben, want de lo.ndwegen waren in natte perioden slijkpoelen, 2° De St-Kwintins

abdij zal ook genoodzaakt geweest zijn langs de Kwintinssluis het water af te 

voeren van de landerijen op Oostkerke en Westkapelle waar ze tienden bezat, die 

niet in de Drie Wateringen langs het Zwin lagen. Na de onenigheid in de periode 

1163-69 zullen alleen de Drie Wateringen nog langs de Munecareda bachten Lembeke 
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uitgewaterd hebben omdat ze geheel onafhankelijk bestonden. 

Al heeft de St-Kwintinsabdij geen rol vervuld bij de indijkingen, toch 

heeft ze mijn inziens, de hand gehad in het tot stand brengen van het ontwate

ringasysteem langs de Kwintinssluis. Ook de Noord- en de Zuidwatergang, de tv10e 

belangrijkste aders van de omgeving van Westkapelle, voerden hun water af l211gs 

het Oude Zwin en de Kwintinssluis. 

J!at de St-Kwintinsabdij zich met ontwateringawerken zou ingel2.-ten hebben, 

is ook niet uitzonderlijk. In 1183 verkreeg de abdij Ter Dui,nen de toelating 

om een ontwateringasluis te bouwen in de omgeving van Nieuwpoort, Ontwaterings·· 

sluizen kende men al mordien: de Venepesluis eveneens in de omgeving van Nieuw

poort, bestond al in 1163 (7). 

' In dezelfde tijd, dus tussen 1160 en 1170, zijn de werken begonnen die gFJ·

leid hebben tot het ontstaan van Damme, De eerste werken zijn waarschijnlijk 

noodzakelijk geweest ook wegens moeilijkheden met de waterafvoer, In 11 Rond de 

Polt, 11 2e jaar nr 3 blz 8-9, nam ik aan dat door het leggen van de dam waarbij 

Damme ontstond rond 1180, alle afvoer van water langs daar onmogelijk werd. Nu 

lijkt mij dat veel minder zeker en neem ik zelfs aan dat er te Damme wel een 

}uitwateringssluis bestond. De Speie die in 1234 te Damme werd gebouwd~ diende 
I 
1 om schepen te versassen, wat niet wil zeggen dat er geen ontwateringasluis zou 

geweest zijn vbbr 1234. In elk geval bestond er te Damme in 1242 een uitwate

ringssluis ten behoeve van de Watering van de Broek (8). 

Eet eerst bekende waterwerk in de omgeving van Damme is het delven van 

het Eerste Leugenzwin in 1174 te noord-oosten van Koolkerke. Dit Leugenzwin 

zal gediend hebben om het water uit het Oude Zwin, afkomstig van Brugge en de 

omgeving van Koolkerke, af te voeren no.ar Damme, in het Zwin. Het delven van 

dit Leugenzwin bewijst dat er iets haperde met de afvoer van het Oude Zwin langs 

de Munecureda, Dit brengt ons terug tot de moeilijkheden die tussen 1163 en 

1169 ontstonden tussen de St-Kwintinsabdij en de Heren van Oostkerke, en de daar

opvolgende ongenade van dezlfde Heren bij het grafelijk hof. 

Het echte beletsel om water af te voeren langs Damme zal het delven ge

weest zijn van de Reie tussen Brugge en Damme, De Reie wordt voor het eerst ver-

meld in 1213. Dicht bij Damme is de Reie heel weerschijnlijk voor een deel aan-

gelegd in de bedding van de afhdding nnar :Dnmme van het Eerste Leugenewin; en 

vermits het waterpeil in de Reie hoger gehouden werd, kon de Reie niet meer die

nen als afwateringskanaal. Na het dslven van de Reie zal dan water afgevoerd 

zijn langs het Noord ZYvin of de Rontsaartader, zoals ik in het eerste deel uit-
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eenzette, V~br het delven van de Reie geschiedde het afwateren en de scheep

vaart in dezelfde waterwegen. De Reie zal de eerste geweest zijn, van een reeks 

waterlopen te noorden van Brugge, die uitsluitend vo~ de scheepvaart dienden. 

Na de Reie werd tussen 1250 en 1260 de Lieve van Gent naar Damme gegraven(9: 

In 1279 werden langs de Lisserwegsree of Lisseweegse vaartje dijken aangelegd 

om door een hoger waterpeil de bevaarbaarheid te bevorderen (10). Kort voor, of 

in 1284 werd de Dudzealse watergang gegraven vanaf de Lissewegsree tot Stapel

voorde te noorden van Dudzele. Dez watergang stond op het peil van fiet Lisse

weegse vaartje (11), 

In de l)e eeuw werden de voornaamste pl;:-_atsen van het noorden door deze 

vier bevaarbare kanalen voor de handel met Brugge en Damme opengesteld. Wegens 

de onbruikbaarheid van de landwegen in de Polderstreek bij vochtig weer, moeten 

deze kanalen van buitengewoon groot belang geweest zijn voor de levensvoorwaar

den van de bevolking van de streek. Het bevaarbaar maken van deze kanalen be

wijst ook dat de afwatering van de streek dan reeds zo goed geregeld werd door 

de Wateriflé·en langs de andere waterlopen, dat de bevaarbaar gemaakte watergongen 

daarvoor niet meer nodig waren. De bevaarbare wtaerlopen Vervulden echter ook 

een niet te onderschatten rol in de watervoorziening bij droogte. 

Ik heb in het voorgaande n~er bewezen dat die watervoorziening voor een 

deel gebeurde met het water van de watermolens die op hun beurt maar konden in

gericht worden doordat de bevaarbare waterlopen een hoger waterpeil hadden. De 

Watermolens in het Noorden werden dus slechts nahet bevaarbaar maken van de wa

terlopen waar ze langs langs lagen_, opgericht 

Zoals ik in het eerste deel van deze bijdrage aantoonde, werd kort voor 

1300 het Oude Zwin tussen Pereboom en Eienbroeke doorgetrokken. Het werd aldus 

de hoofdwatergang of sluisvliet van de Watering ven Groot Reigaartsvliet, en om

dut Brugge langs daar veel water afvoerde hielp deze stad van dan af ook beta

len in de onkosten van de nieuwe sluis te Reigaartsvliet, die de vroegere Kwih

tinssluis had vervangen en omtrent 250 m. meer zeewaarts was gebouwd na het in

dijken van de Greveningepolder (12). 

Zeer waarschijnlijk st~at dit doortrekken ven het Ouè Zwin ook in verband 

met de uitbreiding van Brugge op het einde van de 13e eeuw, wanneer de stad door 

nieuwe vestingen werd omringd, en wijzigingen in de binnen de stad gelegen kana

len plaats grepen. 

Kort voor 1423 werd tussen het Oude Zwin en het Zwin een Derde Leugenzwin 

of de Hoekevaart gedolven. Dit kanaal diende om met het water van heel de Wate-
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ring van Groot Reigaartsvliet, de verzanding van het ZWin door uitspoeling te 

helpen bestrijden. De sluis waardoor het Derde Leugenzwin ui tmonck~e in het ZWin 

lag te noorden van Hoeke en de nutteloos geworden monding van het Oude Zwin te 

Reigaartsvliet, werd ingepolderd (13). 

Behal<re de sluis m!J de Munecareda waarover il..n 1266 moeilijkheden waren en 

langs waar de Drie Wateringen uitwaterden, bestonden er in 1284 nog twee sluizen 

waarlangs de rest van het Noorden water afvoerde, namelijk de sluis te Reigaarts 

vliet, over welks ontstcan, levensloop en verdwijning we hier handelden, en de 

sluis van Eieensluis (14) in het noord-westen van Heist, waarover in een der 

volgende nummers een tijdrage zal verschijnen. 

Deze studie bewijst dat men vaneerstaf het overtollig water van Brugge en 

het Noorden heeft willen afvoeren op een manier die onafhankelijk stond van de 

waterweg die voor de scheepvaart naar Damme en Brugge werd gebruikt. 

Slechts op het einde van de l4e eeuw heeft men ingezien dat het overtollig 

water had moeten dienen om door uitspoeling de verzanding van het Zwin tegen te 

gaan {het Meulenwater en de Zeuge te DnlllllE - de Hoekevaart). Het Zwin was op 

een natuurlijke wijze ontstae~ door een overstroming en de weg waarlangs deze 

overstroming zich toegang verschafte zal eveneens een vroegere natuurlijke wa

terloop geweest zijn nl. de Budanflit(~Boudensvliet) langswnnrr het water uit 

het binnenland naar zee vloeide, 

De kunstmatige manier waarop door mensenhunden het Zwin alleen voor scheep 

vaart werd voorbehouden en ontheven werd van zijn natuurlijke bestemming om wa

ter af te voeren, had als onvermijdelijk gevolg: de verzanding. 
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