
De fout w a s  even w el, dat voor de uitvoering van  deze w erken door het W ater
schap noch overleg werd gep leegd  met de Rijksdienst voor het N ationale Plan, 
op de lijst va n  w elke Dienst het Zwin a is te bescherm en natuurgebied voor
komt, noch met de Belgische autoriteiten. Op deze wijze kw am en de plannen tot 
afdam m ing pas ter ore van  de N ederlandse Natuurbeschermingsorganen, toen 
met de uitvoering der werkzaam heden werd begonnen."
Wij hopen ten zeerste, dat thans zow el door de N ederlandse a is de Belgische 
autoriteiten bij het beheer van  dit unieke natuurmonument regelm atig overleg  
zal worden gep leegd , zodat het de naam  van  een  Benelux-natuurmonument w aar
dig zal zijn."

door Dr. ANT. DE SMET,
Adjunct-Conservalor aan  de Koninklijke Bibliotheek van  België

Het Zwin w a s een  zeearm die in vroegere tijden tot aan  Brugge kw am  en nu bijna 
volled ig  verdw enen is.
Brugge's levensader van  w eleer dankt haar ontstaan aan  de grote overstroming 
van de zee  in de Belgische polderstreek, bekend a is de Duinkerkiaanse trans
gressie die zich voordeed omstreeks het begin  der 5e eeu w  n a  Christus.
Het heen  en  w eer gaan  van  het zeew ater bij vloed  en  ebbe gedurende enkele  
eeu w en  vormde getijdegeulen of kreken die zijn blijven voortbestaan na het 
opdrogen onzer kuststreek.
Het Zwin w a s  een  stelsel van  dergelijke getijdegeulen. In den beginne, omstreeks 
de 8e en 9e eeu w , w a s het een  indrukwekkende —  eerder ondiepe —  zeearm, 
een  inham van  de Noordzee die tot Brugge kw am  en  die bij hoog water bijna de 
geh ele  streek Brugge-Knokke-Kadzand-Sluis onderzette. Bij la a g  tij b leef het water 
vooral in de geulen  of u itgeslepen  delen terwijl het om liggende land droog kwam. 
Deze w aterw egen  konden voor de scheepvaart gebruikt worden.
Aldus konden de Noormannen, toen ze in de 9e eeu w  onze gew esten  onveilig  
m aakten, de brede Zwininham binnenvaren tot aan  de kleine agglom eratie die 
zich gevorm d had daar w aar de zeeboezem  in het binnenland eindigde. Ze gaven  
aan het plaatsje de gepaste naam  : Bryggja, oud-Noors woord dat betekent 
aan legp laats en dat vervormd werd in Bruccia, Bruggas, w aar Brugge, Bruges 
van afstamt.
Dank zij het Zwin w a s Brugge dus een  goede zeehaven .
Deze voor de scheepvaart zo gunstige toestand kon echter w eg en s de aanslib
bingen in de bevaarbare geulen niet lang blijven duren.
Tegen de IO6 eeu w  had zich in de oorspronkelijke wateroppervlakte een groot 
langw erpig eiland gevormd, gaande van  Koolkerkë over Oostkerke tot Sint Anna  
ter Muiden (vroeger Mude geheten). Dit grote eiland dat uit verscheidene schorren 
bestond, heeft het Zwin in de lengterichting in tw eeën  verdeeld. In de 12e eeuw  
b leven  er v a n  de oorspronkelijke Zwininham tw ee geu len , of beter nog, tw ee  
stelsels van  geu len  over, gescheiden door dit langw erpig eiland.
Het W estelijk stelsel van  geulen of het O u d e  Z w i n  begon te Brugge w aar  
het in verbinding stond met de binnenstad door een  oude vertakking van de 
Reie, Oude Reie genaam d. Het stroomde langs Koolkerke, Peereboom  en Eienbroek
(gehuchten van  Oostkerke), ten Oosten van  de kerk van  W estkapelle om zich wat
verder, op een  plaats Reigersvliet geheten, in de brede monding van  het eigen
lijke Zwin te werpen.
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Het Oostelijk stelsel van  geulen bestaande uit de R e i e  v a n  B r u g g e  n a a r  
D a m m e ,  voortgezet van  Damme tot aan  de zee door het e i g e n l i j k e  Z w i n  
dat in de 12e eeu w  nog een  belangrijke zeearm w a s  en eerst in Noordoostelijke 
richting liep. V ervolgens m aakte het een  sterke bocht in Noordelijke richting 
tussen Sint A nna ter Muiden en Sluis en bereikte de zee met een  zeer brede 
monding tussen Knokke en  Kadzand.
Tussen deze stelsels van  geulen  vloeiden  nog tw ee L e u g e n  (schuine) Z w  i n s 
(een te Koolkerke en  een  ander tussen Peereboom  en  Monnikerede), alsook een  
N i e u w  Z w i n  (heden de Hoeke Vaart).
Het woord « zwin » is dus w el een  gem ene naam , m et de a lgem ene betekenis van  
waterloop, maar oorspronkelijk speciaal een natuurlijke geul of kreek in  buiten
dijkse gronden.
V olled igheidshalve verm elden wij nog andere vertakkingen van  het Zwin, zoals  
het Lapscheure Gat ten Z. van  Sluis, de tw eede m onding van  het Zwin die om het 
voorm alig eiland Kadzand liep  en naderhand het Zwarte Gat w erd geheten . Ook 
bestond een  verbinding tussen het Zwin en Aardenburg en een  andere met de 
W esterschelde lan gs de Elmara (zie kaart).
Zoals een  groot d eel van  de V laam se Poldervlakte moet de streek v a n  het Zwin 
omstreeks 1100 in een  zekere mate het uitzicht geh ad  hebben van  w at thans nog  
overblijft van  het Zwin tussen Knokke en Kadzand.
V anaf de 12e eeu w  is het de zeearm van Damme naar de Noordzee die het 
vaak st wordt aangeduid  a is « Zincval », haven  van  het Zwin of h aven  van  Brugge, 
omdat het Zwin vooral een  getijhaven w a s w aar kleine schepen van  de tijd op  
het droge konden getrokken worden langs de oevers van  de kreek.
Vóór de 12° eeu w  gesch iedde de zeevaart rechtstreeks tussen Brugge en  de zee  
lan g s de W estelijke geulen, later het Oude Zwin genaam d. Maar ook lan gs het 
Oostelijk stelsel van  geulen  (Reien en eigenlijk Zwin) g ing het van  langsom  m oei
lijken De Reie had bij het begin  der 12e eeuw  nog slechts de afm etingen van  een  
klein kanaal, dat goed  bedijkt w a s  gew orden w at de verzanding nog in de hand  
werkte.
Aldus w a s  Brugge genoodzaakt werken uit te voeren  om het peil van  de Reie te 
kunnen regelen . Op de p laats w aar de Reie met het eigenlijke Zwin sam enliep, 
w erd door Brugge een  sterke dam of dijk gebouw d en  een  zeeslu is —  met sa s  
tussen tw ee naar om hoog te w inden sluisdeuren —  die toeliet de d iepgang  van  
de Reie te regelen  naar g elan g  de behoeften van  de Brugse scheepvaart. Hier ver
rees in 1180 de vrije stad D a m m e ,  eerste en  belangrijkste voorhaven van  
Brugge op het Zwin door de Bruggelingen gesticht. Ze ontleende haar naam  aan  
de dijk of dam  die Brugge hier had ontworpen.
Te Damme m oesten de zeeschepen  aan leggen  en ofw el hun koopw aren onder
brengen in de w arenhuizen dezer haven  ofwel ze overladen op kleinere boten 
om ze door de zeeslu is van  Damme heen langs de Reie naar Brugge te kunnen 
overbrengen.
Zo belangrijk w a s de w ereldhaven  Damme dat de stad Gent in de tw eede helft 
der 13® eeu w  een  kanaal, de Lieve geheten, liet graven  dat deze stad rechtstreeks 
te w ater met Damme en  het Zwin verbond.
Omstreeks 1200 ontstond een  tw eede voorhaven van  Brugge op de linker oever 
va n  het Zwin : M u d e ,  thans Sint Anna ter Muiden. g e legen  in Nederland, en  
heden  ten d age nog slechts een  dorp van  Sluis. Het la g  aan  de monding va n  het 
Zwin, van  daar de naam  Mude die beteekent monding. In Maart 1242 w erd het 
een  vrije stad met eigen  stadsrecht.
Kort n a  Mude en  vóór 1226 vormde zich even een s op de linker oever v a n  het 
Zwin, ten Oosten van  Oostkerke, bij de sam enloop van  het tw eede Leugenzwin  
met het eigenlijke Zwin, de derde voorhaven van  Brugge : M o n n i k e r e d e .
Ontstaan uit het grondgebied van  Oostkerke, is  het stadje thans volled ig  verdw e
nen. Monnikerede, d.w.z. ede of waterloop der monniken herinnert aan  de Franse
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abdii van  Saint Quentin en l'lsle (Sint Quintens-ten-Eilande), gelegen  te Saint Q uen
tin (Aisne), die in de streek van  het Zwin talrijke bezittingen had.

H o e k e w a s de vierde Brugse voorhaven op het Zwin. Duitsers, leden van  de 
Duitse Hanze, uit Lübeck, Bremen en  Hamburg kw am en zich in een  hoek of gehucht 
van Oostkerke vestigen , even een s op de linker oever van  het Zwin en  stichtten 
er de stad omstreeks 1250.
De vijfde en laatste voorhaven op het Zwin w a s S l u i s .  Het ontstond in  de 
tw eede helft der 13de eeu w  en  w a s op de rechter oever gelegen . De verzanding  
van het Zwin te Damme n a  1250 en vooral omstreeks 1280 gaf aanleiding tot de 
stichting van  deze stede die D am m es plaats innam  in het begin  der 14de eeuw . 
G elegen  aan de uitmonding van  de v liet van Lammin in het Zwin, w a s de oudste 
naam  Lamminsvliet. In de 14de eeu w  werd het Sluis. Zo vlug ontwikkelde zich 
Sluis dat G wijde van  Dampierre het omstreeks 1290 tot vrije stad verhief met 
e igen  schepenbank en keure en  dat de stad in enkele jaren Damme's p laats innam
ais aan legp laats voor de zeesch ep en  die koopw aren aanvoerden voor Brugge.
Zoals het Oude Zwin in de 12de eeu w , verzandde ook het eigenlijke Zwin, en  
tussen Damme en  Sluis bood het vanaf het einde der 13de eeu w  geen  voldoende 
diepgang meer voor de zeeschepen . Toch trachtte de V laam se wereldmarkt Brugge 
een  verbinding te water te behouden met Sluis om op kleine boten de koopwaren  
binnen haar muren te laten voeren .

In de eerste helft der 14de eeu w  ondervonden zelfs de kleine binnenscheepjes 
moeilijkheden om langs Zwin en  Reie Brugge te bereiken. Tussen 1350 en  1360 liet 
de Vlaam se metropool een  rechthoekig kanaal graven  rond het m oeras de "Zeuge" 
(ten W esten van  Damme) dat uitmondde voorbij de D am se agglom eratie. Het diende 
voor de binnenscheepvaart en  liet toe de Reie te Damme af te dammen, ze te 
hergraven en  de oude sluis van  Damme te vervan gen  door een  n ieuw e (einde 
14de eeuw).
Brugge trachtte verder door a llerlei middelen de verzanding van  het Zwin te 
verhelpen. V eel erger werd het toen omstreeks 1450 de zeeschepen  moeilijkheden  
ondervonden om de haven  van  Sluis binnen te lopen.
Toen werd het een  strijd van  anderhalve eeu w  om de bevaarbaarheid van  de
monding va n  het Zwin te verbeteren door grote w erken uit te voeren.
Omstreeks 1470 w erd de tw eede monding van het Zwin, d ie afgesloten w a s door 
de polder va n  het Zwarte Gat, opnieuw  geopend in de hoop door een  groter volume 
w ater in het Zwin te Sluis te brengen, het zand en de aanslibbingen er uit te 
schuren. Maar het gew en ste resultaat w erd niet bereikt.

Toen werd bij het begin der 16de eeu w  het "Kanaal van  Oostburg" gegraven  dat 
een  verbinding tot stand bracht tussen het Zwin te Sluis en  de W esterschelde nabij 
Biervliet. Dit aanzienlijk werk vergde ontzaglijke inspanningen en geldelijke offers 
en gaf aan  het Zwin noch de d iep gan g terug, noch de veiligheid  nodig voor de 
scheepvaart.
Toen werd een  derde en  laatste groot werk ondernomen : een  nieuw  zeekanaal van  
Brugge naar Sluis, dat van  Brugge tot Peereboom de bedding van  het Oude Zwin 
volgde, vandaar tot Monnikerede deze van  het tw eede Leugenzwin en  vervolgens 
een  deel van  de bedding van  het eigenlijke Zwin tot Sluis. Dit kanaal dat n a  vier 
eeu w en  opnieuw  Brugge rechtstreeks toegankelijk m aakte voor de zeeschepen  werd  
in 1565 voltooid. Zoals de vorige grote werken beantw oordde het even een s niet 
aan  de verw achtingen.
Toen op het einde der 16de eeu w  de oorlog tussen Spanje en  de Verenigde Provin
ciën Sluis en  de monding van  het Zwin afscheidde va n  Brugge, w a s de econo
m ische rol v a n  het Zwin voor goed  gedaan. Brabant en  Antwerpen w aren de 
politieke en  econom ische centra van  de Nederlanden gew orden en hadden de 
plaats van  V laanderen en  Brugge ingenomen. En dit w a s  nog vee l erger voor 
Brugge dan de verzanding van  het Zwin.
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De overstromingen in de tw éede helft der 16de ee u w  enerzijds, het doorsteken van  
de dijken in Zeeuws V laanderen anderzijds hadden  bijgedragen tot het verbeteren  
van  de Zwinmonding tussen Sluis en de zee. A ldus is de zeearm  aldaar nog drie 
eeu w en  blijven voortbestaan.
De verzanding begon  opnieuw  toen n a  het einde van  de Tachtigjarige Oorlog 
(1648) n ieuw e bedijkingen op haar beurt de w erking der getijden verijdelden. 
Intussen w aren op de beide oevers van  het Zwin tw ee m achtige verdedigingsliniën  
gebouw d. A an de Spaanse kant en  voornamelijk op de linker oever van  het Zwin 
kw am  de "Linie van  Cantelmo" tot stand met a is voornaam ste versterkingen de 
forten Sint Paulus (te Knokke), Isabella  en St D onaas.
A an  de kant van Holland op de rechter oever verrezen de forten Oranje en N assau  
met tussen beide Retranchement, de P assen  tegenover Sluis op de linker oever, de 
versterkingen van Sluis en verder een  reeks versterkingen "De Linie" genaam d in 
de streek v a n  het kanaal van  Oostburg.
De andere w aterlopen van  het Zwin b leven  a is kleine afw ateringskanalen voort
bestaan  en  dienden ook voor het p laatselijk  vervoer.
V anaf de 14de eeu w  vormde zich in de brede Zwinmonding buiten de Graaf 
Jansdijk de huidige badstad Knokke. Vooral de indijking in 1784 door toedoen van  
Philippe François Lippens, dijkgraaf te M oerbeke-W aas, van  de schorren die de 
Polders van  het N ieuw e H azegras vorm den, w a s  een  belangrijke gebeurtenis voor 
onze mooie badstad. De Zoute Polder w erd in 1787 gew onnen en gaf zijn naam  aan  
de fraaie m ondaine plaats Het Zoute te Knokke.
Talrijke andere polders werder verder n og  gew onnen  in de 18de en 19de eeu w  
op de monding van  het Zwin zow el op N ederlands a is op Belgisch gebied. In 1864 
verdw een  voor altijd de Sluise h aven  op het Zwin door de bedijking van  de 
Zwinpolder. De Internationale Dijk, die in 1872 in gevolge  een  Belgisch-Nederlandse  
overeenkom st werd gebouw d en  de Willem-Leopold-Polder afsloot, b ezegeld e de 
verdw ijning van het Zwin.

H eden ten dage is er nog een  overblijfsel van  het Zwin : een  kleine plek schorren 
buiten de Internationale Dijk. Het is nu nog een  kleine inham die een  goede kilo
meter diep in  het land binnendringt achter de buitenste duinenreeks en  die gelegen  
is op  de grensgebieden van  de Belgische gem eenten Knokke enerzijds en  de 
N ederlandse gem eenten Kadzand en  Retranchement anderzijds. Op Belgisch gebied  
is  d e  inham  aan de zeekant reeds gedeeltelijk  door een  duinengordel ingesloten  
gevorm d door de dominerende W estenw ind. Bij ebbe en  bij normale vloed  is er 
nog een  kleine waterloop van  ongeveer een  kilometer lang en enkele tientallen  
meters breed, die in verbinding staat met de zee. Hij is gemakkelijk doorw aadbaar  
en  bijna volledig op Nederlands gebied  ge leg en . Bij zeer h ev ig  springtij, vooral bij 
voor- of najaarsstormen, loopt de gan se  plek schorren, op Belgisch zow el a is op 
N ederlands gebied, onder en  men heeft een  id ee van  w at vroeger de reusachtige  
Zwininham w as. Dit laatste overblijfsel van  het Zwin is een  ideale  w andeling voor 
de toeristen te Knokke. V elen gaan  er in de m aanden luii en Augustus de typische  
paarse Zwinbloempjes (limoenkruid of lamsoor) plukken.
Een Vereniging zonder W instoogmerken "Het Zwin" genaam d werd in 1938 opge
richt om te waken voor het behoud van  dit kust-natuurmonument.
De p ogin gen  van de Nederlanders om in 1950 een  dijk aan  te leggen  vóór de 
kleine Zwininham heeft, vooral in B elgië, het Zwin opnieuw  in het middelpunt van  
de belangstelling gebracht.

NOTA VAN DE RED AKTIE.

W ie m eer wil w eten over de geschiedenis van  het Zwin, verwijzen wij n aa r de 
uitgebreide studie van  Dr. Ant. De Smet "De Geschiedenis van  het Zwin", voor
zien van talrijke geschiedkundige kaarten . Drukkerij Van Uffelen & Delagarde, 
Brederodestr., 191, Antwerpen.
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