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Kaartenmap met tekst. Jacky Claeys.

Door de Jonge Ekonomische Kamer Knokke-Heist wordt eerst
daags een kaartenmap te koop aangeboden over de "Ontstaans
geschiedenis van de Zwinstreek".

Meerdere publikaties, meestel over deelaspekten, werden 
reeds vroeger hieromtrent uitgegeven.

De bedoeling van de huidige uitgave is om, gebaseerd op 
strikt wetenschappelijke gegevens, een publikatie op de markt 
te brengen die geschikt en verstaanbaar is voor het grote pu
bliek: zowel schoolgaande jeugd, bewoners, toeristen ais ge
ïnteresseerden in deze streek.

De uitgave zal op een nauwkeurige en overzichtelijke wijze 
de belangrijkste aspekten en details van de ontstaansgeschie
denis van dit gebied reveleren.
INHOUD: een studie handelend over heden en vooral verleden met 
aandacht voor:

- evolutie von de landwinning en inpoldering;
- geleidelijke verzanding van de voormalige vaargeul noar 

Brugge: het Zwin;
- meest markante historische en ekonomische gegevens,evenais 

informatie over bewening en bebouwing.
BESTUDEERD GEBIED: Knokke-Heist, deel van Kadzand, Sluis en 

Lapscheure.
METODEide vijf belangrijkste periodes uit het evolutieproces van 

1050 tot heden, worden elk op een doorzichtige driekleu- 
renkaart gebracht, nl. 1050,1170,1425,1660,1000.
Tevens is een niet doorzichtige kaart in de mop voorzien 
met de situatie anno 1980 van het bestudeerd gebied(ko- 
pij np ware grootte van de stafkaart 1/25.000).
Door één of meerdere doorzichtige kaarten op elkaar te 
leggen, ofwel op de situatiekaart 1980, kan men de evolu
tie van alle aspekten (Zwingeul,inpolderingen, dijken, 
waterlopen,sluizen,wegen,forten,dorpen,molens.••)onmiddel
lijk vaststellen.

21



TEKSTEN: alle vijf kaarten zijn voorzien van kommentaar die zo
wel per periode de algemene historische, ekonomische 
en militaire achtergronden weergeeft, ais de beschrij
ving van de voornaamste gebeurtenissen, op 't gebied 
van inpolderingen, afwatering, bewoning en wat daarvan 
nu nog te zien is.

PERIODES:
Vfiâr 1 0 5 0 :

Meerdere gedeelten van dit gebied worden (bijna dage
lijks) overstroomd door zeewater. Nog geen bewoning 
in dit gebied (enkel terpen). Zwingeul ais vaerweg 
naar Brugge.

1050-1170:
Aanleg van een eerste grote dijk die een groot deel 
van dit gebied afschermt tegen de zee.
Eerste grote boerderijen en nederzettingen.

1170-1425:
Periode van grote inpoldering.
Vaargeul noar Brugge wordt moeilijk toegankelijk.
Sluis wordt belangrijke handelsstad.

1425-1660:
Periode van oorlog (o.a. 80-jarige oorlog). Bouw 
van forten en versterkingen. Verdere landaanwinst. 

1660-1800:
Inpolderingen, o.a. Nieuwe Hazegraspolder en het ont
staan van het "Zoute" door de aanleg van de Zoutedijk. 
Verdere verzanding van het Zwin. Groei van dorpen. 

1800-heden:
Definitieve afdamming van het Zwin door de aanleg 
van de Internationale Dijk. Ontstaan van de badplaat
sen.

AANDACHT VOOR HET HEDEN:
Daarbij is in de map nog een zesde doorzichtige kaart 
opgenomen die weergeeft wat van die vijf doorzichtige 
kaarten nog overblijft en nu nog ter plaatse kan be-
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zocht worden: o.a. dij k e n ,w e g e n ,mol e n s ,kerkenfhoeven, 
fürten,kreken,dij kbreuken,sluizen,waterlopen,terpen.

Namens de Kommissie 
Projektvoorzitter 
Jacky Claeys

ï5 VERSCHIJNINGSDATUM : 13 mei 1901.
5 FORMAAT MAR : 32 cm op 45 cm.
5 KOSTPRIJS : 250 fr.
#
J Mits inschrijving via het sekretariaat: specia-
5 le promotieprijs van 160 fr.
ï BESTELADRES VOOR DE LEDEN VAN "CNGC IS 1ER":
*
J de h. A. SANDELE,Dumortierlaan,125 
J 0300-Knnkke-Heist - tel. Ü5Q/6Û1643.I #
*

leden van "Cnoc is ier" worden
* vriendelijk verzocht,zoveel moge- 

lijk hun lidmaatschapsgeld op één 
van onze rekeningen te willen o- 

4t********************verschri j ven ( zie pagina 14). Dit 
vergemakkelijkt de boekhouding en 
bespoedigt de bestelling der tijd
schriften. Hartelijke dank.

Het Bestuur.

*
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