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De historisch geograaf schetst aan de hand van historisch onderzoek de evolutie van de kustlÿn. Dit 
is geen eenvoudige oefening, in het bÿzonder voor de oudere periode waar geen o f weinig accuraat 
kaartmateriaal beschikbaar is. De historische studie van kaartmateriaal is dus een 
wetenschappelijke discipline met beperkingen, maar elke kaart verte lt een verhaal en d it verhaal 
gaan we trachten te  achterhalen.

Inzake de (pre-)Romeinse periode w ordt door h istorici het beeld geschetst van een slikken en 
schorrengebied, gesitueerd achter een doorlopende brede duingordel. Deze duinengordel w ordt 
lokaal onderbroken door zeegaten waardoor het hinterland ten prooi valt aan erosie en 
sedimentatie. Het belang van deze duinengordel mag dus niet onderschat worden. De kustlÿn loopt 
wellicht vanaf N ieuwpoort rechtdoor to t aan de Hoek van Walcheren.

Dat de Romeinen ingrepen in d it landschap w ordt algemeen erkend. Het is een weinig gekende 
episode om dat het Romeinse landschap grotendeels afgedekt is door kle iafzetting van de 5e en 7e 
eeuw (wat klassieke veldprospectie hier onm ogelÿk maakt). Ingrepen van de Romeinen betreffen 
ook de aanleg van dÿken alsook de explo ita tie  i.f.v. veen- en zoutw inning. Deze ingrepen hebben 
een belangrÿke impact. Door de aanleg van sloten ontwatert het gebied versneld waardoor klei en 
veenpakketten verdrogen en aldus inklinken. Het resultaat van d it irreversibel proces is dat het 
landschap z inkt. Doordat in het geulpatroon zand afgezet w ordt (dat niet ink linkt) treedt zodoende 
een inversie van het landschap op.

Ais de Romeinen onze gebieden verlaten, krÿgen natuurlÿke processen terug meer vat op het 
landschap. De vroeg middeleeuwse bewoners zullen daarom de duinengordel ais springplank 
gebruiken voor de ingebruiknam e van het achterliggende schorrengebied. De vroegste bewoning in 
de middeleeuwen situeert zich, zoals ook in Noord-Frankrÿk, achter deze duingordels. Pas veel later 
worden 'inbraakgebieden' zoals nabÿ de IJzer geoccupeerd.

Op basis van de eerste kaarten (in bÿzonder kopÿen van de Dampierrekaart) kunnen we een 
projectie van de kustlÿn aan de Oostkust maken. Opvallend is een eilandengroep ten Westen van 
Walcheren (Coezand, Schoonevelde, Wulpen). Ook hier speelt de zeewaartse duinengordel een 
belangrÿke rol ais bescherming van de dorpen aan de Zuidflank. Dat het een dynamisch systeem is, 
bewÿst het Oude Zwin dat afgesloten w ordt, waardoor de haven van Brugge ontoegankelÿk(er) 
w ordt. Het dynamisch gegeven w ordt ook bevestigd door het (uiteindelÿke) verdwÿnen van de 
eilandengroep, ¡.e. het terugschrÿdend effect van de kustlÿn. Dit erosief proces w ordt ingezet vanaf 
de 14de eeuw. De eerste stormvloeden ruimen stelselmatig de duinengordel op. Naast erosie speelt 
het (sterker wordend) uitschurend effect van de m onding van de Honte (toekomstige Oosterschelde) 
ook een belangrÿkere rol. Het wisselspel van de (west-oost) strom ingen voor de kust en de getÿden 
leidt, ondanks pogingen van de mens om het proces een halt toe te roepen, to t een gestage 
a fp la tting  van het eiland. Het eiland verdwÿnt dan ook van de landkaart in de loop van de 17de 
eeuw.

Het verhaal van de verdwenen eilanden is illus tra tie f voor de terugschrÿdende kustlÿn in de 15de -  
17de eeuw. De volledige kustlÿn verschuift een paar kilom eter. Getuigen zÿn o .m. de spectaculaire 
vondsen bÿ Walraversÿde waar in 1930 middeleeuwse huizen dagzomen aan het strand. Historisch 
onderzoek wÿst u it dat deze inderhaast verlaten zÿn bÿ stormvloeden. Ook Oostende valt ten prooi 
aan het fenomeen, getuige de Deventerkaart (1550) waar een restant van de Oude Stad nog 
wanhopig, met strandhoofden i.p.v. de stevige duingordel, weerstand trach t te houden. Een laatste 
voorbeeld van de achteruitschrÿdende kustlÿn zÿn de dÿken ten oosten van Uitkerke. De ta lrÿke 
wielen wÿzen op doorbraken in de (geïmproviseerde) dÿken. Er is evenwel licht aan het einde van de 
tunnel. Het landschap begint te  stabiliseren. De overvloed aan zand zorg t voor duinenvorm ing, een 
nieuwe duinenrÿ w ordt geconsolideerd. De kustlÿn die we vandaag kennen tekent zich af.
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De vraag dient gesteld te worden 'aan wat is deze regressie te w jjten'? Natuurijjke factoren (zoals de 
ligg ing bij een zeegat en de hierbjj horende vloedstromen) kunnen d it slechts ten dele verklaren. 
Immers een landverlies van ca. 125 km 2 is snel, te snel. Er d ient ook met antropogene factoren 
(zoals ink link ing  na inpoldering, slecht beheer van de duinen, ontg inn ingen van veen en klein, 
slecht onderhoud zeedjjk) mee in rekening gebracht te worden. Welke deze factoren zjjn  en welke 
de w isselwerking tussen de factoren er was, kan to t op heden niet beantwoord worden. Nader 
onderzoek is noodzakeljjk.

Samenvattend kaa rtje  m et du id ing terugschrijdende kus tlijn
(rood), en de in itië le  du inengordel (geei).

Ter a fs lu iting  w ordt een zjjsprong gemaakt 
naar de vergelijk ing van het 
waterpeil beheer in de polders anno 19de 
eeuw met vandaag. Op basis van precieze 
peilniveaus blij kt dat het zomer- en 
w interpeil werd omgekeerd. Voorheen 
werd de natuurijjke  cyclus gevolgd, ¡.e. 
w interpeil hoger dan zomerpeil. Thans 
werd d it omgedraaid i.f.v. een intensifiëren 
van de landbouw. De gevolgen worden 
zichtbaar, getuige een hoogtemodel van de 
Ijzervallei -  de Westhoek. Gebieden met 
eenzelfde genese bljjken anno 2012 een 
verschillende hoogteligging te hebben. 
Waar de waterafvoer w ordt versneld (bvb. 
drainage) b ljjk t het proces van inklinking 
verder te gaan.

Dit in tegenstelling to t de gebieden waar een natuurlijke (gravitaire) afwatering werd behouden. Dit 
le idt to t een eigenaardige paradox, nam eljjk dat het gevaar ook van b innenuit komt. Mogeljjks 
verloopt de ink link ing  van de kustvlakte zelfs sneller dan de zeespiegelrijzing. Vanuit deze 
landschappeljjk-historische analyse roept de spreker daarom op om nader in terdiscip lina ir 
onderzoek te verrichten waarbjj vanuit de evolutie van het vroegere en huidige beheer van de 
polders aanbevelingen voor een b jjgestuurd beheer van de polders w ordt gepuurd.
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