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Gespoeld, gespuid, 
gebaggerd
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'De Plate', Gerststraat 35A , B-8400 Oostende 
(Tel.: 0 5 9  5 0  71 45)

Zolang de mens zich niet o f w e in ig  bekommerde 
om veiligheid of economisch gew in had de natuur 
aan onze kusten de vrije  loop. Fenomenen ais 
vloed, eb, getijdengeulen, slikken, schorren, w ad
en veenvorming bepaalden er het landschap. 
Duingebieden werden weidegrond, er ontstonden 
bewoningskernen en de visserij begon een 
belangrijke rol te spelen. De natuur zelf had aan 
de Vlaamse kust niet voor de nodige bescherming 
gezorgd door baaien of een stabiele, rotsachtige 
bodem w aardoor de bewoner uiteindelijk zelf 
moest ingrijpen.

■  Aanleg van de haven en eerste 
Spuikom
Oostende, d ie  vooral van de visvangst leefde, 
verkreeg in 1267  stadsrechten. A llengs werd 
deze bedrijv igheid steeds maar be langrijker en al 
snel werd er o.a. uitgevoerd naar Kortrijk, 
Doornik, Bergen, D owaai, Valencijn, Rijsel en 
Kamerrijk. De scheepjes werden steeds op het 
strand gezet om met een volgende vloed terug 
zee te kiezen. U ite indelijk was het g raa f Philips 
de G oede die op  2 7  december 1445  een octrooi 
verleende om een haven aan te leggen.
De aanleg van de haven, die van west naar oost 
liep en de oude stad van de nieuwe scheidde, 
werd voltooid door het doorsteken van de zeedijk 
ten westen van de stad op 1 8 oktober 1446.
Het ging hier uiteraard om een getijdenhaven die 
enkel bij vloed te bereiken was. Geen eeuw later, 
in 1517 , moest in het oostelijk gedeelte van de 
haven reeds een spuisluis, met achteraan vol
doende w ateroppervlak, gebouwd worden om 
door schuring het dichtslibben tegen te gaan.
De afvloeiing van de binnenwateren via de 
Oostendse W atergang in de havengeul was van 
geen betekenis.

In 1580  koos de stad de z ijde  van de Staten van 
de nieuwe 'G eünieerde Nederlanden'.
Deze daad werd voor Oostende een omwenteling 
op alle gebied. In 1584 werd een strook duinen 
ten oosten van de stad geslecht om strategische 
reden w aardoor het w ater vrij spei kreeg tot diep 
in het hinterland. Door het herhaalde binnen
stromende water, de 'G roote V loe iing ' genoemd, 
ontstond er ten zuiden en zuidwesten een 
uitgestrekt krekengebied dat later zow el op m ili
ta ir gebied ais voor de haven van groot belang 
bleek te z ijn . De tijdens het Beleg van Oostende 
(1601-1604) volled ig verzande oude haven werd 
gedem pt en de nieuw ontstane 'G eule ' ten oosten 
van de stad werd verbeterd en ais nieuwe haven 
in gebruik genomen. O ok deze was echter een 
getijdenhaven met alle problemen van dien.

■  Het Spoelpoldersysteem  
De haven werd met elk getij geschuurd maar dat 
geluk duurde niet eeuw ig. De mens eiste 
opnieuw  zijn plaats op en het indijken van land
bouwgrond ving weer aan met de heraanleg van 
de westelijke Steense Dijk in 1608  en de aanleg 
van de G roene Dijk ten oosten (de huid ige grens 
Oostende-Bredene) in 1612 . In 1625 -1626  
w ierp  men een nieuwe d ijk  op, de Legaardsdijk, 
langs de rechterzijde van de Gouwelozekreek 
van de Steense d ijk  tot de Geule. Dit had ais 
resultaat da t de Catharinapolder, ten noorden 
van de Legaardsdijk, dichtslibde w aardoor de 
haven niet meer voldoende gespoeld werd.
In 1662 peilde men in de havengeul b ij laag 
w ater ca 1 meter, buiten de havenhoofden 3 m 
en in de geul aan de havenmond vormde zich 
telkens weer een bank die bij deze peiling 
slechts 5 0  à 6 0  cm onder het laagwaterpeil lag. 
In 1663 werd de Zandvoordedijk aangelegd om 
het dorp te beschermen en de po lder droog te 
leggen.

De Legaardsdijk werd in 1664  geopend w aar
door men de beschikking had over de 
Zwaenhoekschorre, de N ieuw e Zandvoorde- 
po lder en de Catharinapolder met een gezamen
lijke capacite it van ± 1500  hectaren water
oppervlak om de haven te schuren. In 1697  
ondersteunde het stadsbestuur de eis van de 
landeigenaren voor nieuwe indijkingen om dat de 
stroming in de havengeul zo groot en de 
uitschuring zo diep bleek te z ijn  geworden dat 
men vreesde voor de stad en de havenhoofden. 
D e l 2 ,8  m in de haven, 2 ,2  m in de westgeul 
vóór de haveningang en 1 4 ,3 -2 1 ,4  m buiten de 
haven tussen de banken bleken ruim voldoende 
om de N ieuw e Zandvoordepolder te sluiten.
In 1701 had de haven bij laag water over een 
gezam enlijke lengte van 1750  m, een diepte van 
5 ,3 -8 ,3  m zodat er gem akkelijk 5 0  oorlogsche
pen met 60  à 8 0  kanonnen konden aanliggen. 
Men kon het systeem van natuurlijke schuring 
du ide lijk  niet onder controle krijgen.

Het strand van De Panne 
vóór 1914
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In 1716  waren er opnieuw  klachten over 
verondieping en in 1720  werd de Camerlinck of 
Snaaskerkepolderdijk doorgestoken. In 1721 
peilde men in de haven een diepte van 9 meter 
maar de diepte in de geul buiten de haven bleef 
onveranderd en in 1726  peilde men reeds 6 0  cm 
minder. De Oost-lndiëvaarders konden enkel 
binnenvaren na eerst gedeelte lijk via 'bellanders' 
o f binnenschepen te z ijn  gelost. De zandbank 
vóór de haveningang belemmerde bij hoog water 
de schepen met een d iepgang van 3 ,3 -3 ,6  m.
De Catharinapolder werd in 1744  gesloten 
wegens een te hoge aanslibb ing. In 1778 sloot 
men de Zwaenhoekschorre (of Keignaertpolder) 
en het ¡aar 1 803 betekende met het sluiten van 
de Snaaskerkepolder het definitieve einde van het 
spoelpoldersysteem.

De haven van Oostende had voor de Franse 
bezetter (1794-1814) een zeer lage prioriteits- 
w aarde w aardoor men deze periode gerust ais 
nefast voor de haven mag beschouwen.
In 1810  peilde men 2 meter diepte in de haven 
en 15 cm in de buitengeul b ij laag water.
Dat liep echter zelfs voor de Fransen de 
spuigaten uit en...

M E R DU N o r d

Oostende anno 1753, met 
aanduid ing van de 
C atharinapolder (E), 
Snaaskerkepolder (O), 
Zwaenhoekschorre (G /H j, 
Oude Zandvoordepolder (K) 
en N ieuw e  
Zandvoordepolder (Ij 
(Uit: 'De havens aan de kust 
en het Z w in ' N r 31)
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■ De geschiedenis herhaalde zich 
In 1810  paste men het 1 óde eeuwse middel 
opnieuw  toe met het in werking stellen van een 
nieuwe spuisluis (Franse sluis) met achterliggende 
Spuikom van 2 5 ,5  ha, aangelegd in de monding 
van de Gouwelozekreek. Deze werd in 1811 
52  maal In werking gesteld.Toch kwam men niet 
verder dan waterdieptes van 1,2-2,5 m in de 
haven en 5 0  cm in de geul buiten de haven. 
Hoewel de toestand gele ide lijk  leek te verbeteren, 
besliste de regering van het Verenigd Koninkrijk 
in 1821 een nieuwe spuisluis ( 'M ilita ire  sluis') te 
bouwen, met een vermogen dubbel zo groot ais 
die van de Franse sluis. Het achterliggend 
havengedeelte d iende met een oppervlakte van 
12 ha ais tweede Spuikom (die e igenlijk  kan 
beschouwd worden ais de derde 'Spuikom ' in de 
Oostendse havengeschiedenis). O ordeelkundig 
gebruik van de beide systemen maakte het peil 
aannem elijk m aar de bank vóór de haveningang 
raakte men toch maar niet kwijt. De havengeul 
werd versmald door de bouw van een nieuw 
westerstaketsel en het verlengen van het ooster- 
staketsel maar deze maatregelen brachten geen 
soelaas. Een nieuwe spuiinrichting dichter bij de 
haveningang werd noodzakelijk. Deze werd aan
gelegd in het oostelijk deel van de haven.
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Oostende rond  / 8 4 0  met aanduid ing van de twee spuikommen. 
De Franse sluis is als 'Ecluse de Chasse' weergegeven

Oostende anno 1897. De Spuikom aan de Leopoldsluis en 
de nieuwe te construeren Spuikom z ijn  aangeduid.
O ok de m ilita ire sluis en de Franse sluis z ijn  nog vermeld
(Uit: M . Van Der Schueren, Nouvelles Installations Maritimes. 1897)
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De Spuikom achter de Leopoldsluis had een 
oppervlakte van 17,2 ha en het geheel werd in 
1 863 voor het eerst in werking gesteld.
De verzandingsproblem en hadden misschien 
kunnen opgelost worden maar hef program ma 
van de spuiingen kon niet gevolgd worden om 
allerhande reden (overvloedige wateraanvoer in 
de winter, aangemeerde schepen, onder
houdswerken, slecht w eer...).

■  De laatste fase: baggerw erken  en 
de huidige Spuikom  
In 1 87 5  werd de firma Decloedt opgericht, 
die voornam elijk onderhoudsbaggerwerken 
uitvoerde te Oostende. O p  30  juni 1 88 0  
verscheen de eerste stoom baggerboot in de 
haven voor proefbaggerwerken. In 1 8 9 4  werd 
een overeenkomst gesloten tussen de Belgische 
staat en het Oostendse stadsbestuur voor het 
herinrichten en uitbreiden van de haveninfra
structuur. Daarin was o.a. de aanleg van een 
nieuwe Spuikom (de vijfde in de geschiedenis) 
met een oppervlakte van 85 ha voorzien.
De Franse sluis en de M ilita ire  sluis waren 
gedoemd te verdw ijnen.
De werken startten in 1900  en eerst in 1912  kon 
men overgaan tot de eerste proefspuiingen.
Door een samenloop van omstandigheden 
(schade bij proefspuiingen, opkomst bagger
technieken versus verouderde systeem van 
spuikommen, hinder voor scheepvaart,...) begon 
men zich in 1 91 3 al vragen te stellen over de 
toekomst van deze Spuikom. Blankenberge had 
reeds z ijn  Spuikom sedert 1 893 maar ook daar 
bleek de werking onvoldoende resultaat te geven 
zoda t baggeren noodzake lijk  bleef.
De werken en de proefspuiingen te Oostende 
werden voortgezet maar de oorlog en de nieuwe 
opvattingen deden het nieuwe project in 1926 
defin itie f de das om. Alleen de baggerboot doet 
z ijn  werk uitstekend en zijn silhouet is sedert 
1 8 8 0  niet meer uit hef havenbeeld weg te 
denken.
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