
EEN KANAAL MET EEN IANGE GESCHIEDENIS

Waarom een kanaal naat Gent?

Het kanaal Gent-Brugge, zoals we het nu kennen is eigenlijk een verbinding van twee kleinere
stroompjes, waarvafl het ene de Brugse Leie of Zuidleie was en het andere de Durme of Hoge Kale.
De beide riviertjes behoorden evenwel tot twee verschillende stroomgebieden waardoor tussen
Beernem en Sint-Joris een hoogterug moest doorgegraven worden. Bij een wandeling langs de
oude kanaalarm "de Miseriebocht" is dit duidelijk te zien aan de hoge oevers die daar te vinden
zijn.
Het graven en afwerken van het kanaal heeft eeuwen aangesleept en er kwamen discussies, scher-
mutselingen, zelfs een kleine plaatselijke oodog aante pas, waardoor het afwerken van het kanaal
steeds opnieuw vettraagd werd.
Een minder goed functionerend bestuuq rivaliteit tussen Brugge en Gent en grafelijke bemoeiin-
gen binnen de stedelijke besturen waren nog een andere ootzaak.
Al voor l29O lrad de stad Brugge y/aterwerken uitgevoerd die de Zuidleie en de Durme moesten
verbinden. Dit om haar stroomgebied uit te breiden, maar ook om Gent langs een vaarweg te kun-
nen bereiken.l

Brugge had vele eeuv/en voordien al een verbinding met de zee viahet Zwin, dat omstreeks 300 ont-
stond en dat ook eeuwenlang door de scheepvaart werd gebruikt. Het Zwin begon echter toe te slib-
ben en vetzandde zodanig dat rechtstreekse scheepvaart vanuit zee niet meer mogelijk was. Daarom
werd al in de 1le eeuw een kanaal gegraven datvia een sluis toegang gaf tothetZwin bijDamme.

Brugge was dus allang bezig om de waterhuishouding een beetje naar haar hand te zetten. Er
moest voor de stad sTater worden aangevoerd om de bewoners van drinkwater te voorzien, om
de Reie bevaarbaar te houden in droge periodes en om het Zwin te schuren in de winter.2

De Gentenaren hadden intussen ook niet stilgezeten en beschikten al kort na 1250 over de Lieve
die vanuit Gent over'§flondelgem, Vinderhoute, Zomergem, Oostv'inkel, Adegem en Maldegem,
Damme bereikte. Yan daar kon het Zwinvia een sas worden opgevaren.

Brugge had in l29l al eigendomsrechten op de oevers van het kanaal tot in Hansbeke, dat al diep
binnen het Gentse Oudburg gelegen was. Regelmatig werden inspectietochten gemaakt of wer-
den gronden verhuurd voot begtazing en als hooiland. Ook het v/ater werd verhuurd voor bevis-
sing van het kanaal.3

Begin 14' eeuw werd de Brugse Leie (Zuidleie) uitgediept en rond 1330 verwierf het Brugse stads-
bestuur gronden voor het verbreden van de Zuidleie tot ongeveer 50 meter breed, waarvan het
wateroppervlak ongeveet 23 metet breed en de twee oevers elk 13,50 meter breed moesten'q/or-
den. "dartiene roeden breed bliuende ter stede utnerd, dats te Luetene, tu,ater zes roeden breed,
ende den dltc an elke zide uanden uatre d.rie roeden ende een balue roecle breed".a

Maar intussen had Brugge een octrooi in handen dat ze van graaf Lodewijk van Male hadden afge-
dwongen en dat hen toestond om een kanaal te graven van Brugge naar Deinze. Volgens P Rogghé
zou dit door de Bruggelingen zijn afgedwongen tiidens een24 weken durende gevangenschap van
graaf Lodewijk van Nevers.5 Nochtans verklaart de graaÍ vijf jaar later dat de nieuwe Leie (Zuidleie)

1 M. Coornaert: "De geschiedenis van de Brugse Leie" in Kultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen, bijdragen nieuwe reeks
- nr. 10 - jaar 1979 -pag.38-39 en A. Verhoustraete: "Bijdrage tot de historische geografie van de streek rondom Brugge"
in Appeltjes van het Meetjesland, nr. 19 - jaar 1968 - pag. 357-359
2 M. Coornaen: o.c. pag.37
3 M. Coomaert: o.c. pag.39
4 M. coornaert: o.c. pag. 4o
5 P. Rogghé: "De politiek van Graaf Lodewijk van Male. Het Gentse verzet en de Brugse Leie" in Appeltjes van het
Meetjesland - nr. 15 - jaar 1964 - pag.388-441



voor het héle graafschap nuttig zal zijn, dat de werken voortgezet zullen worden én dat alle hin-
derpalen uit de weg zullen worden geruimd. Het besluit van de graaf luidt verder als volS: "...Brugge
zal en moet de nieuwe Leie voltooien, als doorgangsweg voor geladen en ongeladen schepen...
Indien iemand daar staken of een andere hindernis plaatst, dan zal hij die voortaan moeten weg-
nemeÍl en nooit meef terugplaatsen..."6

Of het toen al in de bedoeling lag een kanaal te graven naar de Leie, dienstig voor de scheepvaart, is
te betwijfelen omdat de Bruggelingen aI een kanaal hadden gegraven tot Hansbeke en het volstond
de Durme nog over een achttal kilometer verder te kanaliseren om dan via de Lieve Gent te bereiken.T

De Witte Kaproenen en de slag van Beverhoutsveld

Brugge kon dus na 1330 verder onteigenen enzo zien we dat er zowel in Oostkamp, Beernem en
Sint-Joris gronden werden ingenomen voor de werken: "...tghedelf strecte duer diuerse leene beer-
scepien te uetene duer 'tleen ende beerscepie uan den beere uan Oorscamp duer 't leen ende
beerscepie uan den tffaelscben (heerlijkheid op Beernem)... 't leen ende beerscepie uan Zotsuere
Qreerlijkheid op Beernem)... 't leen ende beerscepie uan ZintJorys in den Distele duer de beer-
scepie uan der Woestine..."8

Volgens de bewaarde stadsrekeningen van Brugge werden er verder regelmatig verbredings- en
verdiepingswerken uitgevoerd om de Brugse Leie verder bevaatbaar te maken. Dit was het geval
in 1332, 1333 en L334. Dan moeten we wachten tot 1362-1363 voor er weer enige activiteit te
bespeuren valt. Er is dan sprake van graaÍwerken van 492 roeden of 1.890 meter tussen de Moerbrug
en tJ7'outer Teestaerts '§íal die ter hoogte van de Gevaertsbrug zou gelegen hebben.9 Er werden
ook graafwerken uitgevoerd tussen'§í'outer Teestaerts Wal en 'Zotscuere'lo lZotschore - ter hoog-
te van Miserie). Volgens Coornaert ontbreken stadsrekeningen van Brugge over de periode 1364-
1366 zodtt niet kan flagegaafi worden hoever de werken richting Beernem en Sint-Joris in deze
periode vorderden. 1 1 Er werd regelmatig met 90 tot 150 man verder gewerkt. A1leen in de winter
was dat soms beperkttot 12 man. Zo vorderden de werken traagmaaÍ gestalg.

In 1379 vreesden de Gentenaren dat hun handelsbelangen in het gedrang zouden komen en toen
ook de schippers en allen die hun brood verdienden met de scheepvaart op de Leie zich bedreigd
voelden door het graven van een kanaal tussen de Brugse Leie en de Leie te Deinze kwam het tot
een crisis.12
Toen de graaÍ-werken binnen de Gentse Oudburg
aanvingen, ruakten de gemoederen in Gent danig
verhit. De Gentenaren waren niet van plan dit
over zich heen te latengaan en vormden een miJi-
tie. Aan het hoofd van de militie plaatsten zij Jan
Yoens, oud-schepen van de keuren "et doyen des

francsbateliers, bomme de grande énergie et
d'une ambition plus grande encore" , die ervan
droomde een nieuwe Artevelde te worden enzijn
manschappen het bevel gaf een witte kap, een
witte kaproen te dragen. Deze bende 'Witte

Kaproenen rukte uit om de werken op een
gewelddadige manier stop te zetten. Alle gravers
werden veriaagd, een aantal zelfs gedood.

6 M. Coornaert: o.c. pag. 42
7 M. Coomaert: o.c. pag.40
8 P. Rogghé: o.c. pag. 39O-39L
9 M. Coornaert: o.c. pag.43
10 ibidem
11 ibidem
12 P. Rogghé: o.c. pag. 417-426

Aanual op de uaartd,eluers, scbilderij uit bet gemeente-
buis uan Beernem - @ Marinka Vandewalle.



Brugge schrok van de gewelddadigheid en besloot niet yerder te graven, maar besprekingen te
starten in de hoop op een diplomatieke oplossing. Het gerecht ging in opdracht van Lodewijk van
Male zijn eigen gang en de grafelijke gerechtsofficier Rogier van Outrive rrok naar Gent om de
rVitte Kaproenen te doen ontbinden en de schuldigen te arresteren. Deze arrestatie E/as een pro-
vocatie, want ze gebeurde zonder instemming en tegen de n-il in van de Gentse schepenen en
druiste zo regelrecht in tegen de stedelijke privilegiën. Hierop barstten rellen los en op 5 sep-
tember T379 werd Rogier van Outrive vermoord.

Het was het sein voor een vijf jaar durende bloedige opstand die zljn oorsprong vond in de poli-
tiek van graaf Lodewijk van Male om via centralisatie de stedelijke autonomie te beknotten. Bovendien
voerde de graaf een muntpolitiek van loon- en prijsreglementeringen die cle koopkracht van de
kleine loonarbeiders trof. Hoewel dit monetaire beleid de exportpositie r-an de traditionele laken-
industrie verbeterde, ging het gepaard met geleidelijke prijsstijgingen. die niet gevolgd werclen
door loonsverhogingen. Het luidde een voortschrijdende verarming in van de mensen actief in cle
lakennijverheid. In Gent betrof het ruim de helft van de stadsbevolking.

Daarbovenop voerde de graaf een politieke repressie die vooral ten koste ging van de textielam-
bachten, ten voordele van hun aloude vijanden: het patriciaat en de kleine neringen. In Brugge en
Ieper werden volders en wevers uit het bestuur geweerd. In Gent vedoren de volders hun poli-
tieke macht. Munitie genoeg dus om een bondgenootschap te smeden tegen de graaf. IJet graaf-
werk aan het kanaal was dan weer voor het machtige schippersambacht de spreekwoordelijke
druppel. Zij zagen vroeger al hun belangen geschaad toen de graaf het octrooi over het beheer van
de graanstapel toekende aan de stad Brugge. De graantransporten waren voor het schippersam-
bacht uiteraard een lucratieve zaak. Aan het hoofd ervan stond Jan Yoens. De striid met de graaf
zou vijf jaar aanslepen en naast de raid door de lvitte Kaproenen nog andere bloedige hoogte-
pllnten kennen, onder meer bij de slag van het Beverhoutsveld, 3 mei 138213.

\Waar precies de Witte Kaproenen hebben opgetreden is niet echt te achterhalen. Sommige schrij-
vers houden het bij Sint-Joris ten Distel, maar anderen houden het bij Knesselare of Aalter, dus bin-
nen de Kasselrij van de Oudburg. Dit zal waarschijnlijk de meest voor de hand liggende stelling
zijn gezien ook een brief van Lodewijk van Male aan de Gentenare n zegÍ dat: " ... rnen nenxmeer
int Gendtsclte deluen zal ende datter in gbedeluen macb zijn".1" Toch graven de Bruggelingen,
onder bescherming van de grafelijke baljuws en officieren nog verder. 15 Het is een verwarrende
toestand. Er wordt zelfs in de Chronike van Maenderen over meer dan één optreden van de §flitte
Kaproenen geschreven. 16

De verbredingswerken, onderhoudswerken en zelfs het bouwen van bruggen binnen het Brugse
Yrije gaan verder. Zo wordt: " ...eenre steninen brucgbe gbemaect int gbedelÍ uan der nieuue
Leye iegben sintJoris kerck, ende uan allen up gbeleueert bi rechter uorluorden...".7-
Zo was men ook tussen Gevaertsbrug en Sint-Joris op een ste enlaag gestoten en in 1380 werden
deze stenen naar Brugge gebracht om daar als kasseien te dienen. Ze werden toen "kelcbiedstee-
ne" genoemd. Verder werd er in 1382 nog delfwerk verricht " .. .ter brucgbe b-1, sinte Joris en ande
brucgbe te Zotscuere..." 18

Niettegenstaande er toen niet verder meer werd gegraven in het gebied van de Oudburg van Gent,
bleef het ongenoegen en de vrees bij de Gentenaren bestaan. Het was niet denkbeeldig dat het
Brugse kanaalproject hen tenslotte economisch zou schaden.
Vijfduizend Gentenaren grepen naar de wapens, trokken op I mei 1382 door Zomergem, Ursel en
Knesselare en kwamen te Oedelem. Daar gingen ze richting Brugge door het Beverhoutsveld, waar
ze zicla verschansten. Vanuit Brugge werden verkenners uitgestuurd en de graaf trok nog dezelf-

r1 Koen Van Huele : Het beleid van de grafelijke gerechtsdienaren tijdens de Gentse opstancl in Brugge en het Brugse
V rije (1379-1385), licentiaawerhandeling yUB. 1997 -1998
ra P. Rogghé: o.c. pag. 423
t5 P. Rogghé: o.c. pag. 424
16 P. Rogghé: o.c. pag. 423
17 M. Coornaert: o.c pag 45
r8 M. Coornaert: o.c. pag. 45-46



de dag richting Beverhoutsveld met zijninderhaastverzameld leger. Het was die dag, 3 mei, Heilig
Bloedprocessie geweest en stoutmoedig en dronken trokken ze ten strijde. Niettegenstaande hun
numerieke meerderheid moesten de Bruggelingen het onderspit delven. Bij de Neerhekkenbalie
werd het merendeel in de pan gehakt. De Gentenaren achtervolgden de verslagen Bruggelingen tot
binnen de stadsmuren v/aar ze flogverder huishielden. De graaf kon slechts op het nippertje en in
de duisternis ontkomen en vluchtte richting Rijsel. De graaf kreeg toen militaire steun van de Fransen
en de opstandige Gentenaars werden op 27 november 7382 nwestrozebeke verslagen. 19

Nieuwendam

Brugge ondernam geen pogingen meer om de Zuidleie met de Lieve te verbinden maar onderhield
wel het gegraven deel van hetkanaal en de bruggen die erover geworpen werden.
In l4O2 stelt men vast dat er niet genoeg water Bruggewaarts vloeide en men reed "...lanx der
Leye tote Beernem, uan danen uoordt tsintJoris in Distele, ende uan d,anen uoord tote Haeltre
lanx der Leye, omme die te doen repareren, o?n?ne hlater te bet te commenen ter stede ouaert..."
Het gevolg was dat meÍ\ aan't werk ging " ...tsint Joris in Distele tnet een gbed.eel deluers, ofi1me
aldaer te doen rutnene zekere tuateilope, commende in de Leye, midts dat 4) de Leye uedant
ltadd,en, daer z1t in uielen, onlme dit te doen rumene..."zo
De verzanding van de Zurdleie was echter te groot eÍl om te beletten dat het water verder Gentwaarts
zou stromen, besloot men een dwarsdam te bouwen. Zo bouwde men een damvan 15,4O metet
lang, die de beide oelrers verbond op de hoogte van de dijken aan weerszijden.

De onderhoudswerken werden nooit gestaakt. Men deed er alles aan om voldoende water aaflte
voefen om de verzanding van 't Zwin, door schuring, zo lang mogelijk tegen te gaan. §í'e probe-
ren hierna zoveel mogelijk de voor Beernem en Sint-Joris interessante passages over te nemen uit
het werk van M. Coornaert.

ln 141,3 stuurde men schepenen en werklieden vanuit Brugge eÍr ze "...olterzagben de gbeleg-
bentbede uan der Leye, streckende uan Brucghe tot bouen zintJoris in Distele..." Ook in 742O
kreeg een aannemer order om "...de Leye te uerdeluene end.e te uerdiepene, beghinnende omtrent
650 roed.en (2.5OO meter) aerre an gonzide d.er Moerbrucgbe, ende also upruaert streckende
tote bi Bloumegheems brucgbe (later Gevaertsbugge), claer de uoorseyd,e Leye te uele plaetsen
zeere ondiepe ende uerlandt Laas... ...in d.e Leye tusscben der Moerbrucgbe ende
Bloumegbeemsbrucgbe, ande uoorseyde Leie teeneghen plaetsen, alclaer te reytene ende scone
te makene uanden lissche end.e and.ere belem.ncertbede d.iere in gbegroyt tL'A5..."21

Volgens M. Coornaert verrichte Brugge in de volgende jaren weinig werken in de Zuidleie en het
is pas in 1148 dat we dan terug wat beweging zien. Dan gingen schepenen "..der stede (Brugge)
?neesters ende de praetere uctn der Leye lanxc der Leye tot ZintJooris in Distele, omme te oaer-
ziene de gbebreken die daer Lltaeren..." De gebreken zullen niet min geweest zijnwant we zien
later dat er verschillende werven zijn geweest tussen Brugge en Steenbrugge waar men geduren-
de 13 weken met veel volk aan de slag was. 'We vinden de overname van de cijfers uit het werk
van M. Coornaert niet overbodig om een idee te krijgen hoeveel mensen daar week na week bezig
waren: 33,211, 346, 278, 40,253, 752, 134, l2O, 52,21,21. Tezelfdertijd heeft men ook "...met
grooter menicbte uan tuerclieden gbedaen tuerken in de Leye, te taetene, begbinnende 100 ende
20 roeden bouen der langber uoetbruggbe uan ()rscamp uplaaert streckend,e uoor bjt Lamsin
Glseuaerts, dat utylent te Bloumegbeems hiet, end.e also uoort tote eene iegbenoode ghebeeten
Reyluoorde @eylvoorde bevond zich tussen Gevaertsbrug en Beernembrug) d.e mued.re ende alle
manieren uan begroyten ende belemmertbeden der tusscben ute ghedaen, ende gheruaect uítn
utydden ende uan diepten, zo zoe eerst uan oud.en tiden gberueist had.de." Hier werkte men van
23 mei tot eind oktober en hier waren volgende aantallen werklieden per week aan de slag: 22,

33, 145,233,285,355,359,28O,373,366, 164, 442, 45O,35O, 453,387,363,97, 52, L5, 12.

19 meer details over de slag in het artikel over het Beverhoutsveld
20 M. Coornaert: o.c. pag.46-47
21 M. coornaert: o.c. pag. 19



Ook een nieuwe brug werd gemaakt "...uan eenre nieutae houtene bruggbe die gbemaect es ouer
de Leye uoor Lamsin Gheuaert, dat taylen te Bloumegheems biet;'

Het bleek allema;al boter aan de galg. Brugge kreeg niet voldoende water. Men riep de hulp in van
Karel de Stoute om de plaatselijke bevolking te verplichten de waterlopen te reinigen. In juni 1171
werd dit gebod uitgevaardigd, maar bij controle in augustus stelde men vast dat er niets was gebeurd.
Andere diverse pogingen om meer water binnen Brugge te krijgen liepen op een sisser uit. Intussen
moesten de Bruggelingen zodanig veel geld bestedeÍt aafl het rrijhouden van het Zwin dat aan de
Brugse Leie geen aandacht meer geschonken werd.

In 1508 reisden Brugse afgevaardigden de streek af tot in Maldegem en Torhout om te vragen hun
watef naar Brugge te mogen afleiden.
In 1572 werd alweer beroep gedaan op de bevolking. In 1523 werd "...tscltoone houden uander
Leye, uander Moerbruggbe totter Waelbruggbe..." 22 uitbesteed voor 9 jaar. Omstreeks die zelfde
tijd besloot men het kanaal ook bevaarbaar te maken en daarvoor zou men twee sluisjes bouwen.
Materiaal daarvoor werd aangevoerd rnet "...19 uaerden zooden, by lcemlieden gbehaeldt up de
scorren tusscben Sluus en Damrne, ende by bemlied.en gbeuoert ter Moerbruggbe ende
Gbeuaertsbrugghe, omme tstellen uanden zeluen rabatten..." 23 Men ging verder met onder-
houdswerken. In 1540 schouwde men opnieuw de Leie van Brugge tot de Nieuwendam in Aalter
en al de daarover liggende bruggen: "...de Leye metter bruggben daerouer liggbende, beghin-
nende uan deser stede totten Nyeutuen Damrne by der Woestyne, binder procbie uan Aeltre..."
Er werden opnieuw werklieden gewaagd om te latefi: "...reyten de Zuudleye uanden glisse ende
riete daerinne gbegroeyt, uander Moerbruggbe tot byder W'aelbrugglte, end.e uan danen de zeíue
Lqte te doen deluene totten ouden canten enden ouden boome totter Lendebrugghe..." DatzelÍde
jaat nog reden Brugse magistraten: "ter Zuudleye olnme tordonneren de plaetse, d.aermen tny-
euue rabat stellen zoude, dat gbeordonneirt tuiert gbestelt te u.terdene byder W'aelbruggbe..."

Op 2 juli 1541 zond Brugge een bode naar Knesselare, Sint-Joris, Beernem en Oostkamp "...om
gbebooden te doene uan der bestedinghe uan tdeluen uan der Zuydtleye..." Het v/as een perio-
de van veel bedrijvigheid. In juni 1542 rced een tresorier "...langs de Zuudleye uan der stede uan
Brugbq naer Moerbruggbe, uan daer naer de Gbeuaertsbruggbe, uan daer naer de Waelbruggbe,
ende nocb uppeluaerts totten bende uanden nieutaen glcedelue..." ln 1545 werden weer werken
uitgevoerd omtrent de'Waelbrugge te Beernem "...om tuerdiepen uan zekere utaetedoop ontrent
de Walbrugghe..." In juli 1546 ging men terug op pad " ...up de Zuutleye tot Zotscboore omnle te
uisiterene zekere damrnen diemen aldaer in diuerscbe pla.etsen maecte jegbens de neiringbe
(nedering, laagte) omme gbeen uaetere uander zelue Leye te ueiliezene, nelnAer ter stede uaert
te zendene..." en men werkte in augustus "...o?nme tuercrygben uan ueerscb uaete?e inde Zuutleye,
ende bijzond.er ter plaetsen gbenaempt Zotscboore ende daerbouen, omrne metten zelue utae-
tere te uerueerscben de Reye deser stede..." Dit wijst er nog maar eens op dat Brugge echt in de
vedegenheid zat over de aanvoer van vers water.

In 1547 werden dan alweer graafuerken uitgevoerd rond Beernem en Sint-Joris "...ornme de naui-
gacie tbebbende ende beboudene, zondeflinghe in tsomersclte saysoen, tusscben Damme en Sluus,
end.e ooc deser stede als dan te stofferene uan ueersclten u)aetere, ende cueerene de zilte uande zee
metsgbaders tslyc ende uuillicbeden, d.ie de uloet uan dien telcken anbringbe, te lnoeten uerdel-
uene ende zuuerene de Zuudleye... bouen de Lendebruggbe totter plaetse gbenaempt Zotscboore
ofie daerbouen..." Men maakte intussen ook een nieuwe bmg ter hoogte van Zotschoore en daarvan
kennen we zelfs de maten: "...eene boulten Bruggbe, die gbestelt es upde uoornoemde Zuudleye,
ter plaetse wesende een passaige gbenaempt Zotscboore..J' De brug was 42 voet lang, t4voet breed
en 2O voet hoog van de onderkant van de brug tot bovenkant overmeten. Dat is in onze huidige
maten: 11,52 meterlang,3,84 meter breed en 5,49 meter hoog. Het moet dus een belangrijke brug
zijn geweest want veel bewoning was daar anders niet omtrent. Kwam daar ook bij "....tzuueren uan
een utaeterloop, uallende in de Zuutleye beneden Zotscboore, comende uan Hulsteflo, die by taJla-
ten aan zekere uiuers, ende tzuueren uander uoorseider Lqte uutgbeloopen uas ende ingbeseten..."

22 M. coornaert: o.c. pag,53
2l ibidem



In 1548 hebben delvers: "...scboone gbemact de Zuud.tleye...uan d.er Moerbruggbe tot bouen de
Lendebrugglte..J'. Brugge liet ook verschillende schuiten met schorrezoden en rijshout tot bij de
Walbrug brengen om daat het rabat of sluis te herstellefi "...tluelcke zeer beghonnen tuas mes-
caueren..." .In 1549 kocht Brugge 2t/z tnu grond nabij de '§T.atbrugghe te Beernem "...omme alda-
er een lsaert uan der zelue Zuudleye te makene en de uaert aan dien te urydene ende goedt te
makene..l'
Meeus van Houcke, "...speyboudere ter Gbeuaerts ende W'albrugghen..." werd voor het uitvoeren
van allerlei karweien zoals herstellen van de sluisjes, uitdiepen van de vaarÍ,veÍleggen van beken,
enz. 46 pond groten betaald.

In 1554 werden de oevers van de Zuidleie met palen versterkt die werden aangevoerd per schip
en de werken hadden plaats van Steenbrugge "... totten rabalte ofie speye ter Gbeuaertsbrugghe..!'.
Het is dan weer een poosje stil in de sector Brugge - Sint-Joris. Ve zien nog dat Frans Schepens
" ...speyl)oud.er ter Lende end.e Gbeuaertsbruggben..." was31

Yan 1563 af heeft men dan weer andere plannen. Men wil nu een kanaal graven van Brugge naar
Gent waar het in de Leie zou aansluiten. Het zou een kanaal zijn zondet sluizen of rabatten. Er
werd een gedetailleerde raming gemaakt voor het ganse traject. Het is hier niet de plaats om het
hele document weer te geven en daarom beperken we ons tot de uit te voeren werken en de aan-

bevelingen die werden gegeyen nopens belangrijkheid van bruggen op grondgebied Beernem en
Sint-Joris.

Er zou weer moeten gegraven en geruimd worden tussen Moerbrugge en Gevaertsbrug. Hier moest
opnieuw een stenen brug gebouwd worden. Van Gevaertsbrug tot Walbrug moesten de oevers
versterkt worden en moest er langs weerszijden van de vaart grond worden aangekocht.om het
kanaal te verbreden. Er zou een nieuwe stenen brug komen, maar in de marge van het document
stond geschreven "...nota d.ese brugglte zoude men muegben d.eruen..." Van de Waalbrug tot de
Lendebrug zou men dezelfde werken moeten uitvoeren als hiervoor, eveneens mits aankoop van
de nodige gronden. Een nieuwe stenen brug leek hier wel nodig. Tussen Lendebrug en Zotschoore
moest alweer grond worden aangekocht om de nodige werken te kunnen uitvoeren. Er werd hier
ook een stenen brug voorzien (we zagen hoger dat daat al een houten brug lag), maar die werd in
een randnota ook niet meer nodig geacht. Van Zotschoorebrug tot aafl de stenen brug tegenover
de kerk van Sint-Joris moesten onder dezelfde voorwaarden werken worden uitgevoerd. Hier stond
geen nieuw te bouwen stenen brug. Blijkbaar zol: de bestaande brug niet moeten worden ver-
vangen. Op het hele traject moest men "...d.eluen duer den ouden boodeme ruidts den baggaert
ende keygrondt..!'25. Brugge deed weer alle moeite om de Zuidleie te onderhouden.

In 1566 werd de Ztidleie tussen de Gevaerts en Moerbrugge "schoone gbemaect". Dan is er een
hele tijd geen activiteit te bespeuren en moeten we wachten tot 1579 voor er weer beweging in
de zaakkomt. Men stelt vast dat de Gevaertsbrugge in vervallen toestand verkeert en in 1581 stelt
men bij de Moerbrugge vast dat schippers putten in de dijken hebben gemaakt om zand en leem
qieg te halen.

Intussen rukten de troepen van Farnese op vanuit het Zuiden ter herovering van de Nededanden
en dat laad al direct zijnweerclag op de inkomsten van de stad Brugge die de weidegronden op de
kanaaldijken niet meer verpacht kreeg "...omde dangieren uan d.e plaetse..;'

In 1582 kwamen Gent en Brugge overeen gezamenlijk de werken te bekostigen en uit te voeren
"...co?n?nende uan Cale (of Durme) ende Bruggbedarvr. (of Nieuwendam) af tot Bruggbe..;' Er
werden bruggen afgebroken, ondermeer de Steenbfugge en de Moerbrugge. Er werd een corde-
gaerde opgericht aan de Larebrug of Vaalbrug bij de Eckebrugghe (?) en in Sint-Joris. Het metsel-
werk voor het tweede rabat op de Gevaerts werd'uitgevoerd.

24 M. Coornaert: o.c pag.55-68
25 M. Coornaert: o.c. pag.69



In het voorjaat 7584 dwong Farnese Brugge en Damme tot overgave. De Bruggelingen belcwamen
van de landvoogd de toelating de watertoevoer naar Brugge te verbeteren. Want Brugse schepe-
nen kwamen tot bij de Iarebrug om de bouw van een nieuw rubat aan te kondigen dat waarschijnlijk
het oude moest vervangen. We zien dat Farnese eind augustus 1584 Brugge de toelating gaf een
verbinding te maken tussen de Zuidleie en de Leie bijDernze.26 De toegang tot het Zwin was intus-
sen door de Sluizenaren onmogelijk gemaakt, wat voor Brugge een slechte zaakwas.

In 1585 Lregon men met gedeelten van het tracé aan te besteden van het kanaal op Deinze en er
werd een aanvang genomen met het graven in sommige sectoren. Maar het duurde niet lang. De
steden langs Leie en Schelde gingen zichbij het Bestuur beldagen en bekwamen dat de werken al
in het najaat stilgelegd werden. In een rapport dat de Gentenaren lieten maken kwam alweer dui-
delijk naar voor dat de vrees voor een tekort aaÍtwater weer de kop opstak en er werd een com-
missie in het leven geroepen die bestond uit landmeters, aÍgevaardigden van het Landsbestuur en
van de besturen van Brugge en Gent. Ze gingen ter plaatse de werken en het ffLcé gaafl bekijken.
In januari alvan 1586 kwam voor Brugge een negatief besluit uit de bus, maar Brugge poogde nog
een tweede mogelijk ffacé te bespreken dat veel minder zou gaafi kosten aan werk en aan geld,
maar ook dit plan bleek niet uit te voeren omdat de loop ervan over een lengte van 4 kilometer
een terrein op het Sint-Pietersveld tussen 15 en 2l meter moest worden uitgegfaven . Het zo]u daat
door wel veel méér werk en geld kosten.

Ín t587 kon Farnese Sluis opnieuw bezetten, maar toen bleek dat de "Verse Vaart"27 onbruikbaar
was. De ondernemende Bruggelingen bleven echter niet bij de pakken zitten en zochten hun heil
in de vaart op Nieuwpoort langs de Ieperleet.

Brugge onderhield intussen verder de Zuidleie. In 1595 liet men aan de westkant van de
Gevaertsbrugge herstellingen uitvoeren aan de kanaaloevers u/aar voorheen het geleed lag toen
men het sas maakte. In 16OO onderzochten Brugse stadswerklieden de deuren van het sas van de
Gevaerts en reden ze ook langs de Zuidleie voorbij de Larebrug of 

'§íaalbrug om verderop de u.tat-

ren te uisiteren.Ifi1602 hadden boeren de Brugse Dam doorgestoken zodathetwatet ten oosten
van Sint-Joris in de richting van Gent liep. Herstellingswerken werden uitgevoerd.

In 1601 werd besloten het sas van de Gevaerts te vervangen omdat het niet meer functioneerde
zoals het hoorde en men liet een nieuw sas bouwen. Ook in 1604werd er weer aan 't sas gewerkt
en intussen werd ook in Sint-Joris een dam aangelegd y/aarvoor Brugge een aankoop deed van
"boomen ende taillehout omme staken ende gbeerde te mctken", maar toefl later bleek dat deze
dam de toevoer van water naar Brugge niet bevorderde opende men de dam opnieuw.
Tijdens hetTwaal$arig Bestand besloot Brugge, ln 1609, een sas te bouwen in Sint-Joris en de bouw
ervan werd aan een zekere Aernout Pluvins toevertfouwd.

Gezien Gent nu ook was afgesloten vanhaat.:/aaÍwegÍ7aar zee konden Brugge en Gent niets anders
doen dan de handen in elkaar slaan om gezamenlijk een oplossing te zoeken. De enige oplossing
die er nog restte was een kanaal van Gent naar Brugge en verder naar Oostende.
In 1613 werd het octrooi bekomen en al dadelijk zette men zich in om de nodige fondsen in te
zamelen. Het Brugse Vrije wilde ook een belangrijk bedrag besteden maar slechts onder voor-
waarde dat het nieu gbedelf zort gegravefl worden up eenen bodem zonder sassen en dat de
wateren van Leie en Schelde zondet verdere voorwaarden gbebrocbt utorden int zelue canael.28

De graafwerken begonnen in 1618. Populieren die op de Leiebermen dienden gerooid te worden
tussen de Moerbrugge en de Gevaertsbrugge werden verkocht. Materialen die gerecupereerd wer-
den bij de afbraak van het sas van de Gevaerts werden eveneens aan de man gebracht. In 1620
werd in de buurt van Sint-Joris gegraven. Men was in 162l al ver gevorderd en men drong verder
op afwerking aan maar op dat ogenblik wist men nog niet waar de :vaart naat Oostende zou uit-
monden,.

26 M. Coornaert: o.c. pag76
27 Karaal gegraven door de Bruggelingen it 1,563-1564 tussen Brugge en Sluis
28 M. Coornaert: o.c. pag.97



Onze streek werd toen regelmatig door rondtrekkende militairen geteisterd door het heropflak-
keren van de striid tussen het noorden en het zuiden. lfl 1622 werd militaire steun gevraagd voor
de bescherming van de vaartdelvers. Vaarschijnlijk waren er al eerder militairen die dit werk werd
opgedragen. Ten bewijze hiervan de tekst op de doopvont in de Sint-Amanduskerk te Beernem
met volgende inscriptie:"Ick IsraëlJansens Ingbelsman ende Oppermeester uan de Zuytltleye,
met Anna Prette mijn tuettelick buysuroutu ligghende bier begraeuen met heur tuee kindec-
kens, bebben ter eere Godts ende Maria uerbeeuen, dese uonte in de kercke uan Beernem gheg-
beuen. Anno XVI c. XIX (1679)2')

Van forten tot barges

Tijdens deze en vorige ongeregeldheden werden ter verdediging langs het kanaal forten opgericht.
Deze forten, weliswaar geen stenen bouwsels, maar eerder aarden borstweringen met paalwerk ver-
stevigd, werden door milities uit de naburige dorpen bemand ter verdediging van het achtedand,
tijdens de 16t1" eeu'w. Op diverse kaarten worden deze forten, sommige met naam, vermeld. Grand-
Mèrefort (op de grens Knesselare en Aalter), Hoekefort (bij Hoekstraat), Zwafiegatfort (op de grens
van Knesselare en Sint-Joris), Sint-JofisfoÍt en het Fort van Beernem. In Beernem en Sint-Joris is niets
daarvan nog heel gebleven, alleen de toponiem 't Fort in Beernem herinnert daar nog aan.

De vaart op het kanaal Gent-Brugge werd zeker alin 7621+ aangevangen met het inleggen van barges
of veerschuiten die Gent en Bmgge rechtstreeks met elkaar in verbinding stelden. Er werd zelfs een
nachtdienst ingelegd. Barges mochten alleen maar aanleggen in Aalter om te wisselen van paarden.
Deze barges hielden het uit tot de spoors/eg er kwam in 1838.

De tzaee barges uan Franciscus Van Zeueren,
aangenteerd ter boogte uan het Scbippersbuis
te Sint-Jc.tris (het buidige cc{e De Brup.

2e A. Rl.serhove: Geschieclenis van Beernem, drukkerii-uitgeverij M. Deprest-Martens, Beernem 1949,b1.128.



Het marktscltip uan de stad Brugge, aangemeercl in Beernem.

Er werden ook marktschepen ingelegd die voeren tussen de verschillende dorpen langs het kanaal
en zich richtten op de markten van Gent en Brugge. Rond 1650 werden verschillende processen
gevoerd door sommige heren omdat er oneedijke concurrentie was ontstaan door belastingheffing
van de heren op schepen van andere dorpen die gebruik maakten van het kanaal dat door hun
grondgebied trok. Het gevolg van deze processen was een ordonnantie in 1662 die het verkeer
van die marktschepen regelde enzei dat de marktschepen van Sint-Joris en Beernem alleen de
markt van Brugge mochten aandoen en deze van Aalter alleen maar op Gent mochten varen.
Marktschepen hielden het veel langer uit dan de barges. Schipper Van Severen uit Sint-Joris bleef
de markt van Gent op vrijdag bedienen en de markt van Brugge op zaterdag tot in 7914.10

Sneller verkeer.

De trage scheepvaart, voortbewogen door mensen en paardenkracht heeft al lang plaats geruimd
voor meer moderne technieken van voortbev/egen. Zelfs nog voor de stoomtrein er kwam h 1838
had er al een stoomboot voor passagiers gevaren rn 1834 tussen Oostende en Gent en die deedT
uur over het traject. De exploitatiekosten waren echter te hoog om de lijn in stand te kunnen hou-
den en het schip "La Reine" moest verkocht worden om de gemaakte kosten te kunnen dekken.
Het vervoer van vloeibare mest of munitie zouden vandaag wel erg de aandacht trekken, maar
"beerschepen" en "poerschepen" zullen toen wel een normale zaak zijn geweest.3l

Het soort verkeer evolueerde mee met de tijd. Er kwamen nog stoomslepers die een sliert boten
achter zichaan trokken en toen kwamen de motorschepen. Deze waren niet echt gezond voor de
tere kanaaloevers die al vlug afkalfden. Het gebruik van het jaagpad werd onmogelijk gemaakt,
maar vooral de scheepvaart zelf begon hinder te ondervinden. Regelmatig liepen schepen aan de
grond in het bochtige parcours, maar de herstellingswerken die men toen uitvoerde waren een

30 A. Verhoustraete: Over de scheepvaart op het kanaal van Gent naar Brugge en o\rer de marktschepen in het bijzon-
der, Appeltjes van het Meetjesland, nr 7, 1955-1956, b1.225-23O
31 Edelhart Matthijs: "Over het beerschip, de Beurte en het poerschip" in Bos en Beverveld, jaarboek nr 31, 1998,
blz 9-36
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Een stoomsleper op bet kanaal te Beernem.

pleister op een houten been want enige jaren later was het weer het zelfde liedje. Bijkomencle hin-
der was de Baileybrug te Sint-Joris sTaar om de haverklap schepen, oforel het stuurhuis moesten
aÍbreken ofwel het ruim met water l-ullen om onder de brug door te geraken. Ook de brug van
Beernem was een hinderpaal wegens de té smalle doorvaart. Al deze miseries ziin nu achter de
rug. Sint-Joris heeft een nieu'we brug. Het kanaal werd verder rechtgetrokken vanaf Sint-Joris.
Beernem kreeg ook zijn nieuwe brug. De laatste lastige bocht is weggewerkt en een nieuw stuk
kanaal kwam tegelijkertijd met de bouw van de keersluis. Intussen vergrootte altijd maar de ton-
nenmaat van de schepen en tegenwoordig ziet men al regelmatig duwbakken volgeladen met con-
tainers Yan en naar Zeebtugge.

Van bruggeÍI, vefen eÍl sassen

Op Beernems grondgebied zijn nogal wat bruggen en brugjes geslagen en ook weer afgebroken. Sommige
van deze bruggen werden door een veer of overzetdienst vervangen; maar ook dat is vededen tijd.
Zo was er de Bloumeghembrug, later Gevaertsbrug die tot in 1965 door een veerdienst werd ver-
vangen. Plannen om daar een nieuwe brug te bouwen tijdens het burgemeesterschap van Etienne
de Vrière zijn nooit doorgegaan. Alleen de enorme plannen bestaan nog.
Dan was er de '§Taelbrug of Laerebrug, tegenover het Eiland en het Laerekasteel. De Lendebrug,
later de Louisa of Beernembrug die een geschiedenis apart is.32 Tegenover de Kijkuit hadden we
dan de Vosbrug en op Miserie was er de Zotschorebrug, die later door een oveÍzetdienst werd ver-
yangen. Deze veerdienst heeft nog tot een stuk in de 20't'eeusT dienst gedaan.
Uiteindelijk was er dan Sint-Jorisbrug, de huidige Leopoldsbrug. Ook deze brug heeft een geschie-
denis achter de rug die de moeite waard is. In 1382 was er al een stenen brug in Sint-Joris. De brug
werd herhaaldelijk afgebroken en herbouwd bij het verbreden van het kaanaal.
Om het water op te sparen en om een grotere stroming te verkrijgen bouwde men dammen en
sassen. In Sint-Joris werd een dam gebouwd, maar ook een sas. Beernem kreeg ook een sas en het
oudste sas was dat van de Gevaerts.

l2 Cyriel Brandt: "De Louisabrug te Beernem" in Bos en Beverveld, jaarboek m 30, 1997,b12 66-98
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De bouten Louisabrug en de buizen op Vaart-Noorcl (rond 190O).

Rechttrekken en verbredingswerken

Gezien het kanaal ontstond in de loop van de rivier de Zuidleie had men af te rekenen met het
bochtig parcours van deze watedoop en omdat de vaart op het kanaal aJvan in den beginne belang-
rijk was moesten er bochten worden weggewerkt. Ook al omdat de schepen groter werden was
dit een noodzaak geworden. In het begin van de 20ste eeuw werden in Sint-Joris (Miserie) en eind
19cre eeuw al in Beernem (Eiland), belangrijke bochten weggewerkt zodat een betere vaart kon
verzekerd worden. Yan deze afgesneden bochten zien we nu nog overblijfselen te velde op de wijk
Miserie waar de glooiing van de vroegere bocht nog heel goed in het weidelandschap is te volgen.

Voor Beernem bestaat alleen nog maar de toponiem Eiland, maat die spreekt nu nog altiid tot de
verbeelding.33 Het hele terrein in Beernem heeft ooit deel uitgemaaktvan een immens sportterrein
waar internationale meetings plaats vonden voor motorrijders en wielrenners, waaf paardenkoersen
werden verreden, waar voetbal gespeeld werd en waar zelÍs toneel werd opgevoerd. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog was het terrein het geliefkoosde oefenveld van de vele Duitse troepen die
hier gelegerd waren maar ook tijdens de Tweede W'ereldoodog werd door de Duitsers van het ter-
rein gebruik gemaakt, niettegenstaande het toen al gedeeltelijk was opgespoten met specie van
de verbredingwerken aanhetkanaal tussen Aalter en Sint-Joris. De plaatselijke jeugd vond het een
tijdlang een uniek speelterrein, maat ook daar kwam een eind aat Later werd het terrein nog als
gemeentelijk stort gebruikt en nog later werd het terrein helemaal genivelleerd. Een gedeelte van
het terrein werd ingenomeÍr door Burgerbescherming y/aar grote loodsen werden opgetrokken.
Deze loodsen zijn uiteindelijk nooit in gebruik genomen en sommige loodsen werden verhuurd.
Nadien kon het gemeentebestuur een aantal van die loodsen aankopen en werden de technische
diensten er in ondergebracht. Het rechttrekken en verbreden van het kanaal tussen Sint-Joris en
Beernem leverde in een andere afgesneden bocht van het kanaal een natuurreservaat op "de
Miseriebocht" dat door Natuurpunt wordt beheerd. Tenslotte heeft ook het bouwen van de keer-
sluis op de wijk Gevaerts en het afsnijden van nog maar een bocht, een bijkomend stuk natuur
gevrijwaard in de oude kanaalatm en een paar kilometer kanaaloever op de noordkant dat even-
eens door Natuurpunt wordt beheerd.

Naast natuurbeschermende en educatieve projecten is ook het recreatieve element aanwezig.
Beernem beschikt over een jachthaven met 90 aanlegsteigers en boten tot 18 meter kunnen er

33 Etienne Slos: "Het Eiiand" in Bos en Beverweld, Jaarboek nr.21, 1986, blz.l33-139
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aanleggen. Daarbij aansluitend zouden v/e nog kunnen wljzen op de vele mogelijkheden op het
water. Er kan aan waterski worden gedaan, er is een snelvaart zot7e1 maar er kan ook aan kanova-
ren worden gedaan in de rustige "Miseriebocht". Telkenjare naar l:ret eind van augustus worden
dan weer traditioneel Hooiefeesten gehouden die zich op en rond de afgesneden bocht aan de
Gevaerts afspelen en die heel wat volk op de been brengen. De weg langs het kanaal wordt 's
zomers enorm geapprecieerd door fietsers en wandelaars die van de rust en de natuur willen genie-
ten in dit uitzondediik mooie landschap.

Besluit

De kleine riviertjes Zuidleie en Durme hebben in de loop der eeuwen heel wat ondergaan. Het
watertekort van Brugge, deverzanding van het Zwin en het afsluiten van de toegang naar zee,
wegens godsdienstige en politieke redenen in de 17d' eeuw hebben ervoor gezorgd, dat deze klei-
ne watedopen verenigd werden in een waterader die een economisch belang heeft gekregen. Maar
ook de verschillende landschappen, die mede door ingreep van menselijke handen zijn ontstaan of
behouden en nu deel uitmaken van een natuurmonument, lijken een perfecte combinatie van ver-
leden en heden. Laten we dit unieke monument in al zijn vormen koesteren en bewaren voor de
generaties die na ons komen. Dan pas is onze Open Monumentendag2OO4 een geslaagd proiect.

Etienne Van Wontergbem

m.m.u. Wim I'leyt (uztu De Geuaerts) en Luc Vanpaemel (Natuurpunt Beernem)

Lucbfc.ttcl uan de Miseriebocbt, net uóór de recentste bc.tcbtafsnijding. De tuerken uoor de nieuu'e loop uan bet kanaal
zijn al ttoloP aan cíe gang.
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