
Het �ieve�a
aa� 
 

I� de 13e eeuw was Ge�t ee� we�vare�de stad aa� de Sche�de e� de �eie� e��e� 

ee� rechtstree�se waterverbi�di�g �aar de �ust ��tbra�� ��ste� ��ch ��eite 

werde� gespaard �� i� 1251 – ���idde��i"� �a de t�este��i�g – ee� �a�aa� 

va� 46�5 �� aa� te �egge� tusse� Ge�t e� Het &wi�� 'aderha�d �iest �e� �� 

het tra"ect t�t Da��e aa� te �egge� i�p�v� Het &wi� va�wege de stape�p�aatse� 

bi" Da��e waar de vrachte� �verge�ade� werde� va� de )eeschepe� �p bvb 

de Seie� die de �ieve ���de� bevare� 

Er werd gebrui� ge�aa�t va� wi�terbeddi�ge�� �atuur�i"�e hi�der�isse� 

werde� va��u�dig ��)ei�d �p e��e�e pr�b�ee�)��es �a e� i� 1269 is de �ieve 

��aar� Het �a�aa� werd �pgedee�d i� verschi��e�de pa�de� e� er werde� 11 

rab�tte� (�eers�ui)e� �et ee� hefdeur – de v��r��pers va� ��)e huidige 

s�ui)e�) gep�aatst� �eesta� i� gr�ep va� 2 / 3 stu�s� �ax� 5 stu�s �� )�d�e�de 

ee� bevaarbaar waterpei� te beh�ude�� 1�� a��e grachte�� be�e� e� 

�eve�waters werde� aa�ges��te� �� het h��gste pa�d va� )�vee� ��ge�i"� 

water te v��r)ie�� 

De stad Ge�t was eige�aar va� de �ieve 2 we��icht is de �aa� ee� verbasteri�g 

va� de �eie – e� �� de)e te bevare� was het ��pe� va� ee� vaarvergu��i�g 

��dig� de ‘Vri�heid va
 de �ieve’� 1�� de af�eti�ge� va� de schepe� werde� 

vastge�egd �et ee� �axi�u�vracht va� 5 vate� wi"� �f het equiva�e�t 

hierva� i� a�dere g�edere�� �ater werd het �pgetr���e� t�t 7 vate� e� ��g 

�ater ��� �e� ��re� �ade� t�t het gewicht va� 17 vate� wi"�� 

D��r de ver)a�di�g va� Het &wi� i� de 15e eeuw werd S�uis be�a�gri"�er da� 

Da��e e� ver���r het �ieve�a�aa� �eer e� �eer va� )i"� waarde� 'a het i� 

die�st �e�e� va� de Brugse Vaart i� 1624 werd de �ieve� ee� va� de �udste 

�a�a�e� va� Eur�pa� �a�g)aa� aa� verwaar���sd e� d��r de �atuur terug 

i�ge���e�� T�ch werd ee� gedee�te ��g gebrui�t t�t aa� de Eerste 

Were�d��r��g� :��e�tee� )i"� er e��e�e de�e� terug �pe�ge�aa�t� va� 

bevare� is er echter ��g gee� spra�e� 


