
Scheepvaart in Bekegem 
 
Vanuit het “binnenland” werden de platbodems door de beken getrokken tot aan het tolkantoor. Bij het 
begin van de Bourgognevaart werden de goederen overgeladen op grotere boten. De Bourgognevaart 
had een goede verbinding met de steden Ieper en Brugge. Vermoedelijk werden van hieruit ook naar 
Engeland goederen uitgevoerd. Vanuit Aartrijke werd hout en graan aangevoerd, vanuit Zerkegem 
hout, graan, myrthe en gagel. Vermoedelijk vanaf de tweede helft van de 12e eeuw hadden de heren 
van Gistel samen met de heren van Gruuthuuze in Brugge een monopolie op de gagel en myrthe. 
Myrthe en hagel werden gebruikt om bier te brouwen. Ook vis werd uitgevoerd. De gevangen vis uit 
het Bekegemse vijvergebied werd in de “Zoutlae” gepekeld en vandaar naar het tolkantoor gebracht. 
(Vermoedelijk ook vis vanuit Zerkegem, Aartrijke en Zedelgem) De uitvoer van goederen vanuit 
Watervalle was niet onbelangrijk. Voor wat betreft hout en granen werden deze uitgedrukt in 
“Watervalsche mate”. 
 

 
 
Door een sluizensysteem werd het water opgehouden nabij het Vijvergebied. Vermoedelijk waren er 
op de Bourgognebeek 2 belangrijke sluizen. Een eerste nabij de Bekegemstraat en een tweede daar 
waar de Doornhoekstraat de beek kruist (kant Zerkegem, zie situatie ter plaatse).  
De Gouden Osse-vaart is de plaats waar volgens de legende de Gouden Osse verdronk. De Gouden 
Ossevaart liep vanuit het Schipleet richting Aartrijke. Het Schipleed paalt aan deze toevoerweg 
(Schipleet: een leet is een waterweg, dus “langs hier in het leet trok men het schip verder”).  
Tot 250 jaar geleden noemde men het gehele gebied tussen “De Os en de Ezel”, Bruggestraat, 
Zeeweg, Bourgognebeek, Doornhoekstraat, en vanaf het kruispunt met de Zerkegemstraat min of 
meer rechtdoor tot aan het “Steedje “ in Zerkegem, Mosselstraat., wel dit noemde men “Het Gouden 
Osseveld.” Waarom gebruikte men het voorvoegsel “Gouden”. Waarschijnlijk omdat het veel geld 
opbracht. Het is niet voor niets dat het belangrijkste gedeelte, de Oude vijver en de Zoutlae 
persoonlijke eigendom waren van de graaf van Gistel. En waarom zouden de kanunniken van St 
Donaas in Brugge eigenaar geweest zijn van de grond langs weerzijden van het tolkantoor? 
 

 
Platbodem (600x 214) uit de Na-Romeinse periode gevonden nabij Dorestad in Nederland 
Platboomde rivierschepen 
De eenvoudigst geconstrueerde schepen waren geheel uit planken opgebouwde platbodems die al in 
de eerste eeuwen van de jaartelling op onze binnenwateren voeren. Met een platte bodem, een 



nagenoeg rechthoekige vorm, een licht oplopende heve - het vlak aan de voor- en achterkant - en een 
hoekige overgang naar de enigszins uitstaande boorden waren deze vaartuigen bijzonder geschikt om 
vrachten over onze langzaam stromende rivieren te vervoeren. Door de oplopende heve konden deze 
aakachtige rivierschepen eenvoudig op een oever lopen, terwijl daardoor ook makkelijker vrachten 
geladen en gelost konden worden. Het waren robuuste vaartuigen en vrachtvervoerders bij uitstek: 
hele karrenvrachten, konden er mee vervoerd worden, soms met kar en al. 
 
 

 
Platbodemd houten scheepje voor goederen-, mest- en veevervoer in ondiep water met een voor en 
achter tot bovenaan opgebogen vlak dat over de gehele lengte vrijwel dezelfde breedte had. De 
houten schouwtjes kwamen in verschillende maten voor. In het spraakgebruik hanteerde men 
daarvoor het gewicht. Ze liepen uiteen van een 1000 ponds schouw (smalle sloten) tot een 3000 
ponds. De lengte varieerde van ca vijf tot ruim zeven meter. Boerenschouwen hadden alleen een 
openvallend boord en geen naar binnenvallend boeisel, waardoor geen zeshoekige- maar een 
vierhoekige voorbord en spiegel ontstond. 
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