De vesting Sluis
In 1290 verleende de Vlaamse graaf Guy de Dampierre stadsrechten aan Lamminsvliet, een plaats gelegen aan
de monding van het Zwin. In 1309 kwam voor het eerst naast Lamminsvliet de naam Sluis voor. Het Zwin was
in die tijd een van de beroemdste zeehavens van Midden-Europa met aan het eind van de zeearm de machtige
handelsstad Brugge. Haar unieke ligging bracht Sluis tot grote bloei en gezien haar strategische belang gaf
graaf Lodewijk III van Male in 1382 de opdracht om de stad te versterken.
Tussen 1382 en 1392 werd Sluis omgevormd
tot vestingstad. De versterkingen bestonden
aanvankelijk uit paalwerk, grachten met wallen
van geringe breedte en houten poorten met
valbruggen. Juist op de splitsing van de twee
Zwinarmen werd een kasteel gebouwd dat
dienstdeed als citadel. Na 1397 werd de stad
aan landzijde versterkt met bakstenen poorten
en een brede gracht met omwalling. Aan de
overzijde van het Zwin tegenover het kasteel
werd aan het begin van de 15de eeuw de
Toren van Bourgondië gebouwd. Tussen toren
en kasteel kon een ketting worden gespannen
om het Zwin af te sluiten.
In de loop van de 15de eeuw echter ging het bergafwaarts met Sluis, onder meer door verzanding van het
Zwin, aanvallen van de Engelsen, ruzie met Brugge en het uitbreken van de pest. Aan het begin van de 16de
eeuw was het eens zo machtige Sluis niet meer dan een vissershaven.

De ontwikkeling van Sluis in de loop van de 16de eeuw hangt nauw samen met de diverse belegeringen van de
stad. Het waren met name de vestingwerken en militaire gebouwen die het aanzien van de stad bepaalden.
Directe aanleiding voor verdere versterking van de stad waren de aanvallen van de watergeuzen. Aan de kant
van het Zwin kwamen wallen met bastions. Daarna kwamen er bij de poorten aan landzijde ravelijnen in de
gracht. Aan de overzijde van het Zwin, op de plaats van de voormalige Toren van Bourgondië verrees de Noordschans of het Klein Pas. Iets zuidelijker verscheen op dezelfde oever de Grote Schans of het Groot Pas.
In 1587 sloegen de Spanjaarden onder leiding
van Alexander Farnese een beleg rond Sluis.
De keuze voor deze havenstad was ingegeven door de nood aan goede uitvalshavens
voor de geplande expeditie van de Spaanse
Armada op Engeland. Vanuit de stad Sluis
had men de dijken ter verdediging doorgestoken. De aangewende belegeringstactiek was
omsingeling van de stad en afsnijden van de
bevoorrading. Na een hevige strijd gaf de stad
Sluis zich op 5 augustus 1587 over. Tijdens de
Spaanse bezetting werd er niet veel aan de
vestingwerken gebouwd.
Na de herovering van de stad door prins Maurits in 1604 werden de vestingwerken aanzienlijk verbeterd. Aan
de landzijde kwam een aarden wal met zes hele bastions en een halve. De Oost-, West- en Zuidpoort kwamen
in een andere vorm op een andere plaats te staan. De wal langs het Zwin werd aangepast en kreeg ook zes bastions. Rond het kasteel werd eveneens een aarden wal aangelegd. Het Klein Pas werd omgebouwd tot een
hoornwerk en het Groot Pas tot en kroonwerk.
Rond 1700 heeft de beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn de vesting van Sluis
aanzienlijk versterkt. Rondom kwamen in de
grachten ravelijnen te liggen en daarbuiten nog
weer contregardes, tenailles, lunetten en een bedekte weg. Alles omgeven met nieuwe grachten.
Het Groot en Klein Pas werden met elkaar verbonden. Tussen het Groot Pas en het westelijker
gelegen Fort Sint-Donaas kwam een linie van communicatie. In de 18e eeuw werd het kasteel
geleidelijk aan afgebroken op één toren na. De resten werden afgedekt met aarde en er kwam een geschutsopstelling. Na de Franse bezetting (1747-1748) in de Oostenrijkse Successieoorlog werden er bij de Westpoort
nog verbeteringen aangebracht. In de Franse Tijd verloor de vesting haar functie en werd in 1816 officieel
opgeheven. De restanten van het kasteel werden opgeruimd.
Onlangs zijn in opdracht van de Provincie Zeeland de buitenwallen van Sluis opgeknapt op basis van een historische kaart uit 1727 van Pieter Horlewijn. Dit gebied met een grote historische waarde vormt onderdeel van
het natuurnetwerk Zeeland en wordt beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap.

