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Belangrijk bericht voor onze leden en de 
abonnees van Rond de Poldertorens 
 
Enkele weken geleden verscheen de eerste aflevering van de 
63ste jaargang (2021) van ons tijdschrift. Bij de eerste verzending 
van deze aflevering was de adressering van elk exemplaar 
onvolledig. De verzending van ons tijdschrift moest daardoor 
volledig worden overgedaan. 
 
Alle leden en abonnees zouden begin april 2021 hun exemplaar 
moeten gekregen hebben. Als u uw exemplaar niettemin niet zou 
hebben gekregen stellen wij het op prijs dat u dat meldt aan de 
hoofdredacteur / verantwoordelijke uitgever Noël Geirnaert, 
mailadres: famgeirnaert@skynet.be.  
 
Wij zorgen ervoor dat u dan zo vlug mogelijk uw exemplaar 
toegestuurd krijgt. 
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Nieuwe publicatie 

Onvoltooid verleden. De handschriften 
van de “Excellente Cronike van 
Vlaenderen” in de laatmiddeleeuwse 
Vlaamse steden 
 
Auteur: Lisa Demets 
 

 
 
Omstreeks 1485, tijdens de opstand tegen de Habsburgse 
aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1492), schreef 
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Bruggeling Jacob van Malen in gevangenschap vlijtig aan een 
eigen versie van de “Excellente Cronike van Vlaenderen”. Deze 
kroniek verhaalt de geschiedenis van Vlaanderen vanaf het 
legendarische ontstaan met de eerste Vlaamse forestiers of 
woudmeesters tot aan de regering van de Bourgondische hertogen 
in de late vijftiende eeuw. De “Excellente Cronike” werd 
overgeleverd in negentien zeer uiteenlopende handschriften, een 
gevolg van de voortdurende herschrijving van deze kroniek in 
verschillende stedelijke milieus in de loop van de vijftiende eeuw. 
Zo zijn er handschriften bewaard gebleven met een uitgesproken 
“Gentse” of “Brugse” blik op het Vlaamse verleden. Onvoltooid 
verleden toont de nauwe relatie aan tussen de geschiedschrijving 
en de stedelijke politiek in laatmiddeleeuws Vlaanderen door de 
verschillende sociale, politieke en culturele netwerken tussen 
scribenten en eigenaars van deze “Excellente Cronike” 
handschriften te reconstrueren. 
 
Het boek telt 280 bladzijden en is uitgegeven door Uitgeverij 
Verloren. 
ISBN: 9789087048334 
 
 
 
 

Nieuwe publicatie 

Brugge in 100 objecten 
 
Een berenschedel, een slot en een boek over orchideeën. Drie 
willekeurige objecten die niets met elkaar te maken hebben? Fout. 
Alle drie vertellen ze iets over Brugge: over de jachtbieden vlak bij 
de stad in het jaar 1000, over de organisatie van de ambachten 
voor 1800 en over de bloeiende tuinbouwbedrijven aan de 
stadsrand rond 1900. 
 
Dit rijk geïllustreerde boek brengt honderd bekende en minder 
bekende objecten samen, die belangrijke gebeurtenissen, evoluties 
of personen uit de geschiedenis van Brugge illustreren, van de 
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vroegste sporen van bewoning tot het begin van de 21e eeuw. De 
auteurs kijken met een brede blik naar de geschiedenis – politiek, 
religie, economie en cultuur komen uitgebreid aan bod – met oog 
voor het dagelijkse leven én voor de grote gebeurtenissen. 
Overbekende aspecten uit de Brugse geschiedenis worden soms 
door verrassend gekozen maar daarom niet minder interessante 
voorwerpen belicht. 
 
Maak kennis met de boeiende geschiedenis van Brugge aan de 
hand van enkele klassiekers en vele verborgen parels. 
 

 
 
Het boek telt 432 pagina’s en is uitgegeven door Uitgeverij Ludion. 
ISBN: 978-94-9303-948-3 
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Recente publicatie 
 

Dwars door België. Van Brugge naar 
Aarlen in 23 wandelingen 
 
Auteur: Arnout Hauben 
 

 
 
Arnout Hauben trekt dwars door België, van Brugge naar Aarlen. 
Hij volgt daarbij de route van GR 129, het langste bewegwijzerde 
wandelpad van ons land. Van de Polders tot de Belgische 
Provence, langs bossen, velden en rivieren. Onderweg houdt 
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Arnout halt bij bijzondere plekken met een eigen verhaal. Hij vertelt 
je meer over onze roemruchte vaderlandse geschiedenis, maar ook 
over de petites histoires, die minstens even boeiend zijn. Met deze 
praktische wandelgids kun je de voettocht van meer dan 500 
kilometer zelf maken. In 23 wandelingen ga je op ontdekking door 
België en zie je ons land zoals je dat nooit eerder zag. De handige 
wandelkaarten brengen je naar tal van bezienswaardigheden en 
verborgen parels. 
 
Het boek telt 224 bladzijden en is uitgegeven bij Uitgeverij 
Pelckmans 
ISBN: 9789463832618 
 
 
 
 

Recente publicatie 

Overleven na de holocaust. Hoe het 
'Jeruzalem aan de Schelde' herleefde en 
het Grand Hôtel in Knokke het eerste 
naoorlogse vakantieoord werd 
 
Auteur: Rosine De Dijn 
 
Hoe de overlevers van de Holocaust hun leven weer opbouwden in 
België. 
 
Op 9 mei 1945 ging het Duizendjarige Rijk voorgoed ten onder. 
Europa werd wakker op een puinhoop van menselijke ellende. Zes 
miljoen Europese Joden waren in die moordende Nazi-
rassenwaanzin gevallen. Ook Antwerpen, centrum van de 
diamantindustrie, was na WOII Judenrein. Maar het “Jeruzalem aan 
de Schelde” herleefde. De overlevenden van het Inferno in Oost-
Europa vonden er een nieuwe thuis, ondanks de 
overlevingsschaamte die hen tot in hun diepste trauma's vervolgde. 
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Voor diegenen die in de afgrond van het alles vernietigende vuur 
hadden gekeken, werd Knokke hun eerste naoorlogse 
vakantieoord, een klankbord voor emotionele herinneringen. 
Daarvoor zorgde Monsieur Motke Weinberger, een Joodse 
patissier, die actief was in het verzet en talloze levens redde. Hij 
bouwde na WOII in Knokke het Grand Hôtel uit tot een 
ontmoetingsplaats voor de Antwerpse Joden. 
 

 
 
Rosine De Dijn gaat de confrontatie aan met het milieu waarin zij 
opgroeide, naoorlogse generaties gevangen in een zeepbel van 
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misvatting en ontkenning. Ze gaat op zoek naar de achtergrond en 
het verhaal van het gebeuren en de sporen van het onvermogen. 
 
Het boek telt 208 pagina’s en is uitgegeven bij Uitgeverij Kritak. 
ISBN: 9789401468480 
 
 
 
 

Tentoonstelling 
Mineralen, fossielen, schelpen en 
haaientanden uit het Noordzeebekken 
 
Wist je dat Knokke een goede vindplaats is voor fossiele 
haaientanden? En dat er bij zandopspuitingen met zand uit de 
Noordzee veel mammoetfossielen worden gevonden? Ben je 
benieuwd welke fossiele schelpen bij ons op het strand en in de 
kuststreek te vinden zijn? Deze en andere zaken kom je te weten 
op een tijdelijke expo in Bezoekerscentrum Duinpanne in De 
Panne. Deze is gratis te bezoeken tot en met 27 juni 2021. 
 
Tijdens de laatste ijstijd zakte de zeespiegel zodanig dat de 
Noordzee een toendra- en steppevlakte werd. Deze vlakte werd 
naast de prehistorische mens ook door sabeltandtijgers en kuddes 
mammoeten bevolkt. Op heden ligt er op de bodem van de 
Noordzee een schat aan fossielen van de fauna die toen op het 
vasteland leefde. 
 
De vereniging “Guapo Team Belgium” verzamelde doorheen de 
jaren honderden fossielen. In het provinciaal bezoekerscentrum in 
De Panne kan je tijdelijk een deeltje van deze collectie 
bewonderen, aangevuld met een bijzondere collectie schelpen van 
De Strandwerkgroep en een fossiele schelpencollectie van 
Natuurpunt Knokke. De tentoonstelling werf vanaf de paasvakantie 
uitgebreid met fossielen van Megalodon, Mosasaurus en 
Ichtyosaurus. 
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Op de expo kom je meer te weten over de ouderdom en vindplaats 
van deze vondsten, en leer je van welk dier ze afkomstig zijn. Je 
krijgt ook heel wat tips om zelf een fossielenexcursie te 
organiseren. 
 

 
 
Deze thematische tijdelijke tentoonstelling is gratis te bezoeken 
tijdens de openingsuren van het Provinciaal bezoekerscentrum 
Duinpanne, Olmendreef 2 8660 De Panne. 
Tel.: 058 42 21 51 
E-mail: duinpanne@west-vlaanderen.be 
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Bezoekerscentrum Duinpanne 
 
Bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne is centraal gelegen in 
het Calmeynbos. 
 

 
 
Een blikvanger in Duinpanne is het Noordzeeaquarium. Je kan er 
enkele soorten bewonderen die in de branding van onze Noordzee. 
 
Expo Sea Change 
Bezoekerscentrum Duinpanne beschikt over een permanente expo 
“Sea Change”. Deze betalende tentoonstelling benadert zes 
actuele thema's, zoals de zeebodem, biodiversiteit, gebruikers van 
de zee en vervuiling, telkens in een aparte ruimte. 
Biodiversiteit 
Verwonder je over de enorme verscheidenheid onder de 
waterspiegel. Een minidatabank van het onderwaterleven en een 
nieuw mosselaquarium laten een ander licht schijnen op de 
diversiteit aan leven onder water. 
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Zeebodem 
De grote ruimte achteraan in het gebouw bevat zowel een 
nagemaakte zandbank als een nagemaakte mammoetschedel. 
Zink mee naar de zeebodem en ontdek allerlei scheepswrakken of 
plaats een duikershelm op die je “inkijk” heeft op onze zeebodem. 
Zeespiegel 
Stap via het hellend vlak geleidelijk boven het waterniveau. De 
wanden van het hellend vlak zijn voorzien van cartoons die de 
stijging van de zeespiegel weergeven. 
Vervuiling 
Het skelet van een aangespoelde dwergvinvis doet stilstaan bij de 
vervuiling van onze zeeën, dus ook de Noordzee. Onderzoek zelf 
waaraan dit dier gestorven is. 
Gebruikers 
In de controlekamer probeer je zelf onze zee  te beheersen. Mag je 
alles zomaar doen? Mag je zand baggeren in visgebieden en 
mogen militairen oefenen op vissersroutes? Ontdek deze 
gebruikers en geef ze elk hun eigen plaatsje. 
Oriëntatietoren 
Geniet ten slotte van het uitzicht in de panoramatoren en kom meer 
te weten over trekvogels op de Noordzee en de situering van 
Duinpanne in haar omgeving. 
 
Reserveren op voorhand is noodzakelijk. Dit kan eenvoudig via de 
website: https://www.west-vlaanderen.be/sea-change 
 
Openingsuren bezoekerscentrum: in juli en augustus: dagelijks van 
10u tot 19u en 7/7; van begin Paasvakantie tot 25 oktober: open 
van 10 tot 18 uur; gesloten op maandag (behalve schoolvakanties); 
open op feestdagen. 
 
Tarieven: volwassenen: 5 euro p.p.; kinderen <18 j.: 3 euro p.p.; 
kinderen <6 j: gratis. 
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Watertoren van Duinbergen krijgt witte 
facelift 
 
Op maandag 15 maart 2021 is in opdracht van het AGSO Knokke-
Heist aannemer Didier De Bree gestart met het reinigen van de 
gevel van de 53 meter hoge watertoren in Duinbergen. Er werd 
eerst een stelling rond de schacht van de toren geplaatst. 
Momenteel bengelen werklui aan de kuip om er alle mossen en vuil 
te verwijderen. Waar nodig wordt het gevelmetselwerk hersteld. 
Vervolgens zorgt het schilderbedrijf Peter Huys dat de volledige 
toren een nieuwe witte verflaag krijgt. 
 

 
 
Als de weersomstandigheden het toelaten, moeten de werken 
afgerond zijn tegen eind mei 2021. Het prijskaartje van deze facelift 
bedraagt 75 000 euro, excl. BTW. In het najaar laat het AGSO ook 
nog alle ramen vervangen. 
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Een stukje Heistse watergeschiedenis  
Toen Heist rond 1890 een plotse evolutie kende en het toerisme 
uitbreiding nam, besloot het gemeentebestuur een degelijk 
waterleidingnet uit te bouwen. Het zocht een geschikt 
waterwinningsgebied waarop ook een watertoren kon gebouwd 
worden. Heist kocht een duingebied van 3 hectare, het huidige 
Park '58, van de familie Serweytens de Mercx met het doel 
oppervlaktewater op te vangen en te filteren. In 1901 startte de 
bouw van de toren en de waterwinningsinstallatie, de aanleg van 
53 filterputten in de duinen en het plaatsen van vijf dompelpompen. 
De totale hoogte was 45,20 m. 

Om het grote gewicht van het bouwwerk plus het gewicht van de 
stalen kuip met een watermassa van 400 kubieke meter te kunnen 
dragen, werd een fundering van metselwerk gemaakt. Daaronder 
liggen vier rijen eiken palen van 6 meter lengte als extra 
versteviging. Het dak bestond uit zinken platen die het water in de 
kuip tegen vervuiling moesten beschermen. 

In 1951 werd de waterbehandelingsinstallatie volledig omgebouwd 
en gemoderniseerd. Toen Knokke en Heist in 1971 een 
fusiegemeente vormden, werden ook de twee waterbedrijven 
samengevoegd. De waterleidingnetten werden onderling met elkaar 
verbonden en zo stond de watertoren in directe verbinding met het 
zusterstation in de Helmweg dat drinkwater uit de golf oppompt. 

Grote vernieuwingswerken vonden plaats in 1973-74. De toren 
kreeg een totale hoogte van 53 meter, de metalen kuip werd 
vervangen door een nieuwe in beton met een inhoud van 600 
kubieke meter en een ondergronds reservoir werd aangelegd. Men 
stak de toren in een wit kleedje waardoor hij een moderne en 
jeugdige look kreeg. De waterwinning in Park '58 moest in 1984 
worden stilgelegd omdat het bodemwater te veel nitrieten bevatte 
en ongeschikt was voor consumptie. Later in 1994 bouwde men 
nog een waterreservoir met pompstation om aan het hoger 
waterverbruik te kunnen voldoen. 
 
Uit: KH Vandaag. De nieuwsbrief van de gemeente Knokke-Heist,  
7 april 2021. 
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Watertoren Duinbergen 
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