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Heemkring Dudzele

Erfgoeddag 2021: Dudzele zag het licht !
De straatverlichting te Dudzele tussen
1867 en 1926.
Thema van de Erfgoeddag 2021 is ook dit jaar: De nacht.
Door het uitstel van vorig jaar en de huidige coronamaatregelen
hebben wij een digitale versie uitgewerkt.
De Heemkring Dudzele verzamelde
Stadsarchief samen met eigen bronnen.

de

gegevens

uit

het

De gemeenteraad van Dudzele besliste op 7 november 1867 om in
de dorpskom vijf lantaarns te plaatsen. Er waren twee soorten
verlichtingslantaarns, deze op gietijzeren palen en deze op
gietijzeren muurankers. De lantaarns zelf waren meestal uit koper
of messing.
Aan de hand van een uitgestippelde wandeling in het centrum van
Dudzele kan je kennis maken met de plaatsen waar die lantarens
ooit stonden. Via de erfgoedapp en de QR-codes aangebracht op
uitvergrote postkaarten en repro’s van lantaarnpalen, vind je een
woordje uitleg. Ook via onze website www.degroenetente.be kan je
de wandeling virtueel bezoeken.
Door corona stellen wij uitzonderlijk ons museum ‘De Groene
Tente’ niet open voor publiek maar een origineel exemplaar van
zo’n lantaarn zal te zien zijn in een uitstalraam langs het parcours.
Van harte welkom op de Erfgoeddagen zaterdag 23 en zondag 24
april 2021.
Dirk Pieters, voorzitter Heemkring Dudzele vzw
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Lezing “Damme - Sluis en het
gebastioneerde systeem rond 1600 in de
Nederlanden” te herbekijken
De lezing “Damme - Sluis en het gebastioneerde systeem rond
1600 in de Nederlanden” die Piet Lombaerde gaf op 25 oktober
2020 is te herbekijken. De link naar de opname hiervan staat op
onze website http://www.guthago.net, onder de rubriek
“Activiteiten”.

Dubbeltentoonstelling “Herders in de
Zwinstreek” in het Zwin Natuur Park en in
Museum Sincfala
Buitententoonstelling “Herders in de
Zwinstreek. Schapers en landschap in beeld”
Al meer dan duizend jaar zijn herders actief in de Zwinstreek. Ook
vandaag nog zorgen schapen op de dijken van het Zwin voor het
natuurbeheer. In deze expo gaan bezoekers aan de hand van een
unieke selectie van oude en recente foto’s mee op pad langs de
Zwinvlakte, de omringende dijken, de Kleyne Vlakte en de Damse
vaart met herders van de vorige eeuw en nu. Loop mee in het
spoor van natuurfotograaf Misjel Decleer en ontdek hoe het
landschap in de loop van de tijd evolueerde.
Aandachtstrekker in de expo is ‘de cavane’, een houten herdershut
die in de jaren 1930 gebruikt werd in de Zwinregio.
De tentoonstelling loopt van 3 april tot en met 24 mei 2021 in het
Zwin Natuur Park.
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Het vooraf reserveren van een ticket is verplicht, bij voorkeur via de
website van het Zwin Natuur Park: https://www.zwin.be/
Lukt dit niet? Dan kan dit tijdens de openingsuren ook telefonisch
gebeuren op het nummer +32 50 60 70 86.
Er zijn slechts een beperkt aantal tickets per half uur beschikbaar.

Expo “Herders in de Zwinstreek, schaapjes
op het droge”
In Museum Sincfala duik je in de geschiedenis van de
schaapherders in de streek. Aan de hand van touchscreens,
voorwerpen en getuigenissen komt het verhaal van de schapers tot
leven.
De tentoonstelling loopt van 3 april tot 24 mei 2021.
Reservatie is verplicht. Om de 15 minuten één bubbel (timeslot).
Reserveren kan via de website https://www.sincfala.be/praktischeinfo
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Bijkomende activiteiten: Vertelmomenten
Erfgoeddag in Sincfala
Zaterdag 24 en zondag 25 april 2021, telkens om 20:30 uur.
In de museumtuin kun je je laten meeslepen door een vertelling
over een meisje die schaapherder wil worden. Beleef en geniet van
deze vertelling in een unieke setting van schapen en een kavane.
Reservatie verplicht via het nummer 050 530 730. Toegang is
gratis.
Gezinsvertelling in Sincfala
Zondag 4 en 18 april en zondag 2 en16 mei 2021, van 10 tot 12:30
uur.
Kom en luister naar verhalen over schaapherders waarbij je via een
mix van historische feiten en fictie het unieke herdersbestaan leert
kennen. Nadien ga je in de expo op zoek naar antwoorden via een
leuke quiz en ontvang een leuke gadget.
Timeslots van 30 minuten mits reservatie. Toegang is gratis.
Reserveren kan via:
https://shop.knokke-heist.be/Exhibitions/Overview
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De dubbeltentoonstelling is een organisatie van het Centrum
Agrarische Geschiedenis (CAG) i.s.m. het Zwin Natuur Park en
Sincfala, Museum van de Zwinstreek.

Expo “Atlantikwall in vogelvlucht”
Breng een bezoek aan het Natuurpark in Raversyde, Oostende, en
geniet van een wandeling langs de fotomodules van de expo
“Atlantikwall in Vogelvlucht”. Historische luchtfoto’s van tijdens en
net na WO II bieden een unieke kijk op archeologie van de Tweede
Wereldoorlog en op het landschap van toen. Ze beslaan de hele
kuststrook en vertellen in verbazende details over de geschiedenis
van de streek.
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Op de expo maak je kennis met het archeologische onderzoek naar
de Tweede Wereldoorlog, een recente tak binnen de archeologie.
Naast vindplaatsen aan de kust, komen er ook enkele
archeologische sites en vondsten uit het hinterland aan bod.
Speciaal voor families is er een speurtocht. Zoek Vlieg op de foto’s
en ontdek de piepkleine details. Kom je verwonderen over bunkers,
strandhindernissen, bomkraters… maar ook zandkastelen! Welke
sporen herken jij op de haarscherpe luchtfoto’s?
Deze fototentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met de
Vlaamse Overheid, UGent en AWE (Atlantikwall Europe).

Het Natuurpark ligt in het Provinciedomein Raversyde,
Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende.
Het vooraf reserveren van een ticket is verplicht. Dit kan via het
online ticketsysteem op https://www.raversyde.be/nl/praktische-info
Voor vragen kun je terecht op het nummer +32 (0)59 70 22 85.
Er zijn slechts een beperkt aantal tickets per kwartier beschikbaar.
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Natuurpark in Raversyde
Het Natuurpark in Raversyde is een pareltje aan de kust, met een
veelheid aan fauna en flora, prachtige waterpartijen en verborgen
historische plekjes. Een 50 hectare grote groene long. Het is een
uniek stukje natuurgebied nabij de zee met een afwisselend
landschap.
Op Raversyde bevindt zich eveneens een Opvangcentrum voor
Vogels en Wilde dieren (V.O.C.). Een bezoekje waard.
In 1902 kocht Leopold II de kern van het huidige domein aan. Toen
begon de historiek als Koninklijk Domein. Er werden onder meer
een Noors chalet en paardenstallen gebouwd. In 1906 werd het
park met vijver aangelegd. Het domein, dat deel uitmaakte van de
Koninklijke Schenking, werd nadien door Albert I en prins Karel
stelselmatig vergroot. Tijdens WO I werd de batterij Aachen
gebouwd en tijdens WO II werd de Atlantikwall uitgebouwd, beide
in de duinengordel.
Na WO II nam Prins Karel intrek in het domein en breidde het park
verder uit. In 1981 verkocht Prins Karel het domein aan de
Belgische staat. Het domein werd vanaf de jaren 1980 door de
Provincie West-Vlaanderen verdrievoudigt in oppervlakte en wordt
stelselmatig uitgebouwd. Eind jaren 1990 is het zuidelijk deel van
het gebied in grote mate heraangelegd, met uitbouw van de
archeologische site en het recreatiepark.
In 2014 richtte de Provincie het gebied ten oosten van de
Atlantikwall en ANNO 1465 volledig herin als natuurgebied. De
uitgestrekte graslanden werden hersteld en er kwam meer groen,
bos- en waterpartijen. Men voorzag attractieve wandel- en
fietspaden, een speelweide met speeltoestellen en later ook een
hondenweide. De oude recreatieve zone en oostelijke parking
verdwenen. Eind januari/ begin februari 2015 werden 20.000
nieuwe planten aangeplant, waaronder 15.500 bomen. Deze
krijgen sindsdien de ruimte om te groeien.
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Beheerwerkzaamheden op broedeilanden
in het Zwin
Eind februari 2021 vonden op de broedeilanden in het Zwin
beheerwerkzaamheden plaats om het broedseizoen in optimale
conditie te krijgen. Zo kan het Zwin tijdens de komende lente vele
honderden broedvogels verwelkomen.

Zwinvlakte één van de belangrijkste broedgebieden van ons
land
De eilanden in de grote waterplas in de Zwinvlakte zijn één van de
belangrijkste broedgebieden in België voor een aantal typische
kustbroedvogels. In recente jaren kwamen daar tot ruim 1.500
broedparen voor van diverse soorten meeuwen, sterns en
steltlopers. Een fantastisch resultaat, want die eilanden werden
precies met dat doel aangelegd: van het Zwin weer een zeer
belangrijke broedplaats maken voor die soorten. In het begin van
deze eeuw waren vrijwel alle typische kustbroedvogels uit het Zwin
verdwenen doordat hun broedplaatsen niet langer geschikt waren.
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De aanleg van de eilanden, die gebeurde in het kader van de vele
natuurbeheerwerken die Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid
de voorbije tien jaar uitvoerde in het Zwin, bracht daar met succes
verandering in.
Afsluitingen tegen grondroofdieren
Om de eilanden in optimale staat te behouden zijn af en toe
beheerwerken nodig. De werken die nu gebeuren bestaan erin om
een lage afsluiting te plaatsen rond de eilanden. De bedoeling
daarvan is om grondpredatoren te verhinderen om de eilanden te
bereiken en daar het broedsucces te fnuiken van al die bijzondere
broedvogels. Dat is een werkwijze die op veel broedplaatsen van
meeuwen en sterns in binnen- en buitenland wordt toegepast,
bijvoorbeeld in natuurgebieden in de Antwerpse haven.

Breken we in 2021 een nieuw broedrecord?
Van zodra alle zware werkvoertuigen weer uit het natuurgebied
verdwenen zijn, hoopt het Zwin dat de eerste kustvogels weer op
de broedeilanden zullen neerstrijken. Misschien wordt dit jaar wel
het record uit 2019 gebroken van 630 broedparen van de prachtige
zwartkopmeeuw. Of wordt er voor de eerste keer in tientallen jaren
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weer over de magische grens van 200 broedparen visdieven
gegaan?
Uit: KH Vandaag. De nieuwsbrief van de gemeente Knokke-Heist,
2 maart 2021

Nieuwe publicatie

Knokke-Heist bezet in WO2. Fotoboek
Auteur: Eddy Lambrecht
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Historicus en oorlogskenner Eddy Lambrecht heeft een imposante
rij boeken op zijn naam staan, waarin naast de beschreven
geschiedenis ook fotografie een grote bron van informatie vormt.
“Knokke-Heist bezet in WO2” is zijn nieuwste publicatie.
Vroegere werken gingen onder andere over het Kust-Marinekorps,
de luchtoorlog boven Vlaanderen en de veldslagen in the Ypres
Salient. Daarnaast publiceerde Eddy Lambrecht artikels in
verschillende tijdschriften, onder andere in “Over the Front”, het
prestigieuze Amerikaans tijdschrift gespecialiseerd in militaire
luchtvaart.
In “Knokke-Heist bezet in WO2”, zijn zeventiende boek, staan
tweehonderd foto’s. “We weten dat met het verstrijken van de jaren
de waardering van historische foto’s verandert. Wat ooit
onbelangrijk leek, kan opeens een cruciaal onderdeel van de
geschiedschrijving blijken. Daarom is het belangrijk in archieven en
boeken te blijven kijken”, aldus Lambrecht, die in zijn nieuwste
boek een helder en aangrijpend beeld van het dagelijks leven
tijdens de bezetting toont.
De meeste foto’s zijn door de Duitsers gemaakt, maar er komen
ook heel wat foto’s uit Engeland.
Juiste cijfers werden nooit teruggevonden, maar omwille van
operatie Seelöwe – een Duits aanvalsplan voor een invasie in het
Verenigd Koninkrijk – waren er in 1940 en 1941 aan onze kust veel
Duitse soldaten gelegerd. In Knokke was de grootste concentratie
van bunkers en oorlogsmateriaal langs de Belgische kustlijn te
vinden. Op het strand werd zwaar geoefend. Van het betonnen
verdedigingswerk zijn ondertussen zo goed als alle sporen
verdwenen. De reden daarvoor is simpel: na de oorlog herstelde
het toerisme in Knokke zich zeer snel.
Tijdens de eerste jaren van de bezetting probeerden de Duitsers
het vertrouwen van de plaatselijke bevolking te winnen. Vandaar
een aantal amicale foto’s met de bezetter in het boek. Vanaf 1941
werden een aantal Duitse troepen die hier gelegerd waren naar het
Oostfront gestuurd, en werd de sfeer bitsiger naargelang de
13

krijgsverrichtingen slechter en slechter gingen en er reglementen
en verordeningen bijkwamen.
“Knokke-Heist bezet in WO2” is een aanrader. Veel van de
gebouwen op de foto’s zijn nog duidelijk te herkennen. Het
fotoboek, uitgegeven bij Uitgeverij Bonte, telt 120 blz. en kost 29,95
euro. Het is te verkrijgen in de boekhandel en bij uitgeverij Bonte.
ISBN: 9789464009170
Bron: “Tweehonderd foto’s die plots boekdelen spreken. Eddy
Lambrecht publiceert ‘Knokke-Heist bezet in WO2’”, Dirk Meulders,
Brugsch Handelsblad, 15 januari 2021.

Nieuwe publicatie

Brugge tijdens de grote oorlog. 1915
Auteurs: Roger Lampaert en Jean-Louis Roba
Eind 2013 verschen het eerste deel van de reeks “Brugge tijdens
de Grote Oorlog” dat handelde over de periode augustus-december
1914. Het nu verschenen deel behelst het volledige jaar 1915 en
focust overwegend op het dagelijkse leven van de Bruggelingen in
dat jaar. De auteur gaat chronologisch tewerk en beschrijft de
gebeurtenissen bijna van dag tot dag.
Net als in het eerste deel geeft de auteur op het einde van elke
maand een overzicht van de Brugse militairen die in de beschreven
maand zijn gesneuveld.
Jean-Louis Roba beperkt zich bij het schrijven van zijn boek niet tot
de bestaande literatuur of archieven, hij interviewde ook een paar
Bruggelingen over een of ander facet. Zo bijvoorbeeld over het
leven in de Schippersschool in 1915.
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Het boek is rijkelijk met zwart-witfoto’s geïllustreerd en daarvoor is
niet enkel geput uit de Beeldbank van het Brugse Stadsarchief,
maar ook en vooral uit de collecties van het Legermuseum in
Brussel en het Imperial War Museum in Londen.

“Brugge tijdens de Grote Oorlog – 1915” is uitgegeven door
uitgeverij De Krijger en telt 256 bladzijden.
ISBN 9789058682376
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Affiche Heist en Duinbergen, met een visser en een vissersvrouw in
klederdracht anno 1900. Links bovenaan in het donkergroen de muur van
Zeebrugge. Affiche ontworpen door Setola. Uitgever: Litho, L. Burghgraeve,
Bruges; 1949 - © Collectie Museum Sincfala, Knokke-Heist
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