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W O O R D V O O R A F . 

Na een verregende junimaand en met de vakantie 
voor de deur is het ftoogtijd dat er een perio

diekje verschijnt. 

J 

Bij deze willen wij dan ook graag de aandacht 

trekken op volgende aktiviteiten van de heem
kring: eerst zijn daar de weekendtentoonstel

lingen in de molen en dit tijdens de maanden 

juli en augustus. Daarnaast vermelden wij 
graag de schorretochten die wij eveneens 
tijdens de zomermaanden organiseren telkens op 

woensdag en zaterdagnamiddag. 
Uiteindelijk willen wij onze stand op de avond
markt van Stene aanbevelen: op het marktplein 
houden wij op die avond een" dranksta.nd open" 

Iedereen is uiteraard van harte welkom op 

onze stand. 
Voor iedereen wensen wij verder een zonnige 

en aangename vakantie ! 

P. Vandewalle 

Voorzitter. 



DE SCHORRE VAN STENE 

In 1700 konden enkele grootgrondbezitters bekomen 
dat de Nieuwe Polder van Zandvoorde bedijkt werd. 
Dat veroorzaakte veel schade aan de haven van 
Oostende. Het water van de Keignaert en van andere 
kreken i~ die polder, zorgde gedurende vele jaren 
voor een sterke schuring in de haven zodat ver -
zanding verhinderd werd. Daar kwam nu een einde 
aan en te Ostende moest men een ander middel vinden 
om die haven te redden. Daarom werden in 1720 elf 
honderd gemet goede landbouwgrond bedijkt en onder 
water gezet. Men noemde dat de Imundatie van Kamer
links. Pas veel later zou men spreken over de 
Schorre van Stene. Deze overstroming bracht echter 
weinig verbetering aan de haven. Bij vloed moest 
het zeewater te ver in het land dringen zodat het 
reeds ebbe was aan de monding van de haven wanneer 
het water in de Schorre nog steeg. Een nieuwe vloed 
was reeds bezig wanneer het water in de Schorre 
nog afvloeide. Twee watermassa's botsen dan tegen 
elkaar op en men noemt dat een wantij. Er werd veel 
slijk afgezet door dat wantij en de schuring in de 
haven werd er nog door verminderd. Ook in de Schorre 
werd veel slijk afgezet en het zeewater kon spoedig 
de ganse oppervlakte niet meer bevloeien. Er ont
wikkelde zich daar steeds meer grasland waar de 
boeren kosteloos hun schapen en koeien op dreven. 
Oostende moest nog eens een andere oplossing vinden 
om de haven te redden. In 1803, dus na een bestaan 
van 83 jaar, werd de Schorre afgesloten en vervang
en door een spuikom met sluizen, veel dichter bij 
de haven gele6en. Het was burgemeester Thomas die 
het initiatief nam van dit grote werk. De Kamer van 
Koophandel te Oostende en het schepencollege steun
den hem en waren bereid om voor de nodige fondsen 
te zorgen. De Franse regering nam dit plan echter 
over en duidde ingenieurs aan om het uit te voeren. 
Burgemeester Thomas werd spoedig vergeten en bij de 
inhuldiging van de spuikom en de sluizen, in 1810, 
werd Napoleon als intiatiefnemer genoemd. Die was 
in 1803 naar Oostende gekomen en hij zou, zogezegd, 



aanstonds gezien hebben hoe die 3rote werken moesten 
verwezenlijkt worden. Thomas werd wel bedankt omdat 
hij zijn uiterste best had gedaan om te helpen bij 
het afsluiten van de Schorre . In weer en wind was 
hij bij de arbeiders die met veel moeite een sterke 
dijk bouwden tussen de Schorre en de Gouweloze. Toen 
het zeewater daar niet meer kon binnendringen, kreeg 
Hendrik Serruys uit Torhout als opdracht, de Schorre 
in 100 percelen te verdelen en de wegen te project
eren. Serruys had ook af te rekenen met slecht weer 
en veel vochtigheid toen hij overal paaltjes in de 
grond sloeg om de percelen af te bakenen. Hij moest 
dat werk dan nog_ eens overdoen want piketten en pa
len waren de volgende dag reeds uitgetrokken en ge
stolen. Misschien waren het de koewachters die dit 
deden omdat zij niet graag zagen dat er akkerland 
zou gemaakt worden van het grasland. Charles Ser
ruys kon zijn werk dan toch voltooien en hij kon 
kaarten maken van de Schorre die nu in rechthoekige 
percelen was verdeeld. Serruys had ook de wegen uit
gestippeld en hij richtte zich daarvoor op goed 
zichtbare punten. De pijlrechte weg, die nu Schorre
straat heet, noemde hij Gistelstraat omdat de kerk 
van Gistel als oriëntatiepunt genomen werd. Naar het 
noorden toe kwam de kerk van Stene hiervoor in aan
merking. Wie langs deze weg wandelt zal die twee 
oriëntatiepunten nog steeds kunnen zien. Een andere 
weg richtte Serruys op de molen van.Gistel in het 
zuiden en op de molen bij het Albertusfort te Maria
kerke in het noorden. Hij noemde die weg de molen
st~aat en nu heeft men hem in jagerstraat herdoopt. 
Beide molens bestaan niet meer. Dan was er nog de 
west-oost weg die op de kerk van Klemskerke gericht 
werd en Klemskerkeweg genoemd werd. Die naam is ge
bleven. Naar het westen toe is de zuidmolen van Lef
finge als oriëntatiepunt genomen voor die weg. Deze 
molen is nu ook verdwenen maar het molenaarshuis 
bestaat nog. Verder maakte Serruys nog een Westweg 
en een Zuidweg die parallel lopen met bovengenoemde 
wegen. 



De loten of stukken land, samen 300 Hectaren, wer
den dan op verschillende tijdstippen verkocht in 
het stadhuis te Oostende. De opbrengst diende om 
de nieuwe spuikom en de nieuwe sluis voor de 
Oostendse haven te bekostigen. Het vruchtbaar ma
ken van het nieuwe akkerland, vergde nog veel ar
beid. De eerste jaren werd er vooral koolzaad ge
wonnen. Dat bezorgde werk voor veel mensen. 
De grondeigenaars Piers - De Raveschoot richtten 
daar een grote landbouwonderneming op en zij bouw
den de mooie hoeve, de theebus genoemd, waar de 
familie Colpaert - Stroo nu woont. De Schorre is 
reeds meer dan honderd en tachtig jaren verdwenen 
maar de naam is blijven bestaan en de mensen van 
Stene gaan er nog altijd graag in wandelen, te 
voet of met de huifkar. 

D. Verstraete 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE STEENE 

OPEN DEUR 
ZONDAG 14- JULI 1985 IN GASTHOF 'T VOSSENHOL 

VAN 10U30 TOT 12U30 

THEMA: BELUISTEREN VAN CASSETTE - OPNAHEN 

ZONDAG~ 
_,Á .Á o.-... \ 

THEr11A: KANTKLOSSEN 



KLOSKANT 
De Heemkring •t Schorre zal een Kloskantkursus 

' 
inrichten, te be8innen in september. 
De lessen zullen plaatshebben op dinsdagavond 
van 20 tot 22u in Ga,sthof 't Vossenhol - Stene
dorpstraat 29 te Stene. 
De aankoopprijs van de beginbenodigdheden wordt 
geraamd op 1000 fr. 
Voor de kursus zelf (10 lessen) wordt 1200 fr. 
gevraagd. 
Indien U belangstelling hebt voor deze heemkundige 
vrijetijdsbesteding, dan kunt U kontakt opnemen 
met Decrop Robert 

Oud Vliegveld 29 
8400 Oostende Tel: 702136 

- - - - - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - -

OP ZATERDAG 10 AUGUSTUS TE STENE - DORP 

AVOND MARKT 

BEZOEK DE STAND VAN DE HEEMKRING OP HET 
KERKPLEIN IN EEN GEZELLIGE SFEER. 

BEZOEK TEVENS DE GROEPSTENTOONSTELLING 

VAN DE STEENSE GROEP KUNSTENAARS IN DE MOLEN. 



Kunsttentoonstellingen in de moleno 

Net zoals vorige zomer stellen de kunstenaars van 
de Steense Groep opnieuw hun werken tentoon in. de 
molen te Stene-dorp.Op 10,11 en 15 oogst heeft een 
groepstentoonstelling plaats waaraan volgende kun
stenaars hun medewerking verlenen:A.Dewulf ,Stefan.o, 
FroDelancker,R.VanTroost,A.Vereecke,T.Boudry, 
A.Hagers,N.Deman,J.Felix,Y.Degrieck,R.Devriendt, 
J.Blommaerts,J.Olders,J.Muls;GoMarchand,S.Bulcke. 

Individuele week-end tentoonstellingen: 

29 en 30 juni . René Devriendt • 
6 en 7 juli • Freddy Delancker • 

13 en 14 juli . Not:H Deman • 
20 en 21 juli . Jan Felix (ook op 22 juli) . 
27 en. 28 juli . Adolf Dewulf' • 

3 en. 4 oogst: Josien Olders 
17 en 18 oogst: Trees Boudry 
24 en 25 oogst:John Blom.ma erts en Stefano 
31 oogst en 1 sept: Yves Degriek en, Willy Coucke. 

Tijdens de groepstentoonstelling van 15 t/m 19 mei 
noteerden we 384 bezoekers 

Onthou nu reeds: 

René Hupperts 

20 september 1985 
Barbecue voor de leden 



Heem.kring 't Schorre Steene v.z.w. 
Lid van de Kulturele Raad van Oostende 
en van het Westvlaams verbond van Kringen 
voor Heemkunde. 

9, 

De Oo.stendse Kulturele- en Jeugdraad nodigen U uit 
op de opening van het nieuwe secretariaat gelegen 
Leffingestraat 85. 
Beide raden hebben het inzicht deze opening te 

laten uitgroeien tot een echte ont moetingsdag 
voor de gehele Oostendse bevolking. 

Datum: Zaterdag 14 .september 1985 

Programma: 

10.30 u: Of~icieel gedeelte met tussendoor 
aperitiefconcert. 

12.30 à 13 u: Barbecue 
Vanaf 14 u: Animatie door de vele verenigingen 

aangesloten bij de Jeugd.raad en de 
Kulturele raad. 
De Heemkring hoopt aanwezig te zijn 
met de huifkar en een kleine .folklo
ristische tentoonstelling. 
Wij rekenen op Uw bezoek. 

De Kultuur van het hart is de basiskultuur van 
de .mens. 

• Bond zonder naam. • 
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T•l. Nr, (°'9) 10.n.11 Of ao,10.01 

v.z.w. HEEMKRING 1t SCHORRE STEENE 
p/a de heer Roger FOCKEDEY 

Melkerijstraat 2 

8400 OOSTENDE. 

Ons k-rk lllJ leg9n 

2de afd/170.8./ETP 

~ : Natuurgebied 't Schorre. 

Mijne Heren, 

Uw schrijven van 21.2.1985 in verband met het 
Schorregebied had onze aandacht. 

In dit gebied werd inmiddels een grondige opruim
beurt gehouden. Ook zal de politie toezicht houden om 
eventueel sluikstorting te beletten en indien nodig te 
bekeuren. De grasbermen worden er tweemaal per jaar 
gemaaid, 

Binnen afzienbare tijd zullen sommige er gevestigde 
recuperatiebedrijven er worden ontruim<;!; voor de res
terende zal een doeltreffende afsluiting worden geëist. 

Wij menen evenwel dat het niet wenselijk is er zgn. 
milieuvriendelijke borden te plaatsen. 

Het alle achting, 

Namens het College 

De a•tari, 
F. Hollevoet 
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STAD door R. Fockedey 

Ik dank U voor de bulderbaan, 
de snelweg door de stad; 
het borstgedrocht aan 't park, 

de liefdespaviljoenen, 
de holen voor miljoenen; 
het ghetto aan de rand, 
het smakeloos Manhattan, 
de hoogste krocht 
van d' europese kust; 
het kwijnen van het strand, 
de spuikom die verzandt. 

Ik dank U voor het Fort, 
dat in de duinen zinkt; 
het park dat werd verminkt; 
d' expansie naar de buitenwijken 
waar het nog leefbaar was; 
de open vuilnisbelt, 
het opcentiem, 
het smoren in de kiem, 
de groene gordels om en rond; 
het offer van de polder 
en de korenvelden 
aan kapitaal en industrie. 

Mijn dank, mijn hoogste dank; 
maar ik in Stene, ik stik, 
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SCHORRETOCHTEN 

r 

Schorretochten ingericht door de lleemkring " ' t Schorre Steene". 

Tijden• de maanden juli en eugu■tua richt de heemkring tochten met paard en wagen in, iedere 
woensdag en zaterdag om 14"30 u. Duur van de tocht : 2 uur, Prij• : vol weaaenen 200 f r. : 
kinderen 150 fr. Vertrekpunt : kerk van Stene-Dorp. Voor groepen kan op andere dagen een 
tocht ingelegd worden. Reservatie gewenst : Gaathof ' 'VoHenhol", Stene-Dorp, tel. : 70 01 99. 
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~mbam ~rugsr 
~ ar..--i... 
-9' .... ~ Aan de Haar Hugo Oevo• 

lloaaenhol Sten• 

Uw --,--: 
FNtdrly ROTSAI.RT, klNnlioc. •fgev. ,.,,..,.,rib_, tt Geachte, zoal• baloord ontvangt U hiarbiJ d• 

h1ator1ach• gagav•n• ovar hat kerkorgal, da roto
copy ia origin••l ( achter onduid•liJk, qar dit ia 

ni ■ t te w1Jhn un de flltocopiaer■achine, •aar aan het originaal 
axamplaar van 1 auguatu• 1934. U gel1•v• dit te publiceren in 

_,,, l'Otf/llNOE 
Tsl. OS, /J3 Zl'T'S 

Il#. Nr • ......... 

ÜfUlff . . ... . . .. ........ ......... .. ..... 1, ...... Julll ■ heHkundlg tijdschrift. Ik citaer hier( voor voll•-
dig• duid■lijkh■ld d •■· letterlijke tekst ( ,■at duidingen) . U ■ag 

0oa.i" Nr. ............ dit artlekel publicaran op naal!I van Hu gil Oavoa- fr. Rotaa■rt( Vool':iit-
ttar B' Orgelc0111■1s1ie.) 

Davis ovar hat •aken an plaataan van aen nieuw ktrkorg•l voor da parochi■lakal'k 
van Sta■n• (o ■ t■ nd■) 
Er 1• ov ■r ■■ngskom■ n tu■achen dan Eerw.H.Pastoor ■n da H.H.l•d•n van da kerkf■• 
bri■k van den ■■ n■n 'kimt ■n Jos.Lonck■ karkorg•l ·■aker van dan. ander kant dat 
laat.at. g■noaade zal 111aken l ■v,ran ■n pl ■ataen in da parochial ■kark van St■ana 
■en nieuw orgel, pnau■aflak stelsel aanalag an ontlasting dar notan ooganblik• 
k.iyk •n nat. 0• windleden ( ■ om111<l ■l'11) zullan g•••akt wordan :l.n drollg eikenhout, 
da bovanata dakpht ■ n in bahj, ,a •• Derelnur■n in buta rooden d'eal. De pi,tone 
zullen dubbel beladard zyn de pinnen an tigan in koper. 
Da •P• ■lkaa (•spaeltaral) in alkenhout met roldeksa·l zal da regiater11 bavetten 
dar volgend• sp ■lan: vardaald over twee klavieren ( .. handklavieren or •anualen) 
ven 56 noten i•dar: 
11 Op groot orgel: 

1•Montre 8v (1••• acht voetlengte) S6 p(ijpan), 24 p.in zink 32p.1n 4Q%t1n en 6~ 
lood. 
21 Bourdon 16v (gedekt16) spel van h ■ t oud orgel an h•r•tald •n har•~•ld.en aan
gevuld. 
3 1 Sourdlln &• Harm .{oniqua) 8v. 18 pypan van· hat oud orgel,. 6 in zink 32 1n 
•~ tln ( en rr1:-· lllod) 
••· Pra■hnt 4v 12 p. in zink 44p. in 40t tin. 
2.• Op• Nicht ( uprnair) (= hat tweede ICU klavier) 
s• lliola .sv. 24 p. zink 32 p. in 50% t.i'1{ en soj lood) 
6• Voix cllltsh ev. 44 p. in zinl< 32 p.in 50 1' t11'1 (an 50% lood.) 
7• rluit 4v.spel uit het oud orgel. 
e• Bourdon 8 v -idem 

Op plldaal {voetklavier) 27 noten. 
9• Soubasaa 16 v. Trana!l!iSsie van bu11rdon 16v. 

Jelingan •11 kombinati ,aa. : 
.p,d.gr.orgel. 2• Kop.péd.réclet • J 0 gr. org,r~ciet 4~ gr.org.octava aigu• 
S• gr.org.octave grsva (gr.o.-r~ci~t) 6• trám~lo 7° Expre&sion (bascult) 
3• plano, "•io forte, en forte (ganzch orçel) met drie drukknoopan an annulateur. 
~•ntilataur •iactr,220-230 volt . court, tri?h.1•30 to■ren, syst••• G.Ma.idingar 
la blaasbalg zal doelmatig hersteld worden; ca oude npolcn met zorg geh ■r■oniaaerd 
•n hHstald. 
iet orgal zal •••IM•lli!!,><lii■:uk■tlllxw ■ •~•fl geplaa.tst. worden aan beid• zydan van h ■t 
100gz1al. De axpreaaionkas is gemaakt in dqal: de draaideuren ga~akk ■lyk o• openen. 
)e •P•l•n ••t zorg geplaatst an gemakkoly~ te baryken om te ste111111■n, 
llearborg • Tien jaar tegen braak of ntoorni s in het !ipel 
i■x■aflaakak ■ l ■■.a Prya: J0.000 i. C■rtigdu! za,nd frank, By da h11aring 1 B, 000 t het 
~v•r1g• volgena ovar■ ankom1;t. 



USDOII ■■UCCI 

SINelteppel'ke C.••lule -
O• •1n1ehak•laar and• v■rblnding ■at h•t nat aan da vantilataur zyn ten laata 
van da ~arktabriak; alaook hat gebruik ven licht an dryrkracht gaduranda het 
plaataen an har■on1111ran van hat orgel. 
G1daan ta St11n1 dan 1 Augu1tu1 1934 
Voor da karkfabrl•k voor dan orgel■akar : 
Vand■- Joe ,Loncka 

Het var1ndar1n dar 0rgelk11 in tvaa d ■al ■n an hat recht trakkan van da balu•trad• 
achat ik op ongavaer 1500 t 
Ik b•n bar■ id dit vark uit ta voaren aan dan ko■tprya, Het ia val ■ogalyk dat al• 
hat aan baatJ• ••• vilt, dat da prys zoo hoog niet zou beloopen, 

r 

NATIONAL -COUNCIL OF Y.H.C.A'a. 
NCOUQIATID 

LONOON HmOPOLIT AN OIVISION. 
__,, 

w. L wAnawoatM. 

,. 

,. 
l 

436, Strand, 

London, W.c:J.. 

I t.ru:;t you will c-;<cus'I! i,y lit..'id~r-i; this duplicot.ed ]et.tff; I bopa 
before lonr to :-rite c i,e~·:. .,}:,~..i Jc ~ur of· tll::nks t.o all olU' kind tri1mde 
cil& have been good eno•J6~. to lf>n;J 110:-lts l'or the Y,11.C,A, ellhib1t.1on. 

You w.il:.., I thir.k, be .'!:"..<.r.:.$t.ec' t.:, hear t.!ut tbe exh1b1t1on baa 
proved ll1l e~:,n,;oua 15~ccet:i; u'!"igina~y opeoc.d tor t'I/Q i;ieo:ltll, 1t b.l:s hlld 
to b9 continueó for 11 .fu.U mcnth be;yond thg intonded clo11Aa~te, In 
the .tirat faur 11eeb it. t.11:i v!:si~d l:y 00 lus \.ban 8o;!>4,0 oai:ibar1 of thl 
J.llied Forcu. In od.:l j t.ion to th1a, tjiera he.•• been o. 11U11bar or dbt1n
gu,i11bad Yiaitor:,, incl:mine H.M. Kil!€ ~ter ot Yugoslcvu, H.IS. l1Jli Ha4kon 
ot llorn.1, H.E. ttia· Preaident. of Polond'_ Alld H.lt, the PretidlO'- o.t c.-choa.,; 
loTakl.&, all or who~ ebowed i;.e~t. interest in the worltl, 

I se naw reluctci,~ly beé:inn.inf to C1QJ!e plana for the 111dinc 9f tha u-
bibi tion, wh1ch will p:-obc.bly clo:se en Fcbru.c:.ry 2let. I bope. to ••t ell the 
woru retw-n,,d to th~i:r or.T,crs 11hortl~- dt.er th,;t dct.e, o.nd 1h0uld be 1:10lt 
çcte!ul H' you \io\:!d let mr, kno.; to 1,h•~t 11ddr.:s:, t.b..y :should \.io d,.;liver-ad, 
it it is t,ot tilt :,car.ie a.a the one .;;elo~.- . 

Jt..y I tako thi:5 opyJrt.unity ot 1.!:=ikinf y-ou once O.i::1n oc wbal.r ot Q7 
coaaitt•~ tor your eeneroaity in lcod1nc \111 JO'IZI' •orlul. 

ÎOID'S lincerely, 
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DE STEENSE GROEP 

Editoriaal: 

Het is de bedoeling van de Heemkring om vanaf dit 
Schorre - kontaktblad te starten met een reeks 
biografieën over de leden van onze Steense Groep. 
Als eerste in de rij volgt hier ALBERT HAGERS ••• 

ALBERT HAGERS 

Albert Clarence Hagers 
geboren op 16 maart 1915 
te Atherstone -
Graafschap Warwickshire 
in Engeland 

Hij was de eerste laureaat van de nieuwgestichte 
Academie Oostende. 
1° Klas levend model - Alf. Blomme. 
1° Klas tekenen plaaster - Daan Thulliër 
Zilveren medaille van Parijs met rozet in 1955 
Tentoostellingen: 
Eerste op uitnodigiging van de heer Steyns, 
directeur artistique van het Kursaal - samen met 
zijn vriend en medewinnaar Albert Nijssen (buiten 
wedstrijd - gemobiliseerd) 
Hagers ging bij het uitbreken van de oorlog naar 
Engeland en werkte met andere Belgen mee bij de 
afbraak van gebombardeerde woningen. Hij maakte 
door bemiddeling van Dr Liebaert kennis met de 
dochters van de heer Camille Huismans (ex minister 
van Kultuur en Schone kunsten) en hielp mee bij 
het inrichten van verscheidene tentoonstellingen. 
Hij maakte er tevens kennis met de virtuoos en 
solist (viool) M. Raskin. 
Hij nam deel aan twee tentoonstellingen in de 
Belgische ambassade - Eaton Square. 



Hij verkocht daar verschillende werken aan de 
Belgische regering om de Club- en opvanghuizen 
van Zee- en landmacht te versieren. 
Hagers nam ook deel aan de geallieerdententoon
stelling, die alle grote steden van Engeland, 
Schotland en :-/ales aandeed, een maand duurde en 
tachtigduizend vijfhonderd en veertig bezoekers 
tende, waaronder Z.M. Koning Peter van Joegoslavie 
Z.M. Koning Haakan van Noorwegen en de Presidenten 
van Polen en Tjecho-slowakije. Belgische hoge 
gasten waren Mm Blume en de gezusters Suzie en 
Sarah Huismans e.a. (Mm Dequent) alsook de mini
sters Pierlot, Spaak, Gutt,De Vleeshouwer en 
andere regeringsleiders en prominenten. 
Een werk van A. Hagers werd aangekocht om offi
ciëel de dank uit te drukken van het Belgische 
aan het Engelse volk, en aangeboden door de heer 
minister Gutt aan de Lord of Swansea. 
Na de oorlog nam hij deel aan verscheidene ten
toonstellingen in binnen- en buitenland. 
In Frankrijk: bekroond met de zilveren medaille 
met rozet. Hij was tevens lid van Arts, Sciences 
et Lettres in 1955. 
In Spanje: tentoostelling in zaal Valolza-Valencia 
In België: Brugge - Luik - Mons - Nieuwpoort -
Veurne - Middelkerke - Torhout - Oostende. 
In het Casino Kursaal, hotel Oceaan, de konink
lijke gaanderijen, de Albertschool - de bezoekers~ 
aldaar waren Minister van Glabbeke, Schepen de s· 
Kinder (die een werk kocht), baron Ensor, Jan de 
Clerck, de dames van Mwami uit Ruanda Burundi en 
andere prominenten waaronder de heren Heilman, 
erevoorzitter, schepen quaghebeur, Raoul Servais 
(kineast), Omer Vilain (stadsbibliothekaris) en 
zoveel anderen. 
Hagers was lid en tevens ondervoorzitter van de 
Koninklijke Kunstkring Oostende, was lid van de 
Kulturele raad van Oostende en nu gewoon werkend 
lid van de Heemkundige Kring 't Schorre Stene en 
haar Steense Groep. 
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Albert Hagers heeft schilderijen in Am~rika -
los Angeles, Zuid Afrika - Johannesburg, Engeland 
-London - Swansea - Brighton - Cardiff, Japan, 
China, Taiwan, in België·erg versprèid. 
Hij won eveneens een kleine affiche - wedstrijd 
van de Academie georganiseerd t.b.v. een bal 
gegeven in het stadhuis op de wapenplaats t.v.v. 
de school. Als prijs kreeg hij een kleine ets 
van René de Coninck. 
Hij werd eveneens aangeduid om een karnavalswagen 
te maken. Deze wagen moest een druivenoogst voor
stellen en werd getrokken door twee ossen. 
Een ander project was de decoratie van het café 
van voorzitter Julien Dek. Dit café werd her. -
schapen in een wijnkelder uit de montmartre - wijk, 
Met deze twee verwezenlijkingen behaalde hij de 
eerste en de tweede prijs. 

R. D. 

VEILIG VERKEER 

Vroeger dienden we met het verkeer te leren leven. 
Nu komt het er op aan met het verkeer te leren 
overleven. 
Een verkeersleefbare omgeving is er niet alleen 
voor u, maar vooral dankzij u. 

H. Decroo - minister. 
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SINTE CLARA: FORT EN HIEIE 

Vanaf 1584- beleefden onze gewesten droevige tijden. 
Vlaanderen werd heroverd door Spanje, maar Oosten
de bleef in handen van de Verenigde Provinciën, 
die geholpen door Engelse troepen rooftochten on
dernamen tot diep in het land. Vele steden moesten 
brandschatting betalen aan de Geuzen. 

In maart 1599 besloten de Staten van Vlaanderen om 
Oostende te blokkeren met 3 à 4 forten. Men begon 
met het middelste fort, Sinte Clara, genoemd naar 
de tweede naam van Aartshertogin Isabella Clara 
Eugenie. De aanbesteding had plaats op 15 juli 1599, 
Op 15 november werden de schouwen aangepakt, in 
die tijd het enige metselwerk van een fort. 

Tijdens het Beleg van Oostende , van 1601 tot 1604, 
besloot de legerleiding om een kamp op te richten 
rond het fort. De soldaten werden er ondergebracht 
in hutten. Dit kamp werd omringd door een drie 
meter hoge wal van klei en takkebossen. 

Veel van deze versterkingen werden afgebroken on
der het bewind van Jozef II. De resten vindt men 
nog in de hoek gevormd door de Stuiverstraat en 
de Zilverlaan - richting Oud vliegveld. In het 
jaarboek 1978 van de Heemkring Ter Cuere vindt 
men een unieke luchtfoto van de omlijning van het 
fort. ( blz. F13.14) 



Op de plaats van het fort staat thans een hoeve 
die rond het midden van de vorige eeuw toebe
hoorde aan de Arondiasementscommissaris M.J.B. 
Coppieters 't Wallant en bewoond werd door Wed. 
Faict. Dit 250 jarig familiebedrijf is thans 
eigendom van Octave Faict. 

Op de kaart van onze streken, uitgegeven door het 
militair Geografisch Instituut in 1971, staat de 
Sinte Clara hoeve aangeduid op een der hoogste 
plaatsen in Oostende. De hoogte boven de 1° alge
mene waterpassing (1879) is namelijk 6 meter, ter
wijl de omliggende hoogten 3 à 4 meter bedragen. 

Robert Decrop. 

Bronnen 

Het Oude Oostende en ziJne Driejarige Belegering 
1601-1604 door Edw. Vlietinck. 1897. 

Geschiedenis van Steene door Robrecht de Beacou.rt 
de Noortvelde. 1908-1977-herdruk. 

Stene, een dorp in een stad door H. Desmedt. 1978. 

Ter Cuere, jaarboek 1978. Rond de forten van 
Oostende door Richard Verbanck. 

Kaart van het Militair Geografisch Instituut -
Brussel - 1971. 
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ARCHEOLOGISCH O~DERZDEX VAN DE GEMEE~TE STENE. 

Deel II. Het l"yaisch Xader. 

Onze ge■eente Stene behoort tot Xustvlaanderen, eeQ gebied dat niet 

alleen fysisch-geografisch volkomen verschilt van &ndere streken, 

doch vaarYan ook de landschaps- en bevoningsgeschiedenis totaal an

ders zijn geveest. 

Een grondige kennis van het natuurlijk landschap is bij ons onderzoek 

onontbeerlijk gebleken daar diverse studies reeds aangetoond hebben 

dat de kuststreek het gebied bij uitstek is vaar de bewoning en 

het bodemgebruik steeds in sterke mate geconditioneerd werden door 

de bodem en het milieu. 

Dit natuurlijk landschap zal echter in de loop der tijden wijzigin

gen ondergaan. Een menselijke groep zal namelijk, met het oog op at~n 
voortbestaan, een bepaalde geogra~ische ruimte gaan inrichten, vaar

bij het oorspronkelijk natuurlandschap, dat door fysische factoren 

verd bepaald, geleidelijk me•r en meer wordt omgevormd tot een 

lcultuurlandschap. 

Beide landschappen zullen nu nader geanalyseerd worden. Wat het kul

tuurlandschap betreft moet nog opgemerkt worden dat de resultaten 

in de eerste plaats gebaseerd zijn op waarnemingen verzameld bij het 

terreinonderzoek. Hierbij wordt sterk rle nadruk gelegd op het sta

tische, m.a.w. het betreft een momentopname van de hedendaagse toe

stand. 

A. Het natuurlandschap. 

Morfologisch maakt ons Ctudiegebied deel uit van het polderland

schap waarin twee landschappen konden onderscheiden worden nl. 

het Middelland en de Historische Polders van Oostende. 

De W-helft van de gemeente behoort tot het Hiddelland, vaar de 

afzettin~en van de D !II-transgressie aan het oppervlakte lig

gen. Dit gebied kent een gemiddelde hoogteligging van+ '.3 à~ ■ 

o.P. en vertoont een matig uitgesproken inversierelilt. De ont

ginningen van dit landschap nemen een aanvang in het tweede kwart 

van de llde eeuv mrt de bouw van kleine, defensieve dijken. 

De 0-helft van Stene behoort daarenteeen tot de Historische Pol-



a.s. 

ders, vaar zeeafzettingen van de 16de en van de ~7de eeuw oadere 

polderaf?.ettingen bedekken. Dit landschap ligt dan ook gemid

deld 50 à 100 c■ hoger dan het Hidrlelland. De ontginning van deze 

gebieden moet in de 18de eeuw gesitueerd worden. 

Bodemkundig konden in ons studiegebied zes bodemseries onderschei

den worden (1). 

In het Middelland wordt het grootste oppervlakte ingenomen door 

de dekkleigronden ( Serie E), die een D III-kleidek van meer dan 

100 cm dikte omvatten. Daar de dekkleigronden topografisch iets 

lager liggen, is de waterhuishouding minder gunstig en waterover

last komt voor. Niettegenstaande behoort dit gebied nog steeds 

tot de hoge gronden en is hoofdzakelijk voor akkerland aangeve

zen. 

De overdekte kreekruggronden (serie D) daarentegen, die bestaan 

w.t een profiel met dekklei op licht D IZ-mat~riaal, liggen ho

ger en vormen dan ook de enige gronden waarvan de waterhuishou

ding gunstig is. Dit maakt ze het meest geschikt voor bPvoning en 

akkerland. Samen beslaan ze echter niet zo'n groot oppervlakte 

binnen deze werkeenheid. 

De overdekte poelgronden (Serie F), waar een laag kleidek rust 

op zeer zware poelgrondklei van de D II-transgressie, hebben een 

ongunstige waterhuishouding gezien hun lage ligging en de geringe 

doorlaatbaarheid van de poelgrondklei. Ze zijn dan ook in de 

eerste plaats aangevezen voor weiland. Deze gronden situeren 

zich ten v. van de Torhoutsesteenweg en nemen slechts een klein 

oppervlakte in • 

. ) De analyse van de bodemkundi~e aspectdn van ons studiegbeid 

werd opgesteld a.d.h.v. de bodemkaart van Belgi! (Kaartbladen 1 

Middelkerke 21 Wen Oostende 21 E; Bredene 22 w), de verklarende 

tekst bij de kaartbladen en de waarnemingen op het terrein. Voor 

een profielbeschrijving van de bode~reeks wordt verwezen naar 

de licentiaatsverhanneling. 



De geuluonrlen (Serie G), die bestaan uit geheel opgevulde ge

tijdegeulen van de D XII-transgressie, vertonen net zoals de 

overdekte poelkleigronden een ongunstige waterhuishouding. Ge

zien hun lage ligging zijn ze zeer nat en zijn dan ook in de eer

ste plaats aangevezen voor weiland• Deze kronkelende, langgerek

te s troken komen zovel in het Mi.ddelland als in de Historische 

Polders voor maar zijn in deze laatste heel wat veelvuldiger. 

Uitslw.tend tot de Historische Polders behoren de kleiplaatgronden 

(Serie K), want deze omvatten de profielen vaar zeeafzettingen 

van de 17de en van de 18de eeuw rusten op de poldersedimenten 

van het Middelland. Niettegenstaande deze gronden hoger liggen 

dan de gronden van het Middelland vertonen ze een vers toorde 

waterhuishouding tengevolge van de geringe doorlaatbaarheid van 

de D III-laag, waardoor het regenwater wordt opgehouden. De 

gronden vaar de oude bouwvoor op een grotere diepte aangetroffen 

vordt zijn het best geschikt voor akkerland terwijl de gronden 

vaar dit niet het geval is het •e•t voor weiland z ijn aangewe

zen. 

Niet alleen de natuurlijke factor, na111elijk de geologische op

bouw, is verantwoordelijk voor de bodemgesteldheid in Stene, 

maar ook de menselijke ingreep in de oppervlaktelagen heeft in 

de loop der tijden het bodemkundig aspect mee helpen bepalen. 

Hiermee wordt niet alleen de kunstmatige vonden (Serie o) be

doeld, maar eveneens de inwerking tengevol~e van de eeuwen oude 

landbouwpraktijken. Deze gronden, bestaande uit uitgeveende, uit

gebrikte, opgehoogde en sterk vergraven gronden werden zowel in 

het Middelland als in de Historische Polders aangetroffen. 

De Jongste geologische ontwikkeling van de kustvlakte beert reeds 

de aandacht van talrijke geologen getrokken en meerdere onder

zoekingen werden verricht (l). 

Op 29.J.1984 voerden we samen met Dr. c. Baeteman van de •Geo

logische Dienst van Belgif• een tweetal boringen uit op het akker~ 

land gelegen ten z.v. van de Steense dorpskern {perc. J04b en 

0 Beide borin en vormden een mooie illustratie van de geolo-
1 Voor een uitvoeriee be~chrijving van het geologische opbouwproces 

van de kustvlakte, evenals voor het traditionele en vernieuwd onder

zoek wordt verwezen naar de licentiaatsverhandeling. 



gische opbouw van het Middelland te Stene en de resultaten stem

den overeen met de gegevens van de recente geologische studies 

over de Xustvlakte. 

De bovenste kompakte grijze kleilagen, vermengd met zeer talrijke 

kleine scherfjes en baksteengruis, konden als sedimenten van de 

D III-transgressie (eerste helft llde eeuw-eerste kwart lZde 

eeuw)getdentificeerd worden. Het volgende sedimentatie-pakket, 

dat bestaat uit een geelachtige grijze, iets zandige klei met 

roestvlekken, is aflcomstig van de D II-transgrejssie(tveede 

helft Jde eeuw). Tuss en beide pakketten sedimenten vas een dui

delijk verschil te zien vat overeenstemde m~t een regressiefase, 

waarin de zee zich t erugtrok. Vervolgens werd een zeer dikke 

laag aangetroffen die het einde van het veen veroorzaakte (~de 

eeuv voor c.). De top van deze laag oMVat een blauvachti~e klei 

met talrijke kleine veenrestjes en veenbrokjes. Deze klei wordt 

bruin en venig naar onder toe. Het b odemprofiel bevestigde tevens 

dat deze laag niet direct door de zee is afgezet (D I-transgres

sie), maar in een eerder van de zee beschermd gebied, nl. een 

ond~ep moeras, daar talrijke broze zoetvaterschelpjes en veel 

vegetatieresten in deze sedimentatielaag aangetroffen werden. 

Tenslotte werd op! J,2O m het veen aangetroffen, dat aan de 

basis ligt van h Pt ontstaa~lRe Kustvlakte. De zeer geleidelijke 

overgang naar het veen vijst • er eveneens op dat de top ervan 

zeker niet gelrodeerd werd door een rechtstreekse overstroming 

van de zee (D I-transgressie) zoals oorspronkelijk verondersteld 

verd. 

Met het •dimentatie-pakket van de D III-transgre••i• kvam een 

einde aan de g e schiedenis van opvulling en ontwikkeling van 

de Kustvlakte. Door het aanleggen van dijken en het kunstmatig 

controleren van de afwatering werd ons gebied dan uiteinde lijk 

opgevonnd tot het huidig polderland. 

Dit tot stand gekomen polderlandschap verd echter in het 

o.-gedeelte van de gemeente Stene dOQf l7de en !.8de eeuvse over

stromingen, die hoofdzakelijk te viJt- sijn aan menselijke in

vloed, grondig gewijzigd. Door latere inpoldering en het gebruik 

van deze polders alstpoeldok werd een nieuwe laag alluvium, 

vooral bestaande uit kleiige facies, afgezet op het in de mid

deleeuwen tot stand gekomen landschap. Deze laag dagzoomt 



in de Hiator-ische Polders van Oost~nde. 

In het volgende boekje zal de tweede helft van het •ysich kader 

nader belicht worden, namelijk de componenten Yan het kultuur

landschap. 
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