Verken een plekje uit de Zwinstreek
Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,… Je komt wat tegen in de
Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze
leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een
verkenning waard!

Naam: Gwenny Entwistle
Locatie: Het Zoute in Knokke-Heist
Beschrijving (incl. foto’s):
De naam Zoute is afkomstig van zoute schorre, als Knokkenaar spreekt men het uit als “’tZoete”. Het is
een gehucht in Knokke net als bv. De Oosthoek, Zevenkote, Het Hazegras en het Kalf.
Het is hedendaags gekend als de mondaine badplaats met zijn prachtige lanen en charmante paadjes
tussen de exclusieve villa’s.

ONTSTAAN en EVOLUTIE
Een eeuw geleden was dit anders en lag het brede duinengebied aan de rand van Knokke-dorp er nog
ongerept bij. In de duinen van de Zoutepolder stonden alleen enkele duinhuisjes van kroostrijke
duinbewoners, meer dan een eeuw bestond Het Zoute uit 1 grote familie.
In 1836 heeft men aanzienlijke hoeveelheden houthagen en helm geplant omdat gedeelten van het duin
zich door hevige winden verplaatsten. De Blinckaertduinen werden o.m. met doornen en sparren beplant
wat in de loop der jaren zou uitgroeien tot het huidige Koningsbos.

In de eerste helft van de 19de eeuw ontwikkelt zich het oorspronkelijke Zoute. Vastgoedonderneming
Compagnie Het Zoute wordt in 1908 opgericht en doet beroep op urbanist Joseph Stübben, een befaamd
Duits architect. Men heeft hem de opdracht om van het duinengebied, een stratenpatroon en een
verkaveling te ontwerpen maar met behoud van de natuurlijke niveauverschillen en het duinreliëf.
Stübben inspireerde zich op zijn eerder gerealiseerde projecten in Duinbergen en De Haan.

Een typerend kenmerk zijn de rechtlijnige hoofdwegen zoals bv. de Zoutelaan t.o.v. de vele kleine
kronkelende paden tussen de villa’s die afgezoomd worden met knotwilgen. De duinen waren ideaal om
er de kronkelende paden in aan te leggen. Door stelselmatig zoveel mogelijk bomen aan te planten
veranderde het duinlandschap in een oase van groen en werd zo een tuinwijk aan zee gecreëerd.
Iedereen kon bouwen maar er moest wel aan strenge voorschriften worden voldaan zodat Het Zoute een
zekere eenheid uitstraalde.
De huidige villa’s worden nog steeds gekenmerkt door een aantal uitgangspunten van Stübben zoals
ruime percelen en veel groenaanleg, stijl villa’s gebaseerd op de Engelse cottage, witgeschilderde muren,
rode of rieten daken, uitbouwen met erkers, geen hoogbouw enz.…. De typische landelijke bouwstijl werd
hier door veel gekende architecten overgenomen. Veel villa’s ervan zijn ondertussen geklasseerd.
Vele Engelsen vestigden zich in Knokke en lieten er de eerste mooie villa’s bouwen.
De wijk kende een geweldige ontwikkeling, in 1918 opende Marie Siska haar deuren, het Engels kerkje en
het Zoutekerkje werden gebouwd, het vliegveld, de Golf kwam er en later in 1952 Het Zwin enz… .
Het is zeker de moeite waard om hier eens te komen wandelen en te genieten van zowel de mooie
architectuur als van de rust en het vele groen. Via Toerisme Knokke is het mogelijk om een geleide
architecturale wandeling te boeken, een aanrader!

