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: Katelijne Vanbesien ............................................................................
Locatie: Bureau van Toerisme Lichttorenplein ................................................
Beschrijving (incl. foto’s):
Een vuurtoren of lichttoren is een toren die werd gebouwd in de buurt van kliffen, of direct erop,
zeestraten, ingangen van zeearmen en havens om 's nachts en bij stormweer schepen te waarschuwen
voor de kliffen of doorgang, oorspronkelijk met behulp van een open vuur en later door middel van
spiegels, lenzen en een lamp.
Om het aantal scheepsrampen voor de kust van
Knokke terug te dringen, komt er na lang
aandringen in 1872 een vuurtoren. Het gebouw
heeft bakstenen gevels met natuurstenen details
met neogotische kenmerken: een vierkanten
onderbouw van 14 meter breed met daarop een
vierkanten toren van ongeveer 13 meter hoog. De
schijnwerper is bereikbaar na het bestijgen van
75 treden. Tussen de twee wereldoorlogen in,
doet de vuurtoren dienst als hulpcommissariaat,
oorlogsmuseum en toerismekantoor. Gedurende
WOII zijn de ramen dichtgemetseld. De oude
vuurtoren en het reddingshuis komen in het begin
van de jaren 1950 in verval. Op 20 februari 1952
begint de sloop

Op dezelfde plaats komt een toerismekantoor annex politiecommissariaat met openbare toiletten
in de kelders. Het gebouw, een ontwerp van architect L. Coppe, heeft een sterk modernistische
stijl. De ronde toren verwijst naar de vroegere vuurtoren en het Casino.

In 2007 komt het huidige toerismekantoor in de plaats, volledig bebouwd in de stijl van de eerste
vuurtoren. Op het achtergelegen ruime Lichttorenplein bedenkt kunstenaar Gert Verhoeven een roze
fontein. Ook de rest van het plein is bezet met gelijkkleurige tegels.

