
NIEUW-HAZEGRAS-POLDER 
Al4 ~eactie op een a~tikel (van een vo~ig numme~ van Cnoc i4 ie~) 
·in ve~tand aet de 4leenweg naa~ Ret~ancht!.JJleni e-. waa-. e-. 4p~ake 
wa4 ove~ de • 4chottalken • van de Hieuw-Hazeg~a4polde~dijk k4egen 
we een aanvullende nota van q,.aat Leon Lippen4 . 

DE OVERSTROHING VAN 1 FEBRUARI 1953 

n 1953 was Graaf Philippe Lippens dijkgraaf van de N.H. P. en zijn 
vader Raymond Lippens (1875-1964) ontvanger-griffier. 
Daar het water van het Zwin, via het vliegveld, in de Willem-Leo
poldpolder gevaarlijk begon te stijgen , deed de dijkgraaf de schot
balken halen die op de hofstede van het Hazegras geborgen lagen en 
deed ze plaatsen in de speciale gleuven voorzien in de arduinstenen 
van de Dijkgraafstraat en van de Karel - Een-straat. Raymond Lippens, 
ontvanger-griffier, die dan 77 jaar oud was, is ook persoonlijk de 
toestand komen controler en . Alles was vol ledig in orde en veilig . 
De N.H . P. bleef droog . De oude schotbalken hadden een lengte van 
4m 80 . 

In 1970 werd door de landbouwers van het Hazegras aan het bestuur 
van de N.H.P. gevraagd de twee 
doorgangen in de Hazegrasdijk 
te verbreden, daar de moderne 
landbouwtuigen en vooral de 
~ikdorsers steeds groter werden. 
De nodige wettelijke voetstappen 
werden ondernomen . 
Op 17 januari 1972, gelet de gun 
stige adviezen van de gemeente 
raad van Knokke, de Bestendige 
Deputatie, de Minister van Land
bouw en Openbare Werken, ver
scheen het Koninklijk Besluit 
met als art.l "De Nieuw Hazegras 
polder ~ordt gemachtigd de door 
gangen in de Ha7egrasdijk onder 
scheidelijk aan de Dijkgraaf en 
Karel I straat te Knokke -Heist 
overeenkomstig de aanduidingen 
van het bijliggend door onze 
Minister van Landbouw gevisee rd 
plan te verbreden .. " 
Het werk werd in aanbesteding 
gegeven en toevertrouwd aan de 
laagsté aanbieder, dhr Robert 
Declercq, aannemer te Knokke, 
voor de prijs van 68 . 000,-fr 
(BTW exclusief) per doorgang . 
Gezien de hoogdringendheid voor 
de landbouwers werden geen 
aanvragen van toelagen ingediend 
Het kasseiwer~ werd eveneens Raumond Lippen 6 ( 1875-1Y6~J 
verbeter<j . 32 

De nieuwe schotbalken in Azobe hout, met een lengte van 5m 80 werd 
den eveneens geleverd. 
Na de ramp van 1 februari 1953 heeft het gemeentebestuur een bij
zonder nieuw plan opgesteld voor het geval van nieuwe overstromin - . 
gen . Het bewaren van de schotbalken, eigendom van de N. H. P. werd 
aan de gemeente toevertrouwd . Deze balken liggen nu op het gemeen 
telijk depot te Knokke en kunnen in geval van nood in korte tijd 
per vrachtwagen aan de doorgangen in de Hazegrasdijk gebracht en 
geplaatst worden. 
De NIEUW HAZEGRASPOLDER werd , sinds 200 jaar, door de familie 
Lippens beheerd . In 1982 is Leopold Lippens , dijkgraaf en Oscar 
Dieleman ontvanger griffier . 

Raymond Lippen6 achte" de 4chottalken (ij de doo,.gang 
van de Nieuw Hazeg~a4polde,.dijk aan de Dijkg~aat6i~aat . 
1 tel.~ua~i 1953 

De N. H. P. houdt jaarlijks zijn algemene vergadering en ook de 

regelmatige schouwingen van de polder, in aanwezigheid van ver
tegenwoordigers van de gemeente, provincie en van de Staat . 
Allerlei werken ( grachten, wegenis, knotwilgen , draineringen, 
enz . •. ) worden ten voordele en tot voldoening van de aangelande 
landbouwers verricht . 

33 Graaf Leon Lippens 


