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1. Situering en onderzoeksmethode
Dit historisch onderzoek naar niet-gesprongen explosieven is uitgevoerd in opdracht van het
Agentschap Natuur en Bos en heeft als doel het Agentschap en andere betrokken partijen een basis
te geven voor een toekomstig beleid inzake niet-gesprongen explosieven bij grondwerken binnen het
onderzoeksgebied.
Het onderzoeksgebied situeert zich in de Kleine Vlakte die deel uitmaakt van de Zwinduinen en polders. De vlakte wordt in het noorden begrensd door de Zwinbosjes en het vogelreservaat. De Graaf
Leon Lippensdreef en de Ooievaarslaan vormen de oostelijke en zuidelijke grens. Ten westen wordt
het terrein begrensd door de Bronlaan en de Zwinlaan.
Voor het historisch onderzoek werd geopteerd om de te onderzoeken zone - de Kleine Vlakte - uit te
breiden naar het gehele gebied van de Zwinduinen en polders, inclusief de Hazegraspolder. De
ingrijpende militaire aanwezigheid, de oorlogshandelingen in dit gebied en het doel van het onderzoek
maakten deze keuze noodzakelijk.
Het historisch onderzoek werd uitgevoerd volgens de geschiedkundige methodologie. Zowel literatuurals archiefbronnen werden aangewend om de studie te onderbouwen. Voor wat betreft de
landschapshistorische aspecten werd beroep gedaan op de reeds eerder door Westtoer uitgevoerde
studie.
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2. De Eerste Wereldoorlog
2.1. Kustbatterijen en bunkerlinies
Op 18 oktober 1914 bereikten de Duitse troepen Knokke en onmiddellijk begon het Duitse
Marinekorps met het versterken van de Belgische kust. Vooral vanaf 1915 werden in de duinen en het
onmiddellijke achterland ettelijke kustbatterijen opgericht. Dit was ook nodig, want op 23 augustus
1915 had een omvangrijke Britse vloot de hele Belgische kust, vooral Zeebrugge, onder vuur
genomen. Te Knokke-Heist en omgeving werden niet minder dan acht zware artillerieopstellingen
opgericht. Voor deze studie zijn enkel Batterie Lekkerbek/Köln , Batterie Kaiser Wilhelm II en vooral
Batterie Bremen, die op het uiteinde van het Zwin en vlak bij de Nederlandse grens ingeplant werd,
relevant.

De ligging van de kustbatterijen bij het Zwin. Batterie Bremen ligt in de rechterbovenhoek van de kaart.
(Uit: Deseyne, 2007)

Kustbatterij Lekkerbek/Köln bestond aanvankelijk uit drie stukken veldgeschut van 5.7cm. Later in de
oorlog werden deze vervangen door drie stukken scheepsgeschut van 8.8cm (S.K.L/30) en één stuk
van 10.5cm voor lichtkogels. Een smalspoor voor munitie verbond deze batterij met de batterij
Bremen.
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Kustbatterij Bremen werd in 1915 ter hoogte van km 63.4 op het zeereepduin opgericht en ontruimd in
oktober 1918. Het geschut bestond uit vier stukken van 10.5cm opgesteld in open beddingen. Aan
weerszijden stond artillerie van een kleiner kaliber: links van de batterij twee kanonnen van 5cm en
rechts vier stukken van 5.7cm vestingartillerie. Deze laatste werden in de loop van de oorlog
vervangen door vier stukken van 5cm. Munitiedepots bevonden zich aan weerszijden van de batterij
en voorzagen deze van het nodige vuurwerk. Maar ook in de loopgraven waren munitieruimtes terug
te vinden. Achteraan de batterij lagen manschappenonderkomens. Een smalspoor doorheen de
duinen verbond de batterij met fort Sint Paul waar de Flakgruppe Küste vanaf 1917 vier 88mm
kanonnen had opgesteld 1 . De resten van deze batterij werden bij het aanleggen van nieuwbouw
ontdekt 2 .

Het metalen voetstuk en grondvesten van de batterij bij fort Sint Paul. (uit: Devroe, 1998)

Kustbatterij Wilhelm II werd opgericht om de Scheldemonding te verdedigen. Hier stonden vier
stukken van 30.5cm S.K.L/50 opgesteld.
Na de oorlog zijn zowel batterij Lekkerbek als batterij Bremen grondig gesloopt. Batterij Wilhelm werd
echter ingepast in het Belgisch kustverdedigingssysteem op de vooravond van Wereldoorlog II.
Naast kustbatterijen legden de Duitsers in 1917 ook een bunkerlinie aan lopende van het Zwin tot aan
Turnhout: de Hollandstellung. Het tracé van het Zwin tot aan Strobrugge werd ingericht door het
Marinekorps en is vermoedelijk van iets vroegere datum (1916). Vanaf Strobrugge liep de linie, die
vanaf hier ook in de diepte werd uitgebouwd, verder over Eeklo richting Antwerpen en van daaruit
naar Turnhout. Dit deel van de verdedigingslijn stond onder het bevel van het Duitse landleger.
Voor deze studie is enkel het tracé tussen kust en het Steunpunt Heinrich dat zich bij de Vrede
situeert relevant. Een korte voorstelling van de verschillende steunpunten is gerechtvaardigd, temeer
omdat zij vooral in Wereldoorlog Twee de Duitse verdediging zullen dienen.
Aan de oostkant van de Koninklijke villa lag het Steunpunt Bayern Schanze dat vermoedelijk twee
bunkers telde. Eén ervan, een kleine personeelsbunker type W-C, is tegenwoordig nog bewaard en
ligt in het Zwin reservaat.
Aan het begin van de Nieuwe Hazegraspolderdijk, vlak bij het Zwart Huis, vinden we een kleine Duitse
telefoon- of connectiebunker uit de Tweede Wereldoorlog. Iets verder ligt een manschappenbunker
type W-E. Van hieruit tot aan het Steunpunt Heinrich - het oude fort Hazegras - liggen een tiental
bunkers van verschillend type. Deze bunkers maken deel uit van het Steunpunt Wilhelm. Een aantal
bunkers zijn ingegraven in het dijklichaam, enkele andere staan op de dijk. Ze hadden geen
gevechtsfuncties en fungeerden als onderkomens voor manschappen. Slechts één bunker heeft aan
de achterzijde schietgaten, vermoedelijk voor de nabijverdediging in geval dat een aanvaller de linie
had doorbroken en de bunker langs de achterzijde naderde. Een aantal van deze bunkers die het
dichtst bij het vliegveld lagen werden in de loop van de Tweede Wereldoorlog gebruikt als platform
voor luchtafweergeschut.
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De Hollandstellung bij het Zwin. (KLM-MRA, Fonds bunkers)

Het Steunpunt Heinrich situeert zich op de locatie van het voormalige fort Hazegras en is ingebouwd
in de oude structuur van het aarden fort. Vlakbij ligt De Vrede. Ook op deze plaats werden geen
gevechtsbunkers gebouwd. Bijzonder is wel de kleine observatiebunker. Niet enkel in de Eerste
Wereldoorlog bouwden de Duitsers hier versterkingen. Ook tijdens het tweede wereldconflict trokken
ze er stellingen op, hoofdzakelijk in baksteen gecombineerd met beton. Deze structuren vinden we
vooral rond het fort.
Tot slot richtten de Duitsers ook op het terrein van de hoeve Lanckriet twee bunkers op. Tegenwoordig
is er slechts één terug te vinden aan de ingang van de hofstede. Deze bunkers werden bij de
bevrijding van Knokke in 1944 als schuilplaats gebruikt door zowel Duitse soldaten als burgers.
Het hierboven beschreven deel van de Hollandstellung werd bezet door een Marine rijwielcompagnie
die het Hazegras bewaakte. Batterij Bremen viel onder het toeziend oog van een compagnie
3
Küstenwachtdienst .
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2.2. Naoorlogse ruimingen
De aanwezigheid van achtergebleven munitie in de kustversterkingen is goed gedocumenteerd en
terug te vinden in een naoorlogs rapport - januari 1919 - van de hand van de Ingenieur van de
Artillerie J. Brosius. Het rapport bevat geen gegevens over ruimingen maar geeft wel een inventaris en
advies voor hergebruik of vernietiging van de gevonden munitie.
Op de site van de batterij Lekkerbek lag de munitie niet alleen in de bunkers en onderkomens maar,
door een explosie, ook verspreid over het terrein. Teruggevonden springtuigen:
•
•
•

300 hulzen voor hoog explosieve munitie (HE) en lichtgevende munitie van 8.8cm
300 obussen met hoog explosieve munitie (HE) en lichtgevende munitie van 8.8cm
140 obussen met hoog explosieve munitie (HE) en lichtgevende munitie van 10cm

Het overgrote deel van deze munitie werd door het rapport als herbruikbaar bestempeld, met
uitzondering van die springtuigen die door de explosie verspreid lagen en voorzien waren van een
ontsteker. Deze tuigen moesten vernietigd worden.
Ook op de site van Batterij Bremen werd een grote hoeveelheid munitie achtergelaten. Bij de vier
stukken van 5cm lagen nog obussen van 5cm en een aantal boîtes à balles. Ook hier is er een
explosie geweest. Alle munitie uitgezonderd die voorzien van een ontsteker was herbruikbaar. De
batterij van vier kanonnen van 10cm had ook nog een voorraad: 600 obussen met hoog explosieve
munitie en lichtgevende munitie. Enkele opslagplaatsen waren door de Duitsers opgeblazen, maar het
Belgische leger verzamelde de herbruikbare springtuigen. Munitie voorzien van een ontsteker werd
4
opgeruimd .

Grondplan Batterij Bremen (BMA, RM 121, V131 5
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3. Het interbellum
3.1. Vliegveld
Het vliegveld werd in 1929 aangelegd door het Ministerie van Verkeerswezen op percelen van de Cie
Immobilière Het Zoute. Het terrein ligt geprangd tussen de Nieuwe Hazegraspolderdijk, de
Ooievaarslaan, het parkeerterrein van het vogelreservaat en het wandelpad dat loopt van het oude
stationsgebouw tot aan het westelijke uiteinde van het parkeerterrein. Het wandelpad was overigens
tot voor de Tweede Wereldoorlog de enige toegang tot de Koninklijke Villa. Het zijn de Duitsers die het
betonpad dat oorspronkelijk slechts tot aan het stationsgebouw liep, via het Zwart Huis doortrokken tot
aan de Koninklijke villa.
De infrastructuur van het vliegveld bestond uit een gebouw dat fungeerde als stationsgebouw voor de
buurtspoorwegen, douanekantoor en als clubhuis van het vliegveld. Het oorspronkelijke
stationsgebouw werd vermoedelijk in de loop der jaren afgebroken en op ongeveer dezelfde plaats
werd een nieuw gebouw opgetrokken. De bouwdatum van het huidige gebouw is niet bekend. Iets
verder naar het oosten stond een vliegtuighangar van 50x25 meter. De afmetingen van het vliegveld
bedragen in NO-ZW richting 885 meter en in NW-ZO richting 595 meter. Het terrein zelf was
6
onverhard en alle markeringen waren in het wit gekalkt .

Ligging van het vliegveld voor 1940. (Uit: Devroe, 1986)
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Het stationsgebouw met de vliegtuigloods links in beeld. Het gebouw naast de loods is een tankstation. (Uit:
Devroe, 1986)

3.2. Golf
Het ontstaan van de golf is ietwat anekdotisch. Op een dagtrip naar Knokke hadden Britse toeristen
de Kleine Vlakte ontdekt en sloegen er enkele balletjes. Dit bleef niet onopgemerkt bij de andere
Britse toeristen en al snel bakenden deze met vlaggen een parcours af. Na verloop van tijd kregen de
Britten van de lokale overheid de toestemming een echt golfterrein aan te leggen op de Kleine Vlakte,
tot aan de Lekkerbek. Het golfterrein op de Kleine Vlakte was echter geen lang leven beschoren. Het
gemeentebestuur van Knokke had in 1907 al besloten dat de golf beter op een andere plaats
georganiseerd zou worden, met name daar waar zich tegenwoordig de Royal Zoute Golf Club bevindt.
Vanaf 1907 verhuisde de golf dan ook naar de nieuwe locatie 7 . In 1928 legde de Cie Het Zoute
andermaal een nieuwe golf aan tussen Villa ‘het Bronnetje’ en het Vogelreservaat bij het Zwin. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd het terrein grondig aangepakt door de Duitsers, die er graszoden
haalden om hun stellingen te camoufleren. In de links aan de Lekkerbek werden mijnenvelden
aangelegd 8 .
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4. De Tweede Wereldoorlog
4.1. De Belgische kustverdediging
In de aanloop tot het nieuwe wereldconflict versterkte België haar kustgebied. Dit gebeurde eerder
rudimentair want in tegenstelling tot de batterijen die door de Duitsers in Wereldoorlog I waren
opgericht en die een uitstekende kustverdediging vormden, beperkte de Belgische inspanning zich tot
het oprichten van een dertiental kleine bunkers met een APX-2B tankkoepel in de zeedijken tussen
Lombardsijde en Knokke en het herinrichten van de voormalige Duitse batterij Wilhelm II te Knokke
met 17cm geschut van Duitse makelij.

4.2. Het Vliegveld
4.2.1. Mei 1940
Hoewel in eerste instantie voor burgerluchtvaart bedoeld, was het vliegveld in mei 1940 als secundair
terrein opgenomen in het dispositief van de Belgische Luchtmacht. Ook voor Knokke was het
onaangenaam wakker worden op 10 mei 1940. Doel van de Duitse agressie was het vliegveld, dat
vroeg in de ochtend een eerste maal aangevallen werd door een Heinkel 111H-3 9 ( Luftflotte 2, KG54)
die eerst de vliegtuigloods beschoot, daarna de Maxim-mitrailleurs van de 3e Cie
Luchtvaarthulptroepen in de Nieuwe Hazegraspolderdijk nabij de hangar onder vuur nam, om
vervolgens tijdens een tweede vlucht over het terrein enkele splinter- en brandbommen af te werpen.
De vliegtuigbommen vielen op een rechte lijn tussen het Zwart Huis en de vliegtuigloods. Deze laatste
werd getroffen en ook de vier Fairey Fireflies die tussen het Zwart Huis en het tankstation stonden,
deelden in de klappen. Het bombardement was zodanig hevig dat ook de vijf vliegtuigen opgesteld in
de vliegtuigloods vernield werden. In de aanpalende keuken en slaapruimtes sneuvelden vier
soldaten. De loods, waar ook het dynamiet voor het vernietigen van het vliegveld, munitie en brandstof
was opgeslagen, werd deels vernield. Iets later bombardeerden enkele andere toestellen het
Hazegras 10 . Dit althans volgens Pylyser en Devroe. Andere bronnen spreken van een grootschaliger
bombardement waarbij Stuka’s niet alleen het vliegveld op de korrel namen maar ook het Hazegras
met boordvuur en brisantbommen bestookten 11 . Ook het stationsgebouw werd getroffen, waarbij
burgerslachtoffers vielen.
De schade had erger kunnen zijn. Immers, de twaalf Fairey Fox Hispano’s van de zesde escadrille
van de derde groep van het tweede luchtvaartregiment, die het vliegveld als uitvalsbasis gebruikten
voor schietoefeningen, waren nog maar net vertrokken naar hun oorlogsbasis te Vissenaken wanneer
het vliegveld een eerste maal aangevallen werd.
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De luchtaanval van 10 mei 1940 (vrij naar: Devroe, 1986)

De brandende vliegtuigloods na de aanval. Voor de loods is het tankstation zichtbaar. (Uit: Devroe, 1986)
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Een Faire Firefly IIM met midden in beeld een blindganger van 50 kg. (Uit: Devroe, 1986)

Een SD-2 splinterbom zoals er, afgaande op de schade aan de vliegtuigen die tussen het Zwart Huis en het
tankstation stonden, waarschijnlijk op het vliegveld gedropt werden. (Uit: Devroe, 1986)

De tweede aanval kwam twee dagen later en was even vernietigend. Ook nu vermogen de mitrailleurs
van de 3de Cie Luchtvaarttroepen niets tegen de overmacht aan vijandelijke vliegtuigen die bommen
afwierpen. Een Brits vliegtuig dat de dag ervoor een noodlanding had gemaakt werd onder vuur
genomen 12 en de mitrailleurstelling in de elzenbosjes aan de westkant van het vliegveld nabij de
Koninklijke villa werd gebombardeerd·. Deze stelling werd ingenomen nadat gebleken was dat de
positie bij de Nieuwe Hazegraspolderdijk te kwetsbaar was voor luchtaanvallen. Er zouden acht
bommen op de stelling zijn gevallen. Ook de Hazegraspolder en de Nieuwe Hazegraspolderdijk
werden gebombardeerd 13 en burgers en militairen zochten tijdens dit bombardement een goed
onderkomen in een bunker uit 1917 op het terrein van het landbouwbedrijf Lanckriet. De soldaten van
de 3de Cie schuilden in de bunker in de dijk nabij het Zwart Huis. In de dagen daarna stroomde het
Hazegras en het vliegveld vol met militairen waaronder genietroepen, gemotoriseerde lansiers en
Franse eenheden 14 .
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Op 18 mei 1940 besloten de Belgische militaire autoriteiten het vliegveld te dynamiteren. In eerste
instantie boorden de genisten putten van anderhalve meter diep. Deze putten bleken aan de
onderkant niet voldoende stabiel. Om dit tegen te gaan plaatste men eternietbuizen van 30 cm in de
putten. De buizen werden gevuld met springstof 15 .

Twee bunkers in de Nieuwe Hazegraspolderdijk vlak bij het Zwarte Huis. Links: de telefoon- en connectiebunker.

4.2.2. De Duitse bezetting (1940-1945)
Onmiddellijk na de capitulatie van het Belgische leger op 28 mei 1940 nam de Duitse Wehrmacht het
vliegveld in gebruik. De Duitse troepen zouden het terrein gedurende de oorlogsjaren aanpassen,
uitbreiden en herbestemmen.
Aangezien de Belgen het veld met explosieven hadden vernietigd, bestond het eerste werk uit het
opvullen van de hierdoor ontstane kraters. Al snel breidde men het vliegveld ook uit met drie met grint
verharde landingsbanen en aanloopbanen in de richting van de Kleine Vlakte en de duinen. Het
terrein werd in aanzienlijke mate genivelleerd en de Duitsers haalden grasplaggen weg uit het
nabijgelegen golfterrein om op het vliegveld aan te brengen en stellingen te camoufleren. Ook
bouwden ze een zevental loodsen voor de brandstoffen en vliegtuigen op de terreinen die
tegenwoordig de parking van het bezoekerscentrum van het Zwin vormen. Gedurende een korte
periode stonden er twee stukken 20mm FlaK in de driehoek die door de drie landingsbanen gevormd
werd. Een eind verder zouden bij de Nieuwe Hazegraspolderdijk voor korte tijd twee 88mm kanonnen
16
op één van de bunkers uit WOI geplaatst zijn.
Tot 1942 fungeerde het vliegveld als één van de uitvalsbasissen van jachtvliegtuigen die de
bommenwerpers met doelen op Engeland begeleidden en deel uitmaakten van de Luftflotte 2. In de
praktijk werd het vliegveld echter nauwelijks gebruikt en hield men er voornamelijk oefeningen voor de
luchtafweer. Meerbepaald de westelijk georiënteerde landingsbaan was de vertrekbasis voor
vliegtuigen die het doel, een zak, voor de luchtafweer meesleepten. Op 17 september 1941 werden
twee van deze vliegtuigen, een Fieseler Storch en een Junkers W34, neergehaald door Spitfires. De
Junkers kwam terecht op het vliegveld, de Fieseler daarentegen crashte in het nabijgelegen golfterrein
nabij de zeventiende Tee. De bemanning van het 88mm luchtafweerkanon dat ter plaatse was om
deel te nemen aan de oefening was te verbouwereerd om te kunnen reageren.
Groot-Brittannië op de knieën krijgen bleek geen gemakkelijke taak. Integendeel, de Royal Air Force
vormde een niet te onderschatten bedreiging voor het vliegveld. Op 7 november 1942 werd de
vliegtuigloods gebombardeerd en met de boordmitrailleurs van de twee aanvallende Typhoons
beschoten. Minstens één vliegtuigbom sloeg in voor de ingang van de hangar. De helft van deze
hangar werd als aardappelopslagplaats gebruikt en tijdens de aanval waren er heel wat burgers aan
het werk. Een tiental onder hen raakten gewond. Een tweede bom kwam als blindganger terecht in het
17
veld van landbouwer Mon Vandepitte .
Het risico op luchtaanvallen was zo groot dat de Luftwaffe besloot af te zien van het vliegveld als
operationele basis. Vanaf dan diende het vooral als noodlandingsplaats. Een zestal jagers landde hier
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na een luchtgevecht met Britse toestellen en liepen schade op 18 . Grote delen van het terrein zouden
overigens versperd worden met Rommelasperges om vijandelijke landingen tegen te gaan. Deze
obstructies bestonden veelal uit rechtop gezette houten palen met bovenop explosieven in de vorm
van granaten, bommen en natuurlijk ook een breed gamma aan mijnen. In een groot deel van het
oorspronkelijke perceel van het vliegveld ten zuiden van het huidige parkeerterrein werd een
mijnenveld aangelegd. Ook werden er op het terrein diepe sleuven (een meter breed en zes meter
lang) gegraven. Spaanse ruiters bakenden de contouren van het vliegveld af en stonden kriskras
verspreid op het plein 19 . Tot slot werden er ook loopgraven aangelegd langs de weg - tegenwoordig
de Graaf Leon Lippenslaan - die het vliegveld afbakende en bij de ingang van het terrein werd een
wachtpost gebouwd. Deze weg werd aan de zuidkant voorafgegaan door een mijnenveld dat liep
vanaf het punt waar de Kortestraat uitkomt op de Nieuwe Hazegraspolderdijk tot aan de wandelweg
die de Kleine Vlakte in tweeën deelt 20 . Nabij het stationsgebouw richtte men ook het Steunpunt
Fliegerhorst Knocke in. Dit wordt besproken in het hoofdstuk over de Atlantikwall.

Luchtfoto van 13-3-1943 21 . Goed zichtbaar is de manier waarop het vliegveld onbruikbaar is gemaakt.

Historisch onderzoek naar niet-gesprongen explosieven – Zwinduinen en -polders © aDeDe bvba

Pagina 17 van 37

Luchtfoto 20-04-1948 22 . Rechtsonderaan in beeld zijn de naoorlogse startbanen op te merken.

4.2.3. Geallieerde ingebruikname
Na het bevrijdingsoffensief fungeerde het vliegveld onder de codenaam B-83 als bevoorradingsluchthaven van de Royal Air Force. Het terrein diende echter eerst grondig ontmijnd te worden. In
totaal zouden er meer dan 12000 (!) mijnen door, hoogstwaarschijnlijk, het 5139 RAF Bomb Disposal
Squadron 23 gedetecteerd en onschadelijke worden gemaakt. De RAF zou trouwens in Knokke ook
een opleidingscentrum vestigen voor het omgaan met mijnen en boobytraps. De Duitsers hadden hun
eigen landingsbanen grondig met de versperringswerken verstoord en in 1944 legden de Britten twee
‘square mesh track’ (SMT) landingsbanen aan (zie luchtfoto 20-04-1948). Ook herstelden ze de
gebouwen van het vliegveld 24 . De in gebruik genomen oppervlakte beperkte zich grotendeels tot het
oorspronkelijke perceel. Vlakbij het vliegveld zouden na de bevrijding twee B-17’s Flying Fortress een
noodlanding maken. Op 5 december 1944 moest de Holy Smokes, een B-17 van de 388th Bomb
Group, 560th Squadron een buiklanding maken in de Hazegraspolder. Het Vliegend Fort was op de
terugweg van een missie naar Berlijn waarop het zijn bommen had losgelaten. Enkele maanden later,
op 22 maart 1945, maakte een andere B17 net binnen de omheining van het golfterrein aan de
Lekkerbek een kraaklanding. Ook dit vliegtuig keerde terug van een missie naar Berlijn en had geen
bommen meer aan boord 25 . Na de oorlog zou het vliegveld al snel zijn vooroorlogse functie hernemen
en tot 1959 maakten SABENA, KLM en British Airways van de faciliteiten gebruik. Bij de overstroming
van 1953 werd het terrein beschadigd. In 1960 werd Vliegveld Het Zoute opgeheven en tegenwoordig
is het natuurgebied.
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4.3. Atlantikwall
Knokke viel onder het Festungs Bereich K.V.A. A2 en vanaf 1942 startte de bezetter ook hier aan de
uitbouw van de zogenaamde Atlantische Muur. Vooral in 1943 begonnen de werkzaamheden pas
goed. De bewoners aan de zeedijk werden uit hun huizen gezet en alle wegen die naar de dijk en het
strand leidden werden door een muur afgesloten. De landstrook tussen deze muren en de zee vormde
één grote versperring met mijnen, prikkeldraad, enz.
Zowel in de geschiedkundige als in de heemkundige literatuur wordt de Atlantikwall in het Zwin
steevast aangeduid als ‘Tobruk’, wat tegenwoordig een toponiem kan genoemd voor het afgevlakte
stuk duin ten zuiden van het eigenlijke Stützpunkt Tobruk. Deze veralgemening maakt het echter
moeilijk de gebeurtenissen tijdens de bevrijding precies te lokaliseren. Zoals later nog aan bod zal
komen, infiltreerde het verzet in de bevrijdingsdagen tussen de versterkingen om munitiebunkers op te
blazen en moesten de Canadezen hier nog een laatste krachtinspanning doen om België van zijn
laatste bezetters te ontdoen.
Een weergave van de verschillende stellingen en steunpunten is dan ook noodzakelijk om, in de mate
van het mogelijke, na te gaan waar precies de verzets- en gevechtshandelingen zich voltrokken. Toch
kunnen we nu al stellen dat, gezien de beschikbare informatie, we de betrokken bouwwerken slechts
bij benadering kunnen identificeren. Op het terrein zelf is trouwens maar een fractie van het totale
aantal gebouwde versterkingen terug te vinden. Tijdens de bevrijdingsdagen vernietigden de Duitsers
zelf een aantal niet nader geduide werken, en na de oorlog werden ook de meeste andere fortificaties
26
afgebroken. Een korte voorstelling van de versterkingswerken is op zijn plaats (zie bijlage 1) .
Op het voormalige vliegveld (de Kleine Vlakte) bevond zich langs de Nieuwe Hazegraspolderdijk, ter
hoogte van de landweg die het voormalige vliegveld dwars doorkruist, het Stützpunkt Fliegerhorst
Knocke. Afgezien van het bakstenen stationsgebouw, dat doorheen de jaren van uitzicht veranderde,
rest er nog maar weinig van dit steunpunt. De bouwdatum van de constructie is onduidelijk. Het
gebouw vormde vanaf 1941 in eerste instantie een onderkomen voor Duitse piloten. Later in de oorlog
zou het vooral Luftwaffepersoneel een onderkomen bieden. Rondom het stationgebouw lagen nog
een aantal andere gebouwen. In noordwestelijke richting werd net buiten de begrenzing van het
vliegveld een antitankgracht aangelegd. Aan de overkant van de Nieuwe Hazegraspolderdijk, tussen
het stationsgebouw en het Zwart Huis, lagen loopgraven en stond luchtafweer opgesteld.
Aan de overzijde van het vliegplein, daar waar nu het bezoekerscentrum en het vogelreservaat van
het Zwin liggen, richtten de Duitsers het Stützpunkt Köningin Villa op. Vermoedelijke resten van dit
steunpunt zijn te vinden in het Zwinreservaat, waar een manschappenbunker type W-C uit de Eerste
Wereldoorlog staat. Tijdens de bezetting werden in dit steunpunt ook loodsen opgericht. Deze zijn al
ter sprake gekomen bij de bespreking van het vliegveld. Aan de zuidkant grensde het steunpunt aan
het mijnenveld Odette.
In de Zwinbosjes, meer naar de kust toe, waren de versterkingswerken uitgebreider. In Steunpunt
Schelde hadden de Duitsers de bouw van een kustbatterij (M.K.B. Schelde) voor 28 cm SK L/50
geschut gepland. In 1943 waren de vier enorme S.412 geschutsbunkers afgewerkt, maar de
kanonnen zelf zouden nooit geplaatst worden. De oorlogsontwikkelingen staken hier een stok voor.
27
Ook de Leitstand S446, vier S448 munitiebunkers en een bunker type 658 werden niet volledig
afgewerkt. Wel werkte men de manschappenbunkers type 622 en 656 af. Van deze laatste waren er
vermoedelijk drie gebouwd. In de jaren vijftig werd het hele complex grondig gesloopt. Rechts van de
batterijsite richtte men twee schietstanden op, waar ondermeer met 20mm FlaK werd geoefend.
Onmiddellijk aan de kustlijn plantten de Duitsers vanaf de Lekkerbek tot aan de grens met Nederland
een zevental weerstandsnesten en steunpunten in. Het steunpunt Schiessplatz (tussen kilometer 62,5
en 63,1 op de duinreep) zou een tiental bouwwerken omvat hebben. Gebouwd in 1940 stond hier
zwaar luchtafweergeschut opgesteld ter verdediging van het vliegveld. Wanneer de activiteit van het
vliegveld in 1942 stil viel, had dit ook zijn gevolgen voor het steunpunt. Begin 1943 echter, nam men
het terug in gebruik.
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Het eigenlijke steunpunt Tobruk lag in het verlengde van de schietstanden en nagenoeg op dezelfde
plaats als de batterij Bremen uit de Eerste Wereldoorlog (km 63,4 en 63,7). Het steunpunt zou tal van
constructies, vermoedelijk type VF (Verstarkt Feldmassig) waaronder twee gevechtsbunkers, geteld
hebben.
Steunpunt Flugplatz (Alamein) ten slotte lag vlak bij de Nederlandse grens. Ook hier trok men een
tiental constructies op, voornamelijk VF-structuren maar ook enkele ST-bunkers (Standig).
De intervallen tussen deze steunpunten werden verdedigd door vier weerstandsnesten (ZWN8 t.e.m.
ZWN11). De opgetrokken gebouwen waren veelal in VF gebouwd maar ook enkele ST-bunkers (type
612, 501) zijn op te merken. Om al de versterkingen met elkaar te verbinden werden in de duinen
betonwegen aangelegd.
28
De voorafgaande informatie kon deels gepuurd worden uit de overzichtplannen uit 1948 . De kaart
werd al eerder bestudeerd in het kader van een landschapshistorisch onderzoek waaruit bleek dat het
geen natuurgetrouwe weergave is van de Duitse versterkingen. Met name de plaatsing van de
bouwwerken op de kaart zou afwijken. De kaart wordt echter wel vergezeld van een legende met per
bouwwerk een korte beschrijving. Dit maakt het ons wel mogelijk om enkele werken aan te duiden die
vermoedelijk door het verzet werden aangevallen. Een aantal werken staan immers als vernietigd
omschreven:

•
•
•
•
•
•

10. Abri-lavoir en briques, couverture en béton arme. Presque complètement démoli.
12. Batiment en briques, complètement démoli. Il ne reste que les fondations.
21. Ouvrage en brique, complètement démoli, y compris les fondations.
22. Abri-tunnel à munitions démoli. Mur en briques, couverture en béton armé. Nombreux
obus dans les ruines de l’abri.
28. Ouvrage en cours de construction et partiellement démoli.
34. Gros ouvrage en béton arme, enterré, complètement détruit par explosion interieure (poste
de commande).

Met name bouwwerk 22 en 34 komen onder voorbehoud in aanmerking om door het verzet te zijn
vernietigd (zie detailopname overzichtsplan).

Overzichtsplannen van de Atlantikwall in het Zwin 29 .
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Detailopname van het overzichtplan uit 1948 30 .

4.4. Het verzet
Net zoals in zoveel plaatsen in België was er ook te Knokke een verzetsgroep actief. Na de oorlog
werd door de Sector Brugge-Oostende besloten om deze verzetskern als schuiloord van het Geheim
Leger te erkennen. Niet zonder reden, want deze kern was bijzonder actief in de laatste dagen van de
oorlog. De specifieke verzetsacties zijn uitermate relevant voor het onderzoek naar niet-gesprongen
explosieven. Er werden niet zelden munitiedepots leeggeroofd en tot ontploffing gebracht. De
sabotageacties van het verzet waren ingegeven door de hoop dat de geallieerden binnen afzienbare
tijd Knokke zouden bevrijden. Deze waren immers begin oktober aan de aanval op de Schelde
Festung Süd begonnen. Men ageerde dus letterlijk onder de neus van de Duitsers die talrijk aanwezig
waren in de regio.
31
Een chronologisch overzicht vinden we terug in de publicatie van Kolonel S.B.H. Van Poucke ,
waaruit we de meest relevante acties hier opnemen en samenvatten.

•
•
•
•
•
•

Maandag 4 september 1944: na het vertrek van de Duitse troepen wordt de in het Steunpunt
Batterij Wilhelm II overgebleven munitie gerecupereerd en opgeslagen in het Pavillon du Lac
aan het Zegemeer.
Vrijdag 6 oktober 1944: Duitse munitievoorraden worden tot ontploffing gebracht in de Vrede,
Hazegras en bij/op het vliegveld.
Zaterdag 7 oktober 1944: een munitiebunker in het Duitse Steunpunt Tobruk wordt tot
ontploffing gebracht.
Zondag 8 oktober 1944: een bunker met artilleriemunitie op het vliegveld wordt tot ontploffing
gebracht.
Donderdag 12 oktober 1944: op het vliegveld wordt een munitiedepot met pantsergranaten tot
ontploffing gebracht.
4-18 november 1944: verzamelen van oorlogsbuit in samenwerking met de geallieerde
opruimingsdiensten en de Field Security.
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Eén van de acties aan het vliegveld is meer gedetailleerd gedocumenteerd. De Duitsers hadden in het
stationsgebouw een brandwacht ingericht. In een aangrenzende kamer lagen geweermunitie en
handgranaten opgeslagen. Na eerst wat geweermunitie voor eigen gebruik te hebben verzameld,
bliezen twee verzetsstrijders de aanwezige voorraad op met bundels handgranaten. Het vliegveld was
maar matig bewaakt en de aanwezige Duitsers merkten de sabotage pas op toen het depot de lucht in
vloog 32 .

4.5. Het bevrijdingsoffensief: Operation Switchback
Knokke en de Zwinstreek waren de laatste stukken Belgisch grondgebied die door de geallieerden
bevrijd werden. Om de Antwerpse haven en de Westerschelde van Duitsers te zuiveren en deze
gebieden vrij te maken zodat de bevoorrading van de geallieerde troepen vlotter kon verlopen, besloot
generaal Guy Simonds, aanvoerder van het Eerste Canadese Legerkorps, over te gaan tot een
driestappenplan. De eerste stap omvatte het opruimen van het Scheldefort Zuid via een aanval over
het Leopoldskanaal. Deze operatie kreeg de naam Switchback. Nagenoeg tezelfdertijd zouden de
Canadezen vanuit hun posities te Antwerpen en langs het Albertkanaal noordwaarts richting ZuidBeveland oprukken, dit onder de codenaam operatie Vitality. Vanuit Zuid-Beveland kon dan
Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen bestormd worden, een operatie die de geschiedenis zou ingaan
als operatie Infatuate.
ste
De Duitse tegenstander bestond uit de 64 Infanterie-Division aangevuld met achtergebleven troepen
de
van de 15 Armee en was nog goed bewapend. Men beschikte over 500 machinegeweren en
mortieren. De infanteriedivisie kon geen beroep doen op pantserwagens, maar was wel uitgerust met
een 200-tal antitankkanonnen waaronder ook een 23-tal 88mm kanonnen 33 .

Een niet geheel onbelangrijk kenmerk van de Duitse verdediging was de strategie van de inundaties.
In 1944 werd een groot deel van de regio onder water gezet met als doel de opmars van de
geallieerden in Noord-West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen te hinderen en de terugtocht over de
Westerschelde van de 15de Duitse Armee te dekken. Met name de polders van Westkapelle,
Ramskapelle en Oostkerke werden blank gezet.
Begin oktober ging operatie Switchback van start. Drie brigades van de Derde Divisie vielen op twee
plaatsen het Scheldefort Zuid aan. Optimistisch als men was dacht men de klus in een paar dagen te
klaren. Daarnaast ging men ervan uit dat de Duitse troepen in grote mate tweederangs en oorlogsmoe
waren. Ook schatte men het aantal beschikbare manschappen bij de Duitse 64ste divisie te laag in.
Tegenover de toch vrij goed bewapende en in versterkingen verscholen Duitsers plaatsten de
Canadezen slechts twee infanteriebrigades, weliswaar aangevuld en ondersteund door de Royal Air
Force, artillerie en pantserwagens, waaronder de Wasp vlammenwerper. De Canadezen hadden twee
oversteekplaatsen geselecteerd en zetten op 6 oktober na een voorafgaande aanval met Wasps, die
de vijandelijke oever in vuur en vlam zetten, de overtocht in. Nabij de wijk Strobrugge te Maldegem
waagden de Regina Rifles en een compagnie van het Royal Montreal Regiment hun kans. Vlakbij
Sint-Laureins staken de Canadian Scottisch over. De Duitsers waren na de aanval met de
vlammenwerpers misschien uit het lood geslagen maar allesbehalve uitgeschakeld. Ze verdedigden
zich met hand en tand en de Canadezen hadden de grootste moeite om hun bruggenhoofden te
behouden.
De vrees voor een totale mislukking was niet onterecht en de legerleiding besloot over te gaan tot een
tweede aanval. De Negende Brigade van de Derde Canadese Divisie zou op 9 oktober ten noorden
van Biervliet landden en de Duitsers in de Scheldt Pocket in de rug aanvallen. De Duitsers waren
compleet overrompeld en konden nu in het Scheldefort Zuid enkel nog maar vertragingsgevechten
uitvoeren terwijl ze zich terugtrokken. Toch zou het nog enkele weken duren voordat alle weerstand
gebroken was.
Op 26 oktober 1944 viel Oostburg in Canadese handen en hiermee was de laatste fase van de strijd
in de Schelde pocket ingezet. Het kleine stuk Belgisch grondgebied tussen de Noordzeekust, het
Leopoldkanaal, het kanaal Brugge-Sluis en de Nederlandse grens moest nog gezuiverd worden. De
Canadese tactiek was ondertussen aangepast en in plaats van eerst de infanterie naar voren te
sturen, liet men nu vooral de artillerie, ondersteund door duikbommenwerpers en vlammenwerpers,
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het voorbereidende werk doen. Men schoot de Duitse stellingen dus eerst grondig in puin, waarna de
infanteristen de laatste tegenstand opruimden. Zo werd bijvoorbeeld op 26 en 27 oktober het
Hazegras met mortieren bestookt 34 . De luchtsteun tijdens Operation Switchback kwam veelal van de
84 Group RAF, die hoofdzakelijk gebruik maakte van Spitfires, Typhoons en Mustangs en tijdens de
operatie 1653 missies vloog. Maar ook de middelzware bommenwerpers - Douglas Bostons, Mitchells
en Mosquitos - van de 2 Group RAF en de zware bommenwerpers van Bomber Command deden mee
en vlogen een 500-tal missies 35 .
Op 29 oktober werd Cadzand bevrijd en in de nacht van 30 op 31 oktober staken de Canadezen bij
Retrachement de Belgische grens over om de bevrijding van Knokke aan te vatten. Daar bevonden
zich enkele duizenden Duitse soldaten, tienduizenden vluchtelingen en de bevelhebber van de Duitse
64ste Infanterie-Division, Generalmajor Eberding. Hoewel niet weinig Duitsers de oorlog ondertussen
meer dan beu waren en zich bij de eerste de beste gelegenheid overgaven, bleven de troepen toch
nog weerstand bieden 36 .
Een overzicht van de Duitse posities te Westkapelle, Heist en Knokke werd tijdens de laatste week
van oktober 1944 door een lokale verzetsman opgetekend 37 . We overlopen per nummer op de kaart
de posities die relevant zijn voor het hier uitgevoerde onderzoek.

Kaart van de Duitse posities in 1944 (Uit: D’hont, 1986)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

13. Positie Lekkerbek: waarnemingspost en een vijfhonderdtal infanteristen.
14. Drie stukken artillerie van 110mm.
15. Drie stukken artillerie van 120mm verscholen in het sparrenbos.
16. Bunkers met drie stukken FlaK van 47mm.
17. Drie bunkers met 120mm stukken.
18. Op de Hazegrasdijk stonden drie stukken van 110mm verscholen achter boomstronken.
19. Vier stukken 47mm luchtdoelgeschut verscholen in een klein bos langs de Graaf Jansdijk.
20. Op de Graaf Jansdijk stonden drie stukken 110mm geschut verscholen achter
boomstronken.
21. Bij de hoeve van Cauwels: vier stukken van 120mm en drie stukken luchtdoelgeschut van
37mm.

Goed zichtbaar op de kaart zijn ook de infanterieposities langs de verschillende dijken.
Deze beschrijving van de Duitse posities komt goed overeen met een andere beschrijving die we
kunnen terugvinden in de publicatie van D’hont, waarin verzetstrijder Adriaenssens uiteenzet hoe hij
38
de Canadezen de 28 stukken artillerie op een kaart aanwees .
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De Hazegraspolder was de eerste hindernis die de Canadese troepen tegenkwamen wanneer zij bij
Retranchement de Belgische grens overstaken. Hiervoor moesten zij wel eerst een Baileybrug over
het afwateringskanaal slaan. De Duitsers beantwoordden elke poging van de 6de Canadian Field
Company 39 om de brug te leggen met mitrailleur- en mortiervuur en hadden mijnen in de Zwinstraat
gelegd. Zelfs op de bodem van verlaten schutterputjes zouden mijnen geplaatst zijn. Achter de
Nieuwe Hazegraspolderdijk stond een Duitse granaatwerper die de brug onder vuur hield. Volgens
een lokale bron lag de omgeving vol met lege munitiekisten 40 . Ook de kustbatterij van Cadzand nam
de Canadese stellingen bij Retranchement onder vuur.
In de namiddag van 31 oktober lukte de brugslag en kon het zware materiaal van de Canadezen de
Hazegraspolder in stromen. In de vroege ochtend was men er al in geslaagd om enkele eenheden
van de Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders, de Highland Light Infantry of Canada en de
Cameron Highlanders of Ottowa met stormboten over te zetten. Deze eenheden namen in de
onmiddellijke omgeving van de oversteek al snel ettelijke tientallen Duitsers gevangen. Heel wat
Duitsers hadden zich een goed heenkomen gezocht in de vele bunkers in de Nieuwe
Hazegraspolderdijk en hun stellingen daar werden stevig onder vuur genomen door zowel veldartillerie
als mortieren. De boerderijen op het Hazegras werden in de vroege ochtend en namiddag van 31
oktober hevig beschoten met artillerie; een prelude op de hoofdaanval die in de late namiddag van
41
start ging . De boerderijen in deze polder waren overigens al op 7 oktober door vliegtuigen
aangevallen en enkele schuren gingen in vlammen op. Ook de buurtspoorweg werd door een bom
getroffen waardoor een deel van het spoor was verbogen 42 .
De Duitse artillerie liet zich niet onbetuigd en nam met regelmaat vanuit Duinbergen de Canadezen
onder vuur. Deze beantwoordden uiteraard met een eigen artilleriebombardement 43 .

Bron: http://www.bing.com/maps/

Historisch onderzoek naar niet-gesprongen explosieven – Zwinduinen en -polders © aDeDe bvba

Pagina 24 van 37

De Nova Scotia Highlanders rukten met tanks en infanterie op voorbij de stellingen van de Glens
verder het Hazegras in en bevrijdden De Vrede. Van daaruit bewogen ze zich door het Hazegras
richting Knokke. De Duitsers die zich schuil hielden in de hoeves aan de Hazegrasstraat gaven zich
zonder slag of stoot over. Ondertussen was ook het weerstandsnest in en rond het fort Hazegras
opgerold.
De Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders zouden via de Graafjansdijk verder optrekken naar
het Kalf en de Highland Light Infantry kreeg de opdracht via de Internationale Dijk en de Nieuwe
Hazegraspolderdijk in de richting van Knokke te marcheren.
De tegenstand was weliswaar miniem, maar toch school er gevaar. Aan de Graafjansdijk nabij de
hoeve van Frans Van de Vyver stond een Duitse artilleriebatterij die de Canadezen onder vuur nam.
Deze lieten dit niet onbeantwoord en brachten een tank in stelling bij de woning van Adriaenssens. De
Duitse batterij zou het duel en de achttien geïncasseerde tankgranaten niet overleven. Op de weg in
de buurt van de schuur of de hoeve van Adriaenssens haalde deze laatste twee of drie zware
44
tankmijnen weg en legde deze naast de kant van de straat . In de gehele Hazegraspolder en
omgeving was het trouwens opletten geblazen. Mijnen waren alomtegenwoordig en de Canadezen
lieten pioniers en ontmijners voorop gaan om de doortocht vrij te maken.
Twee andere stukken geschut (Tsjechische 8.35cm PL vz. 22 kanonnen) stonden eveneens in de weg
van de Canadezen. Het eerste stuk stond verdoken opgesteld aan het begin van de Kortestraat, het
tweede aan de Hazegrasstraat voor het huis van Arthur Sys. Een Canadees pantservoertuig
vernietigde deze laatste; de Duitse bemanning sneuvelde.
Iets verderop verjoeg een vlammenwerper enkele Duitsers die zich in een garage op de hoek van de
Hazegrasstraat met de Rijkswachtlaan ophielden. Helaas vatte het aanpalende huis ook vlam. Laatste
obstakel in westelijke richting was de versterking die in de plaatselijke en heemkundige literatuur
Tobruk wordt genoemd. Deze fortificaties van de Atlantikwall werden reeds vroeger besproken. Hier
barstte nog een vrij hevige strijd los die tot de middag van 2 november duurde. De Highland Light
45
Infantry ruimde de laatste verzetshaarden in dit steunpunt op .
Op 31 oktober was De Vrede, het Hazegras en de Oosthoek van Duitsers verlost en kon de bevrijding
van het centrum van Knokke beginnen 46 . Vooral om het Binnenhof en omliggende straten zou
kortstondig nog hevig gestreden worden maar al snel gaven de restanten van de 64ste InfanterieDivision en hun bevelhebber Generalmajor Knut Eberding zich op 1 november gewonnen. Toch was
de Duitse weerstand nog niet helemaal gebroken. Te Duinbergen, Heist en zoals eerder vermeld ook
in de Zwinduinen werd er nog verzet geboden. In de voormiddag van drie november rolden de
Canadezen het laatste Duitse steunpunt op en kon men een punt zetten achter operatie Switchback.
België was nu eindelijk volledig bevrijd gebied.
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4.6. Mijnenvelden en ontmijningen
Door de Duitse bezetter werden naast versterkingen ook uitgebreide versperringen en mijnenvelden
aangelegd. Belangrijkste bronnen voor het lokaliseren van de mijnenvelden in en rond het Zwin zijn de
publicatie van Francart en een kaart uit 1946 die bewaard wordt in het Centrum voor Historische
Documentatie van de Krijgsmacht te Evere 47 .
Volgens een Duitse militaire kaart uit december 1943 lagen aan de kust vanaf de Lekkerbek tot aan
de Nederlandse grens tussen de verschillende steunpunten en weerstandsnesten een zestal velden:
•
•
•
•
•

81 Kunigunde: aan weerszijden van ZWN11.
76 Agnes: tussen ZWN11 en Stutzpunkt Schiessplatz.
92 Hildegarde: aan weerzijden van ZWN10.
119 Walburga: tussen ZWN10 en Stutzpunkt Tobruk.
47 Susi: tussen ZWN9 en ZWN 8.

Op deze kaart kunnen we ook naar het
binnenland toe mijnenvelden opmerken. Een
kaart uit 1944 geeft ons een gedetailleerder
beeld van dit veld. Nagenoeg het hele
golfterrein, een deel van de Kleine Vlakte en
een groot deel van het vliegveld was
omgevormd tot mijnenveld. Dit mijnenveld, dat
van groot belang is voor deze studie kreeg
codering 114 Odette 712 (zie bijlagen 2 en 3).
Op het kruispunt van de Noordzeelaan met de
Bronlaan zou er in noord-oostelijke richting
een pad doorheen het mijnenveld gelopen
hebben. Ook in het verlengde van het
wandelpad doorheen de Kleine Vlakte was er
een doorgang richting kust.
Op te merken op de kaart uit 1943 is ook het
mijnenveld Streu aan de zeezijde van de
Internationale Dijk.
Niet in alle mijnenvelden lagen ook effectief
mijnen. Er waren ook valse velden waarbij
men enkel ijzerdraad op een zodanig wijze in
de grond stak dat het leek alsof er een
complete mijn onder de grond stak. De velden
kunnen op de kaarten helaas niet
onderscheiden worden van de echte velden.
Op de Nieuwe Hazegraspolderdijk lag er tot
vlak achter de bebouwing die tegenwoordig
nog rest van het steunpunt Fliegerhorst tot
aan de kruising met de Kortestraat een
mijnenveld.

Kaart uit 1943 met de Duitse weerstandsnesten en
steunpunten.
De gearceerde zones duiden mijnenvelden aan.
(Uit: Francart, 1988)
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Kaart met mijnenvelden tussen de stellingen aan de kustlijn. (Uit: Francart, 1988)

Kaart met mijnenvelden tussen de stellingen aan de kustlijn. Rechts op de kaart is de grens met Nederland
getekend. (Uit: Francart, 1988)

Dat het kustgebied en het achterland alleszins vol met al dan niet geruimde en verzamelde munitie
lag, blijkt uit enkele documenten bewaard in het gemeentearchief van Knokke met betrekking tot de
ruiming van explosieven. Wie de ruimingen voor zijn rekening nam en waar er precies werd geruimd is
niet helemaal duidelijk. Wat betreft het vliegveld zou de RAF deze opdracht hebben volbracht 48 .
Anderzijds had het Belgische leger in 1944 een ontmijningsdienst opgericht bestaande uit twee
bataljons: één voor de Ardennen en het andere voor de kuststreek. Het tweede bataljon met Brugge
als uitvalsbasis en onder leiding van majoor Samijn werd in juni 1946 ontbonden en werd opgenomen
in de eenheidsstructuur DOVO. Daarnaast bestond er sinds 1946 ook een sectie helmduikers die
afhingen van DOVO.
De documenten uit het gemeentearchief van Knokke geven vooral een beeld - of beter gezegd een
momentopname - van de locatie waar de geruimde munitie werd verzameld en vernietigd. In juli 1948
liet Kpt. Merckx, overste van het vernielingscentrum Westrozebeke, aan zijn overste bij DOVO weten
dat zijn ontmijningsafdeling ontbonden werd. Op dat moment had de afdeling 400.000kg speciale
springtuigen en 100.000kg zware tuigen, die opgestapeld waren in het Zwin, vernietigd. Hij liet verder
ook weten dat er 300m ten westen van de door hem gebruikte vernietigingsplaats nog speciale
springtuigen -vermoedelijk met gifgas of fosfor- uit ‘14-‘18 in zee lagen en bij zeer laag tij bloot
kwamen te liggen. Een plaatsaanduiding van deze vernietigingsplaats werd niet meegedeeld maar
een schrijven van het Ministerie van Openbare Werken aan het gemeentebestuur van Knokke
vermeldde een vernietigingsplaats op het strand tussen strandhoofd 19 en de Nederlandse grens.
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Volgens dit document lag er ook ten oosten van het strandhoofd munitie die de Duitsers in 14-18 in
zee gedumpt hadden. Verder blijkt dat er ook nog munitie opgeslagen lag in een tweetal bunkers op
2100m ten westen van het kruispunt Bronlaan - Zwinlaan. De militaire overheid had dan wel beloofd
de nodige maatregelen te nemen om de munitiebunkers ontoegankelijk te maken, toch werden deze
regelmatig bezocht door burgers die de munitie meenamen en verkochten.

Schets van de opslagplaats voor munitie in het Zwin. (Gemeentearchief Knokke, doos K1032)

Hoewel de afdeling van Kpt. Merckx ontbonden werd, ging blijkens een schrijven van het
gemeentebestuur van Knokke aan het Ministerie van Landsverdediging het vernietigen van munitie in
het Zwin nabij de Nederlandse grens onverdroten voort. De ontploffingen en scherven die in de wijde
omgeving terechtkwamen, waren een doorn in het oog van het gemeentebestuur. De vernietiging
gebeurde volgens het Ministerie van Landsverdediging slechts af en toe, meerbepaald bij hoog water
wanneer men gifgasobussen vernietigde. Men liet ook weten dat vanaf 1 januari 1949 DOVO alle
activiteit in het Zwin zou staken. Het Zeekorps zou echter vanaf juli 1949 nog werk maken van het
ruimen van de kustwateren lopende van de vuurtoren van Knokke tot op hoogte van het vliegveld 49 .
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5. Wapens en munitie
Het hieronder weergegeven overzicht beoogt geen volledigheid, maar heeft als doel een algemeen
beeld te schetsen van de wapens en munitie waarvan we vermoeden dat ze in het studiegebied
ingezet zijn.
5.1. Duits
-

-

-

-

Handvuurwapens en diverse types Panzerfausten
Artillerie en luchtafweer
o Mortieren (5cm-8cm)
o 10.5cm (FlaK38, LEFH)
o 12.8cm (PAK44 of FlaK40)
o 88mm (FlaK88 familie)
o 37mm (FlaK43 of PAK36)
Kustbatterijen
 WOI
 WOII
Mijnen 50
o Holzmine 1942
o Entlastungzunder 1944 (EZ44)
o Schnellmine type A of B
o Personalwehrmine
o Glasmine 1943
o Flascheneismine
o Personenabwehrmine A200,S150 en W1
o Schu Mine 1942 (ZZ42)
o Springendemine 35 (SM35)
o Tellermine 1935
Luftwaffe in mei 1940: Heinkel 111H-3
o Boordwapens: MG15 en 20mm MG/FF kanon
o Maximale bommenlast: 2000 kg
 8 bommen van 250kg
 30 bommen van 50 kg
o Splinterbom SD-2
o Brandbommen

5.2. Brits-Canadees
-

-

-

Handvuurwapens
Handgranaten
Artillerie:
o Ordnance QF 6 pounder
o Ordnance QF 17 pounder
o 240mm Houwitzer M1
Pantservoertuigen:
o Diverse types Sherman
o Diverse types M10 tankjagers
o Diverse types Churchill
o Wasp vlammenwerper
o Terrapin en Buffalo amfibievoertuigen
Luchtsteun: Typhoon, Spitfire, Mustang, Mosquito, B25-Mitchell, Boston
o Boordwapens
o Bommen
o Raketten
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6. Landschapskenmerken
Voor een diepgaande studie van deze kenmerken verwijzen wij naar de landschapshistorische studie
die Westtoer in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos uitvoerde. aDeDe beperkt zich tot de
krachtlijnen relevant voor het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog beperkte het menselijke ingrijpen zich tot het oprichten van de
kustbatterij Bremen en Lekkerbek. Het golfterrein en de Kleine Vlakte bleven onaangeroerd. Tijdens
het Interbellum werd ongeveer de helft van de Kleine Vlakte als vliegveld ingericht. Vooral tijdens de
Tweede Wereldoorlog zouden de Kleine Vlakte, de golf en de nabijgelegen duinen ingrijpend
veranderen. De Duitsers breidden het vliegveld immers uit, nivelleerden grote terreindelen en legden
mijnenvelden. Na de oorlog werden de Duitse versterkingen, net zoals in de Eerste Wereldoorlog,
volledig afgebroken. Het vliegveld werd na de oorlog terug in gebruik genomen. Tijdens de
overstroming van 1953 werd het beschadigd. In 1960 werden de activiteiten van het vliegveld
stopgezet en het terrein verkaveld. Het behield zijn functie als weiland en jachtterrein. Voorts werden
nieuwe beplantingen aangevoerd en vijvers en bosjes aangelegd. Sinds de jaren zestig zijn er geen
terreinaanpassingen op het voormalige vliegveld gebeurd.
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7. Conclusie en aanbevelingen
7.1. Zonegericht overzicht
Uit het historisch onderzoek is gebleken dat de Zwinduinen en –polders in Wereldoorlog I, maar vooral
in Wereldoorlog II het toneel waren van militaire activiteit en oorlogshandelingen. De conclusie spitst
zich in de eerste plaats toe op de zes te ontwikkelen zones waar ook een geofysische detectie
plaatsvindt.
•

Zone 1: op de terreinen van het oude vliegveld en vlakbij de parking van het
bezoekerscentrum van het Zwin. Op 12 mei 1940 werden de Belgische luchtafweerstellingen
die opgesteld waren aan de westkant van de parking gebombardeerd. Tijdens de oorlog was
het vliegveld versperd. Een aantal obstakels werd van munitie en explosieven voorzien. De
zone lag volledig in het mijnenveld Odette. De zone leunt ook dicht aan tegen de
Atlantikwallversterkingen die pas na hevige gevechten konden veroverd worden. Bij de
bevrijdingsgevechten werd de sector onder vuur genomen. De RAF neemt na het ruimen van
mijnen het terrein in gebruik tot eind 1945. Daarna is het tot 1960 bestemd voor
burgerluchtvaart.

•

Zone 2: op het terrein van het oude vliegveld, nabij het Zwarte Huis. In mei 1940 vielen er in
het deel van de zone langs de Graaf Leon Lippenslaan vliegtuigbommen. Ook bij het
bombardement in 1942 lag deze zone in de vuurlinie. Het noordelijke deel van de zone
overlapt met het mijnenveld Odette. Bij de bevrijding lagen er Duitse stellingen langs de
Nieuwe Hazegraspolderdijk. De RAF neemt na het ruimen van mijnen het terrein in gebruik tot
eind 1945. Daarna is het tot 1960 bestemd voor burgerluchtvaart.

•

Zone 3: op het terrein van het oude vliegveld en vlakbij de eertijdse locatie van de
vliegtuigloods. Deze loods werd in mei 1940 en in 1942 gebombardeerd. Bij de bevrijding
waren hier Duitse stellingen die onder vuur werden genomen. De RAF neemt na het ruimen
van mijnen het terrein in gebruik tot eind 1945. Daarna is het tot 1960 bestemd voor
burgerluchtvaart.

•

Zone 4: op het terrein van het door de Duitsers uitgebreide vliegveld. In de nabijheid lag de
vliegtuigloods die zowel in 1940 als in 1942 gebombardeerd werd. Op de Nieuwe
Hazegraspolderdijk lag een mijnenveld langs nagenoeg de volledige lengte van zone 4. In de
laatste dagen van de bezetting werd bij het stationsgebouw een munitiedepot opgeblazen.
Tijdens de bevrijdingsgevechten werden de Duitsers die zich hier in loopgraven verschanst
hadden onder vuur genomen. Volgens een kaart uit 1946 stonden in de nabije omgeving van
het stationsgebouw nog enkele bouwwerken (Zie bijlage 4). Functie noch bouwdatum is
bekend. De RAF neemt na het ruimen van mijnen het terrein in gebruik tot eind 1945. Daarna
is het tot 1960 bestemd voor burgerluchtvaart. Dit deel van het vliegveld lijkt in de naoorlogse
periode echter weinig intensief te zijn gebruikt.

•

Zone 5 en 6: buiten de terreinen van het vliegveld. Er zijn geen aanwijzingen dat deze zones
werden gebombardeerd. Wel zijn er in zone 6 enkele Mills handgranaten gevonden. Het
terrein maakte deel uit van het mijnenveld Odette. Hoogstwaarschijnlijk werd het terrein
ontmijnd.

In de ruimere omgeving:
•

Ten noorden van de zones: kustbatterijen en Atlantikwall.
In de duinen werden zowel in WOI als tijdens WOII versterkingen opgericht. Bunkers en
kustbatterijen zaten stampvol munitie. Tijdens wereldoorlog II werden er langs de kust
mijnenvelden aangelegd. Het verzet blies hier enkele munitieopslagplaatsen op. In de laatste
ste
dagen van de oorlog boden de restanten van de Duitse 64 divisie in de bunkers nog
weerstand. Na de oorlog werd hier munitie verzameld en vernietigd.

•

Ten zuiden van de zones: Hazegraspolder
Tijdens de bevrijdingsgevechten werd hier vrij hevig gevochten en mijnen gelegd.

Historisch onderzoek naar niet-gesprongen explosieven – Zwinduinen en -polders © aDeDe bvba

Pagina 31 van 37

7.2. Algemene conclusie
Nagenoeg de gehele Kleine Vlakte en het nabij gelegen duingebied vallen in het Duitse mijnenveld
‘Odette’, waar vanaf 1943 circa 12000 mijnen werden gelegd. Zones 1, 2, 5 en 6 zijn verdacht op
Duitse landmijnen. Ook in Zones 3 en 4 kunnen, zij het op minder systematische wijze, landmijnen zijn
gelegd.
Zone 1 werd op 12 mei 1940 licht gebombardeerd en is verdacht op Duitse vliegtuigbommen. Zones
2, 3 en 4 langs de Nieuwe Hazegraspolderdijk werden op 10 mei 1940 en in 1942 gebombardeerd. De
luchtaanvallen waren kleinschalig, maar deze zones zijn verdacht op zowel Duitse als Britse
vliegtuigbommen. Voor Zones 5 en 6 werden geen aanwijzingen gevonden voor een aanwezigheid
van afwerpmunitie.
Geschutsmunitie werd binnen het onderzoeksgebied door de Duitse bezetter opgeslagen, en in 1944
door het verzet door middel van detonatie gesaboteerd. Brits-Canadese artilleriegranaten werden bij
de bevrijdingsgevechten binnen het onderzoeksgebied verschoten.
In de zones is een risico op de vondst van :
Zone 1: munitie klein kaliber, geschutsmunitie, afwerpmunitie en mijnen
Zone 2: munitie klein kaliber, geschutsmunitie, afwerpmunitie en mijnen
Zone 3: munitie klein kaliber, geschutsmunitie, afwerpmunitie en mijnen
Zone 4: munitie klein kaliber, handgranaten, geschutsmunitie, afwerpmunitie en mijnen
Zone 5: munitie klein kaliber, geschutsmunitie en mijnen
Zone 6: munitie klein kaliber, handgranaten, geschutsmunitie, mijnen en gedumpte munitie

7.3. Aanbeveling
Het in dit historisch onderzoek omschreven risico op niet-gesprongen explosieven houdt implicaties in
voor toekomstige grondwerken in de Zwinduinen en –polders. Er wordt dan ook aanbevolen een
professionele begeleiding te voorzien inzake niet-gesprongen explosieven.
Een vlakdekkende geofysische detectie kan een concreet overzicht geven van de aard, de
concentraties en de precieze locaties van metaalpollutie binnen het te ontwikkelen gebied. Op basis
van voorliggend historisch onderzoek en het detectierapport kan vervolgens een risicoanalyse worden
opgesteld met het oog op een benadering van de verdachte objecten.
Een moeilijk in te schalen risico is de opslag van munitie, en het naoorlogse dumpen en vernietigen
van explosieven binnen het onderzoeksgebied. Hiervoor werden in dit historisch onderzoek
aanwijzingen gevonden, doch geen concrete locaties.
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8. Lijst van afkortingen
Cie

Compagnie

DOVO

Dienst voor de Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen

FlaK

Flugabwehrkanone / Fliegerabwehrkanone

KG

Kampfgeschwader

K.V.A.

Kustenverteidigungsabschnitt

LeFH

Leichte Feldhaubitze

M.K.B.

Marine Küste Batterie

PAK

Panzer Abwehr Kanone

RAF

Royal Air Force

QF

Quick Firing

SK

Schnelladekanone

ST

Ständig

Stuka

Sturzkampfflugzeug

VF

Verstärkt Feldmassig

ZWN

Zwisschenwiderstandsnest
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