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Archeologienota, steentijd, Romeinse tijd,
middeleeuwen, Wereldoorlog I, Wereldoorlog II
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2 Bureauonderzoek
2.1

Archeologische voorkennis

Binnen het projectgebied werd nog geen voorgaand archeologisch onderzoek uitgevoerd, er zijn
echter wel enkele meldingen uit de onmiddellijke en ruimere omgeving van het onderzoeksgebied
aangegeven in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI). Deze zullen besproken worden in §3.4
Archeologische situering van het onderzoeksgebied.

2.2

Aanleiding van het onderzoek

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000m² of meer
beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft
3000m² of meer bedraagt. De initiatiefnemer is daarom verplicht een bekrachtigde archeologienota
toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.

2.3

Doel van het onderzoek

Deze archeologische nota heeft tot doel om door middel van de bestaande archeologische,
geografische, geologische, en historische bronnen de mogelijkheid tot het aantreffen van
archeologisch waardevolle sites binnen het projectgebied te onderzoeken. Aan de hand van de
verzamelde informatie wordt vervolgens een programma van maatregelen opgesteld met het doel
de archeologische kennis te bewaren voor de volgende generaties.
Volgende onderzoeksvragen worden in deze archeologienota behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel
van het onderzoeksgebied?

-

Zijn er archeologische sites met relevante cultuurhistorische waarde gekend op of in de
omgeving van het onderzoeksgebied?

-

Hoe evolueerde het historisch landgebruik van het onderzoeksgebied?

-

Hoe evolueerde de historische bebouwing van het onderzoeksgebied?

-

Wat is de potentiële impact van de geplande werken op het cultuurhistorisch en
archeologisch erfgoed?
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Huidige situatie projectgebied

Het projectgebied wordt voor het grootste deel ingenomen door een noordwest-zuidoost-gerichte
weg, gevormd door de Assenedestraat in het noorden en de Bombardementstraat in het zuiden, en
met een aftakking naar het oosten toe: de Puinenstraat. Ter hoogte van de bocht naar de
Kuhlmannlaan steekt het projectgebied de straat over alwaar het akkerland doorsnijdt. Het
projectgebied eindigt ter hoogte van de Riemekaai, aan de westkant van het Kanaal Gent-Terneuzen.
De straten hebben verschillende opritten naar de bedrijventerreinen aan beide kanten van de weg.
Aan de oostkant van de Assenedestraat/Bombardementstraat bevindt zich een nutsleiding van Air
Liquide; aan de westzijde een gasleiding en de Riemse Waterloop. Ter hoogte van de bocht naar de
Puinenstraat bevinden zich enkele bomen en struikgewas, net als in de zone tussen de Puinenstraat
en de Riemekaai. Ter hoogte van de overgang Assenedestraat – Bombardementstraat bevinden zich
verschillende spoorwegovergangen, waarvan enkel de meest noordelijk gelegen nog in gebruik is
(spoorweg Gent – Terneuzen).
Op de hoek van de Bombardementstraat en de Puinenstraat stonden tot eind 2012 verschillende
gebouwen, zoals zichtbaar op de orthofoto uit 2012 en ook aangegeven op de plannen van de
opdrachtgever. Deze gebouwen werden ondertussen al gesloopt, zoals te zien is op de luchtfoto van
2013. Ook een bunkertje, behorende tot de Hollandstellung, werd afgebroken. Net ten noorden van
de Puinenstraat werd recent een bufferbekken opgericht, zoals zichtbaar op de luchtfoto uit 2016.
Voor een inplantingsplan van de bestaande toestand wordt verwezen naar plannr. 5 (opdrachtgever)
en plannr. 2 (orthofoto uit 2016). Voor het inplantingsplan van de bestaande toestand en de
doorsneden zoals aangeleverd door de opdrachtgever wordt verwezen naar de bijlagen.

2.5

Beschrijving geplande werken

Technum Tractebel Engie plant, in samenwerking met de Haven van Gent, de verbinding van de
industrieën te Rieme (Evergem) met de heraangelegde ringweg R4 rond Gent en het Gentse
havengebied. Deze verbinding is gepland om te gebeuren in 4 fasen, waarbij vanaf het kruispunt van
de Bombardementstraat met de Puinenstraat in oostelijke en noordwestelijke richting wegen,
kruispunten en inritten worden aangelegd. De geplande werkzaamheden worden hieronder
besproken van noord naar zuid:
-

In het noorden van het projectgebied wordt, aan de oostkant van de Assenedestraat een
pompstation ingeplant.

-

De bestaande spoorwegovergang wordt opgebroken en vernieuwd. De oudere sporen
worden uitgebroken.
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Ten westen van de Assenedestraat en de Bombardementstraat wordt een bestaande
greppel gedempt.

-

De Assenedestraat en de Bombardementstraat worden volledig opgebroken, inclusief de
bestaande opritten, rioleringen en duikers. Er wordt een nieuwe rijweg in aangelegd in
asfaltverharding met aan de westkant een fietspad in rode asfaltverharding. Aan beide
kanten van de weg, en tussen het fietspad en de rijbaan, komen bermen met ingezaaid
gras.

-

De bomen op de hoek van de Bombardementstraat en de Puinenstraat worden gerooid.

-

De bestaande wegenis van de Puinenstraat binnen het projectgebied wordt opgebroken.

-

Ter hoogte van de Puinenstraat wordt de rijweg opnieuw aangelegd met aan beide
kanten een berm met gras. Ten zuiden van de Puinenstraat wordt een gracht/wadi (MV 0,80m) aangelegd.

-

De rijweg tussen de Puinenstraat en de Riemekaai wordt opnieuw aangelegd met
asfaltverharding met aan beide kanten een berm met gras. Aan de zuidkant komt een
fietspad in rode asfaltverharding.

-

De aftakking naar de Riemekaai wordt voorzien van een fietspad aan beide kanten van de
rijweg. Tussen de weg en het Kanaal wordt een wadi (MV -1,25m) aangelegd.

Voor een inrichtingsplan van de ontworpen toestand wordt verwezen naar plannr. 6. Voor een
inrichtingsplan van de ontworpen toestand en de doorsneden zoals aangeleverd door de
opdrachtgever wordt verwezen naar de bijlagen.

2.6

Randvoorwaarden

De geplande werken betreffen de (her)aanleg van een reeds bestaande weginfrastructuur die
opengebroken moet worden bij eventueel (voor)onderzoek. Tevens is een kapvergunning nodig om
bepaalde zones van het projectgebied vrij te maken van groen. Eventueel archeologisch onderzoek
zal dan ook pas uitgevoerd kunnen worden na het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning.

2.7

Werkwijze

Dit bureauonderzoek heeft tot doel de aanwezigheid en de bewaringstoestand van de
archeologische resten binnen het projectgebied in te schatten, alsook de impact van de geplande
werken op het aanwezige archeologische erfgoed. Op basis van de verworven kennis kunnen
concrete

aanbevelingen

geformuleerd

worden

voor
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/opgravingsstrategie. De archeologische verwachting van het projectgebied wordt gebaseerd op
gekende geologische, landschappelijke, archeologische, historische en geografische bronnen.
Hiervoor wordt beroep gedaan op gekende literatuur, de Centraal Archeologische Inventaris, het
Geoportaal van Onroerend Erfgoed en de Databank Ondergrond Vlaanderen. Dit alles wordt
vervolgens samengelegd met topografische kaarten, recente luchtfoto’s, kadasterkaarten en plannen
van de gekende/geplande toestand.

Overzicht geconsulteerde kaarten:








Onderzoeksgebied:
-

Inplantingsplan huidige toestand

-

Inplantingsplan geplande toestand

-

Doorsnede nieuwe toestand

Geografische/geo (morfo)logische en bodemkundige situering:
-

Topografische kaart

-

Orthofoto

-

Kadasterkaart

-

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II

-

Tertiair geologische kaart

-

Quartair geologische kaart

-

Bodemtypekaart

-

Potentiële bodemerosiekaart

-

Erosiegevoeligheidskaart

-

Bodemgebruiksbestand

-

Gewestplan

Historische situering:
-

Cartes des Pays-Bas van Fricx, 1744

-

Kaart van Ferraris, 1777

-

Atlas der Buurtwegen, 1840

-

Kaart van Vandermaelen, 1846-1854

-

Kaart van Popp, 1842-1879

-

Luchtfoto’s

Archeologische situering:
-

Geoportaal Centraal Archeologische Inventaris

-

Inventaris Onroerend Erfgoed
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3 Assessmentrapport
3.1

Landschappelijke situering van het onderzoeksgebied

Rieme is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en ligt op het grondgebied van Ertvelde,
een deelgemeente van Evergem. Het dorp ligt in de industriezone van de Gentse haven, ten westen
van het Kanaal Gent-Terneuzen1.
Ertvelde is gelegen in de Vlaamse Vallei. Het is een laag en vlak gebied met een matig uitgesproken
microreliëf. Het natuurlandschap van Ertvelde kan opgedeeld worden in een heidegebied en in een
moerassig deel. Rieme is gelegen binnen dit heidegebied en betreft één van de oudste gehuchten.
Het strekt zich uit aan de Antwerpse heerweg en werd slechts vanaf de 14de eeuw ontgonnen2.

Figuur 1. Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m.

Het grootste deel van het projectgebied valt binnen de Gentse Kanaalzone van waaruit het in
noordwestelijke richting doorloopt naar de ringweg R4. Het gebied van de Gentse Kanaalzone en de
Haven van Gent is in essentie een landelijke gebied, dat sinds de Industriële Revolutie rond het

1
2

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rieme
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121318
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midden van de 19de eeuw geleidelijk aan tot industriegebied is omgevormd. In het oosten doorkruist
het projectgebied de terreinen van de Purfina-fabriek; in het noorden die van l’Oxidrique.

Figuur 2. Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m (detail).

Het projectgebied is, met een gemiddelde TAW-waarde van circa +8,5m vrij laag gelegen. Het terrein
is vrij egaal, met uitzondering van een kleine zone in het zuidwesten van het projectgebied, wat
verklaard kan worden door de aanwezigheid van enkele stuifzandduinen.
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Figuur 3. Hoogteprofiel van het projectgebied.

3.2
3.2.1

Geo(morfo)logische en bodemkundige situering van het onderzoeksgebied
Tertiair geologisch

De tertiair geologische kaart (1:50.000) geeft de lithologie van de afzettingen net onder de quartaire
afzettingen weer. Ter hoogte van het volledige projectgebied is direct onder de quartaire afzettingen
het Lid van Onderdijke (MaOd) terug te vinden, hetwelke deel uitmaakt van de Formatie van
Maldegem. Deze formatie is opgebouwd uit een afwisseling van lagen marien zand en klei daterend
uit het Laat-Eoceen en bestaat uit 7 leden (van jong naar oud): Lid van Onderdijke, Lid van
Buisputten, Lid van Zomergem, Lid van Onderdale, Lid van Ursel, Lid van Asse en het Lid van
Wemmel. De bovenste tertiaire laag (het Lid van Onderdijke) bestaat uit kalkloze grijsblauwe zware
klei. Typerend voor zijn top zijn de perforaties opgevuld met venig grijs middelmatig fijn zand en veel
organisch materiaal.
De Formatie van Maldegem en haar leden wordt over het volledige tracé terug gevonden en vangt
aan op een diepte van ongeveer 22m. Op een diepte van ongeveer 65m gaat de Formatie van
Maldegem over in de Formatie van Lede (glauconiethoudend fijn zand).
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Figuur 4. Situering van het projectgebied op de tertiair geologische kaart.

3.2.2

Quartair geologisch

Ter hoogte van het onderzoeksgebied komt één type quartaire afzettingen voor, namelijk profieltype
13. Het betreft een relatief dik pakket Pleistocene sedimenten (± 20m) waarboven Holocene en/of
Tardiglaciale afzettingen ontbreken. De Pleistocene sequentie vangt onderaan aan met mariene en
estuariene getijdenafzettingen van het Eemiaan, met daarop volgend fluviatiele afzettingen daterend
uit het Weichseliaan. Plaatselijk liggen hierboven nog quartaire hellingsafzettingen en/of eolische
afzettingen van het Weichseliaan, mogelijks zelfs daterend uit het vroegste Holoceen. In het
zuidelijke gedeelte van Vlaanderen bestaan deze afzettingen voornamelijk uit loess en in de meer
noordelijke en centrale delen van Vlaanderen - waar het onderzoeksgebied zich bevindt - zijn deze
opgebouwd uit zand tot zandleem.
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Figuur 5. Situering van het projectgebied op de quartair geologische kaart.

3.2.3

Bodem

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de bodemtypekaart, de potentiële bodemerosiekaart, de
erosiegevoeligheidskaart, het bodemgebruiksbestand en het gewestplan besproken.
3.2.3.1

Bodemtypekaart

Binnen het projectgebied worden volgende bodemtypes aangetroffen:
-

Zdh = Zandbodems met een verbrokkelde ijzer- en/of humus B-horizont

-

Zcg = Matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

-

OB = Bebouwde zones

-

OT = Sterk vergraven gronden

-

ON = Opgehoogde gronden

Enkel de bodemtypes Zdh en Zcg in het noorden van het projectgebied betreffen nog oorspronkelijke
bodems. De serie Zcg omvat podzolen waarin de gleyverschijnselen voorkomen tussen 60 en 90cm,
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dus steeds duidelijk onder de podzol B. Het podzol profiel blijft dus nagenoeg ongewijzigd daar het
ontwikkeld is in een laag die door het grondwater nooit bereikt wordt. De waterhuishouding is goed
in de winter, wel te droog en droogtegevoelig in de zomer. Zch-bodems bestaan uit een donkere
bruingrijze, goed humeuze bovengrond (dikte = 30 – 60 cm) bovenop een podzol B-horizont (dikte 20
– 30 cm) die verbrokkeld is in harde concreties. De roestverschijnselen komen voor vanaf 60 – 80 cm.
De waterhuishouding in deze gronden is goed in de winter maar te droog in de zomer waardoor ze
slechts matig geschikt zijn voor zomerteelten en minder geschikt zijn als weide.
De overige drie bodemtypes (OB, OT & ON) zijn voorbeelden van kunstmatige gronden waarbij het
bodemprofiel gewijzigd of vernietigd is door ingrijpen van de mens. Deze bodems weerspiegelen niet
het originele bodemprofiel. De opgehoogde gronden in het zuiden verwijzen naar de
stuifzandduinen. De opgehoogde gronden ten oosten van de Bombardementstraat betreffen de
aldaar gelegen teerbekkens.

Figuur 6. Situering van het projectgebied op de bodemtypekaart.
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Potentiële bodemerosie

De potentiële bodemerosie per perceel houdt rekening met onder meer het bodemtype, de
hellingsgraad en de hellingslengte van dat perceel. Het houdt echter geen rekening met het huidige
landgebruik. Het projectgebied wordt echter niet gekarteerd op de potentiële bodemerosiekaart. Op
de percelen in de onmiddellijke buurt rond het tracé is de totale potentiële bodemerosie echter
verwaarloosbaar.

Figuur 7. Situering van het projectgebied op de potentiële bodemerosiekaart.

3.2.3.3

Erosiegevoeligheid

Op onderstaande figuur wordt de erosiegevoeligheid weergegeven van de Vlaamse gemeenten. Het
onderzoeksgebied wordt hierop ingedeeld als zijnde van erosiegevoeligheid klasse 5, wat wil zeggen
dat er zeer weinig erosiegevoeligheid is.
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Figuur 8. Situering van het projectgebied op de erosiegevoeligheidskaart.

3.2.3.4

Landgebruik

Het bodemgebruiksbestand (opname 2001) toont dat het projectgebied hoofdzakelijk door 2 grote
bodemgebruikstypes loopt, nl. een zone gedefinieerd als industrie- en handelsinfrastructuur en een
zone gedefinieerd als andere bebouwing. Daarnaast loopt het ook voor een kort stuk door een
gebied gedefinieerd als akkerbouw en een klein gebied gedefinieerd als weiland.
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Figuur 9. Situering van het projectgebied op het bodemgebruiksbestand.

3.2.3.5

Gewestplan

Het traject projectgebied doorkruist volgens het gewestplan verschillende bestemmingstypes. Het
eerste deel langs de Assenedestraat is een gebied bestemd voor zeehaven- en watergebonden
bedrijven. Het grootste deel van de Bombardementstraat loopt volgens de grens tussen een zone
bestemd voor industriegebieden enerzijds (noordoostelijke zijde) en een zone bestemd voor
ambachtelijke bedrijven en kmo’s anderzijds (zuidwestelijke zijde). Vervolgens loopt de
Bombardementstraat voor een klein deel ook door een gebied bestemd als bufferzone. Ter hoogte
van de aftakking naar de Puinenstraat valt een klein deel van het projectgebied binnen een zone die
staat ingekleurd als woongebied. De Puinenstraat doorloopt opnieuw een zone bestemd voor
industriegebied en het traject naar de Riemekaai toe is opnieuw bestemd als bufferzone.
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Figuur 10. Situering van het projectgebied op het gewestplan.

3.3
3.3.1

Historische situering van het onderzoeksgebied
Algemene historische situering

De plaatsnaam Rieme wordt voor het eerst aangetroffen in de literatuur in 12953. Het dorp was een
belangrijk strategisch punt, omdat de weg naar Antwerpen hier de Sassevaart kruiste. In 1823
besliste Willem I (koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden) om de Sassevaart te
verlengen naar Terneuzen toe. Vier jaar later werd het kanaal geopend. Vanaf 1870 werd het kanaal
verdiept en verbreed. Hinderlijke bochten zoals in Langerbrugge en Rieme werden weggewerkt en
diverse bruggen werden herbouwd4. De oude loop van de Sassevaart is echter nog zichtbaar in het
huidige stratenpatroon dat gevormd wordt door de Tragelstraat en de Kuhlmannlaan.
De wijk Rieme was door zijn ligging aan het Kanaal Gent-Terneuzen reeds in de 19de eeuw een
handelscentrum van vooral asse, kalk en scheikundige meststoffen. Het station van Ertvelde, op de

3
4

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rieme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen
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lijn Gent-Terneuzen (geopend in 1865) werd dan ook op Rieme gebouwd. De grote industriële
uitbouw van deze wijk met voornamelijk petrochemische nijverheid ontwikkelde zich voornamelijk in
het eerste kwart van de 20ste eeuw na de oprichting van het bedrijf Kuhlmann in 1911, een fabriek
van zwavelzuur en superfosfaten5. Ten zuiden van de Kuhlmannfabriek werd in 1913 een
petroleumraffinaderij opgericht, de huidige Purfina-fabriek, waarvan de bouwwerken tijdens de
Eerste Wereldoorlog tijdelijk stilgelegd werden. Na de oorlog werd de bouw ervan hervat en
ondertussen is het uitgegroeid tot een complex van 24 hectare6.
In 1927 werd de Sint-Barbara-parochie in Rieme gesticht; de nieuwe parochiekerk werd ingewijd op
31 maart 1935. In hetzelfde jaar vonden aldaar grenswijzigingen van de gemeente plaats: het
gedeelte met industriezone gaat naar Gent en het kleine gedeelte van Ertvelde op de rechter
kanaaloever gaat deels naar Gent en deels naar Sint-Kruis-Winkel.

3.3.2
3.3.2.1

Wereldoorlog I
Algemeen

Bij de Duitse inval in 1914 was het nooit de bedoeling geweest om strijd te leveren op het Belgische
grondgebied. De Duitse legerleiding had gedacht (en gepland) om de Belgische troepen aan de zijlijn
te schuiven en in een brede omhaal door België het grondgebied van Frankrijk te veroveren. Het
draaide anders uit en in oktober 1914 was Duitsland geconfronteerd met een hardnekkig Belgisch
Leger dat zich zowel ten zuiden als ten westen van Brussel al vechtend terugtrok. Er was tevens een
gedeelte van het Belgisch leger dat zich op de vesting van Antwerpen had teruggetrokken en
aangezien dit een bedreiging voor de Duitse rechterflank betekende, werd beslist om Antwerpen aan
te vallen en in te nemen. Koning Albert besloot Antwerpen te verlaten en zich naar de IJzervlakte
terug te trekken, aangezien hij zo de kans vermeed om in Antwerpen ingesloten te geraken en zich
aldus op een korter front kon aansluiten bij de rest van zijn troepen.7
De terugtocht uit Antwerpen verliep vrij chaotisch en met Eeklo als eerste doel werden ook het
noorden van Gent en Zelzate met vluchtende soldaten en burgers overspoeld. In Evergem en Rieme
kwamen in 1914 grote aantallen vluchtelingen aan, maar hevige strijd werd in de eerste fase van de
oorlog niet gevoerd. De industriële installaties langs het kanaal werden door de Duitse legerleiding

5

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121318
De Smaele B., Vandoorne W. & Pieters H., ADEDE Historisch onderzoek, Rieme – Verbindingsweg industrieterrein Rieme Noord naar N474,
Gent, 2016.
7 Dhanens 2008.
6
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opgeëist en werkten vanaf dan voor de Duitse oorlogsmachine. Vanaf 1916 werden de gebouwen
van Purfina tevens als opslagplaats gebruikt.8
Bij de bevrijding in 1918 trokken de Duitse troepen zich terug op de oostelijke oever van het kanaal
Gent-Terneuzen. Van daaruit beschoten zij vanaf 31 oktober de Belgische troepen, die aan de
westelijke zijde stellingen hadden betrokken. Ook de Belgische artillerie beschoot vanaf dan tot aan
de wapenstilstand op 11 november de Duitse troepen die in Zelzate, Terdonk, Sint-Kruis-Winkel en
Wachtebeke gelegerd waren. Het zorgde voor schade aan gebouwen en infrastructuur over de hele
lijn9.

3.3.2.2

Hollandstellung

Een belangrijk element was dat het havengebied doorkruist werd door de zogenaamde
Hollandstellung, een verdedigingslinie die door de Duitsers werd aangelegd om het volledige bezette
gebied te verdedigen.
De meest herkenbare delen van de Hollandstellung zijn de vele bunkers, die nog in het landschap
zichtbaar zijn, maar de verdedigingslinie bestond uit veel meer dan enkel betonnen constructies.

8
9

http://www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be/nl/evergem
De Craene 2011, pagina 10.
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Figuur 11. Foto van een bunkertje van de Hollandstellung op het Total-terrein te Rieme (foto T. De Craene) en
een vereenvoudigde kaart van de Duitse verdedigindslinie in 1917 10.

De linie bestond uit meerdere delen of “lagen”, waarbij het Leopoldkanaal de eerste
verdedigingslinie was. De tweede linie, bestaande uit bunkers en versterkingen, doorsneed het
onderzoeksgebied te Rieme, de derde linie doorsneed het grondgebied van Kluizen (ongeveer op een
afstand van 2 kilometer)11.
10
11

Sakkers 2011, pagina 28.
Sakkers 2011, pagina 66
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De openbaar beschikbare kaarten (de overige zijn enkel bij de Simon Stevinstichting of in private
collecties aanwezig, red.) werden op het onderzoeksgebied geprojecteerd, wat aangeeft dat het
onderzoeksgebied ter hoogte van de Bombardementstraat te Rieme de Hollandstellung doorsnijdt. In
deze zone moeten er twee bunkers bewaard geweest zijn, maar deze zijn ondertussen reeds lang
verdwenen (cf. supra). De linie is door alle recente wegen- en infrastructuurwerken echter slecht
bewaard. Bovendien worden met de regelmaat van de klok bunkertjes van deze linie afgebroken.

Figuur 12. Positie van twee bunkers van de Hollandstellung ten opzichte van het onderzoeksgebied (rode
polygoon). Één van deze twee bunkers is waarschijnlijk (gedeeltelijk) bewaard op de Total-site.

Aan de oostzijde van het kanaal loopt het verdedigingswerk verder van Mendonk naar Zaffelare,
waar deze maar uit één linie bestond. De Duitse legerleiding ging uit van strategische inundaties van
de Moervaartvallei in het geval van een geallieerde invasie uit het noorden12.
Om de Hollandstellung zelf is echter geen strijd geleverd, omdat deze in de terugtrekkende beweging
van de Duitse troepen geen verdedigbare linie vormde.
Gedurende de laatste dagen van de oorlog, tot op de dag van de wapenstilstand op 11 november
1918, werd nog gevochten tussen de bevrijdende Belgische troepen en de Duitse eenheden die zich

12

Sakkers 2011, pagina 92.
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langs de oostelijke kanaaloever hadden ingegraven. De Duitse artillerie beschoot dagenlang de
Belgische stellingen over een brede lijn langs het kanaal Gent-Terneuzen.

3.3.3

Wereldoorlog II

In mei 1940 was België opnieuw het slachtoffer van een Duitse invasie en de aanvalsroutes van 1914
werden opnieuw gebruikt. Vanaf 10 mei 1940 begonnen de vijandelijkheden in de buurt van Gent,
voornamelijk met beschietingen en bombardementen vanuit de lucht.
Op 15 mei namen Franse troepen stelling aan het kanaal Gent-Terneuzen, op de volledige lengte van
Gent tot Zelzate13. Dit betekent dat deze soldaten ook in Rieme stellingen betrokken. Deze posities
zouden twee dagen later door de Belgen worden overgenomen en tegen de Duitsers worden
verdedigd.

Figuur 13. Een Belgische loopgraaf tussen Rieme en Terdonk, gefotografeerd na de Duitse inname van de
positie.

Het is opvallend dat een aantal van deze posities in oude stuifzandduinen ingegraven waren. Deze
gaven waarschijnlijk een goed overzicht op de oostelijke oever van het kanaal en waren gemakkelijk
om aan te leggen. De meeste van deze stuifzandduinen zijn ondertussen verdwenen, maar het lijkt er
op dat er mogelijk een zeer klein restant van deze duinen in de oostelijke uitloper van het
onderzoeksgebied (percelen 69R4, 69P4, 69M4) bewaard is.

13

Taghon 1986, pagina 27.
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Onderstaande foto uit 1944 toont een begroeide stuifzandduin, wat er op wijst dat deze vier jaar na
de invasie nog aanwezig was. Enkele van de bomkraters op de foto zijn ook op de luchtfoto’s
zichtbaar.

Figuur 14. Zicht op het verwoeste Rieme van op de Riemekaai in 1944.

Op de orthofoto uit 1971 is dit gebied nog steeds als een bosje zichtbaar en het lijkt er op dat dit
gebied relatief weinig aangetast is. Dit doet besluiten dat er binnen dit deel van het
onderzoeksgebied kans is op het aantreffen van relatief goed bewaarde Belgische posities uit 1940
en dat er tevens een kans is op het aantreffen van alle categorieën CTE die in 1940 door de strijdende
partijen werden gebruikt.
Vanaf 18 mei begon de Belgische Genie met het opblazen van de bruggen over het kanaal,
waaronder de bruggen aan de Voorhaven en het kanaal Gent-Terneuzen.14 Op 20 mei hadden de
terugtrekkende Belgische troepen de bruggen (Langerbrugge, Terdonk, Muide,…) over het kanaal
gedynamiteerd15 om de Duitse opmars te vertragen. De Duitse troepen probeerden vanaf 21 mei het
kanaal met rubberbootjes over te steken, maar ze stuitten hierbij op hevig verzet van de Belgische
troepen die op de westelijke kanaaloever waren ingegraven16. Ondertussen werd Gent vanuit

14

Taghon 1986, pagina 35.
Van Coillie 1999, pagina 17.
16 Van Coillie 1999, pagina 23.
15
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zuidoostelijke richting aangevallen17. Het eiland Terdonk en Doornzele waren hierbij het brandpunt
van de aanvallen.

Figuur 15. Overzicht van de Belgische en Duitse posities op 21 mei 1940.

Op 22 mei worden de pogingen hervat, de strijd ging in alle hevigheid verder. Dit resulteerde in
infanteriegevechten in de nabijheid van het kanaal en in artilleriegevechten verder weg van het
kanaal. Het eiland Terdonk wordt door de Duitsers ingenomen. Gedurende de gevechten worden de
Belgische posities vanaf 23 mei tevens door Duitse duikbommenwerpers bestookt18.
Op 23 mei gaan de gevechten aan het kanaal verder, de Belgische troepen houden stand, maar
vrezen door een tekort aan materieel en uitgeruste manschappen door de Duitsers overrompeld te
worden. Na hevige gevechten gedurende de dag verlaten de Belgische troepen in alle stilte hun
stellingen en vallen terug richting Eeklo.

17
18

Bunkergordel.be
Van Coillie 1999, pagina 29.
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Figuur 16. Overzicht van de Belgische en Duitse posities op 23 mei 1940.

Op 24 mei steken de Duitsers ongehinderd het kanaal over en vinden er geen Belgische troepen,
enkel gesneuvelde soldaten en achtergelaten loopgraven. De brug van Zelzate is door de Belgische
troepen met explosieven onbruikbaar gemaakt, net als kerktorens die als uitkijkposten konden
dienen19. Tijdens de bezetting wordt Rieme van grondgevechten gespaard, maar er is wel sprake van
steeds intensiever wordende luchtbombardementen.
Het is pas in 1944 dat het Meetjesland door Poolse en Canadese troepen wordt bevrijd. Opnieuw
heeft dit een aantal grondgevechten tot gevolg, maar de zwaarste en meest ingrijpende schade zijn
echter de luchtbombardementen op de industriële installaties te Rieme.
Voor het onderzoeksgebied is de luchtfoto van 6 oktober 1944 (enkele dagen na de laatste intensieve
bombardementen) van groot belang. Hierop is duidelijk de mate van verwoesting zichtbaar die de
verschillende raids hebben teweeg gebracht.

19

Van Coillie 1999, pagina 36.
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Figuur 17. Het onderzoeksgebied van de Riemekaai tot de Bombardementstraat, ten opzichte van de luchtfoto
van 6 oktober 1944.

Het gebied tussen de Riemekaai en de Tragelstraat bestaat uit zowel de Riemekaai zelf, als de eerder
besproken stuifzandduin. Binnen dit deel van het onderzoeksgebied zijn enkele bomkraters
herkenbaar en zowel ten noorden, oosten, zuiden als ten westen zijn bomkraters zichtbaar.
Hetzelfde geldt voor de wig Tragelstraat – Puinenstraat, waar het onderzoeksgebied dwarst. Ten
westen daarvan is de situatie enigszins anders. Het onderzoeksgebied doorsnijdt hier de meest
intensief gebombardeerde zone van Rieme, het betreft een zone die volledig tot een maanlandschap
was herleid.
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Figuur 18. Het onderzoeksgebied van dePuinenstraat tot voorbij het zuurteerbekken, ten opzichte van de
luchtfoto van 6 oktober 1944.

Dit is tevens de zone waar de target indicator is neergekomen. In combinatie met de vliegrichting van
de bommenwerpers (NW-ZO) kan worden besloten dat de grootste cluster van bommen met een
kleine verschuiving naar het zuidoosten ten opzichte van de target indicator is neergekomen.

3.3.4
3.3.4.1

Historisch kaartmateriaal
Fricx-kaarten (1712)

De kaart van Fricx geeft enkel stadskernen, wegen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kastelen
en dergelijke weer. Burgerlijke architectuur kreeg zeer weinig aandacht.
De kaart toont een verschuiving: het projectgebied ligt in realiteit net ten oosten van Ertvelde.
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Figuur 19. Situering van het projectgebied op de kaart van Fricx.

3.3.4.2

Kaart van Ferraris (1771 – 1778)

De kaart van Ferraris, zoals gegeorefereerd door Geopunt, toont de situering van het projectgebied
vrij nauwkeurig. De rivier die het projectgebied dwarst, is de Sassevaart en toont de situatie vóór het
rechttrekken van de rivier.
Voornamelijk ter hoogte van de Puinenstraat is bewoning zichtbaar: het betreft de dorpskern van
Rieme. Aan de westkant van de Sassevaart staat een molen weergegeven. Het noordelijke deel van
het projectgebied is ten dele in gebruik als akker- en weideland, net als het zuidoostelijke deel aan de
overzijde van de Sassevaart; en ten dele als bosgrond.
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Figuur 20. Situering van het projectgebied op de kaart van Ferraris.

3.3.4.3

Atlas der Buurtwegen (1840)

Op de Atlas der Buurtwegen is een gelijkaardige situatie zichtbaar: bewoning concentreert zich ter
hoogte van de Puinenstraat in de dorpskern, en de Sassevaart wordt nog in zijn oorspronkelijke
bedding weergegeven.
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Figuur 21. Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen.

3.3.4.4

Topografische kaart van Vandermaelen (1846 – 1854)

De topografische kaart van Vandermaelen toont dezelfde situatie. Er is nog steeds geen sprake van
bewoning buiten de dorpskern.
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Figuur 22. Situering van het projectgebied op de kaart van Vandermaelen.

3.3.4.5

Kaart van Popp (1842 – 1879)

De kaarten van Popp werden opgesteld tussen 1842 en 1879. Gelet op het feit dat de Sassevaart nog
staat weergegeven in zijn oorspronkelijke bedding, kan vastgesteld worden dat de kaart van Rieme
en omgeving voor de jaren ’70 van de 19de eeuw werd opgesteld. Verder toont de kaart dezelfde
situatie als de hierboven besproken kaarten.
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Figuur 23. Situering van het projectgebied op de kaart van Popp.

3.3.4.6

Luchtfoto 1971

Op de luchtfoto uit 1971 is de Purfina-fabriek duidelijk zichtbaar. De westelijke zijde van de
Bombardementstraat wordt nog in gebruik genomen als akker- en weideland, terwijl de oostelijke
zijde de teerbekkens toont en de achterliggende fabrieksstructuren. Langsheen de Puinenstraat is
nog steeds bewoning zichtbaar. De bocht in de Sassevaart is rechtgetrokken, en net ten westen
hiervan zijn de beboste stuifzandduinen zichtbaar.
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Figuur 24. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1971.

3.3.4.7

Luchtfoto uit 1979-1990

De luchtfoto uit 1979-1990 toont in grote mate dezelfde situatie als in 1971, maar is iets duidelijker
omdat het een kleurenfoto betreft.
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Figuur 25. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1979-1990.

3.3.4.8

Luchtfoto 2000-2003

De luchtfoto toont dat ook het akkerland ten westen van het projectgebied in gebruik genomen is als
industrieterrein.
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Figuur 26. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 2000-2003.

3.4

Archeologische situering van het projectgebied20

Binnen het projectgebied werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de onmiddellijke
omgeving ervan zijn een aantal zones aangeduid als gebieden waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten is. De beslissing hieromtrent werd eind vorig jaar (november 2016) genomen. Het betreft
onder andere het Kanaal Gent-Terneuzen en het baggerstort gelegen op de terreinen aan de
Callemansputte.

20

https://cai.onroerenderfgoed.be/

Pagina - 46 -

2016L104

2017

ADEDE Archeologisch Rapport 127

Figuur 27. Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

In de ruimere omgeving van het projectgebied kunnen wel enkele CAI-locaties vermeld worden. Zij
worden hieronder kort besproken in functie van hun relatie tot het projectgebied.
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Figuur 28. Situering van enkele CAI locaties in de omgeving van het projectgebied.

CAI 150 333
Deze melding, gelegen ten noordwesten van het projectgebied, verwijst naar een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd in 2009 naar aanleiding van de uitbreiding van de industrie in het
havengebied van Gent. Er werden in totaal 24 kolenbranderskuilen aangetroffen, waarvan geen
datering gekend is. Daarnaast werd een waterput aangetroffen die ten vroegste post-middeleeuws
is, maar mogelijks recenter. Tot slot werden een tweetal grachten aangetroffen die op basis van het
aangetroffen aardewerk in de late middeleeuwen(13de – 14de eeuw) gedateerd kunnen worden.
Er werd geen vervolgonderzoek geadviseerd, en de omliggende zone werd intussen opgenomen als
een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is.

CAI 1 856
Op deze locatie werd een preventief archeologisch onderzoek uitgevoerd op de wijk Zandeken in het
kader van het Kluizendokproject. Het betreft in de eerste plaats een proefsleuvenonderzoek waarna
drie zones werden uitgeselecteerd voor vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende
opgraving.
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Het oudste aangetroffen materiaal dateert uit het vroeg-neolithicum. Het betreft een verzameling
van een 80-tal lithische artefacten waaronder pijlpunten, een gepolijste bijl en een bandkeramische
dissel in miccahoudende zandsteen. Tevens werden enkele lithische artefacten uit het mesolithicum
aangetroffen. Er werden echter geen duidelijke concentraties van materiaal vastgesteld.
Daarnaast werden drie bewoningskernen met afzonderlijke erven (CAI 40 045, 40 048, 40 409)
aangetroffen. Deze kunnen gedateerd worden in de midden-Romeinse tijd.
Tot slot werden, verspreid over het terrein, verschillende kolenbranderskuilen/houtskoolmeilers uit
de volle middeleeuwen gedocumenteerd.
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4 Besluit
4.1

Archeologische waardering

Onderhavige bureaustudie laat toe duidelijke uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van
archeologisch erfgoed binnen het projectgebied. Een tweetal archeologische onderzoeken, één ten
noordoosten, en één ten oosten van het projectgebied, tonen het potentieel van het projectgebied
aan. Er is duidelijk sprake van menselijke activiteit tijdens zowel het neolithicum en het mesolithicum
als tijdens de middeleeuwen. Tevens werd met zekerheid bewoning uit de Romeinse periode
vastgesteld.
Het noordelijke gedeelte van het projectgebied bevond zich tot de 20ste eeuw in landelijk gebied. Pas
bij het begin van die eeuw werden de gebieden ten oosten en ten westen van de
Bombardementstraat in gebruik genomen voor de uitbreiding van de industrie langs het Kanaal GentTerneuzen. Het centrale gedeelte van het projectgebied kenmerkt zich door bewoning die op het
historische kaartmateriaal staat weergegeven en tot op de dag van vandaag voortleeft als de
dorpskern van Rieme. Ter hoogte van de Puinenstraat werd deze bewoning tussen 2012 en 2013
afgebroken. Het zuidelijke gedeelte van het projectgebied, net ten westen van het Kanaal GentTerneuzen, blijft onbebouwd tot op heden. In 1870 werd hier de oorspronkelijke bedding van de
Sassevaart rechtgetrokken in functie van een betere doorvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze
oorspronkelijke ligging is nog zichtbaar in de oriëntatie van de Tragelstraat en de Kuhlmannlaan. De
zone tussen deze straten en het kanaal werd ingenomen door stuifzandduinen. Hoewel er
aanwijzingen zijn dat zich hierin loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog bevonden, tonen recente
luchtfoto’s van de omgeving aan dat het overgrote deel van deze duinen reeds weggegraven werd in
het recente verleden. Ook de bunkers van de Hollandstellung (Wereldoorlog I) werden recent
afgebroken.

4.2

Afweging verder onderzoek

Algemeen kan gesteld worden dat de omgeving van het projectgebied een vrij hoge verwachting
heeft naar archeologisch erfgoed. Echter, rekening houdende met het feit dat de meeste duinen
reeds afgegraven zijn; dat de bebouwing en de bunkers ter hoogte van de Puinenstraat reeds
gesloopt zijn en dat de werkzaamheden in het noordelijke gedeelte van het projectgebied beperkt
blijven tot het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur, kan ADEDE bvba besluiten dat een
eventueel vervolgonderzoek geen potentieel op kennisvermeerdering met zich meebrengt.
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Besluit breed publiek

De geplande werkzaamheden ter hoogte van de Assenedestraat/Bombardementstraat en de
Puinenstraat in Rieme behelzen de (her)aanleg van de verbindingsweg van de industriezone Rieme
Noord met de ringweg R4 rond Gent. Het bureauonderzoek dat werd opgesteld naar aanleiding van
de aanvraag van de hiervoor benodigde stedenbouwkundige vergunning toonde aan dat er een vrij
hoge verwachting bestaat voor het aantreffen van archeologisch erfgoed binnen het projectgebied.
Echter, recente werkzaamheden in het zuiden van het projectgebied hebben het eventueel
aanwezige bodemarchief in grote mate verstoord. In het noorden van het projectgebied bevinden de
geplande werkzaamheden zich binnen het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur. ADEDE bvba
adviseert dan ook geen vervolgonderzoek.
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6 Lijst van plannen

Plannr.

Beschrijving

Schaal

Wijze vervaardiging

Datum
aanmaak

0001

Situering van het projectgebied op de topografische kaart

1:1

Digitaal

30/01/2017

0002

Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 2016

1:1

Digitaal

30/01/2017

0003

Situering van het projectgebied op GRB (overzicht)

1:1

Digitaal

30/01/2017

0004

Gekende verstoorde zones

1:1

Digitaal

30/01/2017

0005

Inplantingsplan bestaande toestand

1:1

Digitaal

30/01/2017

0006

Inrichtingsplan ontworpen toestand

1:1

Digitaal

30/01/2017

0007

Situering van het projectgebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m

1:1

Digitaal

30/01/2017

0008

Situering van het projectgebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m (detail)

1:1

Digitaal

30/01/2017

0009

Situering van het projectgebied op de tertiair geologische kaart

1:50 000

Digitaal

30/01/2017

0010

Situering van het projectgebied op de quartair geologische kaart

1:200
000

Digitaal

30/01/2017

0011

Situering van het projectgebied op de bodemtypekaart

1:1

Digitaal

30/01/2017

0012

Situering van het projectgebied op de potentiële bodemerosiekaart

1:1

Digitaal

30/01/2017

0013

Situering van het projectgebied op de erosiegevoeligheidskaart

1:1

Digitaal

30/01/2017

0014

Situering van het projectgebied op het bodemgebruiksbestand

1:1

Digitaal

30/01/2017

0015

Situering van het projectgebied op het gewestplan

1:1

Digitaal

30/01/2017

0016

Positie van twee bunkers van de Hollandstellung ten opzichte van het projectgebied

-

Analoog

30/01/2017

0017

Overzicht van de Belgische en Duitse posities op 21 mei 1940

-

Analoog

30/01/2017

0018

Overzicht van de Belgische en Duitse posities op 23 mei 1940

-

Analoog

30/01/2017

0019

Riemekaai op luchtfoto 6 oktober 1944

1:1

Digitaal

30/01/2017

0020

Puinenstraat - Bombardementstraat op luchtfoto 6 oktober 1944

1:1

Digitaal

30/01/2017

0021

Situering van het projectgebied op de kaart van Fricx

1:110
000

Analoog

30/01/2017

0022

Situering van het projectgebied op de kaart van Ferraris

1:11 520

Analoog

30/01/2017

0023

Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen

1:3 000

Analoog

30/01/2017
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0024

Situering van het projectgebied op de topografische kaart van Vandermaelen

1:20 000

Analoog

30/01/2017

0025

Situering van het projectgebied op de kaart van Popp

1:5 000

Analoog

30/01/2017

0026

Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1971

1:1

Digitaal

30/01/2017

0027

Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1979-1990

1:1

Digitaal

30/01/2017

0028

Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 2000-2003

1:1

Digitaal

30/01/2017

0029

Gebieden geen archeologie in de omgeving van het projectgebied

1:1

Digitaal

30/01/2017

0030

Situering van enkele CAI-locaties in de omgeving van het projectgebied

1:1

Digitaal

30/01/2017
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7 Lijst van figuren
Figuur 1. Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m. ..................... - 19 Figuur 2. Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m (detail). ........ - 20 Figuur 3. Hoogteprofiel van het projectgebied. ................................................................................ - 21 Figuur 4. Situering van het projectgebied op de tertiair geologische kaart...................................... - 22 Figuur 5. Situering van het projectgebied op de quartair geologische kaart. ................................... - 23 Figuur 6. Situering van het projectgebied op de bodemtypekaart. .................................................. - 24 Figuur 7. Situering van het projectgebied op de potentiële bodemerosiekaart. .............................. - 25 Figuur 8. Situering van het projectgebied op de erosiegevoeligheidskaart. ..................................... - 26 Figuur 9. Situering van het projectgebied op het bodemgebruiksbestand. ..................................... - 27 Figuur 10. Situering van het projectgebied op het gewestplan. ....................................................... - 28 Figuur 11. Foto van een bunkertje van de Hollandstellung op het Total-terrein te Rieme (foto T. De
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(rode polygoon). Één van deze twee bunkers is waarschijnlijk (gedeeltelijk) bewaard op de Totalsite. ............................................................................................................................................. - 32 Figuur 13. Een Belgische loopgraaf tussen Rieme en Terdonk, gefotografeerd na de Duitse inname
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Figuur 28. Situering van enkele CAI locaties in de omgeving van het projectgebied. ...................... - 48 -
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8 Bijlagen
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Inplantingsplan bestaande toestand
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Inrichtingsplan ontworpen toestand
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Doorsneden
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