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Samenvatting
RAAP België heeft tussen april en september 2018 een archeologisch onderzoek uitgevoerd ten
behoeve van het cultuurhistorische landschap ‘Cantelmolinie’. Directe aanleiding vormt de opmaak
door de Provincie West-Vlaanderen van een onroerend-erfgoedbeheerplan voor dit beschermd
landschap. In dit kader onderzoekt de provincie de modaliteiten voor herstelmaatregelen, visualisatie
en ontsluiting van de oude verdedigingslinie. Concreet wordt gedacht aan het historisch herstel van
een redan uit de linie, herstel en herinrichting van greppels en grachten, realisatie van doorgaande
wandel- en/of fietsverbindingen en het plaatsen van infovoorzieningen.
In eerste instantie werd een bureauonderzoek uitgevoerd naar de volledige linie. Hieruit blijkt dat de
Cantelmolinie ontstaan is en een rol speelde naar aanleiding van de talrijke grensconflicten die in de
Zwinstreek plaatsvonden in de 17de en 18de eeuw. Zowel tijdens de tachtigjarige oorlog als Spaanse
successieoorlog werden er in de Zwinstreek hevige gevechten geleverd. In een eerste fase werd de
Fontainelinie (1622) opgetrokken, dewelke de basis vormde voor de aanleg van de Cantelmolinie in
1632. Deze linie onderging tot 1640 nog aanpassingen. De heropflakkering van de conflicten rond
1700 gaf aanleiding tot een restauratie en schaalvergroting van de linie, die vanaf dan bekend werd
als Franse of Bedmarlinie. De bronnen laten niet toe een gedetailleerd beeld te krijgen op de evolutie
van de linie, maar het lijkt er op dat de oorspronkelijke Fontainelinie reeds vijhoekige redans bezat
die afgescheiden waren van de liniedijk door een gracht. In 1701 vond wellicht een schaalvergroting
plaats, maar ook dan zien we eenzelfde layout. Wanneer de linie exact geslecht werd, is onduidelijk.
Kaarten uit de periode 1783-1785 tonen reeds een gedeeltelijk gedegradeerde linie. Vanaf dat
moment vormde de linie trouwens geen rol meer als grens. De evolutie naar driehoekige redans lijkt
eerder geleidelijk aan op te treden, met name vanaf het midden van de 19de eeuw. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd de linie geïntegreerd in de Hollandstelling en versterkt met bunkerposten,
loopgraven en prikkeldraadversperring.
Terreinonderzoeken werden beperkt tot een aantal specifieke redans.
De redan net ten zuiden van de Greveningedijk werd onderzocht met behulp van proefsleuven,
boringen en metaaldetectie. Doel van dit onderzoek was om de gaafheid en precieze begrenzing van
de archeologische structuren beter in kaart te brengen, in functie van een mogelijk historisch herstel.
Uit het onderzoek blijkt dat het redanlichaam zelf grotendeels geslecht werd en aangewend om de
redangrachten te dichten. Resten van een oorspronkelijke ophoging werden slechts in beperkte mate
nog aangetroffen. De grachten konden langs de oostelijke zijde goed getraceerd worden. Restanten
van de oorspronkelijke organisch rijke grachtvulling bevinden zich over het algemeen ruim op 1m
onder het huidige maaiveld. Parallel met de liniedijk werd het restant van een gracht aangetroffen,
die op een bepaald moment een scheiding vormde tussen redan en dijk. De gracht werd op een
bepaald moment gedicht, waarop de redan werd opgehoogd. Hieruit blijkt in ieder geval dat in de
laatste fase van het monument, redan en liniedijk aaneensloten. Echter, verdere informatie omtrent
de precieze datering/fasering van de gracht kon niet achterhaald worden. Ook de cartografische
bronnen gaven weinig informatie prijs aangezien bv. op de 18de eeuwse kaarten zowel situaties met
als zonder scheidende gracht werden afgebeeld.
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Tot slot werden enkele sporen aangetroffen die in verband gebracht kunnen worden met een
loopgraaf uit WOI.
De redans ten noorden en zuiden van de Sluisstraat werden onderzocht met behulp van een
booronderzoek. Doel hiervan was om na te gaan in hoeverre er nog restanten van bunkers aanwezig
waren. Deze werden in kaart gebracht door middel van het bureauonderzoek. Op de onderzochte
locaties werden niet onmiddellijk aanwijzingen voor massieve structuren aangetroffen. De
aanwezigheid van diepe geroerde lagen en betonpuin lijkt er op te wijzen dat de WOI bunkers
grotendeels geslecht werden.
Tot slot werden de verkregen gegevens aangewend om twee voorstellen uit te werken naar
ontsluiting/visualisatie toe van de redan net ten zuiden van de Greveningedijk. Op basis van het
onderzoek wordt een landschappelijke accentuering voorgesteld. De contouren van de redan zijn
immers nog in het landschap aanwezig. Op basis van het archeologisch onderzoek, in combinatie met
het plan van Senneton uit 1701, kunnen deze contouren scherper gesteld worden. Door het
accentueren van de hoogtes en laagtes wordt het monument vervolgens beter gevisualiseerd voor
het grote publiek.
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1 Inleiding
1.1 Administratieve gegevens
•

Projectcode agentschap Onroerend Erfgoed:
2018E39 bureauonderzoek
2018E178 en 2018E179 Proefsleuvenonderzoek en booronderzoek

•

Onderzoekskader: archeologisch vooronderzoek in het kader van een wetenschappelijke
vraagstelling

•

Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

•

Naam plangebied en/of toponiem: Cantelmolinie

•

Adres: -

•

Deelgemeente/Gemeente: Knokke-Heist

•

Provincie: West Vlaanderen

•

Kadastrale gegevens:
- 10de afdeling sectie B – 188, 188/2, 342, 342/2, 531, 531/2
- 10de afdeling sectie D – 562, 730e, 730i

•

Bounding box in lambertcoördinaten (X/Y):
zuidwest:
X 79045.8
Y 222183.39
noordoost:
X 79611.9
Y 225099.17
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Figuur 1: Plangebied Cantelmolinie op de topografische kaart (schaal 1:350, bron: Streetmaps, NGI).

Figuur 2: Stratenplan GRB met aanduiding Cantelmolinie(schaal 1:350, GRB, AGIV).
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1.2 Kader en aanleiding
1.2.1

Aanleiding

RAAP België heeft tussen april en september 2018 een archeologisch onderzoek uitgevoerd ten
behoeve van het cultuurhistorische landschap ‘Cantelmolinie’. Directe aanleiding vormt de opmaak
door de Provincie West-Vlaanderen van een onroerend-erfgoedbeheerplan voor dit beschermd
landschap. In dit kader onderzoekt de provincie de modaliteiten voor herstelmaatregelen, visualisatie
en ontsluiting van de oude verdedigingslinie. Concreet wordt gedacht aan het historisch herstel van
een redan uit de linie, herstel en herinrichting van greppels en grachten, realisatie van doorgaande
wandel- en/of fietsverbindingen en het plaatsen van infovoorzieningen.

1.2.2

Geografische situering

De Cantelmolinie ligt ten oosten van de dorpskern van Westkapelle, in de gemeente Knokke-Heist.
De voormalige verdedigingslinie verloopt zuidwaarts vanaf het Oud Isabellafort, aan het gehucht de
Vrede, tot het Oud Sint-Donaasfort aan de Damse Vaart. De voormalige verdedigingslinie is nog
herkenbaar in het landschap tussen de Hazegrasstraat en de Vaartstraat. Het onderzoeksgebied is
gesitueerd in de Burkelpolder, in de Greveningepolder, St.-Annapolder en Robbe-Moreelpolder en
valt samen met het visiegebied van het beheerplan. Het beschermd landschap kan niet los gezien van
de Geul van Grevingen die zich net ten westen van de linie bevindt.
De linie en het grootste deel van haar omgeving zijn in het gewestplan aangeduid als landschappelijk
waardevol agrarisch gebied. Het meest noordelijke deel is samen met het Oud Fort Isabella en haar
omgeving aangeduid als natuurgebied. Een klein deel in het zuiden van de linie, ter hoogte van de
oud Fort Sint-Donaas is aangeduid als ontginningsgebied.
Het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Cantelmolinie’ geldt als plangebied voor onderhavige
studie en heeft een totale oppervlakte van 110.591,44 m2.

1.2.3

Huidige situatie van het plangebied

Delen van het plangebied zijn in gebruik als grasland, met plaatselijk voorkomen van (knot)bomen.
Tussen de zuidzijde van Fort Isabella en de Sluisstraat/N376 zijn de liniepercelen voornamelijk in
gebruik als akkerland (voor teelt van granen, zaden en peulvruchten, voedermaïs, aardappel- en
suikerbietteelt).
Aan de oostelijke zijde van de liniedijk en de redans is een waterloop aanwezig. Deze is grotendeels
geënt op de verdedigingsgracht van de linie. De oeverbegroeiing bestaat hoofdzakelijk uit jong riet.
Knotbomen maken deel uit van de oeverbegroeiing ter hoogte van Greveningedijk nr. 9 en noordelijk
van de Roden Ossenstraat 9.
Noordelijk van de Sluisstraaat/N376 situeert zich een verharde weg op de liniepercelen. De
straatnaam Cantelmolinie verwijst naar deel van de voormalige buurtweg ‘Chemin nr. 19’. De
wegbreedte bedraagt 4 meter. Ten zuiden van de Sluisstraat/N376 is de buurtweg bewaard als
onverhard spoor. Enkel bij de Sluisstraat nr. 92 komen binnen het plangebied bouwvolumes voor. Op
deze locatie is een gezinswoning en twee kleine bijgebouwen op de liniepercelen gebouwd.
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Archeologische voorkennis

Het plangebied ligt niet binnen de contouren van een eerder vastgestelde archeologische zone.1 Het
plangebied ligt niet in een gebied zonder archeologisch erfgoed zoals deze zijn vastgesteld in het
besluit van de administrateur-generaal van 22 mei 2018.

1.2.5

Juridische context

Het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Cantelmolinie’ met ID 2398 geldt als plangebied voor
onderhavige studie.

1.2.6

Ontwerp beheersplan van het cultuurhistorische landschap Cantelmolinie

Het beheerplan van het cultuurhistorische landschap Cantelmolinie beoogt de implementatie van het
inrichtingsplan voor de Cantelmolinie dat werd opgeleverd door Antea Group in 2013. Het
inrichtingsplan had als hoofddoelstellingen een selectieve herwaardering en inpassing van de
historische verdedigingslinie in het recreatieve netwerk.
De vertaling van het inrichtingsplan naar een landschapsbeheerplan gebeurt in eigen beheer van de
Provincie West-Vlaanderen, in nauw overleg met de gemeente Knokke-Heist, het bestuur van de
Oostkustpolder en het Agentschap Onroerend Erfgoed. De maatregelen van het beheerplan volgen in
belangrijke mate de doelstellingen van het grensoverschrijdende programma ‘Staats-Spaanse Linies’.
Als algemene doelstelling geldt met name de versterking van het netwerk van versterkte stadjes,
forten en verdedigingslinies in historische, landschappelijke en ruimtelijke zin. Relevante
doelstellingen die zijn overgenomen uit de ‘Staats-Spaanse Linies’ zijn het behoud en visualisatie van
de linie, het voeren van een cultuurhistorisch verantwoord landgebruik en beheer en het uitvoeren
van wetenschappelijk onderzoek gericht op betere kennis.2
Als hoofddoelstellingen van het beheerplan van het cultuurhistorisch landschap Cantelmolinie gelden:
 de herwaardering van de structuurkenmerken van de linie (behoud, verbetering en herstel
van het dijkprofiel van de liniedijk, de redans en de ‘Cantelmovaart’);
 de herwaardering van de buurtweg n°19 (mogelijk ontstaan uit de ‘bedekte’ linieweg);
 de herwaardering van het historisch grondgebruik van de linie (graslandherstel);
 de herwaardering van de bruggen op de linie;
 de herwaardering van het houtige erfgoed op de linie.
O.a. herwaardering van de recreatieve ontsluiting, educatieve informatie en visualisatie van de linie
door middel van een herstel van een redan worden als nevendoelstellingen genoemd.3
Beheersmaatregelen m.b.t. het dijklichaam en de redans van de Cantelmolinie zijn o.a.:
 omvorming van akkerland naar grasland tussen de buurtweg en de waterloop;
 visualisatie van de historische verdedigingwal, incl.

1
2
3

Beheerplan van het cultuurhistorische landschap Cantelmolinie te Knokke-Heist, no date, pp. 77–79
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, no date
GEOPUNT, 2018
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o









herstel van een redan na grondig archeologisch onderzoek incl. lokaal uitgraven
historische liniegracht, herstel historisch reliëf van een redan en plaatsen van een
informatiebord,
o verhogen van de leesbaarheid van de linie,
o herstel en herinrichten van grachten en greppels;
openen van buurtweg n°19 ten zuiden van de Sluisstraat voor recreatieve verbinding, incl.
o aanleg gefundeerd graspad op de wal,
o lokale bijkomende verharding,
o verleggen buurtweg bij de Roden Ossenstraat;
in stand houden, herstellen en herinrichten van bruggen en duikers.
herstel van historische groenelementen op de verdedigingswerken (doornachtige struiken en
(knot)bomen);
herstel van de natte verbinding voor de geul van Greveninge incl.
o aanleg van een duiker onder de Cantelmolinie;
herinrichting van de oevers van de waterloop ‘Cantelmolinie’;
plaatsen van infovoorzieningen.

De uitvoering van archeologisch onderzoek voorafgaand aan of gelijktijdig met enig herstel en beheer
wordt als voorwaarde genoemd, in het bijzonder:
 een definitief ontwerpplan voor een herstel van een redan zal zijn gebaseerd op informatie
afkomstig van grondig archeologisch onderzoek, waarbij een combinatie van verschillende
technieken, zoals geofysisch onderzoek en proefsleuven is overwogen;
 waar inrichtingswerken aan de Geul van Greveninge interfereren met de Cantelmolinie zoals
bv. het herstel van de waterverbinding van de geul door aanleg van een duiker onder de
Cantelmolinie moeten deze werken archeologisch worden begeleid en opgevolgd.
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1.3 Opzet en onderzoeksopdracht
1.3.1

Opdracht

Het archeologisch onderzoek kadert binnen het ontwerp van het beheerplan van het
cultuurhistorische landschap Cantelmolinie. Momenteel ligt nog geen concreet ontwerp of
vergunningstraject vast. Dit archeologisch onderzoek kadert dan ook binnen een wetenschappelijke
vraagstelling.
Het archeologisch onderzoek heeft als opdracht het inventariseren en veiligstellen van aanwezig
waardevol archeologisch erfgoed binnen de grenzen van het plangebied:
1. inventariseren: zijn er archeologische sites te lokaliseren en welke zijn hun karakteristieken
(types, datering, begrenzing, bewaringstoestand en relatie met het landschap)?
2. veiligstellen: hoe moet met eventuele waardevolle archeologische sites worden omgegaan in
het kader van de geplande bodemingrepen (in situ, ex situ)?

1.3.2

Randvoorwaarden

Het archeologisch vooronderzoek beoogt steeds een minimum aan destructie van het archeologisch
erfgoed. Vooraleer de opportuniteit van onderzoek met ingreep in de bodem af te wegen, is aldus
eerst de opportuniteit van de diverse (combinaties van) methoden zonder ingreep in de bodem
afgewogen.
De keuze van de (combinaties van) methoden is steeds gebaseerd op volgende vier criteria:
1. mogelijkheid: is het mogelijk om de methode toe te passen binnen het plangebied?
2. nut: kan een bruikbaar resultaat verwacht worden met de toepassing van de methode?
3. schadelijkheid: kan toepassing van de methode het te verwachten bodemarchief overdreven
beschadigen?
4. noodzaak: rechtvaardigt de kost van de methode het te verwachten resultaat?
Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
a. bureauonderzoek
b. landschappelijk bodemonderzoek
c. geofysisch onderzoek
d. veldkartering
e.
f.
g.

Vooronderzoek met ingreep in de bodem

verkennend archeologisch booronderzoek
waarderend archeologisch booronderzoek
proefsleuven en proefputten
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1.4 Leeswijzer
Het archeologisch onderzoek begint in hoofdstuk 2 met een bureauonderzoek. Hoofdstuk 3
rapporteert over het aanvullend archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd naar de Cantelmolinie.
Hoofdstuk 4 rapporteert over het aanvullend archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd naar de
relicten van de Hollandstellung. Bij elk onderzoek is de vraagstelling gespecifieerd, de methode
toegelicht en over bekomen resultaten gerapporteerd.
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2 Verslag van resultaten: bureauonderzoek
2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1

Administratieve gegevens

Onderstaande gegevens zijn aanvullend op de administratieve gegevens zoals in het inleidend deel 1
weergegeven en zijn specifiek van toepassing op het bureauonderzoek.




Projectcode agentschap Onroerend Erfgoed: 2018E39
Plangebied: cf. supra (1.1)
Onderzoeksgebied: wordt begrensd door een bandbreedte van minimaal 200m rond het
plangebied –uitgangspunt hierbij is dat de Cantelmolinie deel uitmaakt van een ruimer
netwerk van forten en verdedigingswerken.

2.1.2

Onderzoeksopdracht

2.1.2.1 Doelstelling
Het bureauonderzoek vormt de eerste stap van het archeologisch onderzoek. Tijdens het
bureauonderzoek wordt door raadpleging van gekende en ontsloten informatiebronnen getracht om
het bekende archeologisch erfgoed binnen het plangebied te inventariseren en veiligstellen -cf. supra
(1.3.1).
Aangenomen wordt dat het archeologisch erfgoed binnen een plangebied bij de aanvang van het
onderzoek nog grotendeels onbekend is. In de praktijk resulteert het bureauonderzoek dan ook
meestal in een inschatting van een archeologisch potentieel en maar zelden in de beoogde absolute
inventarisatie.
Het potentieel drukt een verwachting uit ten aanzien van voorkomen, aard, gaafheid en conservering
van archeologische resten en is gebaseerd op historische informatie en variabelen zoals aardkundige
context, verstoringshistoriek en archeologische indicatoren.
Het bepalen van de archeologische verwachting is een zinvolle doelstelling voor het
bureauonderzoek. Deze werkhypothese laat in afwachting van onderzoek met ingreep in de bodem
toe om beredeneerde keuzes te maken met betrekking tot aanvullende stappen van onderzoek (cf.
1.3.2), alsook een eerste en voorlopige evaluatie van planeffecten.
2.1.2.2 Vraagstellingen
Het bureauonderzoek realiseert zijn doelstelling met het beantwoorden van de onderzoeksvragen:
I.
Hoe is de aardkundige opbouw van het plangebied, welke aardkundige eenheden zijn
relevant voor onderzoek van de Cantelmolinie en wat is hun diepteligging?
II.
Wat was het historisch landgebruik van het plangebied, wat is de invloed daarvan voor
(eventueel) aanwezige archeologische resten van de Cantelmolinie en zijn er verstoorde
zones aan te wijzen?
III.
Zijn er archeologische resten van de Cantelmolinie bekend of te verwachten binnen het
plangebied en welke is hun aard, ouderdom, gaafheid en conserveringsgraad?
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Wat is de invloed van de overwogen beheersmaatregelen op (eventuele) archeologische
resten van de Cantelmolinie en op welke manier kan hiermee bij de planuitvoering worden
omgegaan?

2.1.2.3 Randvoorwaarden
Het onderzoek is uitgevoerd door een erkend archeoloog volgens de normen van de Code van Goede
Praktijk.

2.1.3

Strategie & werkwijze

Tijdens het bureauonderzoek zijn uiteenlopende bronnen geraadpleegd: de Centrale Archeologische
Inventaris (CAI)4, topografische, kadastrale en historische kaarten, bodemkaarten en
geomorfologische kaarten, het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHV) en luchtfoto’s.
Voor een groot aandeel van het kaartmateriaal werd de website Geopunt5 geraadpleegd. Geopunt is
een centrale website die vrijwel alle bestaande geografische overheidsinformatie ontsluit. Zo werd
voor het bekomen van de kadasterinformatie gebruik gemaakt van het Grootschalig
Referentiebestand Vlaanderen dat via deze weg door het Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen (AGIV) aangeboden wordt. Voor het aanmaken van het kaartmateriaal werd het
programma QGis gebruikt, een geografisch informatiesysteem. In de mate van het mogelijke werd
het relevante cartografische materiaal ingeladen in het programma om op deze manier zoveel
mogelijk van het kaartmateriaal te genereren dat in dit bureauonderzoek gebruikt wordt. Hierbij
werd telkens het plangebied geprojecteerd of aangeduid op de onderliggende kaarten.
Tijdens het bureauonderzoek zijn de verzamelde aardkundige, landschappelijke, archeologische,
historische en historisch-geografische gegevens in samenhang geanalyseerd en beoordeeld.

4
5

BORREMANS, 2015;
DOV, 2018a
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2.2 Resultaten
2.2.1

Aardkundige gegevens

Tertiairgeologie
Het onderzoeksgebied bevindt zich op Lid van Zomergem dat deel uitmaakt van de Formatie van
Maldegem. De Formatie van Maldegem is een cyclische mariene sedimentatiereeks die bestaat uit
een afwisseling van zanden en kleien met geleidelijke overgangen. Het Lid van Zomergem bestaat uit
een grijsblauwe zware klei. Het bevat geen glauconiet, zand of kalk. De dikte schommelt van 7 tot 10
m.6 De mariene klei heeft een ouderdom van 41.3Ma tot 38Ma jaar. De top bevindt zich tussen 20
en 25 m diepte.7
Quartairgeologie
De Quartair profieltypekaart beschrijft bij het onderzoeksgebied vervolgens Holocene mariene en
estuariene afzettingen bovenop eolisch zand tot silt uit het Weichseliaan of Vroeg-Holoceen. Dit zand
tot silt kan zijn afgezet op oudere riviersedimenten uit diezelfde ijstijd of kan ook direct rusten op
mariene en estuariene sedimenten uit het Eemiaan. De tijdsdiepte van de Quartair profieltypekaart
reikt hiermee tot 125ka jaar geleden.
Voor dit onderzoek zijn enkel de jongste oppervlakkige afzettingen relevant. Ze bestaan uit Holocene
zandafzettingen met inmengingen van klei (code C). Deze klastische sequentie kan in de omgeving
van het plangebied tot 25 m diep reiken. Dit lithoprofiel stemt overeen met een zandwad of de
opvulling van een zeegat, getijgeul, priel of kreek. De klastische sequentie wordt bovenaan meestal
sterk kleiig.8 Als opvulling kan ze meer dan 10 m diep reiken. Waar geen erosie plaatsvond kan het
Pleistocene niveau al op 1 tot 2 m diepte zijn bewaard.9
Jongste ontwikkeling van de Zwinstreek
De Zwinstreek omvat de kustvlakte(noord)oostelijk van Brugge. Eerst in het Midden Holoceen breekt
de zee er door de kustbarrière.10 Vos & van Heeringen situeren circa 4.400 v.C. een zeegat tussen
Knokke en Cadzand.11 Een hoofdgeul dringt van hieruit door in het hinterland in zuidwestelijke
richting naar Sluis. Dit inbraaksysteem zou minstens 1.000 jaar actief blijven en kan worden
beschouwd als de voorganger van het historische Sincfal of Zinkval.
Naar Vos & van Heeringen zou de invloed van de zee hier in het laatste millennium v.C. nagenoeg
verdwijnen om pas vanaf circa 200 n.C. opnieuw te worden geactiveerd.12 Op basis van recenter
onderzoek beschrijven Hillewaert & Hollevoet hier evenwel continuïteit en lokaal toegenomen
invloed van de zee:13 De oude Cadzandgeul zou in het laatste millennium v.C. diep in zuidelijke en
zuidoostelijke richting het achterland binnendringen en ook verschillende vertakkingen in westelijke
richting verkrijgen; en parallel aan dit oudste systeem zou in deze periode nog een nieuwe geul

6

DOV, 2018b: 143-145
JACOBS ET AL., 2004
8
JACOBS ET AL., 2004 ; HILLEWAERT & HOLLEVOET, 2011: 27-28
9
VOS & HEERINGEN, 1997, pp. 55–60
10
WINTEIN, 2002, pp. 38–40
11
WINTEIN, 2006, pp. 13–15
12
Dit model wordt nog hernomen door HILLEWAERT & HOLLEVOET, 2011, p. 32 en HILLEWAERT, 2011b, p. 37
13
HILLEWAERT, 2011c; HILLEWAERT, 2011a, p. 115; HOLLEVOET & HILLEWAERT, 2011, p. 32; HILLEWAERT, 2011b, p. 37
7
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binnendringen tussen Heist en Knokke, de zgn. Westkapellegeul die ook oost en west vertakkend in
de richting van Moerkerke doordrong.14 De Grote Geul of Geul van Greveningen kan in deze periode
zijn jongste ontwikkelingsfase hebben gekend als westelijke aftakking van de oude Cadzandgeul.15
Vooral vanaf de derde eeuw n.C. breiden de zeegaten en geulsystemen verder uit en raakt de
oostelijke kustvlakte volledig verbrokkeld. Land oostelijk van Knokke en ook oostelijk van Cadzand
verwordt in deze periode tot eiland o.a. doordat de doorbraaksystemen van de oude Cadzandgeul en
de Westkapellegeul zich verbinden in een uitgestrekt getijdengebied.16 De huidige kustvlakte lijkt in
deze periode sterk op het Waddenzeegebied: een uitgestrekt slikkengebied met doorheen een sterk
vertakt systeem van getijdengeulen.
Deze situatie blijft voortduren tot in de 9de eeuw n.C. wanneer delen van het getijdengebied
geleidelijk voldoende hoog opslibben om als schorrengebied semipermanent droog te vallen. Grote
delen van dit zgn. oudland wordt rond 1100 beschermd met lage defensieve dijken (zgn. evendijken).
De kanalisatie van het Oude Zwin tussen de 9de en 11de eeuw moet worden gezien als een vroege
poging van Brugge om een bevaarbare verbinding tot stand te brengen met het Zinkval zeegat.17
Door ontwatering, klink en veenwinning komen de bedijkte gronden snel lager te liggen dan het
buitendijkse land dat nu minder omvangrijk is en hierdoor een verminderd bergvermogen bij springtij
heeft. Deze situatie gecombineerd met slecht dijkonderhoud, stormvloeden, zeespiegelstijging en
kustbarrière-erosie resulteert in de 12de eeuw in een hernieuwde uitbreiding van het Zwinsysteem
met verlies van grote delen van het gewonnen land. Gevoed door zeegaten aan beide zijden van het
eiland Cadzand vindt het Zwinsysteem nu vooral uitbreiding in zuidwestelijke richting, in de
natuurlijke bedding van de Reie, tot de plaats waar vanaf 1180 Hondsdamme of Damme als
voorhaven van Brugge tot grote bloei komt.
Deel van het onderzoeksgebied zou zeker in het midden van de 11de eeuw voldoende hoog opgeslibd
zijn tot schorre. Een nog actieve Geul van Greveningen situeert zich minstens tot 1170 westelijk van
en gedeeltelijk ter hoogte van het onderzoeksgebied maar slibt geleidelijk dicht. De schorre oostelijk
van de evendijk Kalveketedijk blijft in deze periode onbedijkt. Pas met de aanleg van Greveningendijk
en het ontstaan van de gelijknamige polder in 1170 of 1210 komt het centrale deel van
onderzoeksgebied binnendijks. Tegen de oostelijke rand van deze polder ontwikkelt zich St-Anna Ter
Muiden dat in 1242 stadsrechten verwerft. Ten laatste tegen 1405 wordt het volledige
onderzoeksgebied en ook de schorren noordelijk voorbij Ter Muiden geconsolideerd als polder met
de aanleg van de Graaf Jansdijk, die feitelijk een versteviging was van al aanwezige oudere dijken.

14

Ook in de IJzertijd dringt een getijdengeul westelijk van Zeebrugge de kustvlakte binnen tot net ten noorden
van waar later Brugge tot ontwikkeling komt, d.i. de zgn. Reiegeul die de eerste zeeverbinding vormde van de
handelsstad.
15
De reconstructie van het landschap in de IJzertijd in HILLEWAERT, 2011c en de reconstructie van het landschap
in de Romeinse tijd in HILLEWAERT, 2011a, p. 115 toont de Cadzandgeul die is doorgedrongen tot net noordelijk
van Aardenburg. De omvangrijkste westelijke vertakking van de hoofdgeul is mogelijk de Grote Geul in een
vroeg ontwikkelingsstadium.
16
WINTEIN, 2006, p. 19; TRACHET ET AL., 2015, pp. 313–316; TERMOTE, 2012
17
VAN NIMWEGEN ET AL., 2013, p. 271
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1170

1425
1660
Ontwikkeling van de polders tussen Westkapelle en Sluis met de Geul van Greveninge die het gebied
eerst als zeearm traverseert, vervolgens verwordt tot kleinere getijdegeul en finaal tot geulrelict. Op
de kaart van 1170 is de inbraak van het Oude Zwin afbegeeld ten noorden van de Greveninge
getijdegeul.18

18

COORNAERT, 1981
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Bodemkundige gegevens
De bodemkaart beschrijft in het onderzoeksgebied voornamelijk zware schorgronden (serie Bb). Deze
hebben een kleidek waarvan de textuur varieert van zware klei tot klei. Het kleidek verlicht
geleidelijk en gaat over tot lichte klei of tot zavel. Bijna alle horizonten bevatten kleine schelpresten.
De jonge klei is grijsbruin, dieper overgaand tot geelgrijs. Het lichter materiaal is geelgrijs, overgaand
tot grijs. Roestvlekken komen voor vanaf ongeveer 40 cm diepte.
Bij het bodemtype Bb2 gaat de klei tussen 60 en 100 cm diepte over op lichter materiaal. Bij het
bodemtype Bb3 moet die overgang gezocht op dieper dan 100 cm. Het subtype Bb2k signaleert het
voorkomen van een oudere kleilaag op minder dan 100 cm dewelke is gescheiden van de jongere klei
door tussenliggend lichter materiaal. Het subtype Bb3k onderscheidt zich hiervan uitsluitend in de
afwezigheid van tussenliggend lichter materiaal. De genoemde subtypes zijn enkel gekarteerd in het
meest zuidelijke deel van het onderzoeksgebied.
De bodemkaart laat zien dat het grootste deel van de Cantelmolinie bestaat uit antropogene gronden
(serie O). Ter hoogte van de linie zelf gaat het voornamelijk om het bodemtype OT dat sterk
vergraven gronden groepeert. Het type OC beschrijft de locaties van de vroegere redoutes als
‘verdwenen bewoningen’. Deze worden gekenmerkt door onregelmatige terreinvormen, zeer
humeuze profielen, hoog humus- en fosfaatgehalte.
Waar de Geul van Greveninge de Cantelmovaart snijdt ligt een zone van antropogene grond die als
overslaggrond wordt aangeduid oostelijk van de linie. De overslaggronden zijn ontstaan bij
dijkdoorbraken en bestaan uit grover materiaal dan de omliggende schorren. Bij type OO2 komt aan
de oppervlakte lichte klei tot zavel voor dat op minder dan 100 cm diepte overgaat op zand.

Figuur 3 Projectie van het noordelijk deel van het onderzoeksgebied op de Bodemkaart (schaal 1:700, bron: DOV,
Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV)
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Figuur 4 Projectie van het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied op de Bodemkaart (schaal 1:700, bron: DOV,
Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV)
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Figuur 5 Detail van het centrale deel van het onderzoeksgebied bij de Greveningedijk. z.Bb2 betekent dat kalkhoudend
zandsubstraat mag worden verwacht op minder dan 75 cm. (schaal 1:350, bron: DOV, Grootschalig Referentiebestand
Vlaanderen, AGIV)

Topografie
Het digitaal hoogtemodel illustreert duidelijk hoe de Cantelmolinie nog mooi bewaard is in het
huidige landschap. Naast de liniedijk, zijn ook de redans en achterliggende redoutes als hoger
gelegen delen waarneembaar. Wanneer we de gedetailleerde DHM kaarten bekijken van noord naar
zuid, merken we individuele verschillen tussen de redans. De meest noordelijke redan toont een
driekhoekige lay-out met depressie tussen redan en liniedijk. Dit is niet het geval voor de redan ten
zuiden hiervan. Deze is doorsneden door een weg en toont een asymmetrische opbouw waarbij een
verhoging te merken is op de zuidoostelijke zijd die aansluit bij de dijk. Op basis van het cartografisch
onderzoek zal blijken dat deze weg reeds aanwezig is vanaf de 18de eeuw en verbonden was met de
achterliggende redoute. Deze redoute is eveneens als verhevenheid te zien op het DHM. Ook de
daaropvolgende redan, die zich net ten noorden van de Greveningedijk situeert, vertoont geen
depressie parallel met de liniedijk, maar een hoger liggend, onregelmatig driehoekige vorm. Op basis
van het DHM ontstaat de indruk dat dit terrein enigszins geaccidenteerd is. De omliggende percelen
blijken ook hoger te liggen. Net ten westen ervan is de lay-out van het zogenaamde Sterrefort te
zien, bestaande uit een centrale ophoging en omwalling.
De twee redans ten zuiden van de Greveningedijk lijken sterk op elkaar, beiden gescheiden door een
depressie met de liniedijk, en met driehoekige vorm. De redan nabij de Greveningedijk lijkt minder
hoog en is wellicht iets minder gaaf bewaard. Ook in deze zone bevindt zich achter de liniedijk een
redoute.
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Ten zuiden van de Sluisstraat blijkt de redan ook een licht geaccidenteerd oppervlak te vertonen. De
redan daar ten zuiden van toont dan weer een relatief brede depressie tussen liniedijk en redan. De
ophoging blijkt hier relatief klein in oppervlak. Langs zuidelijke zijde loopt een waterweg, een
aftakking van de Vuile Vaart, onder de dijk/redan door, waardoor een geknikt profiel ontstaat. De
meest zuidelijk gelegen redan blijkt eveneens een geaccidenteerd oppervlakt te vertonen. Het is de
enige redan die gescheiden wordt met de linieijk door een watervoerende gracht. De dijk is hier wat
breder, met aan weerszijden ene gracht. Ook hier bevindt zich een redoute. De contouren hiervan
tekenen zich minder scherp af in het landschap. Wellicht is de impact van het ploegen op deze
redoute ingrijpender in vergelijking met de 2 andere die nog zeer scherp afgetekend blijken.
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Figuur 6 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding van het sudiegebied (schaal 1:12.730, bron: AGIV).
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Figuur 7 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding van het studiegebied, detailbeeld deelgebied 1 (schaal
1:4750, bron: AGIV).
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Figuur 8 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding van het studiegebied, detailbeeld deelgebied 2 (schaal
1:4750, bron: AGIV).
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Figuur 9 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding van het studiegebied, detailbeeld deelgebied 3 (schaal
1:4750, bron: AGIV).

26

De Cantelmolinie, Knokke-Heist

Archeologisch vooronderzoek in het kader
van een wetenschappelijke vraagstelling

Figuur 10 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding van het studiegebied, detailbeeld deelgebied 4 (schaal
1:4750, bron: AGIV).
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Historische situering

Sluis, Sint-Anna ter Muiden en Westkapelle
Voor 1290 zijn er geen bronnen waarin expliciet wordt verwezen naar een nederzetting ter plaatse
van de latere stad Sluis. Waarschijnlijk bevond zich hier slechts een tolkantoor aan het Zwin. De
naam Sluis is ontleend aan een eenvoudige uitwateringssluis die sinds de 13de eeuw overtollige water
in het Zwin loosde. 19
In 1290 krijgt Sluis, dan nog Lamminsvliet genaamd, stadsrechten. De naam Sluis komt naast
Lamminsvliet voor het eerst voor in 1309. Sluis ontwikkelt zich als handelsstad en overslaghaven. In
1324 wordt de stad ondergeschikt gemaakt van Brugge. Wanneer in de 15de eeuw Damme niet
bereikbaar is voor zeeschepen en Sluis zich ook meer en meer aan de invloed van Brugge kan
onttrekken wordt een bloeiperiode ingezet. Hoewel de verlanding van het Zwin al in deze periode
speelt zal het duren tot in de volgende eeuw voor het economisch verval van de stad aanvangt, mede
door aanhoudende onrust vanaf de late 15de eeuw.
Sint-Anna ter Muiden verwierf al stadrechten in 1242. De bloeiperiode van de stad situeert zich in de
14de eeuw. In 1405 en opnieuw in 1436 werd Mude en zijn uitbreiding Nieuwe Mude vernield bij
Engelse aanvallen op Sluis. Nadat in 1445 besloten wordt om Nieuwe Mude niet meer te herbouwen
speelt de stad geen rol meer van betekenis. 20
Westkapelle wordt voor het eerst vermeld in 1180, als capella de was of Waescapelle. Waes wijst op
onvoldoende ontwaterde grond. Ca. 1235 volgt de eerste vermelding van Westkapelle als
zelfstandige parochie. In 1405 wordt het dorp en de kerk door de Engelsen geplunderd en vernield.
Ook Westkapelle krijgt te lijden onder de aanslepende conflicten die aanvatten in de late 15de eeuw
en voortduren tot de 17de eeuw. 21
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
De Tachtigjarige Oorlog omvat een periode van burgeroorlog tussen stedelijke facties in de Lage
Landen én een opstand om politieke en religieuze motieven tegen de Habsburgse koning Filips II
(1527-1598). Vanaf de jaren tachtig en negentig van de 16de eeuw ging dit complexe conflict
geleidelijk over in een geregelde strijd tussen staten: de opstandige provincies, die standhielden in de
noordelijke Nederlanden en zich verenigden in de Unie van Utrecht (1579), tegen de heroverde
Spaanse Nederlanden, bestuurd vanuit Brussel en Madrid.
In de aanslepende strijd was controle over de Scheldemondig van strategisch belang. Wie de delta
van de Schelde beheerste had toegang tot het achterland, in het bijzonder tot de metropool
Antwerpen dat met circa 100.000 inwoner zowat de belangrijkste handelsstad in Europa benoorden
de Alpen was. Antwerpen was niet enkel een economisch interessant objectief maar vormde voor
het opstandige noorden ook een logistiek knooppunt van waaruit via de Schelde, de Leie, de Dijle en
de Demer militaire operaties mogelijk waren tot diep in de Spaanse domeinen.22
Sluis vormde tijdens de Tachtigjarige Oorlog een belangrijk steunpunt in zuidelijke Scheldedelta,
direct grenzend aan het Zeeuwse gewest dat samen met Holland sinds 1572-1574 de kerngebieden
19
20
21
22

VAN KEMPEN & SCHUTE, 2001
VAN KEMPEN & SCHUTE, 2001

ONROEREND ERFGOED, 2018
Beheerplan van het cultuurhistorische landschap Cantelmolinie te Knokke-Heist, 2018

28

De Cantelmolinie, Knokke-Heist

Archeologisch vooronderzoek in het kader
van een wetenschappelijke vraagstelling

uitmaakten van de opstandelingen en de latere Staatse Unie. De stad vormde een goede uitvalsbasis
voor vlootoperaties op de Westerschelde en beheerste ook de doorgang van het goederenverkeer
uit de twee grote Vlaamse steden Brugge en Gent. Sluis kwam in 1578 aan de zijde van de
opstandelingen.
De linie van Parma (1587) en de linie van Maurits (1604)
Op 12 juni 1587 slaat de de hertog van Parma het beleg voor Sluis met een leger van zo’n 8.000 man.
Door middel van een linie verschansingen op het land en een scheepsbrug over het Zwin sluit Parma
Sluis van alle bevoorrading af. Gebruikmakend van dezelfde tactiek waarmee de hij 2 jaar eerder
Antwerpen veroverde, dwingt Parma Sluis na ongeveer 2 maanden tot de overgave.23 De stad wordt
nu een Spaanse vlootbasis.
Op 5 juli 1601 slaan de koninklijke troepen het beleg voor Oostende. Dit wordt één van de langste en
bloederigste belegeringen uit de Europese vroegmoderne geschiedenis. Wanneer in 1604 duidelijk
wordt dat Oostende onhoudbaar is, landt Maurits van Oranje op 25 april 1604 met circa 10.000 man
bij IJzendijke. Op 23 mei 1604 vat Maurits het beleg van Sluis aan. In de voorbije maanden hinderden
de Spaanse galleien uit Sluis de bevoorrading van Oostende wezenlijk en de inname van vlootbasis
zou hier een eind aan stellen. Op 26 mei wordt de Spaanse galleienvloot op de Westerschelde
vernietigd. Het Staatse leger werpt een insluitingslinie op rond Sluis en na 89 dagen capituleert het
Spaanse garnizoen op 20 augustus 1604. Precies 1 maand later valt Oostende na 3 jaar en 80 dagen.
Sluis is nu het enige bruggenhoofd van de Staatse Republiek in de Zuidelijke Nederlanden.
Als reactie op de val van Sluis richten Spanjaarden o.a. de forten Sint-Donaas (1605, later
doorsneden door de Damse Vaart) en Sint-Frederick (1604, tussen Hoeke en Sint-Anna ter Muiden)
op. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) wordt de linie van deze zgn. tegenforten verder
uitgebouwd.
De Fontainelinie (1622) en Cantelmolinie (1632)
Na het Twaalfjarig Bestand en een mislukte aanval op Sluis en Cadzand laat graaf Paul-Bernard de
Fontaine, de opperbevelhebber van de Spaanse infanterie in 1622 het fort Sint-Isabella bouwen.
Door gebruik te maken van delen van de Geul van Greveninge en door het graven van de Vuile Vaart
stelt hij het nieuwe fort in verbinding met de bestaande forten Sint-Frederick en Sint-Donaas. Op de
kaart van Claes Janssoon Visscher uit 1627 wordt deze linie afgebeeld met 4 redoutes gelegen op de
westelijke oever van de vaart: ze mag beschouwd als proto Fontainelinie en wordt ook aangeduid als
Linie van de Vuile Vaart.
In 1632 schuift de Fontaine de verdedigingslinie oostelijk van de Vuile Vaart. De nieuwe nu gesloten
linie was uitgerust met zeven redans en een tweetal redoutes. In 1638 kwam het Zwinfront onder
bevel van Andrea Cantelmo. Hij past ook in 1640 de linie verder aan die voortaan naar hem wordt
genoemd.
De beschrijving van de eerste fase van de realisatie in 1632 is gekend van een bewaarde
kostenraming. De linie wordt omschreven als “zijnde breedt 32 voet, diep 15 voet en beplant met
dobbel palisaeden alsoock met verscheyde steene redouten, borstweiren en 4 agterplaetsen”. De
realisatie van de begrote linie neemt ruim twee maanden in beslag. Bij deze herwerking kreeg ook
het fort Isabella een betere uitrusting met onder meer bakstenen kazematten in de flanken. Een
23
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eerste noordelijk gelegen redoute lag ter hoogte van de tweede redan van de linie vanaf het
Isabellafort. Ter hoogte van de vijfde redan ligt de tweede redoute. Deze wordt in de literatuur als
de Sint-Ambrosiusschans vermeld. In 1633 zou de linie nog eens aangevuld zijn met twee redoutes of
agterplaetsen (bij de hoeve Nachtegale en mogelijks bij de Marouxdreef). 24 Als verrekend wordt met
de oude voetmaat van het Brugse Vrije is de linie uit 1632 dus 8.77 m breed en 4.11 m ‘diep’.
Aangenomen wordt dat hier dimensies van de aarden liniedijk worden beschreven.
Spaanse Successieoorlog (1701-1713)
De Spaanse Succesieoorlog ontstond naar aanleiding van een conflict over de troonopvolging na de
dood van koning Karel II van Spanje. De Grote Alliantie van Den Haag, bestaande uit Oostenrijk,
Engeland en de Republiek der Nederlanden, trok ten strijde tegen Spanje en Frankrijk.
De oude linies, die in slechte staat bleken, werden hersteld door de markies van Bedmar die op 22
maart benoemd werd tot opperbevelhebber in Franse dienst van de Spaanse Nederlanden. De forten
Isabella en Sint-Donaas en de Cantelmolinie werden eveneens hersteld. Uit vrees voor
tegenaanvallen vanuit het Noorden werd in juni 1701 begonnen met de aanleg van een nieuwe
grensverdediging van de zogenaamde Bedmarlinie.
Vanaf het voorjaar 1702 grepen de eerste aftastende gevechten plaats in deze regio. Op 11 en 12
mei nam Coehoorn het fort Sint-Donaas in. Het Isabellafort weerstond op 8 juni de aanval. Voor een
betere beveiliging begon Jenneton Delhermont hierna met de aanleg van de linie van de Legervaart.
Na de grensaanpassing van 1718 vormde de linie de grens met de Noordelijke Nederlanden en dit tot
de aanval en de herovering van 1783. In 1701 werd de vervallen linie door de Franse ingenieurs
opnieuw hersteld en opgenomen in de nieuwe linie, de zogenaamde Franse - of Bedmarlinie. Zijn
verloop kende slechts één aanpassing, namelijk vanaf 1704 toen de linie door de Staatsen werd
omgewerkt met ondermeer het zwaluwstraat-hoornwerk ten noorden van het fort Sint-Donaas.
Hierbij werd de Cantelmovaart om de oostzijde van het glacis van het hoornwerk omgelegd, terwijl
de eigenlijke vaart de oostelijke gracht van hetzelfde hoornwerk werd.
Meest cruciaal is hier te wijzen op de toegenomen dimensies van met name de liniedijk zoals op plan
van Jenneton aangegeven, nl. wal en gracht van pakweg 12 m.
Hollandstellung (1916-1918)
Tijdens WOI werd op de oude verdedigingslijn een Duitse bunkerlinie geënt als onderdeel van de
Hollandstellung (1916-1918). De algemene situatie was dat tussen Frankrijk en de Noordzee het
Westelijke Front liep. Het meest noordelijke gedeelte bevond zich bij Nieuwpoort waar de frontlijn
eindigde op het strand aan de Noordzee. Beide zijdes hadden vervolgens een uitgebreide
kustverdediging. Aan Duitse zijde liep deze van Nieuwpoort tot aan de Zwinregio bij Knokke.
Vanaf 1916 werd door het Duitse marine en landleger langs de Belgisch-Nederlandse grens tussen de
Zwinregio en Antwerpen een stelling uitgebouwd om weerstand te kunnen bieden aan een eventuele
geallieerde inval via Nederland indien dit laatste land zijn neutraliteit zou opgeven. De
Hollandstellung was opgevat als een in de diepte uitgebouwde bunkerlinie eerder dan een
onafgebroken loopgravenstelling.25
24
25
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De Knocke Pocket (1944)
Tijdens WOII dient opnieuw een Westelijk Front versterkt, nu echter met een kustverdediging
uitsluitend langs de Noordzee. Vanaf 1943 wordt de Tobroekstelling als deel van de Atlantikwal
uitgebouwd op de kustdijk en ter hoogte van het Zwin. Wanneer in september 1944 de oprukkende
geallieerden niet over zee komen maar uit de richting van Oostende, Terneuzen en Bergen op Zoom
vormt zich de Scheldt Pocket en zien de Duitsers zich onder meer genoodzaakt om stelling achter het
Leopoldkanaal te nemen. Het lage land ten zuiden van Knokke rond Westkapelle, Oostkerke,
Ramskapelle en Dudzele wordt geïnundeerd. Vooral vanaf oktober krijgen Knokke en Sluis en de
omliggende dorpen te lijden van bombardementen en artilleriebeschietingen. De geallieerden rukten
op via Aardenburg en Breskens. De intensiefste gevechten en bijhorende artillerieduels vinden plaats
in de laatste dagen van oktober en dienen gesitueerd direct noordelijk van Fort Isabella, rond de
Retranchement, de Hazegraspolderdijk en Hazegrasstraat. Rond de Witte Hoeve, de hoeve van Van
de Vyver en der Grote Stelle is hardst gevochten.26 De oude bunkerlinie van de Hollandstellung lag
ondertussen in de geïnundeerde polder en lijkt maar weinig betrokken bij de gevechten.

2.2.3

Historisch-cartografische en iconografische bronnen

De grensstreek bij Sluis werd betrokken bij talrijke gewapende conflicten in de vroegmoderne
periode en daarna. Er zijn dan ook veel historische kaarten en iconografische bronnen beschikbaar.
Frans Hogenberg’s afbeelding van Parma’s beleg van Sluis uit 1613-1615
Frans Hogenberg’s beleg van Sluis door Parma uit 1613-1615 toont de Spaanse kampen gesitueerd
bij en oostelijk van Sint-Anna ter Muiden. Pas in 1622 zal de linie zoals we ze nu kennen worden
opgetrokken, deze is aldus nog niet afgebeeld op de kaarten.
Uit 1645-1647 is ook Jacques Courteois’s ets van het beleg en verovering van Sluis door het leger van
Parma gekend, die een overzicht toont van de gevechten rond het beleg, de pogingen tot ontzet en
de finale verovering van de stad.

Joan Blaeu’s “Slusa Expugnata” , 1649
Deze kaart toont het beleg toont van 1604 door Maurits met aanduiding van Les Quatres
Evangelistes. Dit zijn bastions, gelegen ten westen van Sint-Anna ter Muiden en ten oosten van de
Geul van Greveningen, en verbonden door een liniedijk, op de latere locatie van de Cantelmolinie.
de linie is samengesteld door 4 vierkante redoutes omgeven met water en verbonden door liniedijk
met een natte gracht aan de westkant, de oostkant is niet duidelijk.
Opvallend is dat deze linie westelijk van Sluis grotendeels samenvalt met actueel onderzoeksgebied.
Het is niet uit te sluiten dat Blaeu met de kaart een pastiche vervaardigde van historische informatie
over het beleg van 1604 en de situatie zoals die sinds 1632 met de Cantelmolinie is ontstaan.

26
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Figuur 11 Beleg en verovering van Sluis door het leger van Parma, 5 augustus 1587. Gezicht op de stad met de
legerplaatsen van het Spaanse leger. Links de toegang over het water afgesloten door schepen van Parma. Met
onderschrift van 4 regels in het Latijn. Genummerd 193. Bedrukt op achterzijde met tekst in het Latijn. Illustratie
afkomstig uit: W. Baudartius, Polemographia Auraico-Belgica, Michiel Colijn, Amsterdam 1621-1622, dl. II, p. 95.

Figuur 12 Uitsnede uit de kaart Slusa expugnata, uit het Stedeboek van Joan Blaeu (1649)
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Kaart ‘t Meerderdeel van t OOST-VRYE in VLAENDEREN vertoonende doprechte gelegenh: der Landen,
Fortressen, Schansen ende de nieuw bedijckte Polders t Sedert den Jare 1648
Deze kaart geeft de Fonainelinie weer en toont de situatie zoals deze bestond vanaf 1622. De linie
verbindt het fort Isabelle en fort Sint-Donaas. Ook het Sterrefort en een deel van de weg, momenteel
gekend als Greviningedijk, zijn erop aangeduid. Vier centrale redans tonen een vijfhoekige lay-out en
zijn gescheiden van de liniedijk met een watervoerende gracht. Dit blijkt niet het geval te zijn voor de
meest noordelijke en zuidelijke gelegen redan, met driehoekige vorm en waarbij de liniedijk de
contouren van de redan lijkt te volgen.

Figuur 13 Uitsnede uit de kaart ‘t Meerderdeel van t OOST-VRYE in VLAENDEREN vertoonende doprechte gelegenh: der
Landen, Fortressen, Schansen ende de nieuw bedijckte Polders t Sedert den Jare 1648’, Atlas Van der Hagen, Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag
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Figuur 14 detailbeeld met aanduiding van het studiegebied uit de kaart ‘t Meerderdeel van t OOST-VRYE in VLAENDEREN
vertoonende doprechte gelegenh: der Landen, Fortressen, Schansen ende de nieuw bedijckte Polders t Sedert den Jare
1648’, Atlas Van der Hagen, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Jenneton Delhermont’s “Plan d'une des trois redoutes à faire derrière la ligne du nord, entre le fort
d'Isabelle et celui de St-Donat, levé en 1701”
Dit plan toont gedetailleerd het nieuw ontwerp van de liniedijk met redans en achterliggende
redoutes. Alhoewel we we niet 100% zeker kunnen zijn dat dit ontwerp nauw gezet gevolgd werd,
geeft het een goed beeld over de lay-out en maatvoering. Voor een meer gedetailleerde bespreking
verwijzen we naar hoofdstuk 3.
Pierre Horlewyn’s “Kaart van Sint-Anna-ter-Muiden nabij Sluis 26 januari 1715”
Deze kaart is opgesteld na de linierestauratie van Jenneton, maar sluit sterk aan bij de situatie zoals
weergegeven op de kaart van Claes Jansz. Visscher uit 1622. De redans hebben een vijfhoekige vorm
en zijn van de liniedijk afgesneden door een gracht. Dit met uitzondering van de redan net ten
noorden van de huidige Greveningedijk. Ook het Sterrefort is hier gedetailleerd op afgebeeld. Waar
de Greveningedijk de linie kruist lijken langs beide zijden gebouwtjes afgebeeld. Redoutes, direct
achter de linie, blijken niet afgebeeld te zijn.
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Figuur 15 uit 1701, Jenneton Delhermont’s “Plan d'une des trois redoutes à faire derrière la ligne du nord, entre le fort
d'Isabelle et celui de St-Donat, levé en 1701”
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Figuur 16 uit 1715, Pierre Horlewyn’s “Kaart van Sint-Anna-ter-Muiden nabij Sluis 26 januari 1715”

Figuur 17 uitsnede uit de kaart van Pierre Horlewyn’s met aanduiding van het studiegebied.
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J.F. Maelstaf en J.A. Laurens’s “Fragment d'une Vieille Carte figurative de toutes les terres comprises
entre la Ligne de Cantelmo et le Canal ou port de la Ville de L'Ecluse sur la paroisse de Ste-Anna ter
Muyden…”, 1756
Deze kaart uit 1756 toont de zuidelijke redan als vijfhoek die door een gracht is gescheiden van de
liniedijk

Figuur 18 gegeorefereerde uitsnede uit de kaart “Fragment d'une Vieille Carte figurative de toutes les terres comprises
entre la Ligne de Cantelmo et le Canal ou port de la Ville de L'Ecluse sur la paroisse de Ste-Anna ter Muyden…”, 1756
(RAB K&P, 1182)
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“Gedeeltelijke kopie van de figuratieve kaart van al de gronden besloten in het loopgraf genaamd lijn
van Catelmo, onder de parochie van St-Anna-ter-Muiden”, 1783
Deze kaart uit het Brugs Rijksarchief geeft een beeld van de linie in een deel van het studiegebied en
toont vijfhoekige redans die deel uitmaken van de liniedijk. Op deze kaart ligt er enkel een liniegracht
voor dit geheel. Centraal is een weg getekend die de linie met St-Anna-ter-Muiden verbindt. Deze
was reeds het oudere plan van Pierre Horlewyn aanwezig.

Figuur 19 uitsnede uit de figuratieve kaart van al de gronden besloten in het loopgraf genaamd lijn van Catelmo, onder
de parochie van St-Anna-ter-Muiden (RAB, Ken P – 4)

Figuur 20 Gegeorefereerde uitsnede ter hoogte van het zuidelijk deel van het plangebied.
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Ferrariskaart
De Ferrariskaart toont een linie die reeds in verval lijkt te zijn. Van de oorspronkelijke 5-hoekige vorm
van de redans lijkt hier geen sprake te zijn. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met een
niet geheel correcte weergave op de kaart, wat wel vaker het geval is voor de Ferrariskaart. Dit
vermoeden lijkt bevestigd te worden door de iets jongere kaarten (uit 1783 en 1785, zie infra) waar
meer details zijn op aangeduid, terwijl vanuit historische bronnen geen indicaties zijn dat de linie in
deze periode terug hersteld werd.
De meest noordelijke redoute is als akker ingetekend, terwijl de zuidelijk gelegen redoute als
weiland, omzoomd door een bomenrij, is getekend. Ook de redans zelf zijn als weiland aangeduid, in
tegenstelling tot het omringende akkerland.

Figuur 21 Kaart van Ferraris (1771-1777) met projectie van het studiegebied (bron: Geopunt, AGIV, Koninklijke
Bibliotheek van België). (schaal 1: 12730)
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Plan van Laurenz, “Geul van Greveninge Verloren Kost”, 1785
Het plan toont het zuidelijk deel van het studiegebied (ten zuiden van de Greveningedijk) met
vijhoekige redans die deel uitmaken van de liniedijk. Dit met uitzondering van de meest zuidelijke
redan die wel afgesloten is van de linie door een gracht. Op dit plan blijkt ook de redoute afgebeeld,
maar deze wordt reeds aangeduid als ‘ghedemolieerde Redoutte’.
Ter hoogte van de Greveningedijk is de ‘herberghe het Vliegende peerd’ afgebeeld, evenals de
‘Steene Brugghe van het Vliegende peerd’. Langs zuidelijke zijde is de ‘herberghe de nachtegael’
getekend, evenals de nabijgelegen ‘Steene Brugghe’. Beide herbergen werden reeds op de
Ferrariskaart afgebeeld.

Figuur 22 gegeorefereerde uitsnedes uit het plan van Laurenz, “Geul van Greveninge Verloren Kost”, 1785 (RAB)
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Kaart met de Cantelmolinie, tussen de forten Isabelle en Sint-Donaas (Knokke, Westkapelle en SintAnna-ter-Muiden), 18de eeuw.
De exacte ouderdom van deze kaart, bewaard in het Rijksarchief te Brugge, is onbekend. We weten
dus niet of er een situatie wordt op afgebeeld die jonger of ouder is dan de hierboven beschreven
kaarten. Het detailniveau en de onderlinge verschillen tussen de redans onderling zijn interessant. Zo
zijn beide redoutes afgebeeld, met nog waterdragende grachten. Sommige redans zijn afgebeeld als
een eerder onregelmatige vijfhoek met schuine zijden en borstwering, aansluitend aan de liniedijk.
Terwijl bij andere redans minder detail wordt weergeven (waren ze niet meer in gebruik?) en ze al
dan niet gescheiden worden door een gracht.
Deze kaart toont identiek dezelfde situatie zoals weergegeven op de kaart ‘Cantelmolinie en
omgeving’, eveneens afkomstig uit het Rijksarchief te Brugge.

Figuur 23 Gegeorefereerde kaart met de Cantelmolinie, tussen de forten Isabelle en Sint-Donaas (Knokke, Westkapelle
en Sint-Anna-ter-Muiden), 18de eeuw. (RAB, K&P, 115)
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Atlas der Buurtwegen, 1841
Op de Atlas der Buurtwegen herinnert het tracé van de buitengracht op sommige locaties nog aan de
oorspronkelijk vijfhoekige vorm door een licht knik in het verloop, maar we zien dat de redans al
evolueren naar de driehoekige lay-out zoals ze de dag van vandaag hebben. Beide redoutes zijn nog
herkenbaar door de waterdragende grachten en specifieke perceelsvorm. Ter hoogte van de
voormalige locatie van het Sterrefort wijkt de perceelsvorm ook af, maar de lay-out van het fort is
nog nauwelijks herkenbaar.
De situatie op deze kaart sluit aan op deze zoals afgebeeld op de kaart van Popp.

Figuur 24 Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het studiegebied (bron: Geopunt, AGIV). Schaal 1: 12 730
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Besluit
De studie van de historische kaarten verschaft vooral informatie over de fase van de Franse of
Bedmarlinie en dus na de veronderstelde schaalvergroting en aanpassing zoals die wordt
geïllustreerd op het plan van Jenneton. De 17de eeuwse kaarten geven weinig details. Enkel op de
kaart van Claes Jansz. Visscher uit 1622 vinden we een weergave van de oorsponkelijke
Cantelmolinie terug. Bij uitbreiding kan daar ook de kaart van Pieter Horlewijn uit 1715 (1713?) bij
gevoegd worden. Alhoewel later opgesteld, baseerde men zich voor de weergave van de linie
wellicht op een oudere kaart. Reeds op deze oudere kaarten zijn de redans als vijfhoek weergeven en
afgescheiden van de liniedijk door een gracht. Enkel de meest noordelijk en zuidelijke redans zijn
driehoekig afgebeeld en sluiten bij de liniedijk aan.
Op basis van de ligging van de Sterreschans plaatsen we deze eerste linie op de huidige locatie en
niet ten westen van de Vuile Vaart zoals in het beheerplan wordt gesteld.
Het beeld van redans met een vijhoekige vorm en een gracht tussen liniedijk en redan blijkt ook
aanwezig op de 18de eeuwse kaarten. Met name de kaarten uit 1783 en 1785 geven een
gedetailleerd beeld hierover. Dit ondanks het feit dat de linie op dat moment al in verval lijkt te zijn.
De situatie zoals weergegeven op de Ferrariskaart lijkt sterk vereenvoudigd te zijn. Op basis van de
Atlas der Buurtwegen en Poppkaart vermoeden we dat de evolutie naar driehoekige redans pas
ontstond vanaf medio 19de eeuw.

2.2.4

Luchtfoto’s

Aan de hand van beschikbare luchtfoto’s is een gedetailleerd inzicht verkregen in de opbouw van de
Hollandstelling in en nabij het onderzoeksgebied. We verwijzen hiervoor naar de afzonderlijke studie,
uitgevoerd door B. Stichelbaut (Ugent), in bijlage.
Kort samengevat blijkt hieruit het volgende:
Alle sporen werden in een GIS gekarteerd. Er zijn een aantal opvallende vaststellingen:
 Het eerste wat op de luchtfoto’s opvalt is de omvang en zichtbaarheid van uitgebreide
prikkeldraadversperringen. Deze trekken meteen de aandacht. In grote delen van het
projectgebied gaat het om een twee 10-tal meter brede prikkeldraadversperring die op circa
40-60 meter van elkaar verwijderd liggen.
 Opvallend is dat de historische Cantelmolinie door de Duitsers werd herkend in het
landschap en werd geïncorporeerd in hun Hollandstellung. Binnen het onderzoeksgebied
lopen beide linies grotendeels gelijk. Sterker nog, een aantal van de bastions van de
Cantelmolinie werden gebruikt als steunpunten binnen de Hollandstelling.
 Op twee plekken zijn er sterk uitgebouwde steunpunten uitgebouwd. Deze zijn aangelegd op
oude redans van de Cantelmolinie en bestaan uit een combinatie van gevechtsloopgraven,
verbindingsloopgraven en een groot aantal bunkers.
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Archeologische gegevens

De CAI beschrijft geen archeologische opgravingen binnen het plangebied. Wel zijn er tal van
indicatoren voor (de nabijheid van) archeologische vindplaatsen. De indicatoren betreffen in bijna
alle gevallen historisch-cartografische en archivalische aanwijzingen voor vindplaatsen die verband
houden met de inpoldering van de streek en agrarische ontginning. Ook historisch-cartografische en
archivalische aanwijzingen voor de Linie van de Vuile Vaart en de Cantelmolinie zijn ook opgenomen
in de inventaris.
De belangrijkste werden reeds in voorgaande paragrafen besproken.
Vermeldenswaardig is nog de aanwezigheid van de verschillende in oorsprong vol- en
laatmiddeleeuwse dijken, op de kaart in groen aangegeven, die mooi de systematische inpoldering
weergeven.

Figuur 25 Aanduiding van de CAI-locaties in de omgeving van het noordelijk deel van het studiegebied
(cai.onroerenderfgoed.be; www.geopunt.be)
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Figuur 26 Aanduiding van de CAI-locaties in de omgeving van het zuidelijk deel van het studiegebied
(cai.onroerenderfgoed.be; www.geopunt.be)

2.2.6

Verstoringshistoriek

Ergens in de 18de eeuw zou de Cantelmolinie geslecht zijn. Aangenomen wordt dat de grond van de
dijk en de wallen is gebruikt om de grachten (deels) dicht te schuiven. Hierover werd echter geen
concrete informatie terug gevonden. In ieder geval zien we op de historische kaarten vanaf medio
18de eeuw een degradatie van de redoutes en redans.
Sindsdien heerst er een agrarisch landgebruik, dit onderbroken door de periode van de
wereldoorlogen. Zo werden op een aantal locaties tijdens WOI loopgraven ingegraven en bunkers
opgetrokken. Zowel de aanleg van deze constructies als de slechting ervan zal een impact gehad
hebben op de oudere structuren.

2.2.7
I.
II.

Synthese
Hoe is de aardkundige opbouw van het plangebied, welke aardkundige eenheden zijn
relevant voor onderzoek van de Cantelmolinie en wat is hun diepteligging?
Zijn er archeologische resten van de Cantelmolinie bekend of te verwachten binnen het
plangebied en welke is hun aard, ouderdom, gaafheid en conserveringsgraad?
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Binnen het studiegebied komen zware schorgronden (serie Bb) voor. Deze hebben een kleidek
waarvan de textuur varieert van zware klei tot klei. De linie zelf staat op de bodemkaart gekarteerd
als antropogene gronden (serie O). Ter hoogte van de linie zelf gaat het voornamelijk om het
bodemtype OT dat sterk vergraven gronden groepeert. Het type OC beschrijft de locaties van de
vroegere redoutes als ‘verdwenen bewoningen’. Deze worden gekenmerkt door onregelmatige
terreinvormen, zeer humeuze profielen, hoog humus- en fosfaatgehalte.
De schorgronden wijzen op het oorspronkelijke dynamische kustlandschap dat zich hier bevond. Tot
in de 12de eeuw was er immers nog geulactiviteit. De nabije geul zal zich in die eeuwen lateraal
verplaatst hebben over het slikken en schorrengebied en erosief opgetreden hebben. De kans op het
aantreffen van vroegmiddeleeuwse of oudere contexten is dan ook bijzonder klein. In principe
kunnen lokaal nog delen van de pre/protohistorische schorre in het onderzoeksgebied voorkomen.
De kans dat net hier bewoning uit die vroege perioden wordt gevonden is klein.
Meest aannemelijk is het voorkomen van sites van na de inpoldering. Hier is ouderdom van
Greveningedijk en Graaf Jansdijk indicatief. Omwille van de nabijheid van het dorp Sint Anna ter
muiden worden in ieder geval off site sporen uit de late middeleeuwen verwacht. De grootste
verwachting die sluit uiteraard op de Cantelmolinie en latere Hollandstellung.
De vroegmoderne sporen moeten gezocht onder de teelaardelaag en een slechtingslaag van nog
onbekende dikte. WO1 sporen bevinden zich direct onder de teelaarde.
II.
Wat was het historisch landgebruik van het plangebied, wat is de invloed daarvan voor
(eventueel) aanwezige archeologische resten van de Cantelmolinie en zijn er verstoorde zones aan te
wijzen?
Kort samengevat zijn op basis van de historische gegevens en kaarten volgende fases te
onderscheiden:
1622 – Consolidatie van de zwingrens door de aanleg van de Linie van de Vuile
vaart/Fontainelinie: oorspronkelijke ligging?
1632-1640 – Cantelmolinie: herstel en verdere aanpassing van de linie door de Spanjaarden
naar aanleiding van nieuwe offensieven door Willem van Oranje.
1701 - Franse linie of Bedmarlinie: naar aanleiding van de Spaanse Successieoorlog wordt de
linie aangepast en vermoedelijk vond er een schaalvergroting plaats. Na 1783 houden de
vijandelijkheden tijdelijk op en speelde de linie geen rol meer, maar op basis van de historische
kaarten blijkt de linie al vroeger (gedeeltelijk?) te vervallen.
1916 - De linie wordt geïntegreerd in de Hollandstellung. Er worden bunkerposten
uitgebouwd, loopgraven en prikkeldraadversperring aangelegd.
1944 - de linie bevindt zich in geïnundeerd gebied en speelt geen actieve rol.
Aangenomen wordt dat de linie in de 18de eeuw geslecht werd, alhoewel concrete bronnen hierover
ontbreken. We kunnen niet inschatten in welke mate de ontmanteling van de linie gebeurde en wat
de impact hiervan was. In ieder geval is het duidelijk dat de linie vanaf de 18de eeuw, maar vooral in
de 19de eeuw geleidelijk aan degradeert. Door de integratie van de linie tijdens WOI in de
Hollandstellung zullen lokaal vergravingen plaatsgevonden hebben ter hoogte van de loopgraven en
bunkerposten. Ook het (recent) gebruik als akker en daarmee gerelateerde verploeging heeft
uiteraard impact.
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De meest gave archeologische resten kunnen dan ook verwacht worden onder afdekkende
slechtingslagen. Dit geldt met name voor de inhoud van de liniegracht(en).
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3 Verslag van resultaten: Proefsleuvenonderzoek en archeologisch
booronderzoek ter hoogte van de redan 4 (ten zuiden van de
Greveningedijk)
3.1 Beschrijvend gedeelte
3.1.1

Administratieve gegevens

Onderstaande gegevens zijn aanvullend op de administratieve gegevens zoals in het inleidend deel 1
weergegeven en zijn specifiek van toepassing op dit onderzoeksdeel.







Projectcodes agentschap Onroerend Erfgoed: 2018E178 en 2018E179
Type onderzoek: proefsleuven (E178) en verkennend archeologisch booronderzoek (E179)
Plangebied: cf. supra (1.1)
Onderzoeksgebied: redan zuidelijk van de Greveningedijk
Kadastrale gegevens: Knokke-Heist, 10e afdeling, sectie B, perceel 514 en 531
Bounding box in lambertcoördinaten (X/Y):
zuidwest:
X 79045.8
Y 222183.39
noordoost:
X 79611.9
Y 225099.17

Figuur 27 Locatie van het geplande onderzoek met ingreep in de bodem plaatsvond (groene contouren) en locatie van de
proefsleuven
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Onderzoeksopdracht

Doelstelling
Na het afronden van de bureaustudie blijft de precieze inrichting van de Cantelmolinie en de
kwetsbaarheid van de verwachte resten onbekend. Op één locatie is daarom gravend onderzoek
d.m.v. proefsleuven besproken: ter hoogte van de redan zuidelijk van de Greveningedijk. Hier wordt
een herstellende herinrichting en ontsluiting overwogen. Door middel van proefsleuven aangevuld
met verkennende archeologische boringen wordt getracht om op deze locatie vorm en ontwikkeling
van liniedijk, redan en bijhorende grachten gedetailleerd in kaart te brengen.
Wetenschappelijke vraagstelling
Dit onderzoek realiseert zijn doelstelling met het beantwoorden van de onderzoeksvragen:
I.
Is er nog een laagopbouw van de aarden versterking of liniegracht herkenbaar? Hoe zijn die
te karakteriseren?
II.
Welke vorm(en) had het redan en de bijhorende gracht? En is hierin een evolutie
aanwijsbaar?
III.
Is er sprake van een open liniedijk met aansluitende redan of veeleer van een gesloten
liniedijk met voorliggende redan? En is hierin een evolutie aanwijsbaar?
IV.
Zijn er sporen van palissaden herkenbaar in associatie met de aarden versterking of met de
grachten?
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Strategie & werkwijze

Er wordt een proefsleuvenonderzoek en een verkennend booronderzoek ingezet om de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd in combinatie
met metaaldetectie.
Andere onderzoeksvormen, zoals geofysisch onderzoek of een veldkartering worden hier niet
weerhouden. Uit eerder onderzoek blijkt dat de samenstelling van de grond behorend tot de redans
en deze van de natuurlijke ‘omgeving’ weinig verschilt. Ook de grachten bevatten een weinig
uitgesproken vulling. Door het beperkt contrast is de kans groot dat deze niet in de geofysische
metingen zichtbaar zullen zijn. Bovendien gaat het grotendeels om een smal tracé, wat evenmin
gunstig is wanneer geofysische data worden geïnterpreteerd. De methode van een veldkartering is
niet weerhouden omdat deze geen antwoorden biedt op de vooropgestelde onderzoeksvragen die
bovenal voorkomen en morfologie van complexen van bodemsporen als onderwerp hebben.
Proefsleuven
Ter hoogte van de geselecteerde redan bij de Greveningedijk zijn 3 proefsleuven aangelegd. De
proefsleuven snijden relevante lijnen van de redan zo loodrecht mogelijk. Uitgangspunt voor de
locatiekeuze en oriëntatie van de proefsleuven vormt het “Plan d'une des trois redoutes à faire
derrière la ligne du nord, entre le fort d'Isabelle et celui de St-Donat, levé en 1701” van Jenneton
Delhermont. Het plan beschrijft gedetailleerd één van de drie redoutes tussen Fort Isabella en Fort
Sint-Donaas met daarbij ook deel van de liniedijk met een redan. Aangenomen wordt dat het plan
van Jenneton representatief is voor alle redans van de Cantelmolinie, dus ook voor de redans die niet
tegenover een redoute liggen.
Het plan van Jenneton biedt groot detail en leent zich tot projectie op actuele kaarten.27 Op dit plan
zijn eerst locaties geselecteerd die geschikt lijken om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Het
plan van Jenneton is vervolgens geprojecteerd op het kadasterplan en op een recente orthofoto. Bij
de projectie is de achterzijde van de liniedijk met de open hals van het verdedigingswerk gekoppeld
aan de oostrand van de verharde landweg en ter hoogte van het redanhoofd is de buitengrens van
de redangracht maximaal gekoppeld aan de westgrens van percelen C67 en C72. Bij deze projectie
blijven de planverhoudingen van Jenneton nagenoeg behouden. De uitleg van de proefsleuven is na
de planprojectie nog iets aangepast ten einde open water en de verharde Cantelmoliniestraat te
vermijden.
Rekening houdend met plausibele lengtemaatvarianten zijn volgende dimensies vooropgesteld voor
het te onderzoeken object:
- open hals (30 vadem): 49,37 à 56,4 m breed;
- redanwal (7,5 vadem): 12,43 à 14,1 m breed;
- redangracht (7 vadem): 11,52 à 13,16 m breed;
- lengte van redanhoofd tot basis open hals (34 vadem): 55,95 à 63,92 m breed.28

27

De werkwijze die is gehanteerd bij de planprojectie is gedetailleerd geïllustreerd in de aanvraagdossier voor
het archeologisch onderzoek op de Cantelmolinie
28
Op het plan worden afmetingen in toises of vadem uitgedrukt. Er is niet gespecifieerd welke vadem is
gebruikt. Een vadem wordt gelijkgesteld met 6 voet. Gebruikmakend van de Amsterdamse voet meet een
vadem 1,6986 m. Gebruikmakend van de oude voetmaat van het Brugse Vrije meet een vadem 1,6458 m. De
Rijnlandse vadem meet 1,88 m.
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Het sleuvenonderzoek zou beperkt blijven tot het verwijderen van de teelaarde. Opvullingen van
grachten en andere archeologische niveaus zouden preferentieel oppervlakkig worden onderzocht
maar op strategische locaties én in functie van de vraagstelling kon lokaal worden verdiept.
Verkennend archeologisch booronderzoek
Met de proefsleuven werd een referentiekader gecreëerd voor het verkennend archeologisch booronderzoek. De herkenbare laagopbouw werd gekarakteriseerd zodat de onderscheiden lagen en
vullingen verder met boringen kunnen worden gekarteerd. En dit met minimale verstoring van de
ondergrond.
Teneinde een detailbeeld te verkrijgen van de vorm en ontwikkeling van de liniedijk, het steunpunt
en de bijhorende grachten zijn 3 boorraaien voorzien die de linieonderdelen loodrecht snijden. Op
grond van de verwachte dimensies van de gracht en wal is een boorinterval van 4 m gehanteerd. In
combinatie met de proefsleuven is met de boringen een volledige noord-zuid en oost-west
doorsnede van de redan gerealiseerd. Een gedeeltelijke doorkijk van de gracht en wal van de redan is
ook bekomen in noordoostelijke richting.

Figuur 28 Plan d'une des trois redoutes à faire derrière la ligne du nord, entre le fort d'Isabelle et celui de St-Donat, levé
en 1701” van Jenneton Delhermont (Bron: Cartesius) vormt het uitgangspunt van het aanvullend archeologisch
onderzoek van de Cantelmolinie.
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Figuur 29 Het ontwerp van onderzoek toont de beoogde dwarsdoorsneden van het steunpunt d.m.v. proefsleuven en
boringen en is geprojecteerd op het gegeorefereerde plan van Jenneton.
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Figuur 30 Het onderzoeksgebied gezien vanaf de straat Cantelmolinie (met de rug naar de Greveningedijk en de
kerktoren van St-Anna ter Muiden aan de horizon), het driehoekige vlasperceel is geaccentueerd door de contrasterende
groen-paarse slootbegroeiing en is goed herkenbaar voor de geïnformeerde passant.
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Uitvoering algemeen

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd onder toezicht van:
- de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door Murielle Decoo en Tom Vermeersch;
- het agentschap Onroerend Erfgoed, vertegenwoordigd door de Jessica Vandevelde en
Amarilia Stobbe;
- de Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland Raakvlak, vertegenwoordigd
door Stefan Decraemer;
- de Vlaamse Landmaatschappij, vertegenwoordigd door Korneel Gheysen.
Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd van 16 juli tot 20 juli 2018. Het verkennend booronderzoek
is uitgevoerd op 27 en 30 augustus en op 10 september 2018. Uitwerking en rapportage van de
onderzoeksresultaten zijn uitgevoerd tussen 23 juli en 12 september 2018.
Het veldteam bestond uit Dieter Demey (veldwerkleider), Floris Philipsen (aardwetenschapper),
Annelies Claus en Bram Vermeulen (archeologen). Metaaldetectie is verzorgd door dhr. Roland
Decock en dhr. Paul Callewaert. Vondsten zijn gedetermineerd door Jelle De Mulder (archeoloog).
Korneel Gheysen (VLM) adviseerde tijdens het terreinwerk. Alle groot grondverzet is uitgevoerd door
de firma Franco en Zn. bvba uit Lissewege.

Figuur 31 De proefsleuven en boringen zoals uitgevoerd realiseren de beoogde dwarsdoorsneden van het steunpunt en
zijn geprojecteerd op het gegeorefereerde plan van Jenneton.

54

De Cantelmolinie, Knokke-Heist

3.1.5

Archeologisch vooronderzoek in het kader
van een wetenschappelijke vraagstelling

Uitvoering van de proefsleuven

Uitzet en plaatsbepaling
Elke proefsleuf werd op het terrein uitgezet door middel van minstens 2 punten. Deze punten zijn
uitgezet met een GPS (nl. GPX).
Machinebewerking
De sleuven zijn uitgegraven met een rupsgraafmachine van 21 ton met gladde bak. Alle machinale
graafwerk is uitgevoerd onder permanente supervisie en op aanwijzen van de veldwerkleider. De
sleuven zijn consequent geopend op een plaats waar de buitengracht van de redan werd vermoed.
De verwachte (natte) grachtvullingen zouden immers een goed herkenbare referentiesituatie bieden
van waaruit de nog onbekende binnenkant van de redan verder zou kunnen worden geëxploreerd.
Er is laagsgewijs afgegraven met bijzondere aandacht voor herkenbare resten en met uitvoering van
metaaldetectie.
In totaal zijn 3 proefsleuven aangelegd. De proefsleuven hebben een oplopend en uniek nummer
gekregen. Dit informeert over de volgorde van werken. De proefsleuven hebben een gecombineerde
oppervlakte van 143 m². Er is één waarnemingsvlak aangelegd. De ontgravingsdiepte varieert en is
steeds gekozen in functie van de leesbaarheid van de archeologische sporen.
Manuele bewerking
In elke sleuf is één hoofdprofiel geselecteerd. Dit profiel is systematisch opgeschaafd tijdens de
aanleg van de sleuf om de leesbaarheid van de laagopbouw te bevorderen.
Waar nodig is ook het vlak opgeschaafd om de leesbaarheid van de bodemsporen te bevorderen.
Twee (vermoede) bodemsporen zijn gecoupeerd en afgewerkt.
Verzamelen van vondsten en stalen
Vondsten zijn met de hand verzameld per spoor en per laag. Hierbij is gestreefd naar volledigheid.
Enkel archeologisch relevant materiaal is ingezameld: recent materiaal uit de teelaarde of uit jonge
verstoringen werd niet verzameld. Vondsten die WO2 postdateren zijn voor dit onderzoek als
irrelevant beschouwd.
De vondsten zijn ingezameld per materiaalcategorie. Ze zijn op de vindplaats als puntlocatie digitaal
ingemeten en in de databank opgenomen. Bij het proefsleuvenonderzoek zijn geen stalen genomen.
Terreinregistratie
De registratie op het terrein gebeurde digitaal, met uitzondering van de coupes en profielen die
analoog op mm-papier zijn getekend. Spoorcontouren en de omtrek van sleuven en profielen werd
ingemeten met een GPS (nl. GPX).
Alle sporen en lagen hebben een oplopend en uniek spoornummer gekregen. Dit nummer informeert
over de volgorde van waarneming en herkenning. Er zijn 39 spoornummers geregistreerd.
De vondsten zijn oplopend en uniek genummerd. Er zijn 54 vondstnummers geregistreerd.
Sporen, vondsten en stalen zijn geregistreerd in de databank ‘Odile’, ontworpen door RAAP.
Een aardkundig referentieprofiel is geregistreerd door de aardwetenschapper in het programma
‘Deborah’, eveneens ontworpen door RAAP.
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Afwijkingen
In afwijking op de vooropgezette strategie en werkwijze van de proefsleuven is:
- geen proefsleuf gerealiseerd westelijk van de straat Cantelmolinie, bij aanvang van het
veldwerk bleek geen toestemming geregeld voor de betreding van perceel B514,
toestemming werd verkregen in begin september na de vlasoogst maar om de recent
vernieuwde drainage te ontzien is de voorziene proefsleuf vervangen door verkennende
archeologische boringen;
- geen proefsleuf gerealiseerd oostelijk van de gracht Cantelmolinie. Er werd geen
toestemming verkregen voor betreding van perceel C67;
- dieper gegraven dan voorzien: vanwege de uitzonderlijke droogte in juli was geen effectieve
waarneming mogelijk direct onder het teelaardeniveau en kon een eerste observatie pas op
60 à 65 cm diepte. Omdat

3.1.6

Uitvoering van de verkennende archeologische boringen

Uitzet en plaatsbepaling
De boringen werden op het terrein uitgezet/ingemeten met een GPS (nl. GPX). Enkel boringen B71B75 zijn uitgezet met behulp van meetlinten.
Bewerking
De manuele boringen zijn aangezet met een Edelmanboor met diameter 70 mm. De sondages zijn
meestal vervolledigd met een gutsboor met diameter 40 mm of zandgutsboor met diameter 20mm.
De boringen zijn uitgevoerd onder toezicht van de veldwerkleider.
Terreinregistratie
Alle boorprofielen zijn gefotografeerd. Beschrijvingen van de boorprofielen zijn geregistreerd in het
softwarepakket ‘Deborah’.

Verzamelen van vondsten en stalen
In boring 3 in proefsleuf 1 is een staal verzameld van de aanwezige sterk organische grachtvulling.
Dit staal heeft een uniek nummer gekregen.
Het handmatig uitzoeken van de opgeboorde grond leverde geen relevant vondstmateriaal.
Afwijkingen
In afwijking op de vooropgezette strategie en werkwijze van de verkennende boringen is:
- geen boring gerealiseerd ter hoogte van de gracht Cantelmolinie: niet uitvoerbaar;
- geen boring gerealiseerd ten oosten van de gracht Cantelmolinie: er is geen toestemming
verkregen voor betreding van perceel C67;
- geopteerd voor extra boringen: omdat in de proefsleuven de meest diepe grachtlagen niet
veilig konden worden geobserveerd, zijn archeologische boringen hiertoe ingezet;
- het booronderzoek niet gelijktijdig uitgevoerd met het proefsleuvenonderzoek: in juli was
vanwege de uitzonderlijke droogte het booronderzoek buiten de proefsleuven niet
uitvoerbaar.
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Uitwerking van de onderzoeksresultaten

Onmiddellijk na het beëindigen van het veldwerk is de uitwerking aangevat. Deze bestaat uit de
technische verwerking van de gegevens, alsook de verificatie van
initiële spoor- en
laagbeschrijvingen en de evaluatie van vondsten en stalen.
Technische verwerking
De analoge profieltekeningen zijn gedigitaliseerd met het softwarepakket ‘Illustrator’. Verzamelde
meetdata is gekoppeld aan de databanken ‘Odile’ en ‘Deborah’ en bewerkt in QGIS tot relevante
kaartbeelden.
Foto’s zijn gekoppeld aan de databank ‘Odile’ en sporenlijst, vondstenlijst, monsterlijst en fotolijst
zijn vervaardigd.
Identificatie en periodisering
Tijdens het veldwerk zijn 39 spoornummers geregistreerd. Na eliminatie van natuurlijke
bodemsporen en het groeperen van sporen en lagen met een te geringe tijdsdiepte resteren 20
spoornummers voor verdere uitwerking.
Identificaties zijn gebaseerd op vormkenmerken, fysieke relaties en ruimtelijke samenhangen. Hierbij
is terugkoppeling met historische documentatie en analoge archeologische vindplaatsen cruciaal.
Datering en periodisering zijn gebaseerd op fysieke relaties, ruimtelijke samenhang, vastgestelde
stratigrafie en geassocieerde vondsten.
Er is getracht om de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en het booronderzoek maximaal te
integreren.
Vondstverwerking
Vondsten zijn beschreven op het niveau van materiaalcategorie, verder uitgesplitst en in de mate
van het mogelijke gedetermineerd. Steeds is een telling (n) van het aantal vondsten gedaan. De
grootste vondstcategorie is deze van het aardewerk. Deze groep werd ingedeeld op basis van de
aardewerksoorten. Een verdere verfijning van de chronologie werd verkregen door het bekijken van
de vormsoorten.
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3.2 Resultaten
3.2.1

Aardkundige opbouw

Naast vele antropogene lagen en opvullingen werd er bij het proefsleuvenonderzoek ter hoogte van
het redan ook de moederbodem aangetroffen. De antropogene lagen zullen in de volgende
paragrafen uitgebreid aan bod komen, terwijl hier de natuurlijke sedimenten die slechts in beperkte
mate aan het licht werden gebracht in beschouwing worden genomen.
Onderstaande figuur laat zien dat het bodemprofiel hier vier duidelijke eenheden bestaat. De
teelaarde was ten tijde van het onderzoek een zeer sterk uitgedroogde donker grijsbruine laag die
het geheel afdekte. Onder deze laag tekent zich een laag van de moederbodem af die zeer
homogeen is en een licht bruingrijze kleur heeft (S5). Deze bestaat uit zandige klei.

Teelaarde

Moederbodem-1 (S5)

Moederbodem-2

Moederbodem-3

Figuur 32: Foto van het middelste deel van profiel 1 in proefsleuf 1, waarop de verschillende onderscheiden
bodemeenheden duidelijk zichtbaar zijn. Zie tekst voor beschrijvingen.

Het onderste deel van deze eenheid (Moederbodem-2) is door bodemvormingsprocessen verweerd
en vertoont een scharkering van lichte en donkere vlekken. Ten slotte is het diepste deel van de
ondergrond (Moederbodem-3) gekenmerkt door grijze meer zandige afzettingen waar veel
schelpenresten in voorkomen. Deze afzettingen bevatten ook veel roestbruine vlekjes die er op
duiden dat de grondwaterstand periodiek fluctueert.
Wat hieruit opgemaakt kan worden is dat het onderzochte gebied vóór de grote ingrepen die door
de mens in de bodem werden gemaakt éérst bestond uit een gebied met een grote dynamiek. Er
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werd in grote geulen zand vervoerd onder invloed van het getij, dit zijn de sedimenten die in de foto
zijn aangeduid als moederbodem-3. Later neemt de invloed van het stromende water op deze locatie
af en worden er fijnere sedimenten afgezet. Er is een slik ontstaan: een droogvallende landplaat waar
enkel afzetting plaatsvind bij hoog water. Gewoonlijk overstroomt deze maar net en is de
stroomsnelheid van het water midden op de slik dan ook laag, waardoor er vooral fijn sediment
wordt aangevoerd. Rond het slik zullen verschillende schorren en geulen hebben gezorgd voor de
aanvoer van water en sediment. Resten hiervan komen verspreid in de ondergrond van het
plangebied voor.
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Figuur 33 Redan zuidelijk van de Greveningedijk met aanduiding van de proefsleuven en verkennende archeologische boringen.
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Figuur 34 overzichtsplan sporen
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Figuur 35 proefsleuf 1 van zuidoost naar noordwest (zie ook bijlage XX)

Figuur 36 Boringen B1-B4 in proefsleuf 1 van noordwest naar zuidoost
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3.2.2

Sporen, sporencombinaties en archeologische structuren

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn 20 bodemsporen geïdentificeerd die relevant zijn voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen. De bodemsporen omvatten o.a. een greppel, enkele kuilen
en vermoede restanten van een oud leefniveau. De best vertegenwoordigde sporencategorieën
vormen evenwel de nivelleringslagen waarmee voormalige grachten zijn gedicht en de restanten van
die oude watervoerende grachten zelf. Met name de grachtresten met bewaarde organische
component werden ook bij het boorwerk goed herkend en vormen de meest betekenisvolle
categorie voor de interpretatie van het gehele archeologisch sitecomplex.

De gracht voor de zuidoostkant van de redan: proefsleuf 1 en boringen 1 t.e.m. 4
In proefsleuf 1 zijn bij het zuidoostelijke eind verschillende aflopende lagen waargenomen over een
lengte van 9 m. De lagentextuur is sterk heterogeen en varieert van lemig zand tot zand en zandige
klei. De overwegend brokkelige structuur van de lagen suggereert dat deze door menselijk handelen
zijn gedeponeerd en dat dit heeft plaatsgevonden binnen een kort tijdsbestek. Hoewel duidelijke
lagen kunnen worden onderscheiden, indiceren scherpe en soms grillige grenzen een geringe
tijdsdiepte voor de verschillende depositiefasen. Ook afwezigheid van duidelijke stabilisatieniveaus
tussen de lagen wijst op een snelle accumulatie. In alle lagen is de aanwezigheid van overwegend
rood gebakken keramisch bouwpuin opgemerkt (mm tot cm groot). Hoewel verschillende lagen
donkergetint een vuile indruk geven valt algemeen op dat er maar weinig vondstenmateriaal
aanwezig is. Het bouwpuin, enkele aardewerkscherven en smeedijzeren nagels kunnen de lagen
associëren met vroegmoderne (de)constructies (cf. infra).
Direct onder de teelaarde omvat laag S1 bruingrijs lemig zand met lokaal een iets brokkelige
structuur. De laag is maximaal 45 cm dik waarvan de bovenste 20 cm sterk uitgedroogd. De laag rust
duidelijk op laag S9 die bestaat uit donker bruingrijze cm grote kleibrokken met zandbijmenging. De
laag is maximaal 30 cm dik. De dunne lichtgrijze zandlaag S10 scheidt S9 van S2. In de fijne zandlaag
is een chaotische schikking van siltueuze tot kleiige laagjes en brokjes opgemerkt. In S2 domineren
de grote, soms bijna plaggenvormige kleibrokken. De laag is tot 40cm dik. Een onscherpe ondergrens
met S11 maakt dat deze lagen misschien samen horen. Ook bovenin S11 zijn immers grote grijze
kleiplaggen vertegenwoordigd. Het voorkomen van kuil S8 onder laag S1 en over lagen S2/S11
suggereert dat de accumulatie tijdelijk is onderbroken. Kuil S8 is duidelijk in 3 fasen opgevuld met
grond afkomstig van de onderliggende lagen. Onderin de laagsequentie rust S3, een 75 cm dikke laag
donkergrijs zand. De laag is eerder homogeen samengesteld en vertoont maar op enkele plaatsen cm
tot dm grote brokken. Ook laag S13 geeft een vuilere indruk. De bovengrens is onzeker waardoor
associatie met laag S3 mogelijk is. Laag S13 geeft een duidelijke ondergrens.
De onderkant van het lagenpakket onderscheidt zich in de proefsleuf zeker niet altijd scherp. De laag
S12 is 10 à 15 cm dik en bestaat uit homogeen (iets humeus?) bruingrijs matig fijn zand. Een
duidelijke maar wat grillige grens scheidt de laag van het onderliggende natuurlijke zand. De
bovenliggende lagen volgen de helling van deze interface. Laag S12 is in boringen B2-B4 dieper
gevolgd. In de gereduceerde omgeving die is gesondeerd met de boringen manifesteert S12 zich
overtuigend als bodem van een natte gracht. Het is een donkere organische kleilaag van 2 à 7 cm dik
met daarin rietwortels die ook in het onderliggend natuurlijk sediment doordringen. De bovenkant
van S12 is in de boringen vastgesteld tussen 1,98 m en 2,06 m +TAW.
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Figuur 37 Op de plaats waar de buitengracht werd verwacht worden in proefsleuf 1 aflopende lagen gevonden. De
uitdrooging van de bovenste 60 à 65 cm is duidelijk te zien

.

Figuur 38 Grachtvulling S12 in oxidatiemilieu
reductieomstandigheden in boring B3.
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Voorbij B2 kan in zuidoostelijke richting een gracht met een min of meer vlakke bodem worden
gereconstrueerd. Als de oostelijke oever van de huidige Cantelmoliniegracht de oostgrens vormt en
het schuin oplopend deel van S12 de westelijke oever dan is een grachtbreedte van 13 à 14 m te
reconstrueren.
Aangenomen wordt dat het laagste deel van laag S12 tot stand kwam in de periode waarin de gracht
watervoerend was. De geringe dikte van de bezinksellaag met rietresten laat of een korte actieve
grachtfase vermoeden, een systematisch en efficiënt grachtonderhoud en, of een bescheiden
grachtdiepte. Onderzoek van de gracht en de grachtoever heeft geen vondsten opgeleverd.
De gracht en de daarbovenop liggende opvullingslagen worden aan de noordwestelijke zijde
oversneden door de smalle greppel S4. De greppel met vlakke bodem is 1.3 m breed en 60 cm diep.
De opvulling bestaat uit donkere, bruingrijze zandige klei. Los in de opvulling zijn een bijna complete
en enkele grote fragmenten rode baksteen gevonden. Eerst is de greppel als onderdeel van de redan
geïnterpreteerd. Omdat de WZW/ONO oriëntatie van de greppel afwijkt van de hier te verwachten
ZW/NO redancontour zoals afgebeeld op het plan van Jenneton is deze interpretatie niet behouden.

Figuur 39Laag S12 vormt de westelijke grachtoever. Onder de teelaarde bevindt zich opvullingslaag S3. De teelaarde en
30 cm daaronder is sterk uitgedroogd. Rechts op de foto is de grachtoever dan ook moeilijker af te lijnen

.
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Figuur 40 De dunne, donkere laag S12 wordt afgedekt door laag S13 en S3 met herkenbare brokkenstructuur. De kuil S4
oversnijdt het geheel tot in het natuurlijke grijze zand.

Op de plaats waar volgens het plan van Jenneton de redanwal moet zijn opgericht zijn 3 ondiepe
sporen gevonden. Het niveau S34 is beschreven als een vuile grijsbruine zandige kleilaag met daarin
wat keramisch bouwpuin. Het puin omvat hoofdzakelijk rode baksteen en is mm en cm groot met
een enkel dm groot fragment. De ondergrens met het ongeroerd natuurlijk sediment is diffuus en
grillig. Hoewel het niveau vanwege de uitdroging moeilijk is te beschrijven, kan bezwaarlijk
gesproken worden van een restant van een echte stabilisatie- of vegetatiehorizont. Zo is er
bijvoorbeeld geen doorworteling of andersoortige bioturbatie vastgesteld onder het niveau.
Kuil S6 is nog 20 cm diep en heeft een lensvormige bodem. De kuil heeft een diameter van 105 cm en
is opgevuld met donkere en lichtere grijze kleibrokken. In de opvulling valt de aanwezigheid van rood
cm groot baksteenpuin op.
De laagte S7 is zeker 6 m lang. De spoordiepte is onzeker. Een onderliggende priel (cf. supra) en
opnieuw de diep doorgedrongen uitdroging bemoeilijken de observatie. Hoewel op het terrein een
veel omvangrijker spoor is geregistreerd, is bij de uitwerking de laagte begrensd op 20 à 30 cm diep
en ook in omvang gereduceerd. Dit gebeurde op basis van de verspreiding van het aanwezige cm
grote bouwpuin en cm grote brokkenstructuur. Aangenomen wordt dat de donkere (iets organische)
en plaatselijke chaotisch gelaagde prielvulling de terreinwaarneming frustreerde.
Er is slechts 1 vondst opgemerkt bij het onderzoek op deze zgn. wallocatie. 2 scherfjes steengoed uit
de laagte S7 kunnen minstens dit spoor associëren met de vroegmoderne aanleg of slechting van een
verdedigingswerk.
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Figuur 41 Aan de westzijde van greppel S4 duikt het grijze zand weg en bestaat de natuurlijke ondergrond uit klei dat is
afgezet in een priel. Deze klei is moeilijker te onderscheiden van de archeologische resten, de kuil S6 en het niveau S34.
Met name de aanwezigheid van detritus geeft het kleisediment een vuile indruk en verwart de waarneming. Initieel is de
betreffende laag S5 dan ook geïnterpreteerd als antropogeen fenomeen.

Figuur 42Aan de oostzijde van de laagte S6 vertoont het natuurlijk sediment bovenop het grijze geulzand een chaotische
structuur. De aanzet van de laagte S6 is herkend maar het inkrassen van het profiel gaat fout. Rechts op de foto onder de
teelaarde is de wat bruine S6 beperkt tot 30 cm diepte
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Figuur 43 Profiel proefsleuf 2 van noord naar zuid (boven) en proefsleuf 3 van west naar oost (onder)
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Een gracht vóór de liniedijk: proefsleuf 2, proefsleuf 3 en boringen 16 t.e.m. 25
In proefsleuf 2 is een opeenstapeling van lagen waargenomen. De lagentextuur is sterk heterogeen
en varieert van lemig zand tot zand en zandige klei. Met name in de zuidelijke helft van de proefsleuf
is een waar kluwen van aflopende lagen vastgesteld. Algemeen geldt dat de lagen in meerdere of
mindere mate een brokkelige structuur hebben (cm en dm groot tot bijna plaggenformaat). Opnieuw
is de indruk gewekt van een snelle depositie en kunnen meerdere elkaar kort opeenvolgende
verplaatsingen van grondmassa’s worden geïsoleerd. En ook in deze sleuf associëren de consequente
inclusie van (mm en cm groot) rood keramisch bouwpuin en spaarzame vondsten van aardewerk en
smeedijzeren nagels de lagen met de aanleg of ontmanteling van vroegmoderne bouwwerken.
Onder de teelaarde is in de volledige proefsleuf een relatief homogeen pakket S14 aanwezig. De vuile
gruisbruine lemige zandlaag vertoont maar zeer lokaal dm grote brokken, is 50 à 60 cm dik en is
sterk uitgedroogd. Metaaldetectie leverde verschillende nagels en een knoop. Laag S15 is
uitgesproken brokkelig en kan worden beschreven als zandige klei die varieert van donker bruingrijs
tot licht grijs. Het kluwen van aflopende lagen S16 t.e.m. S27 is bij de uitwerking van de sleuf
samengevoegd met laag S15. Ze vertegenwoordigen immers grondbewegingen zonder relevante
tijdsdiepte. Uit het complex van lagen zijn verschillende aardewerkscherven gerecupereerd, alsook
enkele fragmenten rode bouwkeramiek met kalkmortel en 2 musketkogels.
In de sleuf zijn 2 kuilen geïdentificeerd. Na het couperen en afwerken werd duidelijk dat deze sporen
S28 en S29 plaatselijke deposities van grond betreffen en deel uitmaken van het bovenbeschreven
lagenpakket. De totaalbewerking van de 2 sporen leverde steengoed op, een fragmentje vlakglas,
een handvol aardewerkscherven, wat onverbrand dierlijk bot en enkele baksteenfragmenten met
kalkmortel.
Bij het zuidelijke eind van proefsleuf 2 is onder het heterogene lagenpakket een donkerbruin
kleiniveau met organische component vastgesteld. Hoewel eerst is gedacht aan een sublitoraal
detritusniveau vanwege o.a. het voorkomen van enkele volledige kokkels (cerastoderma) rijmt de
positie van dit niveau S19 direct onder een antropogeen ophogingslaag niet met een dergelijke
interpretatie. Ook het voorkomen van vondstmateriaal is minder waarschijnlijk bij een natuurlijk
bezinksel. Met de boringen B11 tot B15 is de bovenkant van het organisch niveau gevolgd op een
bijna constante diepte van circa 2.20 m +TAW, m.a.w. in de lijn van, maar net iets ondieper dan het
niveau van de redangracht zoals waargenomen in sleuf 1. Het aantreffen in de boringen van
rietwortels in én direct onder het organisch niveau vormt een argument voor de interpretatie van
grachtbodem.
Het is betekenisvol dat dit niveau zich ook manifesteert in proefsleuf 3 in de boringen B6 tot B9, d.i.
precies in het verlengde van sleuf 2. In sleuf 3 wordt het grachtniveau geregistreerd tussen 1,8 en
2,21 m +TAW. De grotere dieptevariatie is te verklaren doordat de doorkijk in sleuf 3 de gracht
dwarst.
In de boringen B16 tot B25 lijkt de gracht in noordelijke richting verdergezet. Ook hier laat het
grachtniveau zich herkennen als een 5 à 10 cm dikke donkere laag met organische component
(waaronder rietwortels). Met dieptes tussen 2,12 m +TAW meest centraal in het onderzoeksgebied
en 1,71 m +TAW bij de noordrand is waarschijnlijk één en dezelfde gracht waargenomen. Deze gracht
verloopt oostelijk van en evenwijdig met de huidige straat Cantelmolinie. Gezien de ruimtelijke
samenhang mag worden verondersteld dat de gracht en de liniedijk op een bepaald ogenblik samen
functioneerden. Dat deze gracht ooit gelijktijdig is gebruikt met de redan is weinig waarschijnlijk
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aangezien de gracht interfereert met het centrale deel van de redan van 1701 zoals afgebeeld op het
plan van Jenneton. Dat de gracht ouder is dan de redan is niet aangetoond maar de vondst van een
wit bordfragment uit de 18de eeuw op 2,32 m +TAW suggereert dat zeker deel van deze gracht kan
zijn opgevuld tijdens de Spaanse Successieoorlog, wanneer de Cantemolinie opnieuw in gebruik is
genomen (cf. infra).

Figuur 44 In sleuf 2 toont zich een kluwen van oplopende lagen bovenop een wat grillig niveau met organische
component dat als grachtniveau is geïdentificeerd. De grilligheid kan mede verklaard doordat de sleuf is aangelegd op de
lengteas van de gracht.

Figuur 45 Grachtniveau vastgesteld in boring B16. De boring situeert zich midden op de redan van 1701.
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Figuur 46 Centraal in sleuf 2 is het ondiepe grachtniveau (links) nader onderzocht met boring B14.

Figuur 47 In sleuf 7 is het donkere, bruine grachtniveau duidelijk herkenbaar centraal in boring B7.

Figuur 48 Boorraai B16-B25 toont van Z naar N het grachtniveau in de N helft van de redan
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Een west-oost doorkijk van het volledige complex: proefsleuf 3, boringen 37 t.e.m. 45 en boringen 71
t.e.m. 75
Zoals in de vorige paragraaf uiteengezet snijdt proefsleuf 3 een noord-zuid verlopende gracht haaks
aan. Het grachtniveau is uitsluitend met boringen geobserveerd. De proefsleuf documenteert enkel
de lagen die de gracht dempen. In de proefsleuf is de grachtbreedte bovenaan op circa 12 m breed te
schatten. Op basis van de boringen wordt een vlakke tot lensvormige grachtbodem van circa 7 m
breed verondersteld.
In proefsleuf 3 wordt voor het eerst een laag herkend die duidelijk niet alleen als nivellering van een
buiten gebruik gestelde gracht dient. Laag S30 is over de volledige proefsleuf sleuf direct onder de
teelaarde vastgesteld. De laag is sterk uitgedroogd en daardoor minder goed te beschrijven. De laag
lijkt relatief homogeen en samengesteld uit zwaar zandige, grijsbruine leem. De brokkenstructuur die
nagenoeg alle andere grachtvullingen in meer of mindere mate kenmerkt, is hier nauwelijks aan te
wijzen. Er zijn geen vondsten afkomstig uit de laag. Enkel wat cm groot rood baksteenpuin is te
vermelden. De laag is tot 60 cm dik en heeft een onscherpe en grillige ondergrens. Het ontbreken
van een vegetatieniveau westelijk, buiten de gracht, suggereert dat het oude loopvlak hier minstens
van zoden is ontdaan voordat de ophoging met S30 plaatsvond.
Binnen de gracht in lagen S31 tot S33 krijgt de opvulling opnieuw een brokkelige structuur. De echte
kleiplaggen zijn evenwel nergens opgemerkt.
Ten westen van de straat Cantelmolinie zijn boringen B71 tot B75 geplaatst in het verlengde van
proefsleuf 3. Zoals op het perceel oostelijk van de straat is hier in recente tijden maar 25 à 35 cm
diep geploegd. Onder de teelaarde is in alle boringen een gemengde grondlaag vastgesteld van
gemiddeld 40 cm dikte. De vuile bruingrijze zandige klei van deze laag kent consequent insluiting van
verspreide mm en cm grote brokjes hoofdzakelijk oranje tot rode bouwkeramiek.
In boringen B74 en B75 verdiept de gemengde laag waardoor de indruk ontstaat dat zich hier, dichtst
tegen de straat, een laagte situeert De ruimtelijke samenhang met de Cantelmolinie lijkt niet
toevallig. Het is dan ook verleidelijk om deze laagte te interpreteren als derde gracht van dit
onderzoek. De vermoede gracht situeert zich westelijk en dus achter de liniedijk. Als wordt
geaccepteerd dat de grachtinsteek ergens tussen B73 en B75 moet worden gezocht dan levert dit
een grachtbreedte van circa 7m. Dit is beduidend smaller dan de grachten aan de voorzijde van de
liniedijk. Nog een verschil is het ontbreken van enige aanwijzing voor een oorspronkelijk natte gracht.
Er is geen plantaardige component, bezinksel of organische bodem in de boringen gezien. Er is enkel
wat verspreid keramisch bouwpuin en een cm groot fragment onverbrand bot opgemerkt. De
onderkant van de gracht is vastgesteld op ca. 2 m +TAW. , wat min of meer overeenstemt met de
grachten ten oosten van de redan. Het verschil is evenwel dat in deze gracht geen sliblaag werd
aangetroffen die er op wijst dat de gracht waterdragend was.
Ten oosten van de liniedijk completeert de raai met boringen B37 tot B45 de totaaldoorkijk van
liniedijk en redan. Allereerst kan opgemerkt dat de gracht voor de redan volledig conformeert aan
dimensies, voorkomen en diepteligging zoals verwacht op basis van het Jenneton plan en de
waarnemingen uit proefsleuf 1 en boringen B1-B4. Dat de bodem van de ooit natte gracht een
organische component heeft o.a. in de vorm van rietwortels verrast niet, evenmin als een diepte
tussen 2,18 en 2,10 m +TAW of een laagdikte van 10 à 11 cm.
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Figuur 49 Schematische voorstelling van boringen B71 t.e.m. B75

Figuur 50 Schematische voorstelling van boringen B37 t.e.m. B45
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Wat wel verbaasd is het voorkomen van een meer dan 1,5 m diepe laagte ter hoogte van boring B38.
De verdieping kondigt zich al aan in boringen B37, B39 en B40. De diepste waarneming is dus boring
B38 waar tussen 2,28 en 2,03 m +TAW een zandige, donker blauwgrijze klei is gevonden met enkele
dunne zandlaagjes en sporen van onbepaalde plantenresten. De vuile lagen erboven zijn
geïnterpreteerd als opgebrachte grond en vormen een argument om de organische kleilaag als natte
gracht- of putbodem te beschouwen. Een andere mogelijke interpretatie is dat we hier te maken
hebben met een loopgraaf die tijdens WOI in de redan werd ingegraven. De studie uitgevoerd door
B. Stichelbaut situeert immers een loopgraaf in de buurt van deze locatie. Het is evenwel niet
duidelijk of hier een lokale uitgraving is geobserveerd of dat er een ruimtelijk omvangrijker spoor is
aangeboord, dus de interpretatie blijft hypothetisch. Mogelijk is er ook een samenhang met de
onverwachte verdieping achter de redangracht zoals vastgesteld in boring B29 (cf. infra).
Noordoostelijke doorkijk van de redan: boringen 26 t.e.m. 32
Een doorkijk vanaf de centrum van de redan in noordoostelijke richting d.m.v. een boorraai bevestigt
de aanwezigheid van de vermoede buitengracht aan de oostzijde van de versterking. In boringen B31
en B32 is onder een ruim 1,2 m dik ophogingspakket tussen 1,99 m en 1,86 m +TAW een 4 tot 6 cm
dik organisch niveau gevonden dat is geïnterpreteerd als de bodem van de voormalige natte gracht.
Het niveau bestaat in belangrijke mate uit onbepaalde plantenresten. In het onderliggend natuurlijk
sediment zijn wortels opgemerkt die rietstand laten vermoeden bij de oever van de destijds open
gracht. De ophogingslagen zijn herkenbaar als heterogene en vuile niveaus maar daarin verspreid
vermengd mm en cm groot rood keramisch (bouw)puin.
Net als in de oost-west doorkijk verrast de aanwezigheid van een tweede gracht of lokale laagte. In
B29 volgt onder de teelaarde een gemengde laag met daarin weinig mm groot (bouw)puin en
zandbrokken vermengd. Op circa 2,70 m +TAW gaat de menglaag over in een vuile, iets donkere
bruingrijze klei waarin een geel en rood mm tot cm groot bouwpuinfragment is opgemerkt. De laag is
70 cm dik waarmee een diepte rond 2 m +TAW is bereikt. Dit is vergelijkbaar met de aanlegdiepte
van de buitengracht van de redan. De opgevulde laagte bij B29 interfereert duidelijk met de plaats
waar naar het plan van Jenneton de wal van de redan moet worden gesitueerd. Op basis van het
boorprofiel kan dit niet eenduidig geïnterpreteerd worden. Evenwel stellen we ons - net als wat de
insnijding ter hoogte van boring 38 betreft - de vraag of deze insnijdingen kunnen gekoppeld worden
aan de locatie van een loopgraaf.
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Figuur 51B31 en B32 met herkenbare ophogingslagen en een bewaard organisch niveau van een buitengracht

Figuur 52 De diepste helft van B29 toont de onderkant van de daar aanwezige laagte (tussen 140 en 165 cm)

Figuur 53 Schematische voorstelling van boringen B26 t.e.m. B32
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3.2.3

Vondsten

Aardewerk
In de proefsleuven zijn 36 fragmenten aardewerk geteld. In bijna alle gevallen betreft het vaatwerk.
Enkele extern beroete vaatwerkscherven laten de aanwezigheid van kookvormen op de site
vermoeden.
Eén enkel aardewerkfragment is niet afkomstig van vaatwerk maar van pijpaardewerk. De v1 is deel
van een steel van een tabakspijp. Het fragment is vervaardigd van fijne witte klei. Dit stuk is
afkomstig uit de hoogste opvullingslaag van de buitengracht van de redan in proefsleuf 1.
Pijpaardewerk wordt algemeen gedateerd vanaf de 16de eeuw.
De omvangrijkste vaatwerkcategorie vormt het reducerend gebakken aardewerk, vertegenwoordigd
met 22 fragmenten. Doorgaans betreft het sterk gefragmenteerd materiaal met weinig diagnostische
kenmerken. Uit S29 werd handgevormd grijs aardewerk zijn gevonden. De scherven zijn echter
weinig diagnostisch en het is niet duidelijk of het om Romeins, dan wel middeleeuws materiaal gaat.
Het betreft wellicht residueel materiaal. In situ middeleeuwse of oudere sporen zijn in ieder geval
niet aangetroffen. Het randfragment v44 is afkomstig uit een laag waarmee de gracht tussen de
liniedijk en de redan is opgevuld (S27). Het randfragment behoort een teil toe in gedraaid grijs
aardewerk, die gedateerd kan worden in de 14de eeuw.

Figuur 54 Detailfoto van v44, randfragment van een teil in gedraaid grijs aardewerk

Het roodbakkend aardewerk is vertegenwoordigd met 7 fragmenten. Zgn. rood aardewerk is in
Vlaanderen in gebruik vanaf de 12e eeuw. Diagnostisch is v21, een fragment van een papkom.
Verder is er ook nog v45, het gaat om fragmenten van een bodem met losstaande meerledige
standvinnen. Voor beide vondstnummers gaat het om laatmiddeleeuws materiaal. De bodem op
meerledige losstaande standvinnen in rood aardewerk komt echter al voor vanaf de 13de eeuw en
blijft zeker in gebruik tot in de de 16de eeuw. De papkom is als vormsoort vertegenwoordigd in
contexten vanaf de 15de eeuw. Zowel v21 en v45 zijn afkomstig uit de hogere opvulling van de gracht
tussen de liniedijk en de redan (respectievelijk S15 en S32).
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Figuur 55 Detailfoto van v21 en v45, randfragment van een papkom (links) en bodem op losstaande meerledige
stanvinnen (rechts) in geglazuurd, roodbakkend aardewerk

Er zijn 4 fragmenten in steengoed geteld. Er zijn geen vormtypen geïdentificeerd. Twee scherven zijn
mogelijk afkomstig van Westerwald producten (regio Koblenz): grijze harde scherven met interne en
externe, iets blauw schijnende zoutglazuur. Scherf v2 is gevonden in de hoogste opvulling van de
buitengracht van de redan. Scherf v43 is afkomstig uit een klein grondstort dat is aangetroffen
onderin de opvulling van de gracht tussen liniedijk en redan (S28). Het zgn. Kannenbäckerland wordt
pas echt productief na 1590 en de stukken die in Vlaanderen worden gevonden dateren doorgaans
uit de 17de en 18de eeuw.

Figuur 56 Detailfoto van v2 en v43, fragmenten steengoed aardewerk, mogelijk van het type Westerwald

Scherf v24 is afkomstig van een bord in witbakkend geglazuurd aardewerk. Het bordfragment is
gevonden in de opvulling van de gracht tussen liniedijk en redan (S15). De scherf kan ten vroegste
gedateerd vanaf de 18de eeuw. De vrij diepe locatie van de vondst op 2,32 m +TAW suggereert dat
deel van deze grachtopvulling ten vroegste in de 18de eeuw, bijvoorbeeld tijdens de Spaanse
Successieoorlog plaatsvond.
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Vlakglas
Een cm groot fragment transparant vlakglas is gevonden in een klein grondstort onderin de opvulling
van de gracht tussen liniedijk en redan. Het fragment is verkeerdelijk gevoegd bij het vaatwerk van
v43. Het dichten van raamopeningen met glas was in de middeleeuwen geenszins algemeen
verspreid. Het gebruik van stof, huid of papier, in een frame gevat, voor het geheel of gedeeltelijk
dichten van raamopeningen bleef nog tot de 17de eeuw in gebruik.
Keramisch bouwpuin
Er is geen bouwkeramiek in bouwverband aangetroffen op de site. In alle gevallen betreft het los
puin. Een rood tegelfragment v34 is 1,5 cm hoog en gevonden in de opvulling van de liniegracht
(S17). Overig ingezameld keramisch bouwpuin betreft 17 fragmenten van overwegend
roodgekleurde bakstenen. De bijna complete baksteen v12 is gevonden in de greppel die de
opvulling van de buitengracht van de redan postdateert (S4). De baksteen is gedeeltelijk groen
verglaasd en meet minstens 25,5 cm lang, is 13 cm breed en 5,5 cm hoog. Kleinere
baksteenfragmenten geven breedtes van 13,5 cm en 15 cm en hoogtes van 6 tot 6,3 cm. Een
fragment van v39 is met 9,5 cm afwijkend smal. Het fragment is gevonden onder in de opvulling van
de gracht voor de liniedijk (S20). De meeste grotere baksteenfragmenten dragen sporen van witte tot
beige-gele kalkmortel.
Algemeen verwijst het verzamelde keramische bouwpuin naar de 16de eeuw en de eeuwen daarna.
Voor de late middeleeuwen was in de ruime regio baksteenbouw op het platteland wellicht weinig
ruim verspreid en gereserveerd voor bijzondere sites als kerken en adellijke verblijven. Fijner dateren
met keramisch bouwmateriaal is gezien mogelijke recyclage delicaat. Met voorbehoud kan
opgemerkt dat de aanwezige baksteenformaten naar analogie met gedocumenteerde formaten uit
de regio van Oostende vroegmodern aandoen.
Metaalvondsten
De metaaldetectie leverde 30 metaalvondsten op. Allen zijn afkomstig uit hogere geoxideerde
milieus waardoor de objecten in ijzer en koperlegering sterk zijn gecorrodeerd. De grootste categorie
betreft ijzeren nagels. De nagels zijn individueel gesmeed en onderscheiden zich gemakkelijk van de
industriële draadnagels of spijkers. Ze kunnen verwijzen naar houtbouwactiviteit op of nabij het
onderzoeksgebied. De smeedijzeren nagels zijn afkomstig uit de opvulling van zowel de redangracht
(S3) als de gracht voor liniedijk (S14, S15 en S20).
Het is onduidelijk of de knoopjes v27 en v31 of de riemgesp v4 als militaria zijn te beschouwen. Bij de
2 loden kogelballen is de militaire connectie voor de hand liggend. Bal v23 heeft een diameter van 16
mm. Een naad is nog net zichtbaar. Loden kogelballen met een gietnaad dateren nagenoeg altijd
voor 1800. Een kaliber van 15 à 16 mm met kogelgewicht van ongeveer 20 gram werd gebruikt in een
zgn. bus, later meestal roer genoemd. Dit wapen was afgeleid van de kleine haakbus, een
vroegmodern handvuurwapen dat ruim gebruikt is tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Bal v33 heeft
maar een diameter van 11 mm. Deze kleinere kogels worden veelal als pistolet kogels aangeduid. Op
geen van de kogels zijn sporen gezien die erop wijzen dat ze zijn afgevuurd uit een getrokken loop
zoals bv. uit de vroegmoderne zgn. vuyrroer of geweer met snaphaanslot. Beide kogels zijn
aangetroffen in de opvulling van de gracht voor de liniedijk (S15 en S17).
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Figuur 57 Detailfoto v23, loden kogelbal met nog net zichtbare gietnaad
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Figuur 58 Detailfoto van kogelbal v23

3.2.4

Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

De oudste vondsten die aangetroffen werden zijn een aantal scherven in grijs, handgevormd
aardewerk. Omwille van hun weinig diagnostisch karakter is het onzeker of we ze in de Romeinse of
middeleeuwse periode dienen te situeren. De vondsten zijn echter aangetroffen ter hoogte van de
vulling van de gracht en bevinden zich niet meer in situ.
Uit het onderzoek blijkt dat de grachten aan de buitenzijde van de redan gedempt geweest zijn. De
vulling kenmerkt zich door een opeenstapeling van zeer heterogene lagen met een over het
algemeen brokkelige structuur. Deze lagen werden wellicht snel na elkaar opgebracht en
vermoedelijk betreft het materiaal afkomstig van de redan zelf. Het bouwpuin (over het algemeen
rood keramisch), de spaarzame aardewerkfragmenten en smeedijzeren nagels wijzen op een
vroegmoderne datering.
Op de bodem van de grachten, die een vlak profiel vertoont, is over het algemeen nog een humeuze
sliblaag bewaard. Deze is over het algemeen slechts 5 à 10cm dik, wat er op wijst dat de grachten
ofwel regelmatig werden schoon gemaakt, of dat ze slechts in beperkte mate/tijd waterdragend
waren. De top van deze grachtvulling situeert zich op het diepste punt op ca. 1,8mTAW en loopt op
naar 2,10/2,20m TAW.
Een origineel ophogingspakket ter hoogte van de redan werd enkel in sleuf 3 herkend (centraal op de
redan). Deze laag kenmerkte zich door een veel homogenere samenstelling in vergelijking met de
opvullingspakketten in de grachten. Opmerkelijk is dat deze zich bovenop een gracht bevindt die
parallel met de liniedijk liep. In de gracht, met komvormige bodem, is een fragment van een 18 de
eeuws bord aangetroffen. In het ophogingspakket bovenop de gracht werd geen diagnostisch
materiaal aangetroffen die zou kunnen helpen bij een fijnere datering. Op basis van de
bodemprofielen in sleuf 2 en het profiel aan de hand van de boringen 16 tot en met 25 is het moeilijk
te bepalen of de vijfhoekige vorm van de redan door deze gracht werd gegraven, dan wel dat de
parallelle gracht deze net doorsnijdt. Op basis van het ophogingspakket bovenop de gracht kunnen
krijgen we de indruk dat de redan in zijn laatste fase functioneerde zonder natte gracht tussen
liniedijk en redan. Echter, op basis van het bodemprofiel in sleuf 2 en het profiel van boring 16 tot en
met 25, ontstaat juist de indruk dat de parallelle gracht samen met de gracht ten oosten van de
redan werd gedicht. Voorlopig laten we de interpretatie in het midden. Het onderzoek werd
uitgevoerd in een periode van extreme droogte wat de observaties op het terrein soms bemoeilijkte.
Enige voorzichtigheid is met andere woorden geboden.
Ook het historisch kaartmateriaal helpt weinig verder. Wanneer we de kaarten bekijken die tussen
1700 en 1800 werden opgesteld zien we dat de gracht parallel met de liniedijk afwisselend wel en
niet werd afgebeeld. Op het gedetailleerde plan van Jenneton uit 1701 is de gracht evenmin
aangeduid, maar uiteraard weten we niet met zekerheid of dit plan exact werd uitgevoerd.
Ook ten westen van de liniedijk werd een gracht aangeboord. Alhoewel deze eveneens tot 2m TAW
reikt, wat min of meer overeenstemt met de diepte van de grachten ten oosten van de liniedijk, werd
hierin geen sliblaag aangetroffen. Mogelijk ging het hier om een gracht die niet altijd watervoerend
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was, of werd de gracht kort voor demping leeg gemaakt. Niet alleen de gracht werd gedempt, ook
het terrein naar het westen toe werd aangevuld op dat moment. Voor deze gracht vinden we in het
cartografisch materiaal geen aanknopingspunten. Het is onduidelijk tot welke fase deze behoort.
Onderstaande figuur toont een projectie van de resultaten op het DHM. De aanvulling van het
terrein net ten westen van de dijk is hierop duidelijk vast te stellen. De contouren van de gracht zijn
gebaseerd op de locaties waar de humeuze grachtvulling nog aanwezig was. In de boringen 11 en 15
(aan de zuidelijke zijde van de redan) en boringen 16 tot en met 25 (aan de noordelijke zijde) werd
een humeuze sliblaag over het volledige profiel aangetroffen, wat te verklaren is door de
aanwezigheid van de gracht parallel met de liniedijk. Hier is de contour gebaseerd op de locatie
waard de gracht lijkt te verdiepen, maar zoals hierboven gesteld is daar onzekerheid over. Van
belang is dat de gracht parallel met de liniedijk tot op heden nog als depressie zichtbaar is.

Figuur 59 projectie van de resultaten op het DHM

De resultaten werden eveneens op het plan van Jenneton geprojecteerd. Terwijl de resultaten van
het archeologisch onderzoek aan de oostelijke zijde prima overeenkomen met het plan (zowel wat
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begrenzing als maatvoering betreft), is dit aan de noordelijke en zuidelijke zijde niet het geval. Zo
werd in het profiel in sleuf in een knik vastgesteld die geïnterpreteerd kan worden als een insnijding
van de buitengracht. Echter deze bevindt zich op de projectie onder het talud, terwijl langs
noordelijke zijde op basis van de boringen de gracht meer noordwaarts wordt gesitueerd. Door het
bijstellen van de projectie (8m), blijkt de begrenzing wel samen te vallen. Echter dan zien we een
discrepantie optreden langs oostelijke zijde.
Wederom is het hier de onduidelijke relatie tussen de gracht parallel met de liniedijk en de
buitengracht die ons parten speelt. Maar mogelijk is die niet de enige verklaring. Op basis van een
vergelijking van de kostenraming daterend uit 1632 en Senneton’s plan vond er vermoedelijk een
schaalvergroting tegen 1701 plaats. We dienen dus rekening te houden met een scenario waarin een
kleinere 17de eeuwse voorganger bestond.
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Figuur 60 projectie van de resultaten op het plan van Jenneton
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Figuur 61 confrontatie tussen 2 mogelijke projecties van het plan van Jenneton

Tot slot werden ter hoogte van sleuf 1 (S7) en boringen 38 en 29 doorsnijdingen door het
redanlichaam geobserveerd. Een mogelijke interpretatie is dat het om restanten gaat van een
loopgraaf die zich op de rand van de redans bevond.

Figuur 63 Op de historische luchtfoto zijn de structuren
van de Hollandstellung duidelijk herkenbaar. Op de
redan (bovenaan de foto) is een loopgraaf te zien
(bron: B. Stichelbaut, 2018)

Figuur 62 Op de historische luchtfoto zijn de structuren
van de Hollandstellung duidelijk herkenbaar. Op de
redan (bovenaan de foto) is een loopgraaf te zien (bron:
B. Stichelbaut, 2018)
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3.3 Synthese
De onderzoeksvragen kunnen als volgt beantwoord worden:
I.

Is er nog een laagopbouw van de aarden versterking of liniegracht herkenbaar? Hoe zijn
die te karakteriseren?
Enkel ter hoogte van sleuf 3 werd nog een restant van de oorspronkelijke opbouw
aangetroffen. Het redanlichaam werd wellicht aangewend voor het dempen van de
grachten. Deze bestaan namelijk op verschillende, snel na elkaar opgebrachte lagen die
zich karakteriseren door hun heterogene en brokkelige structuur. De vondsten die erin
aanwezig zijn sluiten aan bij de vroegmoderne datering van de structuur. 19de en 20ste
eeuws materiaal werd op het eerste zicht niet aangetroffen.

II.

Welke vorm(en) had het redan en de bijhorende gracht? En is hierin een evolutie
aanwijsbaar?
De resultaten sluiten het best aan bij de vijfhoekige vorm zoals die over het algemeen op
de 17de en 18de eeuwse cartografische bronnen is weergegeven. Tussen de redan en de
liniedijk was op een bepaald moment een watervoerende gracht aanwezig, maar op
basis van het onderzoek kon niet eenduidig vastgesteld worden tot welke fase deze
behoorde.
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden dient een extensief onderzoek uitgevoerd te
worden. Echter, de impact hiervan op het monument zou groot zijn. Dit zou ingaan tegen
de doelstelling van het erfgoedplan om de erfgoedwaarden van de Cantelmolinie
maximaal te behouden.

III.

Is er sprake van een open liniedijk met aansluitende redan of veeleer van een gesloten
liniedijk met voorliggende redan? En is hierin een evolutie aanwijsbaar?
Beide situaties hebben bestaan. We kunnen enkel met zekerheid stellen dat de open
gracht tussen liniedijk en redan op een bepaald moment is gedempt en het redanlichaam
vervolgens is opgehoogd. Op basis daarvan lijkt het aannemelijk dat de gesloten liniedijk
de meest recente situatie was.

IV.

Zijn er sporen van palissaden herkenbaar in associatie met de aarden versterking of met
de grachten?
Er werden nergens sporen van palissades aangetroffen. Indien deze er waren, zijn sporen
ervan mogelijk bij het slechten van de redan verloren gegaan.
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4 Verslag van resultaten: aanvullend archeologisch onderzoek van
de Hollandstellung
4.1 Beschrijvend gedeelte
4.1.1

Administratieve gegevens

Onderstaande gegevens zijn aanvullend op de administratieve gegevens zoals in het inleidend deel 1
weergegeven en zijn specifiek van toepassing op dit onderzoeksdeel.







Projectcodes agentschap Onroerend Erfgoed: 2018E179
Type onderzoek: verkennend archeologisch booronderzoek
Plangebied: cf. supra (1.1)
Onderzoeksgebied: de redan noordelijk (redan 5) en zuidelijke (redan 6) van de Sluisstraat.
Het onderzoek ter hoogte van perceel 188 kon niet worden uitgevoerd.
Kadastrale gegevens: Knokke-Heist, 10e afdeling, sectie B, perceel 188 en 531 (redan 5) en
sectie D, perceel 730 (redan 6).
Bounding box in lambertcoördinaten (X/Y):
zuidwest:
X 79045.8
Y 222183.39
noordoost:
X 79611.9
Y 225099.17

Figuur 64 Voorziene boorpunten ter hoogte van perceel 531 (redan 5)
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Figuur 65 Voorziene boorpunten ter hoogte van perceel 561 (redan 6)

4.1.2

Onderzoeksopdracht

Doelstelling
Na het afronden van de bureaustudie blijft de precieze inrichting van de Hollandstellung en de
bewaringstoestand van de verwachte bunkerresten onbekend. Er is besloten om met verkennende
archeologische boringen vermoede bunkerlocaties te sonderen en te controleren op het voorkomen
van relevante resten.
Met betrekking tot de bunkerlocaties (na)bij de meest noordelijke redan van de Cantelmolinie en op
de redans direct noordelijk en direct zuidelijk van de Sluisstraat is besproken dat kennis van het
voorkomen van eventuele ondergrondse massieven prioriteit is.
Wetenschappelijke vraagstelling
Dit onderzoek realiseert zijn doelstelling met het beantwoorden van de onderzoeksvragen:
I.
Zijn resten van bunkerconstructies in de ondergrond aanwezig op de locaties die zijn bekend
van de luchtfoto’s?
II.
Hoe zijn eventuele bunkerresten te karakteriseren? Betreft het (massieve delen) van bunkers
in situ of om gefragmenteerde resten?

87

De Cantelmolinie, Knokke-Heist

4.1.3

Archeologisch vooronderzoek in het kader
van een wetenschappelijke vraagstelling

Strategie & werkwijze

Er wordt een verkennend booronderzoek ingezet om de onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden. Andere onderzoekvormen, zoals geofysisch onderzoek of een veldkartering zijn niet
weerhouden.
De methode van een veldkartering is niet weerhouden omdat deze geen antwoorden biedt op de
vooropgestelde onderzoeksvragen. De methode van geofysisch onderzoek is niet weerhouden omdat
als uitgangspunt de aanname gold dat de bunkermassieven zijn geruimd na de wereldoorlogen.
Vanuit (kosten)efficiëntie lijkt daarom een manueel booronderzoek meest aangewezen.
Met verkennend archeologisch booronderzoek zullen 14 bekende en vermoede bunkerlocaties
worden gecontroleerd:
- bij noordelijke redan: 1 vermoede bunker;
- bij redan 5 direct N van Sluisstraat: 4 bunkers en 2 vermoede bunkers;
- bij redan 6 direct Z van Sluisstraat: 7 bunkers.
Eerst zal met een prikstok naar ondergrondse massieven worden gezocht door over de lengteas van
de individuele bunkers met een interval van 1 m te prikken. Bij schijnbare afwezigheid van
ondergrondse massieven zal nog centraal op de bunkerlocaties met een edelmanboor met diameter
van 7 cm worden geboord tot in de moederbodem. Hierbij zal de verstoringsdiepte worden
vastgesteld en eventueel aanwezige resten van verdwenen bunkers handmatig worden uitgezocht.

4.1.4

Uitvoering

Algemeen
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd onder toezicht van:
- de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door Murielle Decoo en Tom Vermeersch;
- het agentschap Onroerend Erfgoed, vertegenwoordigd door de Jessica Vandevelde en
Amarilia Stobbe;
- de Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland Raakvlak, vertegenwoordigd
door Stefan Decraemer;
- de Vlaamse Landmaatschappij, vertegenwoordigd door Korneel Gheysen.
Het verkennend archeologisch booronderzoek is uitgevoerd van 30 en 31 augustus 2018. Uitwerking
en rapportage van de onderzoeksresultaten zijn uitgevoerd tussen 1 en 12 september 2018.
Het veldteam bestond uit Dieter Demey (veldwerkleider) en Annelies Claus (archeoloog).
4.1.4.1 Uitzet en plaatsbepaling
De boringen en sondages met de prikstok werden op het terrein uitgezet/ingemeten met een GPS
(nl. GPX).
4.1.4.2 Bewerking
De manuele boringen zijn aangezet met een Edelmanboor en puinboor met diameter 70 mm. De
sondages zijn uitgevoerd met een prikstok met diameter 14 mm.
De boringen zijn uitgevoerd onder toezicht van de veldwerkleider.
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4.1.4.3 Terreinregistratie
Alle boorprofielen zijn gefotografeerd. Beschrijvingen van de boorprofielen zijn geregistreerd in het
softwarepakket ‘Deborah’.
4.1.4.4 Verzamelen van vondsten en stalen
Het handmatig uitzoeken van de opgeboorde grond leverde geen relevant vondstmateriaal. De
aanwezigheid van eventueel betonpuin is geregistreerd in de boorprofielen en ook fotografisch
gedocumenteerd.
4.1.4.5 Afwijkingen
In afwijking op de vooropgezette strategie en werkwijze van de verkennende boringen is:
- geen boring gerealiseerd ter hoogte van de meest noordelijke redan: er is geen toestemming
verkregen voor betreding van perceel B188;
- het booronderzoek niet volledig gelijktijdig uitgevoerd met het aanvullend archeologisch
onderzoek van de Cantelmolinie (cf. supra): in juli was vanwege de uitzonderlijke droogte het
booronderzoek op de Hollandstellung niet uitvoerbaar.

4.1.5

Uitwerking van de onderzoeksresultaten

Onmiddellijk na het beëindigen van het veldwerk is de uitwerking aangevat. Deze bestaat uit de
technische verwerking van de gegevens.
4.1.5.1 Technische verwerking
Verzamelde meetdata is gekoppeld aan de databank ‘Deborah’ en bewerkt in QGIS tot relevante
kaartbeelden.
De fotolijst is vervaardigd.
4.1.5.2 Identificatie en periodisering
Aanwezigheid van betonpuin in de boringen is in verband gebracht met (geruimde) WO1 bunkers.
De sondages met de prikstok hielpen niet bij het vaststellen van aan- of afwezigheid van
ondergrondse massieven. Door de extreme droogte van de zomer kon veelal niet dieper dan de
teelaarde worden doorgedrongen met de prikstok.
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4.2 Resultaten
4.2.1

Aardkundige opbouw

Op perceel D730 is de natuurlijke ondergrond in geen enkele boring waargenomen. Onder de
teelaarde is in alle gevallen de aanwezigheid van een gemengde laag vastgesteld. In boringen B62 en
B63 is op 58 cm diepte een ondoordringbare laag vastgesteld.
Op perceel B531 is uitsluitend in boring B53 de natuurlijke ondergrond geobserveerd. De grijze
zandige klei is gezien op 95 cm diepte. Bij de overige boringen bleek de gemengde grond dieper te
reiken dan de waarneming. In boringen B52, B55 en B59 is respectievelijk op 60 cm, 40 cm en 40 cm
diepte een ondoordringbare laag vastgesteld.

Figuur 66 Boorprofielen 52 – 56 (redan ten N van de Sluisstraat)
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Figuur 67 Boorprofielen B57-B63 (redan ten Z van de Sluisstraat).

4.2.2

Sporen, sporencombinaties en archeologische structuren

Op basis van het booronderzoek konden nergens ondergrondse bunkermassieven geïdentificeerd
worden. Op enkele locaties diende de boring gestaakt te worden omwille van een ondoordringbare
laag, maar dit kan evengoed te wijten zijn aan de zeer droge klei gecombineerd met veel puin. In de
gemengde laag komt betonpuin voor. dat is vastgesteld in de meeste boringen. Bij ondoordringbare
boringen hielpen de sondages met prikstok in geen geval. Ze leverden geen eenduidige informatie
over aan of afwezigheid van ondergrondse massieven.

4.2.3

Vondsten

Uitgezonderd puin, werden geen vondsten aangetroffen.
4.2.4

Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Het booronderzoek lijkt uit te wijzen dat de bunkers uit WOI grotendeels geslecht zijn. De
puinfragmenten, aanwezig in het opgeboorde sediment, bevestigen echter wel hun aanwezigheid. In
alle boringen werd een relatief dik pakket geroerd sediment aan de top aangetroffen. De
aanwezigheid van het betonpuin hierin doet vermoeden dat beide redans ofwel door het optrekken
van, ofwel door het slechten van de bunkers in sterke mate verstoord werden. In het geroerde
sediment werden geen oudere vondsten aangetroffen. De verstoring rijkt ook dieper dan het
oorspronkelijke maaiveldniveau. We kunnen dus uitsluiten dat het hier om een vroegmoderne
ophoging gaat van de redan zelf.
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Figuur 68 Confrontatie van de boringen en de geïnventariseerde WOI structuren op basis van het bureauonderzoek ter
hoogte van de redan ten noorden van de Sluisstraat.
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Figuur 69 Confrontatie van de boringen en de geïnventariseerde WOI structuren op basis van het bureauonderzoek ter
hoogte van de redan ten zuiden van de Sluisstraat.
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4.3 Synthese
I.

Zijn resten van bunkerconstructies in de ondergrond aanwezig op de locaties die zijn
bekend van de luchtfoto’s?
Intacte resten lijken niet direct aanwezig. De aanwezigheid van betonpuin doet
vermoeden dat de bunkers grotendeels geslecht zijn. Wel dient opgemerkt te worden
dat omwille van de extreme droogte en aanwezigheid van puin de ondergrond op een
aantal locaties ondoordringbaar bleek. De aanwezigheid van massieven op grotere
diepte kan met andere woorden niet geheel uitgesloten worden.

II.

Hoe zijn eventuele bunkerresten te karakteriseren? Betreft het (massieve delen) van
bunkers in situ of om gefragmenteerde resten?
Zie bovenstaand antwoord.
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5 Voorstel tot herstel en ontsluiting
5.1 Kader
Het provinciaal inrichtingsproject voor de Cantelmolinie bestaat uit het cultuurhistorisch herstel van
de linie door de realisatie van een recreatieve ‘groene’ verbinding tussen het Zwin Natuur Park en
het provinciedomein de Damse Vaart. Het project past in het grondgebonden beleid van de Provincie
op vlak van recreatie, natuur en landschap. Het past ook in de ruimere samenwerking met de
gemeente Knokke-Heist om integrale omgevingszorg in het achterland te voorzien.
Daarnaast startte in juni 2016 het landinrichtingsproject ‘Zwinpolders’ van de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM). Dat project zet in op optimalisering van waterbeheer, verbetering van
landbouwstructuur en landschapskwaliteit, naar aanleiding van de verruiming van het Zwin. De
herinrichting van de Cantelmolinie maakt daar ook deel van uit. Na de goedkeuring van het
inrichtingsplan kan het plan worden uitgevoerd.

5.2 Belang van de Linies in grensbreed perspectief
Historici, archeologen en lokale belangstellenden zien al heel lang het grote belang van de Linies. De
focus ligt daarbij niet alleen op de krijgsgeschiedenis, maar op het DNA van het gebied. Wat vertelt
het landschap ons over het verleden? Daarbij komen zaken als machtsstrijd, de vele militaire
inundaties, belasting heffen, polders en bedijkingen, landverraad, werkverschaffing maar ook de
totstandkoming van de huidige grens om de hoek kijken. De mooie verhalen die deze onderwerpen
met zich meebrengen zijn ook van allerlei aard en mogen zeker doorverteld worden.
Bij alle gemeenschappelijkheid is er ook verschil in de perceptie, die eveneens historisch is bepaald.
De Staats-Spaanse Linies herinneren vanuit het noordelijk perspectief allereerst aan de
ontstaansgeschiedenis van de Republiek die zo’n belangrijk deel van Nederlands nationaal verleden
uitmaakt. Voor Vlaanderen staan zij, aldus een recente publicatie, vooral ‘symbool voor het lot van
Europees slagveld dat het Vlaamse land eeuwenlang beschoren is geweest’. 29
Ook de overheden zijn overtuigd van de grote waarde van de Linies. Maar er is een integrale aanpak
nodig is om de Linies cultuurhistorisch recht te doen en te ontsluiten. En ook om het
cultuurtoeristisch (dus economisch) en ecologisch potentieel uit te bouwen en de deels
gemeenschappelijke ‘streekidentiteit’ te profileren: wat vroeger scheidde, verbindt nu.

29

COPPENS, 2012
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Figuur 70 Onderdeel van de Cantelmolinie zichtbaar door percelering in het landschap (Bron: staatsspaanselinies.eu)

Toeristen komen vrijwel dagelijks in groten getale naar Sluis en de Zwinstreek. Bij mooi weer maakt
menigeen een rondje met de fiets. Het wandel- en fietsnetwerk worden komende tijd uitgebreid.
Vanaf het Zwin Natuur Park ben je zo in Retranchement, Cadzand en Sluis waarbij de Cantelmolinie
een verbinding vormt tussen het Zwin Natuur Park en de zuidelijk gelegen gebieden of vanuit Sluis
naar het westen toe passeer je de Cantelmo ook. Meer informatievoorziening over de linie waarbij
landschap, natuur en cultuurhistorie elkaar aanvullen is zeker gewenst.

5.3 Landschappelijke accentuering
Om te komen tot een gedegen en door partijen gedragen ontwerp voor de Cantelmolinie zijn een
aantal aspecten van belang.
Het gaat in eerste plaats om de geschiedenis van deze linie. Daaruit komt naar voren dat de linie een
aantal metamorfosen heeft ondergaan, maar dat daarbij ook wel een aantal belangrijke zaken zijn
bewaard. Deze werden ook beschermd vanaf 1991. Kort samengevat zijn er 6 fasen te
onderscheiden:
- 1622: Linie van de Vuile vaart: 4 redoutes ten westen van de vaart
- 1632: Fontainelinie: linie ten oosten van de Vaart: 8 redans 2 redoutes
- 1640: Cantelmolinie: aanpassen linie, verdere versterking
- 1701: Bedmarlinie: aanpassingen: Cantelmovaart wordt omgelegd
- 1916: Hollandstellung: bunkerlinie
- 1944: in geïnundeerde polder
De vraag rijst welke fase(n) de geschiedenis het meest recht doen aan het landschap om te vertellen
aan het grote publiek. De Eerste en Tweede Wereldoorlog kunnen een gevoelig onderwerp zijn
omdat de eerste en tweede generaties nog leven. Ter hoogte van de redan is op basis van het
bureauonderzoek vastgesteld dat er geen bunkers aanwezig waren maar wellicht wel een loopgraaf
liep (WOI). Mogelijk zijn restanten van deze loopgraaf aangetroffen tijdens het archeologisch
onderzoek.
Het gebruik van de linie in deze periode, het in gebruik nemen van bepaalde redans als steunpunt en
het feit dat de in oorsprong 17de eeuwse linie en Hollandstellung nagenoeg gelijk lopen is een
waardevol verhaal om te delen met het grote publiek, maar de opportuniteiten naar verdere
visualisering toe zijn eerder beperkt op de redan in kwestie.
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Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat de oude redans en de sloten (Cantelmovaart) uit de
periode van rond 1700 na die tijd niet of nauwelijks meer zijn aangepast en in hun oorspronkelijke
vorm voor het geoefende oog in het landschap en op de hoogtekaarten nog goed traceerbaar zijn. In
combinatie met de resultaten van het archeologisch boor- en sleuvenonderzoek blijkt bovendien dat
de resultaten relatief goed aansluiten aan een aantal historische bronnen, wat toelaat om zicht te
krijgen op de oorspronkelijke maatvoering.
Daarom stellen we voor om deze fase van vestingbouw landschappelijk te accentueren. Zo worden
deze verdedigingswerken voor iedereen beter zichtbaar en beleefbaar. Het gaat dan specifiek om het
versterken van de aanwezige hoogtes en laagtes door landschappelijke accentuering, zonder daarbij
oudere of jongere resten te beschadigen. Dit zou niet kunnen indien voor een harde reconstructie
wordt geopteerd. Bovendien blijken toch nog wat onzekerheden te bestaan over de exacte aard en
datering van sommige structuren, waardoor een voorzichtige aanpak tot visualisering vanuit
wetenschappelijk perspectief aangewezen is. Reconstructies behoren immers zo waarheidsgetrouw
te zijn.
Op basis van de uitkomsten van geo-referentie en nadere onderzoeken zullen de laagtes worden
uitgediept (binnen het historische profiel van de voormalige grachten) en de verhogingen verder
worden opgehoogd binnen het terrein waar eertijds de insteek van de gracht begon (zie figuur
hieronder). Het huidige reliëf wordt hiermee versterkt, waardoor de contouren van voormalige
redans en grachten beter zichtbaar worden.

Figuur 71 schematische weergave van het principe van landschappelijke accentuering

Het complementaire karakter van de 17e eeuwse linie en Hollandstellung uit de Eerste Wereldoorlog
is van nationaal belang. De militaire inundatiegeschiedenis van dit gebied maakt onderdeel uit van
een groter geheel. Het polderlandschap waartoe het Zwin ook behoort, wordt al eeuwenlang
gebruikt in machtsstrijden tussen graven, staten en landen. Daarom staat dit project van de
Cantelmolinie niet op zich, maar maakt het onderdeel uit van de geschiedenis van de Zwinstreek en
de gehele Staats-Spaanse linies.
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5.4 Referentieprojecten in grensbreed perspectief
5.4.1

Reeds uitgevoerde of geplande projecten in de provincie West-Vlaanderen

Op 1 april 2009 ging het Interreg IV A-project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief van start dat
werd goedgekeurd door de stuurgroep van de grensregio Vlaanderen-Nederland. In het kader van dit
project werkten verschillende partners in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland,
Noord-Brabant en Antwerpen samen aan 69 deelprojecten die betrekking hebben op forten,
versterkte steden en linies. Het project liep tot 30 juni 2013. Wat West-Vlaanderen betreft - in dit
project specifiek de Zwinstreek - gaat het om verdedigingswerken die deel uitmaken van de StaatsSpaanse Linies. Deze linies zijn de restanten van 16e, 17e en 18e eeuwse militaire verdedigingswerken
die zijn aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (17021713). De vestingstadjes, forten en linies liggen in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen,
Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen. De verdedigingswerken hebben niet alleen een belangrijke
rol gespeeld in de bepaling van de landsgrenzen tussen Nederland en België, maar ook in de verdere
geschiedenis van de twee landen. Een groot deel van deze linies en vestingen is in het landschap
terug te vinden. In tegenstelling tot middeleeuwse kastelen, die vooral in natuursteen werden
aangelegd, en recentere forten, waar veel baksteen en beton werd gebruikt om grote gebouwen en
muren op te richten, worden de Staats-Spaanse Linies gekenmerkt door zijn aarden wallen. Op de
meeste forten zijn geen gebouwen meer te bespeuren. Dit bood in deze periode in het
polderlandschap de beste bescherming en aarden verdedigingswerken konden ook relatief snel
worden opgetrokken. Ook zijn aarden wallen beter bestand tegen kanonskogels (zoals dat heet grof
geschut) dan stenen. Heel wat forten zijn ondertussen belangrijke natuurgebieden geworden. De
geërodeerde (aangetaste) wallen en grachten vormen immers de ideale leefomgeving voor diverse
soorten fauna en flora.
Dankzij het Interreg IV A-project konden in West-Vlaanderen verschillende acties uitgevoerd
worden.
In de omgeving van Damme werden bij de “Schaapskooi” zes fietsenstallingen gerealiseerd in de
huisstijl van de Staats-Spaanse Linies (conform ontwerp Landinzicht/informatiemodules). De
stadswallen werden voor een deel gerestaureerd. De ingang tot het wandelgebied (gerestaureerd
gedeelte van de stadswallen + Sint-Michielsbastion) werd verplaatst voor een makkelijkere
toegankelijkheid, rekening houdend met de herschikking van de ruimte vanwege de plaatsing van de
kiosk. Voor het bezoekerscentrum in Damme werd een nieuw ontwerp gemaakt dat met toepassing
van nieuwe tentoonstellingselementen, volledig werd gerealiseerd en toegankelijk gemaakt voor
personen met een beperking. De officiële opening vond plaats op 1 april 2012.
Na archeologisch onderzoek in Oostkerke (Damme) werd de landschappelijke accentuering van het
Verbrand Fort – om deze redoute beter zichtbaar te maken – uitgevoerd, waarbij ook de brug werd
teruggeplaatst. Hierbij had men oog voor een natuurtechnische inrichting. Het middenplein kan
eveneens benut worden voor een picknick of een cultureel evenement dat in het kader (erfgoed én
natuurgebied) past. De persvoorstelling vond plaats op 1 juni 2012. Er staan ook een kiosk en een
liggende module.
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Figuur 72 Informatiekiosk in de huisstijl van de Staats-Spaanse Linies bij een Parkeerplaats in Damme

(Bron: DE VISSER AND HALFWERK, 2015)

Bij het Fort Sint-Donaas werd na archeologisch onderzoek op basis van een inrichtingsplan de
“zwaluwstaart” (verdedigingsgracht & twee halfbastions) geaccentueerd. De profilering van de
grachten levert ook een biologische meerwaarde op, in dit natuurgebied. Nog in het kader van deze
actie werd een bunker ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen en kamsalamanders.
In Koolkerke werd het Fort van Beieren deels gerestaureerd.
Het maken van een inrichtingsplan voor de Cantelmolinie staat ook op deze lijst en dient dus nog
uitgevoerd te worden.
Net over de grens, tevens in de Zwinstreek, werden een aantal referentieprojecten uitgevoerd – al
dan niet in het kader of in het verlengde van het project Staats-Spaanse Linies. Ze zijn van belang
voor de totstandkoming van het ontwerp van de Cantelmolinie op één of meerdere aspecten. Hierna
worden deze toegelicht in volgorde van afstand tot de ligging van de Cantelmolinie.
5.4.2

Retranchement – Fort Berchem (2009)

Het Zwin was onderdeel van de vaarroute van en naar de toenmalige handelsmetropool Brugge en
zijn voorhavens Sluis en Damme. Toen de Zwinstreek rond 1580 de zijde van de Staatsen koos was
het er de Spanjaarden dan ook alles aan gelegen om dit welvarende gebied te heroveren.
In 1584 bouwden de Spanjaarden Fort Terhofstede op een schor aan het Zwin om de schipbrug te
beschermen over het Zwin. De stormvloed van 25 september 1597 heeft dit fort voor een groot deel
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vernield. Uiteindelijk verlieten de Spanjaarden het fort omstreeks 1603 en verhuisden naar het SintJansfort bij Cadzand. Slechts enkelen bleven achter.
Op 25 april 1604 landden de Staatse troepen onder leiding van Prins Maurits in Cadzand en troepen
onder aanvoering van Ernst Casimir van Nassau-Dietz namen ook Fort Terhofstede in. Het bestond
toen uit twee redoutes die door een gang met elkaar in verbinding stonden. De Staatsen bouwden
in 1604 echter Fort Nassau en Fort Terhofstede werd verlaten. Na het Twaalfjarig bestand proberen
de Spanjaarden het terug te veroveren. In 1621 werd dit fort vergroot tot RETRANCHEMENT
CASSANDRIA met 3 bastions en 2 forten: Fort Nassau (Zuid) nabij de schipbrug over het Zwin (heette
eerst Terhofstede) en Fort Oranje (Noord).
In 1643 werd vanuit de overblijfselen van een redoute die als Fort Terhofstede in 1584 door de
Spanjaarden was aangelegd een extra wachtpost gebouwd voor de bewaking van de scheepvaart in
het Zwin. Het was de Redoute Berchem: een vierkant fort met aarden wallen, omgeven door een
gracht en voorzien van een wachtgebouw en logementen. Het was genoemd naar Jan Godfroot en
Christoffel van Berchem, die beiden in 1632 de helft van de Bewesten Terhofstedepolder hadden
gekocht.

Figuur 73 Kaart van het Zwin uit 1627.

Op een kaart uit 1627 is ter hoogte van het toen inmiddels verdwenen fort Terhofstede, vlak achter
de zeedijk een wachthuis afgebeeld. Wachthuizen waren vierkante gebouwtjes met een of meer
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verdiepingen, die destijds op veel plaatsten ter bewaking langs vaarwegen stonden. Vaak waren ze
omgeven door een gracht en / of aarden wal.

Figuur 74 Kaart met links het Fort Cassandria en daar ten zuiden gelegen (op deze kaart noord) het

Fort Berchem als vierkant fort naast het Zwin. (De kaart is zuid-noord gericht).
In 1666, tijdens een pestepidemie, werd het fort ingericht als onderkomen voor zieke militairen
afkomstig uit het garnizoen van de vesting Retranchement. Tegen het einde van de 17e eeuw werd
fort Berchem opgeheven en gesloopt.
Fort Berchem is in 2010 gereconstrueerd aan de hand van archeologisch onderzoek30. Hierbij
werden twee grachten gevonden bij de uitvoering van een proefsleufonderzoek waarbij twee
sleuven kruislings het fort doorkruisten. De ene gracht omsloot een terrein van ongeveer 67 bij 62
meter en de andere lag daarbinnen en mat 54 bij 54 meter. De tweede gracht lag waarschijnlijk rond
het wachthuis uit de eerdere fase. Aan de zuidoostzijde van de oudste gracht werden resten van een
beschoeiing of lichte brugconstructie gevonden. Centraal op het binnenterrein werden restanten van
een ronde bakstenen waterput aangetroffen, die zeer waarschijnlijk al aanwezig was in de tijd van
het wachthuis. In de gracht werd een grote wervel gevonden van een butskop. Normaal werd dit als
hakbijl gebruikt, maar het bot was hier te zacht. Er werden wel kapsporen aangetroffen. Mogelijk
werd het bot als stoel gebruikt.

30

COPPENS, 2012
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Figuur 75 Reconstructie van het Fort Berchem met in het midden de waterput, gelegen ten zuiden van het huidige
dorp Retranchement (Bron: Provincie Zeeland)

5.4.3

Sluis – Buitenwallen (2015-2017)

In het kader van het Natuurbeheerplan van de Provincie Zeeland werden rondom de stadswallen van
Sluis gronden aangekocht met het oog deze in te richten opdat de natuurwaarden ter plaatse zo
optimaal mogelijk zouden kunnen ontwikkeld worden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was dat de
hiervoor te nemen maatregelen passen in het historisch vestinglandschap en dat daarbij de
cultuurhistorische waarden intact bleven. Daartoe werd een visie opgesteld waarbij de
cultuurhistorie uitgangspunt was voor de nieuw in te richten natuur31. In overleg met de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Sluis werd dit plan gerealiseerd in verschillende fasen.
Daarbij werd landschappelijke accentuering, zoals hiervoor reeds in het rapport besproken onder een
vereiste voor ontwikkeling. Om tot definitieve ontwerpen te komen voor de uitvoering en opmaak
van de bestekken werd archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er werd gestart met de uitvoering van
een Archeologisch onderzoek in verschillende etappes32. Op basis daarvan werd in overleg met de
uitvoerende archeologen en adviseur archeologie een plan voor vervolgonderzoek opgesteld. Daarbij
werd een stappenplan opgesteld waarbij in eerste instantie werd uitgegaan van de minst
bodemverstorende methode die in dit plangebied mogelijk was: boringen in een zeer dicht grid33. Het
doel van het onderzoek was om te achterhalen waar en in welk verloop de opnieuw uit te graven
grachten hadden om te kijken of met het nieuw ontwerp binnen dit historisch profiel gebleven kon
worden. Omdat de stadswallen van Sluis in de jaren ’30 van de 20ste eeuw al eens hersteld waren,
31
32

DE VISSER & HALFWERK, 2015

D’HHONDT & WATTENBERGHE, 2014; WATTENBERGHE, 2013
Geofysisch onderzoek was hier uitgesloten vanwege de kans op het voorkomen van Niet-Gesprongen
Explosieven (NGE), die een vertekend beeld kunnen geven.
33
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was het maar de vraag of louter booronderzoek voldoende gegevens zou opleveren. Indien dit niet
het geval zou zijn, kon nog worden doorgestart naar een proefsleufonderzoek. Op een aantal
plaatsen waar graafwerkzaamheden en ophoogwerkzaamheden zouden plaatsvinden werden raaien
met dichtgeplaatste boringen uitgezet. De leverden resultaat op dat bruikbaar was om tot een
ontwerp te komen. Een proefsleufonderzoek werd niet meer noodzakelijk geacht.

Figuur 76 Projectie van de boorraai en de referentieboringen
bij het Ravelijn Groningen op een bewerkte en
gegeorefereerde uitsnede van de kaart van Sluis die in 1748
bij Covens en Mortier verschenen is.

Figuur 77 Projectie van de boorraai en de referentieboringen
bij het Ravelijn Groningen op een bewerkte uitsnede van het
Actueel Hoogtebestand Nederland. (naar: D’HHONDT AND
WATTENBERGHE, 2014)

Het ontwerp werd opgenomen in de totaalvisie voor het gehele plan en werd door alle betrokken
partijen goedgekeurd. Op enkele plaatsen waar in de Nieuwe tijd de vestinggracht gelegen was en
waar vanuit natuurontwikkelingsoogpunt een put voor de boomkikker was gepland, mocht toch
worden aangelegd op diepte met die voorwaarde dat dit onder de uitvoering van een opgravingvariant archeologische begeleiding gebeurde. Dit werd in 2016 uitgevoerd. Daarbij werden op enkele
plekken resten uit de late middeleeuwen aangetroffen. Ook hier blijkt weer dat de vestinggrachten
niet heel diep waren aangelegd, zodat resten uit oudere perioden behouden konden blijven.
Tevens werd bij de aanleg van een duiker, resten van een oude sluis teruggevonden. Met extra
financiële middelen vanuit de provincie kon deze in situ worden behouden.
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Figuur 78 Bodem van houten sluis aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek bij de aanleg van een nieuwe duiker ten
zuiden van Sluis in het plangebied buitenwallen van Sluis (Bron: Artefact 2016)

Het tweede deel van de visie bestaat uit de beleving van het landschap en de inrichting voor
publieksdoeleinden. Dit loopt sinds kort weer. Hierbij worden de ontwikkelingen in de buurt van Sluis
ook nader bekeken. De plannen voor de Cantelmolinie hangen daar nauw mee samen.

Figuur 79 Foto Landschappelijke accentuering van de reeds gerealiseerde buitenwallen van Sluis (Bron: Datafact 2016)
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Draaibrug – Bordeelschans

In opdracht van de Provincie Zeeland werd in 2009 in het kader van het Interreg IV A project Forten
en Linies in Grensbreed Perspectief een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek
uitgevoerd voor de Bordeelschans uit de 17e eeuw bij Draaibrug (gemeente Sluis)34. Het advies uit dit
onderzoek luidde: Wanneer men wil weten of de Bordeelschans hier lag, moet er een geofysisch
onderzoek en mogelijk tevens een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd.

Figuur 80 Op de kaart van J. Blaeu (1649), die het beleg van Sluis toont, is te zien dat de Bordeelschans met een zig-zag
lopende liniedijk was verbonden met het Buyckfort. Samen met de Krabbeschans lagen de forten lagen op de
noordoever van een kreek, die onderdeel uitmaakte van een uitgebreid krekenstelsel in het onderwater gezette gebied
ten oosten, zuiden en zuidwesten van Sluis.

In 2011 vond een inventariserend veldonderzoek (geofysisch) plaats in verband met het voornemen
van de Provincie Zeeland de wallen van de thans volledig verdwenen Bordeelschans bij Draaibrug,
gemeente Sluis weer zichtbaar maken35.
Het geofysisch onderzoek had tot doel de archeologische verwachting (opgesteld tijdens het
bureauonderzoek) te toetsen en, voor zover mogelijk, een eerste indruk te geven van de aard,
omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van eventueel aangetroffen

34
35

HUIZER & DE JONGE, 2011
JORDANOV & VERSCHOOF, 2011
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resten van de Bordeelschans. In het plangebied werden resten verwacht van de Bordeelschans die
oorspronkelijk aangelegd was door de Spaanse legers na de inname van Sluis in 1587 en van Sluis in
1604. De schans is vermoedelijk vóór 1622 geslecht. Op basis van het bureauonderzoek werden
resten verwacht van grachten, wallen met bastions, sporen van een (houten) brug en een poort,
houten gebouwen en paden (grind, schepengruis) op het terreplein, een weg of dijk en een
zigzaggende loopgraaf buiten de wallen en grachten. De vermoedelijke locatie van de schans is
vlakdekkend onderzocht met behulp van een RM15-D weerstandsmeter met ingebouwde datalogger
in een Twin-Probe configuratie. Daarnaast is op deze locatie een booronderzoek uitgevoerd. Dit was
van belang om meer informatie te verkrijgen over de aard en de diepteligging van structuren die via
het geofysisch onderzoek in kaart werden gebracht. In totaal zijn tien controlerende boringen
verricht, die mede tot doel hadden de resultaten van de geofysische metingen te verifiëren. Door het
combineren van alle onderzoeksresultaten is een vrij betrouwbare indruk verkregen van de locatie,
vorm en afmetingen van de Bordeelschans. Deze resultaten hebben effectief als basis gediend voor
het ontwerp voor de reconstructie van de Bordeelschans op de historisch juiste locatie.

Figuur 81 Ontwerp van de Bordeelschans en omgeving (Bron: Draaibrug.com)
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Figuur 82 Onderzoeksresultaten van het geofyisch onderzoek gecombineerd met controleboringen (Bron: Jordanov
2011). Het is goed te zien dat het ontwerp volledig is afgestemd op de resultaten van het archeologisch onderzoek.

5.4.5

Aardenburg – Beheerplan stadswallen (2010)

In het kader van het opstellen van het Beheerplan Wallen van Aardenburg van Het Zeeuwse
Landschap werden op meerdere plaatsen grote proefsleuven aangelegd doorheen de huidige wallen
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rondom Aardenburg. Aardenburg is een vestingstad, die gekenmerkt wordt door stadswallen van
verschillende ouderdom. De oudste omwalling is middeleeuws (1299). Deze is aan het eind van de
16e eeuw door de Spaanse veroveraars op strategische plaatsen versterkt. In 1604 kwam de stad in
Staatse handen. De oude wallen werden geslecht en er werd een nieuwe stadswal rondom een sterk
verkleinde stad aangelegd. Uit het Archeologisch Bureauonderzoek is gebleken dat de oude grachten,
die rond de middeleeuwse en 17e eeuwse stad gelegen hebben, waarschijnlijk nog aanwezig zijn en
in aanmerking kunnen komen voor reconstructie36. Tijdens het veldonderzoek 37zijn de
veronderstelde grachten grotendeels aangetroffen. De middeleeuwse grachten hebben een
kenmerkend steil profiel en zijn zeer diep: tot ca. 2,5 m beneden maaiveld. De vulling wordt
gekenmerkt door veenlagen, afgewisseld met dunne zand- en kleilaagjes, als gevolg van een
geleidelijke
verlanding.
De versterkingen die door Spaanse bezetters zijn aangelegd, zijn ook nog goed zichtbaar. Deze
versterkingen zijn een tiental jaren later door de nieuwe bezetters geslecht. De grachtvulling van de
Spaanse omwalling is dan ook minder goed herkenbaar dan die van de middeleeuwse en de latere
Staatse grachten: de vulling is zandig met slechts plaatselijk spikkels puin en houtskool en weinig
humeus.
De 17e eeuwse Staatse grachten zijn minder diep en steil. Onderin is de vulling vaak venig, maar de
opvulling bestaat in de meeste gevallen uit wadkleien, die de grachten zowel binnen als buiten de
veste hebben opgevuld, als gevolg van het vollopen van de grachten door de strategische inundaties.
Door de oude grachten opnieuw te uit te graven, kan binnen het oude grachtprofiel de gewenste
verdieping voor een kikkerpoel gerealiseerd worden.

36
37

MOL, 2008
MOL, 2009
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Figuur 83 Doorsnede Wallen van Aardenburg waaruit blijkt dat onder de vestingwallen het middeleeuwse
overstromgingspakket (Laagpakket van Walcheren), het Romeinse niveau (Hollandveen Laagpakket) en prehistorisch
niveau (dekzand met BC-horizont) nog intact in de bodem aanwezig zijn. (Bron: D’HONDT, 2010).
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Figuur 84 Doorsnede Wallen van Aardenburg waaruit blijkt dat onder de vestinggracht het middeleeuwse
overstromgingspakket (Laagpakket van Walcheren), het Romeinse niveau (Hollandveen Laagpakket) en prehistorisch
niveau (dekzand met BC-horizont) nog intact in de bodem aanwezig zijn. (Bron: D’HONDT, 2010).

5.4.6

Aardenburg – Olieschans

Ten noorden van Aardenburg bouwden de Spanjaarden tussen 1600 en 1604 een schans ter
verdediging van de stad en de haven. Ze kreeg de naam Olieschans, naar het dorp Odelinsbrugge dat
zich op die plaats zou hebben bevonden. De schans was een vierkant aarden verdedigingswerk
(redoute) met op elke hoek een vijfhoekig bastion, geheel omgeven door een gracht en daaromheen
een aarden wal. De schans staat het meest nauwkeurig afgebeeld op de kaart van Zütterman uit
1657.
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Figuur 85 Uitsnede van de Kaart van Zütterman uit 1657 (naar SCHIFERLI, 2004).

Toen Prins Maurits in 1604 het Land van Cadzand veroverde, werden de Spanjaarden verjaagd. De
schans viel vrijwel zonder strijd in handen van de Staatsen, en deze werden meteen ingeschakeld bij
het beleg van Sluis. Na het Twaalfjarig Bestand boette de Olieschans aan militair belang in. Bij de
inpoldering van de ondergelopen landerijen ten noorden van Aardenburg in 1649 kwam de schans in
de westelijke dijk van de Isabellapolder te liggen. Het verval trad in en in 1672 werd de schans
opgeheven. Uiteindelijk bleef er alleen een nauwelijks zichtbare verheffing in het landschap van over.
Maar in 2008 is de schans gedeeltelijk gereconstrueerd en nu prominent te zien.
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In 2003 werd begonnen met de uitvoering van een Archeologisch Bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek. 38 Het onderzoek bestond uit een geofysisch onderzoek door middel
van elektrische weerstandsmetingen (gecombineerd met een booronderzoek) en een
oppervlaktekartering. Op basis van dit onderzoek werd een ontwerp gemaakt en werd besloten
vervolgonderzoek uit te voeren tijdens de graafwerkzaamheden omdat zich nog andere resten ter
plaatse van de schans konden bevinden. Naar aanleiding van de reconstructie van het fort de
Olieschans te Aardenburg in het kader van de 'Valorisering van de Staats-Spaanse linies' , waarvan de
Olieschans deel uitmaakt, is een archeologische begeleiding van de reconstructiewerken uitgevoerd
in november 2006 39. Deze reconstructie diende te gebeuren met behoud van de historische
waardes die door een vooronderzoek deels werden vastgelegd. De archeologische begeleiding van
het uitgraven van de oude grachten levert informatie over het gebruik van het fort waarbij reeds
vroeg erosie en sedimentatie van de grachten is ingezet. Deze erosie werd deels tegengegaan door
een vorm van beschoeiing in het noordoosten. Slechts weinig vondsten getuigen van de actieve
periode van het fort. Na het verlaten van het fort, rond 1620, gaat de erosie en sedimentatie verder
door. Het veronderstelde dorp Odelinsbrugge dat in de directe omgeving van het fort zou gelegen
hebben, is niet met zekerheid vastgepind. Er is 13e tot 15e eeuws materiaal gevonden maar een
concentratie is niet vastgesteld. Bovendien zijn alle vondsten in secundaire context gedaan. Naar
aanleiding van deze begeleiding en andere soortgelijke begeleidingen kan een advies naar
toekomstige soortgelijke werken gevormd worden. Het is fundamenteel dat het ontwerpplan van de
uitvoerende werken gebaseerd wordt op een zeer gedetailleerd vooronderzoek. Het is bovendien
aangewezen om een zekere soepelheid bij de werken te incorporeren om zo onverwachte vondsten
op een ideale manier te incorporeren en de historische precisie van de reconstructiewerken te
garanderen.

Figuur 86 Foto van de (deels) gereconstrueerde Olieschans uit 1604 gelegen ten noorden van Aardenburg. (Bron:
www.staatssspaanselinies.eu)

38
39

SCHIFERLI, 2004
DYSELINCK, 2007
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5.5 Concreet voorstel
5.5.1

Algemeen

Archeologisch onderzoek naar verschillende verdedigingswerken die bestaan uit wallen en grachten
begint bij het vaststellen van de doelstelling. Is dit een volledige reconstructie van het grondplan of
van de wallen en grachten in het geheel? En dient het onderzoek meerdere fasen van het kunstwerk
op te sporen of kan volstaan worden met de laatste fase of doel van het onderzoek? Soms kan het
ook zo zijn dat het archeologisch onderzoek volledig leidend is en dat het ontwerp pas bepaald wordt
op basis van de resultaten dan het archeologisch onderzoek. Dat laatste is echter een utopie, omdat
wanneer het plan reeds in gang is gezet er vaak al een voorlopig ontwerp op de tekentafel ligt waar
nog wel planaanpassingen mogelijk zijn, maar niet volledig anders. Dit heeft bij gelijkaardige
projecten in een groot aantal gevallen geleid tot het doen van concessies in het ontwerp. De
Olieschans in Aardenburg wijkt qua plan iets af ten opzichte van hoe het werkelijk was. De liniedijk bij
IJzendijke is iets kleiner uitgevallen dan dat deze werkelijk was omdat anders de tractoren niet langs
de dijk zouden kunnen rijden. Dit ging om projecten waarbij een reconstructie het doel was. Bij de
plannen waar enkel landschappelijke accentuering het geval was, is er geen sprake van substantiële
afwijkingen. Deze vorm tast het landschap minder aan, doet de cultuurhistorie geen geweld aan
maar omdat de bestaande contouren van de wallen verhoogd worden, en de grachten verlaagd of
uitgediept, is de beleving, dat door het hoogteverschil beide kanten uit wordt veroorzaakt, dat het
net een volledige reconstructie lijkt. Een goed voorbeeld daarvan is het project Buitenwallen van
Sluis.
Een andere conclusie is om het nieuwe landschappelijke ontwerp het dichtst aan te laten sluiten bij
hetgeen nu nog in het landschap en hoogtemodel zichtbaar is. De kans is daarbij groot dat je dus
minder bodemverstorend te werk gaat.
Het archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de resultaten ervan sterk aanleunen bij de
maatvoering zoals deze op het ontwerpplan van Senneton werd vastgesteld. Eerder werd
aangegeven dat er weliswaar nog wat problemen optreden bij de exacte georeferentie van het plan.
Het blijft enerzijds onzeker of dit plan exact werd uitgevoerd. Bovendien bemoeilijkt de aanwezigheid
van de gracht tussen redan en liniedijk de interpretatie van bepaalde gegevens. Het plan komt dus
niet één op één overeen met de vastgestelde archeologische resten, met name wat de exacte grens
is tussen het opgehoogde redanlichaam en de insnijding van de gracht. Wat evenwel zeer belangrijk
is, is dat indien we de contouren van de gracht volgen zoals op het plan van Senneton aangegeven,
hierbij geen in situ resten van het redan lichaam worden doorsneden. Het betekent enkel dat langs
zuidelijke zijde het archeologisch onderzoek erop wijst dat de gracht zich wellicht iets meer
noordwaarts bevond en dus breder was. Omdat de doelstelling hier een landschappelijke
accentuering is en geen exacte reconstructie lijkt ons dit geen probleem te vormen.
5.5.2

Voorstel 1

Voorstel 1 volgt de contouren zoals weergegeven op het plan van Senneton, zij het dat het profiel
van de redanrand sterk vereenvoudigd wordt. Facultatief kan geopteerd worden om de borstwering
langs de rand te visualiseren. In dat geval dient het buitentalud of de façe aan te sluiten met de
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bovenzijde van borstwering. De hoogte van de ophoging en hoek van het talud zijn in principe vrij te
bepalen. Ook de maatvoering zoals vastgesteld op het plan van Senneton dient eerder indicatief
gehanteerd te worden. Uit dat plan blijkt bijvoorbeeld dat de redan maximaal een lengte heeft van
ca. 56 0à 64m en een breedte van ca. 49 à 56m (= breedte open hals). De variatie in lengte is terug te
brengen tot de onzekerheid omtrent welke voet werd gehanteerd40, alhoewel we op basis van de
projectie vermoeden dat we dienen te rekenen met de Rijnlandse voet. De redanwal zou 12,43 tot
14,1m breed zijn. In ons voorstel hanteren we een breedte van 4,5m voor de borstwering en 9m
voor het buitentalud, wat neerkomt op 13,5m breedte in totaal. De breedte van de gracht bedraagt
volgens het plan 11,52 tot 13,m. Ook hier geldt dat in breedte kan gevarieerd worden, mits de
begrenzing tussen wal en gracht zoals weergegeven wordt op onderstaande ontwerpschets niet
gewijzigd worden. Dit zou namelijk een impact kunnen hebben op de bewaring in situ van de
archeologische resten.
Voor het uitgraven van de gracht werd in de diverse sleuven en boringen gekeken op welke diepte de
in situ grachtvulling nog was bewaard. Dit varieert enigszins maar bevindt zich steeds tussen 1,75 en
2,20m TAW. Rekening houdend met een buffer van 50cm, stellen we een maximale
ontgravingsdiepte voor van 2,70m TAW. Het huidige maaiveld bevindt zich ter hoogte van de gracht
tussen 3,30m en 3,60m TAW.
De hoogte van het redanlichaam is voorlopig niet bepaald. Aangezien het hier om een
landschappelijke accentuering gaat, dient niet gestreefd te worden naar de oorspronkelijke hoogte.
Van belang is dat het redanlichaam visueel goed te herkennen is in het landschap.
Voorafgaand aan de ophoging mag enkel ontzood worden indien dit noodzakelijk blijkt. De ploeglaag
heeft immers een zeer beperkte dikte (ca. 20 à 30cm). Bovendien dienen de werken plaats te vinden
in een droge periode zodat er geen schade veroorzaakt wordt door het inzakken van zware
machines.
Alle graafwerkzaamheden dienen tot slot archeologisch begeleid te worden.41

40

Op het plan worden afmetingen in toises of vadem uitgedrukt. Er is niet gespecifieerd welke vadem is
gebruikt. Een vadem wordt gelijkgesteld met 6 voet. Gebruikmakend van de Amsterdamse voet meet een
vadem 1,6986 m. Gebruikmakend van de oude voetmaat van het Brugse Vrije meet een vadem 1,6458 m. De
Rijnlandse vadem meet 1,88 m.
41
Voorafgaand aan de werken zal wellicht een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De exacte
uitvoeringswijze van de archeologische begeleiding dient in de daarbij gevoegde archeologienota bepaald te
worden.

114

De Cantelmolinie, Knokke-Heist

Archeologisch vooronderzoek in het kader
van een wetenschappelijke vraagstelling

Figuur 87 Voorstel 1 – schetsontwerp

Figuur 88 Voorstel 1 – schematische doorsnede

5.5.3

Voorstel 2

Voorstel B sluit sterk aan bij voorstel A, maar verschilt in die zin dat er geopteerd wordt om de
ophoging van de redan te beperken. Deze stopt ter hoogte van een depressie die zich tussen de
liniedijk en de redan bevindt. Deze depressie stemt overeen met een gracht die werd aangetroffen
tijdens het proefsleuvenonderzoek en parallel loopt met de liniedijk. We raden af om deze gracht
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terug uit te graven. Enerzijds omdat nog onduidelijk is tot welke fase de gracht behoort, anderzijds
omdat door het terug uitgraven een deel van de oorspronkelijke ophoging zal verstoord worden.
Echter door het ophogen van de redan ten oosten van deze gracht, zal het contrast met de depressie
toenemen en het tracé van de gracht beter waarneembaar worden voor het grote publiek. Eventueel
kan een houten brug de liniedijk en de redan hier verbinden. Vermoedelijk was deze oorspronkelijk
ook aanwezig. Het voorkomen van heel wat nagels in de opgevulde grachten kan hier mogelijk mee
gerelateerd worden.
Voor het overige sluit dit voorstel volledig aan bij voorstel 1.

Figuur 89 Voorstel 2 – schetsontwerp
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Figuur 90 Voorstel 2 – schematische doorsnede
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