DE BUNKERS RONDOM ONS EN HET BUNKER TYPE
Kluizen
Het gebied van het Fort Rodenhuize behoorde in het begin van de 20ste
eeuw tot de gemeente Evergem, maar werd omstreeks 1940 overgeheveld naar de
Stad Gent. De bunkers werden gebouwd aan de vroegere Sassevaart die de
verbinding vormde tussen het Kanaal Gent-Terneuzen, de Oude Tragel en de
Moervaart.
Het Fort Rodenhuize kende na de tweede helft van de 20ste eeuw een ingrijpende
transformatie: alle fysieke kenmerken en bebouwing, met inbegrip van de vermelde
bunkers, moesten plaats ruimen voor een dok (Rodenhuize dok).
Een groot deel van het gebied dat vroeger behoorde tot Kluizen, deelgemeente van
Evergem, is reeds opgespoten voor de uitbreidingswerken van de Gentse haven,
meer bepaald de aanleg van het industriegebied rond het nieuwe Kluizendok.
Hierdoor verdwenen ook de bewaarde bunkers.

Analyse van de soorten bunkers
De typologie van de bomvrije schuilplaatsen van de Hollandstellung na de Eerste
Wereldoorlog opgesteld door het Belgisch Ministerie van Oorlog, afdeling militaire
gebouwen:
TYPE OMSCHRIJVING
A, B, D, R
Schuilplaats voor mitrailleurs met bovenop een borstwering,
eventueel voorzien van vaste draaipunten voor
machinegeweren. Indien geen buitentrap voorhanden, kan
worden gevuurd vanop standplaatsen naast de kazemat, met
draaipunten voor het machinegeweer.
C
Kazematten gebruikt als munitiedepot en/of onderkomen voor
manschappen. Er kan worden gevuurd vanaf standplaatsen
naast de kazemat, met draaipunten voor het machinegeweer.
S
Kazemat voor fuseliers. Deze vuren over het bouwwerk heen
vanop een verhoging, op halve hoogte aan de achterzijde
aangebracht. Ook hier eventueel een draaipunt voor
machinegeweer.

T, U, V
Kazemat voor fuseliers of mitrailleurs, met ernaast (aan één of twee zijden) een borstwering
in beton, voorzien van draaipunten voor machinegeweren.

De Belgische militaire specialisten slaagden erin liefst 26 types te onderscheiden,
één voor elke letter van het alfabet.
Voor de typologie van de bunkers die op Meetjeslands grondgebied liggen, volgen
we het onderzoek en de onderverdeling van Georges Spitael
.
Alle schetsen en plannen zijn van zijn hand. Het is mogelijk dat niet alle
geobserveerde bunkers anno 2011 nog bestaan.
Het volledige archief hiervan is te raadplegen in het Stadsarchief van Eeklo.
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