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1 Inleiding 
 
Bij de aanleg van een Gecontroleerd Overstromingsgebied langs de Schelde in Kruibeke, Bazel en 
Rupelmonde (GOG KBR) werd een bijzondere vondst gedaan (fig. 1).  De werken kaderen in de 
ontplooiing van het Sigmaplan1 en worden uitgevoerd op aangeven van W&Z (Waterwegen en 
Zeekanaal NV). Dat daarbij de resten van een vliegtuigcrash tevoorschijn kwamen, zorgde uiteraard 
voor enige beroering.  
Bij de afwikkeling van deze vondstmelding was de inbreng van Ir Stefaan Nollet en werfleider Erwin 
Dieleman bepalend2. 
Omdat de expertise en vooral de materiaalkennis ons ontbreekt, werd een beroep gedaan op 
BAHAAT (Belgian Aviation History Association Archaeology Team). Op het terrein sprongen Ludo Van 
Hout, Dany Saey en Cynrik De Decker ons in eerste instantie bij3. 
 

 
 
Fig. 1 De polder van Kruibeke‐Bazel‐Rupelmonde 
 

 
2 Ligging en bodemgesteldheid 

 
Het terrein is kadastraal gekend als Kruibeke, 2de Afd., Sie B, 491 en openbaar domein. De vondst is 
gedaan in de Scheldeoever in de buurt van het Kallebeekveer en het beschermde stoompompstation 
Bazelbroek en Rupelmondebroek (fig. 2). In de buurt zijn ook enkele welen gesitueerd, kolkgaten 
ontstaan bij dijkdoorbraken. 
Bodemkundig komen we in de alluviale (natte) klei van de Scheldevallei terecht4. 
 

                                                            
1 S.n. 2009 
2 Dat alles vlot verlopen is, mag aan hun medewerking toegeschreven worden. Waarvoor dank! 
3 Ook aan hen onze welgemeende dank. 
4 Verboven & de Haan 2012 
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Fig. 2 Localisatie van de vondst 

 
 

 
3 Historische en archeologische informatie 

 
Men was er al lang naar op zoek! De Haviland  Mosquito W4064, die op z’n eerste missie in deze 
buurt was gecrasht.  
Het vliegtuig was er tijdens de eerste Thousand Bomber Raid van 30 mei 1942 op uitgestuurd om 
Keulen te bombarderen en ook foto’s te nemen, maar zou er nooit geraken. Eigenlijk was het nog 
een prototype; oorspronkelijk zelfs een fotoverkenner omgebouwd tot ongewapende 
bommenwerper.  
Het toestel zou neergehaald zijn door Duitse jagers, maar dat is nooit bevestigd. De twee 
bemanningsleden, P/O5 William Kennard en zijn navigator P/O Eric Johnson kwamen om en liggen 
begraven op het Antwerpse Schoonselhof.  
Het lijdt geen twijfel dat de bezetter er alles aan gedaan zal hebben om het wrak van de Mosquito te 
bergen en te onderzoeken. Het was nu eenmaal een nieuwe verschijning in vliegtuigland. Kennelijk is 
een van de motorgondels aan hun aandacht kunnen ontsnappen. 

 
De Mosquito was een licht, gestroomlijnd, tweemotorig toestel (fig. 3). Omdat het  licht was ‐
voornamelijk uit tropische houtsoorten en triplex geconstrueerd‐, kon het meer dan 600 km per uur 
vliegen. Een fenomenale snelheid in die tijd! De Mosquito zou dan ook naam en faam maken als een 
uiterst snelle bommenwerper, die vrij accurate aanvallen kon uitvoeren. Er werden ook nachtjagers‐ 
en verkenningsversies van gebouwd. 
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