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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
te Wingene Beernemstraat Futselstraat, waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De
archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•
•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

•
•

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Huidige toestand
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 6855m². Op heden is ca. 2701m² van het
projectgebied bebouwd; dit komt neer op ca. 39,4% van de totale oppervlakte van het
projectgebied. De bebouwing betreft een bejaardentehuis. De gebouwen zijn fasegewijs tot
stand gekomen. De oudste gebouwen gaan terug tot het derde kwart van de 19de eeuw, de
meest recente van na de Tweede Wereldoorlog (zie Figuur 1 en bijlage 21, Figuur 2, Figuur 3
en Figuur 4).1 Waar geen bebouwing in het projectgebied is, is de grond er bedekt door
verharding of ingericht al tuin. In het projectgebied zijn op heden twee kelders aanwezig (zie
Figuur 5) met volgende afmetingen: 17,4 x 7,3m (hoogte 2,75m en 8,3 x 3,8m (hoogte 2,1m).

De percelen die het projectgebied maken zijn op heden nog geen eigendom van de
initiatiefnemer. Bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de verkaveling worden de
gronden eigendom van de initiatiefnemer.

1

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/205522 (geconsulteerd op 29/11/2018).
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Figuur 1: Luchtfoto uit 2017 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 21).

Figuur 2: Recente foto van een deel van de huidige gebouwen in het projectgebied, links op de foto. Foto getrokken
vanuit de Beernemstraat (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 3: Recente foto van een deel van de gebouwen in het projectgebied. Foto getrokken vanuit de Beernemstraat
(bron: initiatiefnemer).

Figuur 4: Recente foto van een deel van de huidige gebouwen in het projectgebied. Foto getrokken vanuit de
Futselstraat (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 5: Aanduiding van de huidige toestand in het projectgebied met aanduiding van de twee aanwezige kelders
(bron: initiatiefnemer).
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1.2.4. Geplande werken
Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van ca. 6855m². De geplande werken worden
in twee fasen uitgevoerd: de afbraak van de bestaande gebouwstructuren en verhardingen als
fase 1 en het aanleggen van een verkaveling als fase 2. (zie Figuur 8 en bijlage 4a, Figuur 6
en Figuur 7).
In het projectgebied worden, na de afbraak van de huidige structuren, twee
meergezinswoningen (centraal in het projectgebied), negen bouwloten voor
ééngezinswoningen en vier loten voor stapelwoningen verwezenlijkt. Na de afbraak van de
huidige structuren zal geen nivellering, afgraving of ophoging worden verwezenlijkt.
De contouren van de gebouwen zijn reeds definitief. Ook is reeds bepaald dat de twee
appartemensgebouwen centraal in het projectgebied onderkelderd worden. De andere
ééngezins- en stapelwoningen die worden verwezenlijkt, zullen geen kelder hebben. De
kelderverdieping bedraagt ca. 2100m² en zal een diepte van ca. 3,71 tot 4,05m betekenen
t.o.v. het maaiveld (en lokaal nog dieper voor een liftput) (zie Figuur 10, Figuur 11 en Figuur
12). Samen met de regenwaterputten ten noordwesten van de kelderverdieping (ca. 3,5m
bodemverstoring t.o.v. het maaiveld; zie Figuur 12) is dit de diepste bodemverstoring in het
projectgebied.
De diepte van de funderingen en rioleringen ter hoogte van de andere loten is niet definitief.
Wel is zeker dat er geen onderkeldering komt. Afhankelijk van de bevindingen van de ingenieur
aan de hand van de grondsonderingen en lastendaling kan de diepte nog worden aangepast.
Momenteel wordt ervan uitgegaan dat de funderingen niet dieper gaan dan 1m onder het
bestaande maaiveld en de rioleringen tot ca. 1,5m onder het bestaande maaiveld (zie Figuur
13, Figuur 14 en Figuur 15). Figuur 12
In het projectgebied wordt ook wegenis aangelegd. Voor de aanleg van de weg zelf wordt een
bodemverstoring van 55cm onder het maaiveld verwacht (zie Figuur 16). Onder de weg komt
ook riolering die op wisselende dieptes van max. ca. 2,1 en min. ca. 0,9m worden aangelegd.
Er kan dus gesteld dat over de volledige oppervlakte van het projectgebied bodemingrepen
worden uitgevoerd met wisselende dieptes.
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Figuur 6: Verkavelingsplan met aanduiding van de verschillende zones voor bouw, wegverharding, tuin en
openbare domein (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 7: Inplantingsplan van het projectgebied na de geplande werken (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 8: Het projectgebied na uitvoering van de geplande werken (bron: geopunt.be en initiatiefnemer) (bijlage 4).
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Figuur 9: Plan van het projectgebied met aanduiding van de huidige gebouwstructuren en het projectgebied na
uitvoering van de geplande werken (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 10: Doorsnede bouwvolume A (bron: initiatiefnemer).

Figuur 11: Doorsnede van gebouwblok B (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 12: Grondplan kelderverdieping en riolering onder blok A en B (bron: initiatiefnemer).

Figuur 13: Doorsnede van één van de stapelwoningen (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 14: Doorsnede van één van de ééngezinswoningen (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 15: Funderings- en rioleringsplan van de ééngezinswoningen (born: initiatiefnemer).
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Figuur 16: Doorsnede van de nieuwe wegenis (bron: initiatiefnemer).

1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving.
Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is
te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te
kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het projectgebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het projectgebied en de gemeente Wingene in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd. Als aanvulling
hierop werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt2, de centrale
toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius3, een databank die
kaarten bundelt van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het
Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook
verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op
alle kaarten en luchtfoto’s werd het projectgebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld
te komen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook
verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de landschappelijke en bodemkundige
ligging van het gebied. Een kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt

2
3

http://www.geopunt.be/kaart
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
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werd vergeleken met hetgene dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale
Overheid.4 Een topografische kaart werd verkregen via het NGI.5

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante informatie
te verzamelen betreffende het projectgebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd getracht deze
informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten die als bijlage bij dit
rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie in een tekst gegoten en
kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en welke onderzoeksstrategie
daarvoor aangewezen is.

1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.

4
5

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
http://www.ngi.be/topomapviewer/
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
De gemeente Wingene wordt in het noorden begrensd door de gemeentes Oostkamp en
Beernem, in het oosten door Ruiselede, in het zuiden door Tielt, Pittem en Ardooie en in het
westen tenslotte door Lichtervelde.6 De gemeente is sinds 1976 de hoofdgemeente van de
fusie met Zwevezele. Naast de hoofdparochie Sint-Amandus bestaat de gemeente nog uit
enkele gehuchten die uitgegroeid zijn tot kerkdorpen met name Wildenburg, Sint-Jan en SintElooi (zie Figuur 17 en bijlage 1).7

Figuur 17: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage 1).

Het projectgebied situeert zich aan de rand van de dorpskern van Wingene. Verder ten
noorden van het projectgebied loopt lintbebouwing langsheen de Beernemstraat. Het
projectgebied wordt in verschillende windrichtingen begrensd door wegen: in het westen door

6
7

DALLE S. et. al., 2016, p. 13.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/125176 (geconsulteerd op 29/11/2018).
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de Beernemstraat en in het noorden door de Pastoor Termotestraat en in het oosten door de
Futselstraat. Enkel in het zuiden van het projectgebied is bewoning met tuin. Op respectievelijk
500m ten oosten van het projectgebied stroomt de Ringbeek, op ca. 650m ten zuidoosten van
het projectgebied de Steenbeek en op ca. 1500m ten westen van het projectgebied de
Poversbeek (zie Figuur 18 en bijlage 2 en Figuur 17 en bijlage 1). Kadastraal is het
projectgebied terug te vinden onder afdeling 1, sectie D, percelen: 1811w, 188k en 1818m (zie
Figuur 19 en bijlage 3). Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 is het volledige projectgebied
en de directe omgeving aangeduid als ‘andere bebouwing’ (zie Figuur 20 en bijlage 5).

Figuur 18: Topografische kaart in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage
2).
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Figuur 19: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 3).

Figuur 20: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 5).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Het zuidelijke deel van de gemeente Wingene behoort fysisch-geografische tot het zandlemige
Plateau van Tielt. In het centrale en noordelijke deel is er een overgang naar het zandige
Houtland. Het grondgebied wordt doorsneden door het bovenloopsysteem van de
Hertsbergebeek met enerzijds de Ringbeek-Poelvoordebeek, de Blauwhuisbeek en anderzijds
de Kloosterbeek-Veldbeek en Leugaertsbeek-Poversbeek. Oostelijk situeert zich de
zogenaamde depressie van Poeke-Blauwhuis waarin zich het beekdallandschap van de
Poekebeek bevindt, met onder meer de Kaphullebeek als zijvertakking. Ten noorden verheft
zich een zandige cuesta of assymetrische heuvelrug die zich als zogenaamd erosiereliëf
uitstrekt van Hertsberge tot Lotenhulle en waarop zich de zogenaamde oude veldgebieden
van Aalter bevinden (zie Figuur 21 en bijlage 6).8

Figuur 21: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied en het grondgebied Wingene (bron:
geopunt.be) (bijlage 6).

De dichtste waterweg bij het projectgebied is de Ringbeek op ca. 500m ten oosten van het
projectgebied. Het digitaal terreinmodel in semi detail toont aan dat het projectgebied zich op
een hellend terrein bevindt, aflopend naar het oosten, naar de Ringbeek. De terreinen ten

8

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/125176 (geconsulteerd op 29/11/2018).
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westen en zuiden van het projectgebied zijn hoger gelegen (zie Figuur 22 en bijlage 6a). Over
het algemeen kan gesteld dat de gebouwen van het klooster in het projectgebied iets hoger
liggen dan de delen tussen de gebouwen en de straat, in het projectgebied. De laagste punten
in het projectgebied situeren zich langs de Beernemstraat en de Futselstraat, in het
noordwesten en noordoosten van het projectgebied (ca. +21,1 - +21,5m TAW). In de zuidelijke
hoek van het projectgebied toont het digitaal terreinmodel het hoogste punt op ca. +22,1m
TAW. Er is dus een hoogteverschil van ca. 1m in het projectgebied.
De potentiële bodemerosiekaart uit 2017 kleurt wil ter hoogte van het projectgebied. Dit wil
zeggen dat geen info over potentiële bodemerosie beschikbaar is. Binnen een straal van 500m
rond het projectgebied schommelt de graad van bodemerosie van verwaarloosbaar tot zeer
laag (zie Figuur 24 en bijlage 11). Deze kaart houdt onder meer rekening met het bodemtype,
de hellingslengte en de hellingsgraad.

Figuur 22: Digitaal terreinmodel in semi detail met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 6a).
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Figuur 23: Digitaal terreinmodel in detail met aanduiding van het projectgebied en hoogteverloop (bron: geopunt.be)
(bijlage 7).
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Figuur 24: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 11).

2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Tielt (Lid van Edegem; zie Figuur 25 en bijlage 8). 9 Deze eenheid bestaat uit grijsgroen
zeer fijn zand, kleilagen, zandsteenbanken, is glauconiet- en glimmerhoudend. De
isohypesenkaart zegt dat de top van het tertiair zich op 20m +TAW bevindt.
De quartairgeologische kaart (zie Figuur 26 en bijlage 9) plaatst het projectgebied binnen type
1, wat wil zeggen dat er geen holocene en/of tardiglaciale afzetting bovenop de pleistocene
lagen zit. Deze pleistocene lagen betreffen eolische zand- tot siltafzettingen uit het
Weichseliaan (laat-pleistoceen), en/of quartaire hellingsafzettingen.
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

9

http://www.geopunt.be/
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Figuur 25: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 8).

Figuur 26: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 9).
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2.1.4. Bodemkundige situering
Op de bodemkaart is het volledig projectgebied aangeduid als OB (bebouwde zone). De
precieze bodemopbouw is dus niet aan de hand van de bodemkaart af te leiden. In de
omgeving van het projectgebied worden vochtig zand (Sch), nat zandleem (Pfp(o)), droog
zand (ZbP) en natte klei (Efp) aangeduid (zie Figuur 27 en bijlage 10). Ze worden hieronder
verduidelijkt.
Sch-gronden worden gebruikt om postpodzolgebieden aan te duiden. In mozaïek verschijnen
plaatsen waar het verkitte deel van de podzol B werd uitgegraven en afgevoerd terwijl de
zachte humusaanrijking homogeen in een dikke bouwvoor werd verwerkt. De gronden hebben
een uniform homogene Ap horizont minstens 30cm dik en zijn donkergrijs van kleur.
Daaronder komen meestal resten voor van de verbrokkelde podzol B welke meestal overgaan
in een sterk gevlekte verbrokkelde textuur B waarin de roestverschijnselen voorkomen tussen
60 en 90cm. De waterhuishouding is gunstig in de winter maar het profiel wordt te droog in de
zomer.
Pfp(o) zijn hydromorfe zandleemgronden met een dikke (30-40cm) humeuze bovengrond,
dikwijls verveend, en met duidelijke roestverschijnselen. De reductiehorizont begint tussen 50
en 100cm. In de meeste profielen komt een substraat voor: zand, leem, klei, klei-zand, mergel
of veen. Het profiel vertoont een sterke en langdurige wateroverlast in de winter en lente, zelf
in de zomer zijn de gronden iet te nat.
De bodemserie ZbP heeft roestverschijnselen beginnend tussen de dieptes van 90 en 100cm.
Bodemgenetisch vormen ze het deel van de chronosequentie vanaf het niet gedifferentieerd
materiaal tot de verbrokkelde textuur B-horizont. In deze droge zandgrondgebieden komt het
complex ZbP voornamelijk voor op plaatsen met een discontinue bedekking met stuifzand of
in een kaarteenheid met lokaal afgestoven plaatsen. De eenheden met humusarme
bovengrond zijn opgebouwd uit humusarm stuifzand waaronder een bedolven profiel
voorkomt. Sim wordt het materiaal grover in de diepte. In heuvelachtige landschappen wijst
een geel of groenachtig materiaal op een invloed van glauconiethoudend Tertiair op de
dekzanden. Ook de eenheden met klei-zandsubstraat komen voor in heuvelachtige gebieden
waar Tertiaire formatie binnen boorbereik werden aangetroffen. Al deze bodems zijn sterk
droogtegevoelig en vertonen een quasi permanent watergebrek. Ze vertegenwoordigen arme
gronden.
Tenslotte komt in de buurt van het projectgebied, ter hoogte van de Ringbeek, Efp voor. De
Efp serie kenmerkt hydromorfe, zeer slecht gedraineerde alluviale kleibodems zonder
profielontwikkeling. De profielen worden gekenmerkt door een donkergrijze, humusrijke, veelal
verweerde bovengrond 15-20cm dik. De roestverschijnselen beginnen in de humeuze
bovengrond; volledig gereduceerd blauwgrijs materiaal begint tussen 40 en 80cm. In de
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meeste kaarteenheden rust de klei op wisselende diepte op leem, zand, mergel of veen, soms
op een klei-zandsubstraat. Het zijn permanent zeer natte gronden die gedurende de winter
verscheidene maanden overstroomd zijn. In de zomer daalt het grondwater tot 40-80cm.10

10

www.geopunt.be
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Figuur 27: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 10).

Op 17/01/2019 zijn 11 controleboringen uitgezet in het projectgebied. De boringen werden
uitgezet op de niet-verharde delen van het projectgebied. Over het algemeen werd redelijk
intacte bodemopbouw herkend. In 8 van de 11 boringen werd de C-horizont bereikt op een
wisselende diepte schommelend tussen min. ca. 1,06 en max. ca. 1,9m onder het maaiveld
(zie Figuur 29). Er werd nergens een uitlogingshorizont (E-horizont) opgemerkt.
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1. Boorlogs:
a. Boring 1:
i. Totaal diepte: 1.65 m-mv
ii. Grondwaterstand: 1.20 m-mv
iii. Status: nat
iv. Opmerkingen:
• poging 1 op 0.50 m-mv gestaakt
• poging 2 op 0.35 m-mv gestaakt
Diepte min Diepte max Kleur
Type
(m-mv)
(m-mv)
0.00
0.41
Donker gelig Zandig leem
bruin
0.41
0.83
Licht
gelig Zandleem
bruin

Varia

Horizont

Aanwezigheid
van puin
Aanwezigheid
van puin op de
hele pakket
Matig
dikke
oxidatie kagen
op de hele
pakket
Verspreid
organisch
materiaal

A

Type

Varia

Horizont

Zandig leem

Aanwezigheid A
van puin en
witte korrels
Aanwezigheid A2
van puin op
0.50 m-mv tot
0.84 m-mv
Matig
dikke B
oxidatie kagen
op de hele
pakket

0.83

1.34

Licht
grijs

gelig Zandleem

1.34

1.65

Licht
grijs

wittig Zwaar
zandleem

B

B2 - C

C

a. Boring 2:
v. Totaal diepte: 1.67 m-mv
vi. Grondwaterstand: vii. Status : Vochtig
viii. Opmerkingen: Diepte min Diepte max Kleur
(m-mv)
(m-mv)
0.00
0.49
Donker
zwartig bruin
0.49

0.71

Licht zwartig Zwaar
bruin
zandleem

0.71

1.49

Licht
grijs

gelig Zandleem
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1.49

1.64

Licht
grijs

wittig Zwaar
zandleem

-

C

Varia

Horizont

a. Boring 3:
ix. Totaal diepte: 2.00 m-mv
x. Grondwaterstand: 0.50 m-mv
xi. Status: nat
xii. Opmerkingen:
• poging 1 op 0.10 m-mv gestaakt
• poging 2 op 0.60 m-mv gestaakt
Diepte min Diepte max Kleur
Type
(m-mv)
(m-mv)
0.00
0.19
Donker gelig Zandig leem
bruin
0.19
0.62
Licht
gelig Zandleem
bruin

Aanwezigheid A
van puin
Aanwezigheid B
van puin op de
hele pakket en
arduin op 0.62
m-mv

Geen grond – holig tot 2.00 m-mv eronder harde oppervlakte
a. Boring 4:
xiii. Totaal diepte: 1.15 m-mv
xiv. Grondwaterstand: 0.97 m-mv
xv. Status: nat
xvi. Opmerkingen:
• poging 1 op 0.50 m-mv gestaakt
• poging 2 op 0.35 m-mv gestaakt
Diepte min Diepte max Kleur
(m-mv)
(m-mv)
0.00
0.50
Donker
zwartig bruin
0.50

0.59

0.59

1.06

1.06

1.15

Type

Varia

Zandig leem

Aanwezigheid A
van puin en
beige korrels
Bh

Donker rodig Zandleem
bruin
Licht
gelig Zandleem
grijs

Licht
grijs

wittig Zandleem

Horizont

Matig
dikke B2-C
oxidatie kagen
op de hele
pakket
C
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b. Boring 5:
xvii. Totaal diepte: 0.15 m-mv
xviii. Grondwaterstand:
xix. Status: droog
xx. Opmerkingen:
• poging 1 op 0.15 m-mv gestaakt
• poging 2 op 0.15 m-mv gestaakt
• poging 3 op 0.15 m-mv gestaakt
c. Boring 6:
xxi. Totaal diepte: 0.15 m-mv
xxii. Grondwaterstand:
xxiii. Status: droog
xxiv. Opmerkingen:
• poging 1 op 0.15 m-mv gestaakt
• poging 2 op 0.15 m-mv gestaakt
• poging 3 op 0.15 m-mv gestaakt
b. Boring 7:
xxv. Totaal diepte: 1.96 m-mv
xxvi. Grondwaterstand: 1.50 m-mv
xxvii. Status : nat
xxviii. Opmerkingen:
Diepte min Diepte max Kleur
(m-mv)
(m-mv)
0.00
0.48
Donker
zwartig bruin

Type

Varia

Zandig leem

Aanwezigheid A
van puin en
beige korrels
Matig
dikke Bs
oxidatie kagen
op de hele
pakket
C

0.48

1.90

Licht
grijs

gelig Zandleem

1.90

1.96

Licht
grijs

wittig Zwaar
zandleem

Horizont

c. Boring 8:
xxix. Totaal diepte: 1.20 m-mv
xxx. Grondwaterstand: 0.90 m-mv
xxxi. Status : nat
xxxii. Opmerkingen:
Diepte min Diepte max Kleur
(m-mv)
(m-mv)

Type

Varia

Horizont
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0.00

0.58

Donker
zwartig bruin

Zandig leem

0.58

1.10

Licht
grijs

gelig Zandleem

1.10

1.20

Licht
grijs

wittig Zwaar
zandleem

Aanwezigheid A
van puin en
beige korrels
Matig
dikke Bs
oxidatie kagen
op de hele
pakket
C

d. Boring 9:
xxxiii. Totaal diepte: 1.40 m-mv
xxxiv. Grondwaterstand: 1.00 m-mv
xxxv. Status : nat
xxxvi. Opmerkingen:
• Poging 1 op 0.40 m-mv gestaakt
• Op 1.40 m-mv gestopt wegens te veel water
Diepte min Diepte max Kleur
Type
(m-mv)
(m-mv)
0.00
0.39
Licht grijsig Zandig leem
bruin
0.39

0.72

0.72

0.90

1.06

1.15

Donker
zwartig bruin
Donker rodig
bruin
–
donker
oranjig bruin
Licht beigig
grijs

Zandleem
Zandleem

Zwaar
zandleem

Varia

Horizont

Aanwezigheid
van puin en
beige korrels
Met puin en
plant resten
Matig
dikke
oxidatie lagen
op de hele
pakket
Matig
dikke
oxidatie lagen
op de hele
pakket

A

Varia

Horizont

A2
Bh

B2-C

e. Boring 10:
xxxvii. Totaal diepte: 1.40 m-mv
xxxviii. Grondwaterstand: 1.00 m-mv
xxxix. Status : nat
xl. Opmerkingen: Diepte min Diepte max Kleur
(m-mv)
(m-mv)

Type
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0.00

0.59

Donker
zwartig bruin

0.59

1.00

Licht
grijs

gelig Zandleem

1.00

1.40

Licht
grijs

wittig Zwaar
zandleem

f.

Zandig leem

Aanwezigheid A
van puin en
beige korrels
Matig
dikke Bs
oxidatie kagen
op de hele
pakket
C

Boring 11:
xli. Totaal diepte: 1.80 m-mv
xlii. Grondwaterstand: 1.00 m-mv
xliii. Status : nat
xliv. Opmerkingen: -

Diepte min Diepte max Kleur
(m-mv)
(m-mv)
0.00
0.92
Donker
zwartig bruin

Type

Varia

Zandig leem

Oxidatie
A
nodules
op
0.90
m-mv,
beige inclusies
op 0.12 m-mv,
puin op 0.36 mmv
Matig
dikke Bs
oxidatie kagen
op de hele
pakket
C

0.92

1.63

Licht
grijs

gelig Zandleem

1.63

1.80

Licht
grijs

wittig Zwaar
zandleem

Horizont
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Figuur 28: Aanduiding van de locaties van de controleboringen (bron: geopunt.be)
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Figuur 29: Plan met aanduiding van diepte van de C-horizont bij het uitvoeren van de controleboringen (bron:
geopunt.be) (bijlage 23).
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2.2. Historische beschrijving11
De eerste vermelding van Wingene dateert van 821, dan schenkt koning Lodewijk de Vrome
het “altare in villa de Winghina” aan de Sint-Amandusabdij te Elnon. In een brief van 847 wordt
deze gift hernieuwd. De eerste heer van Wingene is dus de abt van Elnon en het SintAmnadsche, de oudste heerlijkheid. De eerste kerk wordt bediend door de benedictijnerpaters.
Later geeft de prelaat van Elnon het patronaatschap aan de proost van Sint-Amand te Kortrijk.
Die heeft er een kapel en een Patersverblijf en mag dus ook tienden heffen. Door het invoeren
van de feodaliteit werden de domeinen van de Sint-Amandusabdij de Vrije Heerlijheid SintAmandsch in Wingene. Leenmannen van Sint-Amandsche Wingene mochten zich Heer of
Dame van Wingene noemen. Wingene ligt op de grens van de vroegere Kasselrij Kortrijk en
het Brugse Vrije. Oorspronkelijk bevonden er op het Wingense grondgebied vijf heerlijkheden
die elk een eigen justitie bezaten en recht hadden op en galg en een schandpaal. Namelijk het
Sint-Amandsche, Wildenburg, Westakker, ’t Hof van Wingene en Poelvoorde. Iedere
heerlijkheid beschikte over een eigen bestuur, burgemeester, baljuw, griffier, ontvanger,
schout en officieren. Van deze hoge heerlijkheden hingen een groot aantal lage heerlijkheden
af.
Een van de zwartste periodes voor Wingene was de tijd van de godsdienstoorlogen (15661610). Het gebied werd achtereenvolgens geteisterd door de repressie van Alva (1567), de
plunderingen van de radicale Gentse calvinisten (1577-1583), de herovering van onze
gewesten door de Malcontenten en de Spaanse legioenen (1580) en de strooptochten van de
Staatse vrijbuiters vanuit Sluis en Oostende (1585-1610).
In de 17de eeuw wordt de Sint-Amanduskerk op de oude muren herbouwd. Ook in de 17de
eeuw kent de regio veel strubbelingen tussen de Spaanse en Franse overheersers. In de
Flandria Illustrata van Sandrus (ca. 1641) werden de belangrijkste sites Wildenburg
(Beernemsteenweg 171), het hof van Poelvoorde (Poelvoorde 5-7) en ’t hof van Wingene
weergegeven. Tegen het einde van de 17de eeuw verloren de families hun aanzien en kwamen
de heerlijkheden in verval. Het kasteel van Wingene werd tegen het einde van de 18de eeuw
afgebroken.
De 18de eeuw kenmerkt zich als een periode van relatieve rust met economische bloei en
demografische expansie. Onder Oostenrijks bewind worden vruchtbare plaatsen omgezet in
landbouwproducten en in bossen op de armere gronden, in functie van de houtproductie.
Met de Franse revolutie op het einde van de 18de eeuw komt een einde aan het feodale
systeem. Vlaanderen wordt ingelijfd bij Frankrijk onder het departement van de Leie. Parochies
11

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/125176 (geconsulteerd op 29/11/2018) en
BOT B., 20187, p. 16-17.
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worden omgevormd tot gemeenten, de kerken van Wingene, Zwevezele, Egem en Pittem
worden gesloten en verzegeld, kerkelijke goederen en gronden worden verbeurd verklaard en
verkocht. De gronden komen vaak in handen van rijke families. Het Leiedepartement wordt
opgedeeld in kantons en Wingene behoort tot het kanton Pittem.
In de 19de eeuw, onder het bewind van Napoleon, worden de kantons afgeschaft en worden
den gemeenten terug afzonderlijk bestuurd. Door de opkomst van de mechanische
linnenspinnerijen wat voorheen een huisnijverheid was, werden de crisisjaren voor Wingene,
de bevolking vertrok naar grote industriële steden. De hoge burgerij bleef en de streek bleek
het ideale terrein om kasteeldomeinen aan te leggen. Het Munkegoed werd in 1852 grondig
verbouwd tot kasteel, het bos en het landbouwgebied te noordwesten van het kasteel werden
heraangelegd als park. In hetzelfde jaar wordt de bijhorende hoeve opgetrokken. In Wingene
stonden acht windmolens. De oudste Poelvoordemolen (voor 1383) is ook het langst bewaard
gebleven (1947).

Figuur 30: Kaart van Sanderus met beeltenis van een deel van Wingene (ca. 1641) (bron: Universiteitsbibliotheek
Gent).
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2.2.1. Het projectgebied in cartografische bronnen12
De vroegste kaart waaruit relevante informatie kan worden gehaald is de Ferrariskaart (17711778; zie Figuur 31 en bijlage 12). Hierop is het projectgebied in een landelijke omgeving te
zien, ten noordwesten van het historische stadscentrum van Wingene. Het projectgebied is er
aangeduid als akkergrond begrensd door bomenrijen. Het kasteel van Wingene situeert zich
ten westen van het projectgebied. Op de Atlas der Buurtwegen (1841; zie Figuur 32 en bijlage
13) is voor het eerst bebouwing ter hoogte van het projectgebied te zien. Het gaat om
bebouwing voornamelijk langs de huidige Futselstraat. Mogelijk gaat het om een bewaarschool
met bijhorend klooster. Op de kaart van Popp (1842-1879; zie Figuur 33 en bijlage 14) en de
kaart Vandermaelen (1846-1854; zie Figuur 34 en bijlage 15) is eveneens bebouwing ter
hoogte van het projectgebied. Langs de Futselstraat zou in 1872 ook een kapel zijn gebouwd,
de Sint-Annakapel. Het is aan de hand van de kaarten niet duidelijk welk gebouw in het
projectgebied de kapel betreft. De nieuwbouw wordt duidelijk bij het vergelijken van de
topografische kaart uit 1861 (zie Figuur 35 en bijlage 16) en de topografische kaart uit 1884
(zie Figuur 36 en bijlage 17). De bebouwing op de kaart uit 1861 toont losstaande bebouwing
langs de huidige Futselstraat, op de kaart uit 1881 is hier één langwerpig blok zichtbaar. Ook
langs de Pastoor Termotestraat is de bebouwing toegenomen.

Het rustoord Sint-Anna werd gebouwd tussen 1962 en 1964 op de plaats waar het vroegere
klooster Sint-Anna stond. Het rusthuis is zichtbaar op de topografische kaart uit 1966-1968
(zie Figuur 37 en bijlage 18). De bebouwing komt in sterke mate overeen met de huidige
bebouwing. Dit tonen ook de luchtfoto’s uit 171 (zie Figuur 38 en bijlage 19), 1990 (zie Figuur
39 en bijlage 20) en 2017 (zie Figuur 40 en bijlage 21).

12

Deels uit:
29/11/2018).

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/205522

(geconsulteerd

op
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Figuur 31: Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 12).

Figuur 32: Atlas der Buurtwegen (1841- met aanduiding van het projectgebied bron: geopunt.be) (bijlage 13).
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Figuur 33: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 14).

Figuur 34: Kaart Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 15).
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Figuur 35: Topografische kaart uit 1861 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 16).

Figuur 36: Topografische kaart uit 1884 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 17).
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Figuur 37: Topografische kaart uit 1966-1968 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 18).

Figuur 38: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 19).
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Figuur 39: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 20).

Figuur 40: Topografische kaart uit 2017 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 21).
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2.3. Archeologisch kader
In het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Binnen een straal
van ca. 800m rond het projectgebied zijn een vijftal aanduidingen op de Centrale
Archeologische Inventaris. Ze worden hieronder verduidelijkt.
Er zijn twee indicaties door kaartmateriaal voor laatmiddeleeuwse sites met walgracht (CAI ID
74016 en 74017).
Op ca. 400m ten noordwesten van het projectgebied werd in 2011 een mechanische
prospectie uitgevoerd. Hierbij werd lithisch materiaal en een losse vondst natuursteen uit het
mesolithicum gevonden. Het gat om vondsten in de podzolbodem: 10 vuurstenen artefacten,
(2 trapezia als pijlbewapening, 3 schrabbers en enkele afslagen) en enkele fragmenten
natuursteen. In de podzolbodem werden ook fragmenten prehistorische aardewerk
aangetroffen (handgemaakte wandfragmenten, waarvan één met versiering). Dit aardewerk
kon gedateerd worden in het finaal-neolithicum. Verder werden ook nog greppelfragmenten uit
de nieuwe tijd aangetroffen. Ze zijn voornamelijk afkomstig van oude perceelsindelingen of
dienden als drainagegreppels (CAI ID 156971).
Ongeveer 400m ten westen van het projectgebied werd in 1998 door een heemkundige kring
een illegale opgraving uitgevoerd en dit ter hoogte van het hof van Wingene. De indicatie op
de CAI is niet exact en zeer rudimentair. Het gaat om de voormalige heerlijkheid van de heren
van Wingene met opperhof en neerhof-structuur. Volgende sporen werden bij de opgraving
aangetroffen: de funderingen, twee torens, de omwallingsmuur en de zijmuur van het kasteel.
Een reeks verticaal in de grond geslagen palen verwijzen mogelijk naar de oppermote (CAI ID
162286).
In 2012 werd een mechanische prospectie uitgevoerd in de Sint-Amandsstraat, op ca. 350m
ten oosten van het projectgebied, in 2013 kwam er een opgraving uit voort. Hier werden een
grafheuvel met twee greppels die deel uitmaken van een kringgreppel met een diameter aan
de binnenzijde van 13,5m en aan de buitenzijde van 15m. Centraal kon geen begraving
vastgesteld worden, maar de afmetingen lijken overeen te stemmen met de gekende
afmetingen van bronstijdgrafheuvels in Zandig-Vlaanderen. Er werden ook de plattegronden
van drie spiekers uit de metaaltijden herkend. Uit de middeleeuwen werd een spijker en een
greppel met grijs aardewerk gevonden. Tenslotte duiden perceelsgreppels, kuilen en
paalsporen op bewoning uit de nieuwe tijd (CAI ID 160449).
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Figuur 41: Centrale Archeologische Inventaris op topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron:
geopunt.be en cai.onroerenderfgoed.be) (bijlage 22).
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

Het projectgebied heeft een grootte van ca. 6855m²; op heden is ca. 2701m² daarvan
bebouwd, de rest is verharding en tuin. In het projectgebied zijn twee kleine kelders
aanwezig. De gebouwen vormen een bejaardentehuis. Sommige gebouwen gaan terug
tot het 3de kwart van de 19de eeuw.

-

Het projectgebied situeert zich langs de dorpskern van Wingene. Met de Ringbeek op
ca. 500m ten oosten van het projectgebied en de Steenbeek op ca. 650m ten
zuidoosten van het projectgebied.

-

Het projectgebied bevindt zich op de overgang naar het zandige Houtland. De quartair
geologische kaart toont mogelijk quartaire hellingsafzettingen ter hoogte van het
projectgebied. Het digitaal terreinmodel toont dat het projectgebied zacht afhelt van het
zuidwesten naar het noordoosten, naar de Ringbeek. Waarschijnlijk is naar analogie
van de dichte omgeving geen grote graad aan potentiële bodemerosie in het
projectgebied.

-

De bodemkaart toont OB (bebouwde zone) ter hoogte van het projectgebied. In de
omgeving van het projectgebied worden vochtig zand, wat zandleem, droog zand en
natte klei gekarteerd, soms is er sprake van een (post)podzol in vochtig zand. Bij
archeologisch onderzoek op ca. 400m ten zuidwesten van het projectgebied werd een
podzolbodem
met steentijdvondsten
aangetroffen.
De 11 uitgevoerde
controleboringen, gezet in de niet verharde delen van het projectgebied, tonen dat de
bodem er over het algemeen een intacte bodemopbouw kent. Er werd nergens een
uitlogingshorizont (E-horizont) aangetroffen. De C-horizont werd in 8 van de boringen
teruggevonden op wisselende dieptes tussen 1,06 en 1,9m onder het maaiveld.

-

De eerste datering van Wingene dateert van 821. Het projectgebied is er niet bebouwd
en in gebruik als akkerland, en ligt net buiten de historische dorpskern.

-

Het projectgebied werd wellicht voor het eerst gekarteerd op de kaart van Ferraris
(1771-1778). Het projectgebied is er niet bebouwd en in gebruik als akkerland. In de
loop van de 19de eeuw is voor het eerst sprake van bebouwing in het projectgebied.
Mogelijk gaat het om gebouwen van een school, klooster en de Sint-Annakapel. In de
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jaren ’60 van de 20ste eeuw vinden nog afbraak- en bouwwerkzaamheden plaats, bij de
bouw van het bejaardentehuis.
-

Tot de 18de eeuw is dus geen duidelijkheid over het gebruik van het projectgebied, want
er werd ook nog geen archeologisch terreinwerk uitgevoerd, uitgezonderd de
controleboringen, ter hoogte van het projectgebied.

-

Binnen een straal van ca. 800m rond het projectgebied is silexmateriaal (artefacten en
afslagen), natuursteen en prehistorisch aardewerk aangetroffen. Net als sporen in
verband te brengen met bronstijdbegravingen en bewoningssporen uit de
middeleeuwen en nieuwe tijd.

-

Ter conclusie kan de aan- of afwezigheid van een archeologische site ter hoogte van
het projectgebied niet met zekerheid kan gesteld worden. De controleboringen maakt
wel dat het aantreffen van een steentijdsite klein is, doorgaat geen afgedekte bodem
(uitlogingshorizont) werd aangetroffen. Wel werd op 8 van de 11 boringen een niet
afgetopte C-horizont aangetroffen. Deze boringen werden enkel gezet op de niet
verharde delen van het projectgebied, het is dus niet duidelijk in welke mate de huidige
bebouwing een mogelijke archeologische site heeft beschadigd/aangetast.
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2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
De controleboringen tonen aan dat het aantreffen van een steentijdsite klein is, doorgaat geen
afgedekte bodem (uitlogingshorizont) werd aangetroffen. Dit maakt de kans klein dat een
steentijdsite ter hoogte van het projectgebied bewaard gebleven is. Het is, zonder een sterke
indicatie, niet wenselijk verder vooronderzoek naar steentijd uit te voeren. Vandaar dat geen
verder steentijdonderzoek wordt geadviseerd. Wel werd op 8 van de 11 boringen een niet
afgetopte C-horizont aangetroffen. Dit duidt erop dat mogelijk sporen vanaf het neolithicum ter
hoogte van het projectgebied nog aanwezig zouden zijn. Deze boringen werden enkel gezet
op de niet verharde delen van het projectgebied, het is dus niet duidelijk in welke mate de
huidige bebouwing een mogelijke archeologische site heeft beschadigd/aangetast.
De geplande werken in het projectgebied gaan gepaard met een wisselende bodemverstoring
over de hele oppervlakte van het projectgebied (ca. 6855m²). De geplande werken bestaan uit
het af- en uitbreken van de huidige bebouwing en infrastructuren in het projectgebied. Daarna
wordt een verkaveling ingepland met 9 ééngezinswoningen, 4 stapelwoningen en 2
meergezinswoningen. De meergezinswoningen worden centraal in het projectgebied
ingepland met daaronder een kelder met ca. 2100m² oppervlakte. De kelder kent een
bodemverstoring van ca. 3,71 tot 4,05m onder het bestaande maaiveld. Over de rest van het
projectgebied kennen de woningen geen kelders. Er wordt verwacht dat de funderingen niet
dieper gaan dan 1m onder het bestaande maaiveld en de riolering tot ca. 1,5m onder het
maaiveld. Maar deze plannen zijn nog niet definitief. In het projectgebied wordt ook wegenis
aangelegd (55cm bodemverstoring) met daaronder riolering op wisselende diepte van min. ca.
0,9 tot max. ca. 2,1m onder het maaiveld. Er kan dus gesteld dat voor een deel van de werken
het archeologisch niveau volledig zou vernietigd worden (kelderverdieping). Voor rest van het
projectgebied is dit niet volledig duidelijk, en dit omdat de bodemverstoring nog niet definitief
is. Hier moet het zekere voor het onzekere worden genomen, en gaan we ervan uit dat het
archeologisch niveau ter hoogte van de ééngezinswoningen en stapelwoningen ook zal
worden vernietigd. Een verder vooronderzoek op het projectgebied moet dus duidelijk stellen
of een archeologische site (vanaf het neolithicum) aanwezig is, en wat de aard, bewaring,
verspreiding en datering van de mogelijk aangetroffen sporen zijn. Gezien het projectgebied
op heden voor een deel bebouwd is en nog niet in eigendom van de initiatiefnemer, is het
raadzaam om het vooronderzoek pas uit te voeren na de afbraak van de huidige structuren.
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2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. Met deze
methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie verkregen
worden. De methode wordt binnen de archeologie vooral aangewend om het bodemkundig
potentieel na te gaan voor de aanwezigheid van goed bewaarde steentijdsites. Op basis van
de controleboringen zijn er echter geen indicaties dat er binnen het projectgebied een
begraven bodem (vb. podzolbodem) te verwachten is waarin een steentijdsite zou kunnen
bewaard zijn. Vandaar dat dit landschappelijk bodemonderzoek hier niet wordt geadviseerd.

2.4.3.2. Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van de
ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van explosieven.
Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken: magnetometrie,
weerstandsmetingen, grondradar enz.
Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet
schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige
vraagstellingen te kunnen beantwoorden.

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Deze techniek is wel mogelijk maar niet nuttig en
noodzakelijk. Tevens is het terrein grotendeels bebouwd/verhard en niet geschikt voor dit type
onderzoek, ook niet na de sloop van de gebouwen.
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2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van boringen.
Aangezien er op basis van de controleboringen geen indicatie is voor enig bodemkundig
potentieel op goed bewaarde steentijdsites, wordt aan het huidige projectgebied een lage
verwachting toegekend omtrent goed bewaarde steentijdsites. Bijgevolg wordt geen
archeologisch booronderzoek geadviseerd.

2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische waarde
van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat
terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden van het
kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen.13
Er wordt geadviseerd om het hele projectgebied verder te onderzoeken aan de hand van
proefsleuven. De periodes vanaf ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door de
aanwezigheid van grondsporen die optimaal worden gedetecteerd met deze
prospectiemethode.
Deze fase in het onderzoek kan, gezien de huidige staat van het terrein (deels bebouwd en
verhard en nog niet in eigendom van de initiatiefnemer), nog niet worden aangevat en dient
meegenomen in het traject van uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem.

13

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. 2016, p. 55.
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2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Het controleboringen tonen aan dat de bodemopbouw ter hoogte van de niet bebouwde
delen in het projectgebied redelijk intact is. Slechts 2 van de 11 boringen werden
gestaakt. De verstoring ter hoogte van de huidige bebouwing kon niet achterhaald
worden, wel zijn twee kleine kelders aanwezig. De mate van verstoring ter hoogte van
de huidige bebouwing dient voorwerp uit te maken van verder vooronderzoek.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
De uitgevoerde controleboringen tonen een redelijke intacte bodemopbouw ter hoogte
van de niet bebouwde delen van het projectgebied. Op 8 van de 11 boringen werd een
C-horizont aangetroffen op een wisselende diepte tussen 1,06 en 1,9m onder het
maaiveld. Er werd geen uitlogingshorizont (E-horizont) aangetroffen.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken in het projectgebied gaan gepaard met een wisselende
bodemverstoring over de hele oppervlakte van het projectgebied (ca. 6855m²). De
geplande werken bestaan uit het af- en uitbreken van de huidige bebouwing en
infrastructuren in het projectgebied. Daarna wordt een verkaveling ingepland met 9
ééngezinswoningen, 4 stapelwoningen en 2 meergezinswoningen. De
meergezinswoningen worden centraal in het projectgebied ingepland met daaronder
een kelder met ca. 2100m² oppervlakte. De kelder kent een bodemverstoring van ca.
3,71 tot 4,05m onder het bestaande maaiveld. Over de rest van het projectgebied
kennen de woningen geen kelders. Er wordt verwacht dat de funderingen niet dieper
gaan dan 1m onder het bestaande maaiveld en de riolering tot ca. 1,5m onder het
maaiveld. Maar deze plannen zijn nog niet definitief. In het projectgebied wordt ook
wegenis aangelegd (55cm bodemverstoring) met daaronder riolering op wisselende
diepte van min. ca. 0,9 tot max. ca. 2,1m onder het maaiveld.
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•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.

•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis van
het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De hoogstwaarschijnlijke aanof afwezigheid van een archeologische site kan namelijk niet afdoende worden
gestaafd waardoor ook geen gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te
nemen maatregelen. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor
te stellen. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om, na de sloop van de
huidige gebouwen, over te gaan tot een proefsleuvenonderzoek om een concrete
inschatting te kunnen maken van mogelijke archeologische sporen en structuren vanaf
het neolithicum.

De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
eveneens behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het projectgebied heeft een grootte van ca. 6855m²; op heden is ca. 2701m² bebouwd, de rest
is verharding en tuin. De gebouwen vormen een bejaardentehuis dat in sommige gebouwen
teruggaat tot de het 3de kwart van de 19de eeuw. In de huidige gebouwstructuren zijn op heden
twee kleine kelders aanwezig.
Het projectgebied situeert zich langs de dorpskern van Wingene. Met de Ringbeek op ca.
500m ten oosten van het projectgebied en de Steenbeek op ca. 650m ten zuidoosten van het
projectgebied. Het projectgebied bevindt zich op de overgang naar het zandlemige Houtland.
De quartairgeologische kaart toont mogelijk quartaire hellingsafzettingen ter hoogte van het
projectgebied. Het digitaal terreinmodel toont dat het projectgebied van het zuidwesten naar
het noordoosten zacht afhelt, naar de Ringbeek. Waarschijnlijk is naar analogie van de dichte
omgeving geen grote graad aan bodemerosie in het projectgebied.
De bodemkaart toont OB (bebouwde zone) ter hoogte van het projectgebied. In de omgeving
van het projectgebied worden vochtig zand, wat zandleem, droog zand en natte klei
gekarteerd, soms is er sprake van een (post)podzol in vochtig zand. Bij archeologisch
onderzoek op ca. 400m ten zuidwesten van het projectgebied werd een podzolbodem met
steentijdvondsten aangetroffen
Het projectgebied werd wellicht voor het eerst gekarteerd op de kaart van Ferraris (17711778). Het projectgebied is er niet bebouwd en in gebruik als akkerland. In de loop van de 19de
eeuw is voor het eerst sprake van bebouwing in het projectgebied. Mogelijk gaat het om
gebouwen van een school, klooster en de Sint-Annakapel. In de jaren ’60 van de 20ste eeuw
vinden nog afbraak- en bouwwerkzaamheden plaats, bij de bouw van het bejaardentehuis.
Tot de 18de eeuw is dus geen duidelijkheid over het gebruik van het projectgebied, want er
werd ook nog geen archeologisch terreinwerk uitgevoerd, ter hoogte van het projectgebied.
Binnen een straal van ca. 800m rond het projectgebied is silexmateriaal (artefacten en
afslagen), natuursteen en prehistorisch aardewerk aangetroffen. Net als sporen in verband te
brengen met bronstijdbegravingen en bewoningssporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd.
Ter conclusie kan de aan- of afwezigheid van een archeologische site ter hoogte van het
projectgebied niet met zekerheid kan gesteld worden.
De controleboringen tonen aan dat het aantreffen van een steentijdsite klein is, doorgaat geen
afgedekte bodem (uitlogingshorizont) werd aangetroffen. Dit maakt de kans klein dat een
steentijdsite ter hoogte van het projectgebied bewaard gebleven is. Het is, zonder een sterke
indicatie, niet wenselijk verder vooronderzoek naar steentijd uit te voeren. Vandaar dat geen
verder steentijdonderzoek wordt geadviseerd. Wel werd op 8 van de 11 boringen een niet
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afgetopte C-horizont aangetroffen. Dit duidt erop dat mogelijk sporen vanaf het neolithicum ter
hoogte van het projectgebied nog aanwezig zouden zijn. Deze boringen werden enkel gezet
op de niet verharde delen van het projectgebied, het is dus niet duidelijk in welke mate de
huidige bebouwing een mogelijke archeologische site heeft beschadigd/aangetast.
De geplande werken in het projectgebied gaan gepaard met een wisselende bodemverstoring
over de hele oppervlakte van het projectgebied (ca. 6855m²). De geplande werken bestaan uit
het af- en uitbreken van de huidige bebouwing en infrastructuren in het projectgebied. Daarna
wordt een verkaveling ingepland met 9 ééngezinswoningen, 4 stapelwoningen en 2
meergezinswoningen. De meergezinswoningen worden centraal in het projectgebied
ingepland met daaronder een kelder met ca. 2100m² oppervlakte. De kelder kent een
bodemverstoring van ca. 3,71 tot 4,05m onder het bestaande maaiveld. Over de rest van het
projectgebied kennen de woningen geen kelders. Er wordt verwacht dat de funderingen niet
dieper gaan dan 1m onder het bestaande maaiveld en de riolering tot ca. 1,5m onder het
maaiveld. Maar deze plannen zijn nog niet definitief. In het projectgebied wordt ook wegenis
aangelegd (55cm bodemverstoring) met daaronder riolering op wisselende diepte van min. ca.
0,9 tot max. ca. 2,1m onder het maaiveld. Er kan dus gesteld dat voor een deel van de werken
het archeologisch niveau volledig zou vernietigd worden (kelderverdieping). Voor rest van het
projectgebied is dit niet volledig duidelijk, en dit omdat de bodemverstoring nog niet definitief
is. Hier moet het zekere voor het onzekere worden genomen, en gaan we ervan uit dat het
archeologisch niveau ter hoogte van de ééngezinswoningen en stapelwoningen ook zal
worden vernietigd. Een verder vooronderzoek op het projectgebied moet dus duidelijk stellen
of een archeologische site (vanaf het neolithicum) aanwezig is, en wat de aard, bewaring,
verspreiding en datering van de mogelijk aangetroffen sporen zijn. Gezien het projectgebied
op heden voor een deel bebouwd is en nog niet in eigendom van de initiatiefnemer, is het
raadzaam om het vooronderzoek pas uit te voeren na de afbraak van de huidige structuren.

Archeologienota WINGENE BEERNEMSTRAAT FULTSELSTRAAT
58
Projectcode: 2018H129
Verslag van resultaten bureauonderzoek

4. BIBLIOGRAFIE
4.1. Literatuur
•

ACKE B., BARTHOLOMIEUX B., DALLE S. 2016, Archeologienota Wingene de Hille
(prov. West-Vlaanderen). Verslag van resultaten bureauonderzoek, Monument
Vandekerckhove nv, Ingelmunster.

•

BOT B. 2017, Archeologienota Wingene Heilige Sacramentstraat, Bart Bot
Archeologie, Ledeberg.

•

DYSELINCK T. 2016, Archeologisch onderzoek Roeselare – Onledegoedstraat Zone
3, BAAC Vlaanderen, evaluatierapport.

Archeologienota WINGENE BEERNEMSTRAAT FULTSELSTRAAT
59
Projectcode: 2018H129
Verslag van resultaten bureauonderzoek

4.2. Internetbronnen
•

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/

•

http://inventaris.onroerenderfgoed.be

•

http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/

•

http://www.geopunt.be/

•

http://www.ngi.be/topomapviewer/

•

https://cai.onroerenderfgoed.be/

Past

oor

Term

otes
tr

aat

2543

480

2BL
SW 10/11

500

852

900

661

1000

2BL

3BL

SW 2/5/6

1000

3BL

SW 7/8/9

1287

1087

SW 1/2/3

1BL

CONTOUR
KELDER

1300

2000

APP. A1.3 APP. A1.2
104m2
96.5m2

APP. A1.1
98.6m2

APP. B1.4
98.5m2

APP. C1.6
98m2

EETHOEK

3580

EETHOEK

ZELFSLUITEND
-100/216-

EI1 30

15

0

ZELFSLUITEND
-100/216-

EI1 30

2300

APP. A1.5
120m2

EETHOEK

APP. A1.2
99.80m2
EETHOEK
EETHOEK

HELLING 20 %

APP. B1.2
102m2

1200

GEBOUW A
4BL

1920
LOT 5
198m2

LOT 6
180m2

800

337

LOT 7
188m2

783

LOT 4
180m2

800 300300 700

120
900
600

950

900
900

LOT 3
256m2

300300 700

850

700

1300
1600
750 369
750

700 300 800
LOT 2 LOT 1
246m2 179m2

b

1800

GEBOUW B

1050

2000

0

15

D

D

60

APP. B1.3
98.5m2

APP. B1.1
103m2

INPLANTINGSPLAN

Futselstraat

2BL

1000

2BL

60

Beernemstraat

3BL

1000

3BL

SCHAALBALK
0

10

20

30

40

PERCEELSAFMETINGEN OPGEMAAKT VOLGENS KADASTRAAL PLAN
WERKELIJKE AFMETINGEN NOG TE VERKRIJGEN VOLGENS LANDMETERSPLAN

50M

