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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Onderzoeksopdracht
1.1.1. Vraagstelling
De bedoeling van het archeologisch onderzoek is het achterhalen of archeologische sporen
en structuren herkend kunnen worden binnen het plangebied (Figuur 1 en Figuur 2). Hiertoe
worden volgende (niet-limitatieve) onderzoeksvragen voorgesteld (zie programma van
maatregelen 2019A269)1:
- Zijn er archeologische sporen aanwezig?
- Welke is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen?
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
- Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten?
- Welke is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap?
- Is er een archeologische site aanwezig binnen het projectgebied?
- Welke zijn de verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken?

Figuur 1: Projectie van het plangebied op de topografische kaart (zie ook bijlage 1).

1

LEENKNECHT B. & VERMEERSCH J. 2019
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Figuur 2: Projectie van het plangebied op de meest recente luchtfoto (zie ook bijlage 2).
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1.1.2. Randvoorwaarden
Gezien de totale oppervlakte van de bodemingrepen (4075m²) werd een archeologienota
opgemaakt, dit naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de totale
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000 m² of meer
bedraagt. Zowel het veldwerk als de rapportage diende te voldoen aan de methodiek zoals
omschreven in de Code van Goede Praktijk. Het doel is bereikt indien de onderzoeksvragen
voldoende beantwoord kunnen worden.
In het programma van maatregelen werd een proefsleuvenplan opgesteld (zie Figuur 3). De
sleuven werden verspreid over het terrein uitgegraven tot op het relevante archeologische
niveau met een oost/west-oriëntatie en een breedte van ca. 1,8m.2 Bedoeling hiervan is inzicht
te krijgen in het archeologisch potentieel van het plangebied. De zuidelijkste sleuf kon niet over
de volledige lengte van het terrein worden uitgegraven door de aanwezigheid van een boom
en een veldpoel (zie verder Figuur 5). De grond werd gescheiden afgegraven en gestockeerd
zodat de oorspronkelijk toestand van het terrein na het dichten zo goed mogelijk kon worden
hersteld.

Figuur 3: Vooropgesteld proefsleuvenplan in het programma van maatregelen bij het verslag van
resultaten bureauonderzoek.

2

LEENKNECHT B. & VERMEERSCH J. 2019
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1.1.3. Geplande werken3
In het plangebied (grootte 4075m²) wordt een verkaveling met 11 woonloten, verharding (weg
en parking) en groen voorzien. Ongeveer 1490m² wordt verhard (weg en parking), ca. 1720m²
zal worden ingenomen door woningen met tuinen. De resterende 865m² wordt
gemeenschappelijke groenzone. Onder de bestrating komt riolering met wisselende dieptes
van min. ca. 1,20m tot max. ca. 2,17m onder het huidige maaiveld. Op basis van de geplande
werken werd in de voorafgaande studie rekening gehouden met de vernietiging van mogelijke
archeologische resten.

Figuur 4: Ontwerp van de geplande verkaveling (bron: initiatiefnemer).

3

LEENKNECHT B. & VERMEERSCH J. 2019 p. 8-9
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1.2. Werkwijze en strategie
1.2.1. Beschrijving en motivering onderzoeksstrategie
Gezien de uitgevoerde bureaustudie de aanwezigheid van een archeologische site niet kon
uitsluiten, werd overgegaan tot een archeologisch vervolgtraject. Daartoe werd een prospectie
door middel van proefsleuven ingericht (zie programma van maatregelen archeologienota4).
Het doel van dit onderzoek is een representatief beeld te krijgen van de ondergrond en deze
archeologisch in kaart te brengen.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek erden drie parallelle 1,80m brede proefsleuven
uitgegraven met oost/west-oriëntatie tot op het archeologisch relevante niveau. Om de
bodemopbouw te begrijpen werden drie bodemprofielen geregistreerd. Door het ontbreken
van archeologisch relevante sporen werden geen kijkvensters en/of volgsleuven uitgegraven.
Via deze methode is 414m² verdiept tot op het archeologische niveau. Omgerekend gaat het
om 10% van de totale oppervlakte (4075m²) van het plangebied (zie tabel 1).

Figuur 5: Zicht op de veldpoel en enkele bomen in het zuidwesten van het terrein.

4
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Figuur 6: Inplanting van de proefsleuven op het GRB (zie ook bijlage 3).

Sleuf
SL1
SL2
SL3
Totaal

oppervlakte
129m²
152m²
133m²
414m²

Tabel 1: Oppervlaktetabel proefsleuvenonderzoek.
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1.2.2. Organisatie van het vooronderzoek
Het veldwerk werd uitgevoerd door veldwerkleider Bert Mestdagh en archeoloog Kathleen
Couchez. Het werd uitgevoerd op woensdag 27 maart 2019 bij helder weer. Het graafwerk
gebeurde door NV Verbeke. Zowel het uitgraven als het dichten van de sleuven gebeurde op
dezelfde dag (zie Figuur 7).

Figuur 7: Het terrein tijdens de prospectie ter hoogte van sleuf 2.

1.2.3. Gebruikt materiaal
Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van
1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau. Dit
gebeurde steeds onder begeleiding van de veldwerkleider om te verzekeren dat de juiste
diepte werd bereikt. Het archeologisch relevante niveau werd opgeschaafd. Van de sleuven
zijn overzichtsfoto’s gemaakt. Bij alle foto’s was een schaallat, noordpijl en fotobord aanwezig.
Op het fotobord stond de afkorting van het plangebied (ZAST19), het vergunningsnummer
(2019C320) en het sleufnummer (1 tot 3). Teneinde een goed beeld te krijgen van de
bodemopbouw werden verspreid over het terrein 3 bodemprofielen schoongemaakt,
gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. De foto’s werden genomen met
een Nikon van het type Coolpix waterproof 18m/59ft Shockproof 2m 6.6ft met optical zoom
4.3-21.5mm 1:2.8. Voor het digitaal inmeten van de sporen, het bepalen van de hoogte van
het terrein en de afgegraven niveaus (in TAW) werd gebruik gemaakt van een GPS toestel.
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1.3. Assessment onderzochte gebied5
1.3.1. Landschappelijke ligging
Het projectgebied situeert zich in Zarren, een deelgemeente van Kortemark (WestVlaanderen). Het dorp Zarren is gelegen op 7,5km van Diksmuide, 6km van Kortemark, 4km
van Handzame, 6km van Staden en 5km van Houthulst en Klerken (Houthulst). De kerken van
Zarren en Werken liggen slechts op ca. 1km van elkaar. Het grondgebied van Zarren vormt
het zuidwestelijke deel van de fusiegemeente Kortemark. Zarren paalt in het zuidwesten aan
Houthulst, ten noordwesten aan Diksmuide, ten noorden aan Werken en ten oosten aan
Handzame. De dorpskern van Zarren ligt in het noorden van de gemeente, net ten zuiden van
de “Broeken” op de kruising naar de grote wegen. Binnen een straal van 1km van de dorpskern
situeert zich het gehucht “Koordhoek” waartoe het projectgebied behoort.6
Het projectgebied situeert zich in het westen van groot Kortemark en is omgeven door
verschillende verkavelingen. Ten oosten van het projectgebied ligt de Stadenstraat (N36), ten
noorden de Esenstraat (N35) die verder oostwaarts de Staatsbaan wordt. Op ca. 200m ten
westen van het projectgebied stroomt de Zarrenbeek. Er is geen sprake van woningen in het
projectgebied; er is enkel wat verharding in het oosten en enkele bomen in het zuiden.
Kadastraal is het projectgebied terug te vinden onder Afdeling 4, Sectie A, 1043a, 313h, 313g,
284g, 282r, 284f (partim); 281w (partim). Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 is het
projectgebied aangeduid als akkerbouw en gewestweg.
Fysisch-geografisch behoort Zarren tot de zandlemige uitlopers van de “Rug van
Westrozebeke”. De noordzijde van het grondgebied situeert zich in de zogenaamde
polderintrusie van de Handzamevaart, bestaande uit zware kleigronden met zowel overdekte
kreekruggronden en dekkleigronden, plaatselijk afgewisseld met zandige opduikingen. In het
uiterste zuiden van het grondebied, nabij “Vla” en “’s Graveneik” (hoogste punt ca. +43m TAW)
op het grensgebied met Staden en Houthulst wordt de kamlijn bereikt van de Rug van
Westrozebeke, die zich zal als een zogenaamd erosiereliëf uitstrekt van Beselare over
Passendale, Westrozebeke, Stadenderg en Terrest tot Klerken. Deze zone correspondeert
ook met het zogenaamde oude “Vrijbos”, waarvan het “Houthulstbos” op het naburige
Houthulst een restant vormt. De bodem bestaat er uit een complex van lemige zand- en lichtzandleemgronden met verweringskenmerken (kleisubstraten en stenige fases).
Zarren heeft een zacht tot plaatselijk sterk glooiend landschap met hoogteverschillen die
variëren van ca. +4m TAW in de vallei van de Handzamevaart tot ca. +43m TAW in het zuiden
op “’s Graveneik”, op de grens met Staden. Het reliëf neemt af ten westen naar het
grondgebied van Esen toe. De parallelle zuidwest-noordoost lopende beekstelsels met vrij

5
6

Overgenomen uit het verslag van resultaten bureauonderzoek (verg nr. 2019A269)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122192 (geconsulteerd op 12/02/2019).
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smalle valleien van onder meer Ruiterbeek-Rietbeek, Roomputbeek, Beukelstraatbeek,
Terrestbeek, Oostbosmolenbeek en Vuilpanbeek wateren in essentie noordoostwaarts af, om
via de Zarrenbeek in noordwestelijke richting af te stromen naar de Handzamevaart
(deelbekken van de Ijzer) (zie Figuur 8).7
Het projectgebied situeert zich op ca. 200m ten westen van de Zarrenbeek, op ca. 750m ten
zuiden van de Praatbeek en ca. 1km ten zuiden van de Handzamevaart. In vergelijking met
het noorden, situeert het projectgebied zich op een hoger gelegen terrein. Het
hoogteverschillen situeren zich tussen min. ca. +7,23 en max. ca. +9,2TAW (zie Figuur 9). Het
projectgebied kleurt wit op de potentiële bodemerosiekaart. Dat wil zeggen dat voor het
projectgebied geen info over potentiële bodemerosie gekend is. In de omgeving van het
projectgebied wisselt de graad van verwaarloosbaar tot zeer laag. Deze kaart houdt onder
meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

Figuur 8: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

7

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122192 (geconsulteerd op 12/02/2019).
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Figuur 9: Digitaal terreinmodel in detail met hoogteverloop en aanduiding van het projectgebied (bron:
geopunt.be).

De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van het Lid van
Kortemark (zie Figuur 10). Deze eenheid bestaat uit een marien, compact, kleiig, grijs, fijn silt,
met zandige intercalaties. De gemiddelde dikte bedraagt 17m. Het Lid van Kortemark is net
als het Lid van Egem een onderdeel van de Formatie van Tielt Deze formatie bestaat uit marien
zeer fijn zand en silt, afgezet in de zee die België bedekte tijdens het midden- tot laat-Ieperiaan
(Vroeg-Eoceen). De Formatie van Tielt bevindt zich bovenop de Formatie van Kortrijk, waar
het lid van Aalbeke een onderdeel van is. Deze formatie bestaat uit een dik pakket mariene
zandige klei uit het vroege Ieperiaan.
De quartair geologische kaart toont type 3 aan ter hoogte van het projectgebied (zie Figuur
11). Dit type bestaat uit eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (laatPleistoceen), mogelijk vroeg-Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair
(HQ). De kaarteereenheid is mogelijk afwezig. Daaronder komen fluvialtiele afzettingen van
het Weichseliaan (laat pleistoceen) voor (FLPw).8

8

www.geopunt.be
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Figuur 10: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 11: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Volgens de bodemkaart bestaat de ondergrond voor het grootste deel uit bebouwde gronden
(OB, antropogeen). De exacte bodemopbouw kan dus via enkel bureauonderzoek hier niet
duidelijk gesteld worden. In het projectgebied werden 6 controleboringen uitgevoerd die
hieronder worden besproken.
Voor het meest zuidelijke deel van het projectgebied toont de bodemkaart Sbc-gronden (zie
Figuur 12). Deze bodemserie wordt gekenmerkt door droge lemige zandgronden met een
evolutiesequentie van bruine bodem tot bodems met verbrokkelde textuur B horizont. De

Nota ZARREN STADENSTRAAT
Projectcode: 2019C320

15
Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek

bouwvoor is uniform ongeveer 25cm dik en donker grijsbruin. Bij Sbc is deze textuur B
gedeeltelijk opgelost en komen veelal ijzerconcreties voor (prepodzol). De roestverschijnselen
beginnen tussen 90 en 120cm. De bodems zijn te droog in de zomer en gevoelig voor
verstuiving.9

Figuur 12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Op maandag 25/02/2019 werden 6 controleboringen succesvol uitgezet in het projectgebied.
De weersomstandigheden waren zonnig. Aanvankelijk zouden twee boringen in het oostelijk
deel van het projectgebied gezet worden, maar door de aanwezige verharding (toegangsweg)
werden de boringen daar gestaakt. In de boringen werd over het algemeen een eenduidige
bodemopbouw aangetroffen met volgende horizonten: A-B-C. De C-horizont kwam op
wisselende dieptes voor, vanaf ca. 60 tot 130cm onder het maaiveld. In boring 6 werd
behoorlijk wat puin aangetroffen. Er was geen sprake van een podzolbodem. De foto’s van de
boringen bevinden zich hieronder. Ze dienen geïnterpreteerd van rechts naar links en van
boven naar onder (het maaiveld komt m.a.w. overeen met rechts vanboven op de foto).

9

www.geopunt.be
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Figuur 13: Aanduiding van de controleboringen op een recente luchtfoto (bron: Geoportaal).
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Figuur 14: Controleboring 1 (bron: Monument Vandekerckhove nv).

Figuur 15: Controleboring 2 (bron: Monument Vandekerckhove nv).
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Figuur 16: Controleboring 3 (bron: Monument Vandekerckhove nv).

Figuur 17: Controleboring 4 (bron: Monument Vandekerckhove nv).
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Figuur 18: Controleboring 5 (bron: Monument Vandekerckhove nv).

Figuur 19: Controleboring 6 (bron: Monument Vandekerckhove nv).
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1.3.2. Historische beschrijving
Zarren is op de Ferrariskaart (1771-1778; zie Figuur 20) aangeduid als een klein dorp. De
dorpsbebouwing is voornamelijk aangeduid langs de “Kerckhofstraete”; een deel van de
dorpsbebouwing ligt ook aan de westzijde van de latere Stadenstraat. Hier is ook het
projectgebied te situeren. Door de foutjes in de kaart was het niet mogelijk het projectgebied
volledig correct te georefereren. Zarren heeft aan het einde van de 18 de eeuw een vrij
geïsoleerde ligging en wordt door geen enkele verbindingsweg aangedaan. Een deel van het
projectgebied zou, volgens de kaart van Ferraris, bebouwing zijn aan het einde van de 18 de
eeuw. Mogelijk is verder ook sprake van moestuin. De Atlas der Buurtwegen (1841; zie Figuur
21) projecteert een viertal gebouwstructuren ter hoogte van het projectgebied. De
perceelsindeling op deze atlas komt voor een deel overeen met de huidige indeling. De kaart
van Popp (1842-1879; zie Figuur 22) en de kaart Vandermaelen (1846-1854; zie Figuur 23)
tonen dezelfde situatie ter hoogte van het projectgebied.

Figuur 20: Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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Figuur 21: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 22: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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Figuur 23: Kaart Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Op de topografische kaart uit 1861 (zie Figuur 24), 1883 (zie Figuur 25) en 1911 (zie Figuur
26) zijn telkens een twee of drietal gebouwen in het projectgebied aangeduid. Of het om
dezelfde bebouwing gaat als op eerdere kaarten, kan niet met duidelijkheid gesteld worden.
Op 12 september 1914 trekken de eerste Duitsers Ulanen door Zarren. Na de val van
Antwerpen op 10 oktober trekken massa’s vluchtelingen en soldaten vanuit het binnenland
door Zarren. Op 15 oktober bezetten de Duitsers voor de eerste maal Zarren. Net voor hun
aankomst vlucht drie vierden van de Zarrense bevolking zuidwestwaarts weg (en later naar
Frankrijk). Na een nederlaag voor Diksmuide trekken de Duitsers zich terug, maar vanaf
oktober 1944 is Zarren op 7km van het front definitief bezet door de Duitsers. Op die avond
gaan de meisjesschool en talrijke huizen in vlammen op. Er worden duizenden Duitse
militairen ingekwartierd in de gemeente. De overgebleven burgers in het dorp moeten zich
onderwerpen aan allerlei controles, verplichte inleveringen en vrijheidsbeperkingen. Na de val
van Diksmuide op 11 november 1914 wordt Zarren een rustkwartier voor een Duitse divisie.
Er is een medische post en op het kerkhof worden aan hun verwondingen bezweken soldaten
begraven in een aparte zone. Er zijn verschillende krijgsgevangenenkampen met vooral
Russische en Poolse krijgsgevangenen. Ze worden ingezet op het pionierspark en bij de
aanleg van verdedigingswerken en versterkingen. Het zuidelijke, landelijke deel van de
gemeente wordt omgevormd tot oefenterrein voor nieuwe aangevoerde rekruten. In het najaar
van 1916 starten de Duitsers met de aanleg van verdedigingslinies op 8-10km achter het front.
Op het grondgebied Zarren loopt de zogenaamde “Hindenburglinie”, bestaande uit bunkers,
mitrailleursnesten en een dubbele prikkeldraadversperring. De enige Britse loopgravenkaart
die beschikbaar was via de website van de National Library of Scotland is gedateerd op 10
oktober 1917 (zie Figuur 27) toont geen verdedigingselementen ter hoogte van het
projectgebied. In juli 1917 beginnen de beschietingen van achter het front. Zarren-dorp met

Nota ZARREN STADENSTRAAT
Projectcode: 2019C320

23
Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek

zijn pionierspark is belangrijk voor de aanvoer van materieel en troepen voor het front en komt
zwaar onder kanonvuur te liggen. In de vroege ochtend van 30 september 1918 wordt Zarren
uiteindelijk door de geallieerden ingenomen.

Figuur 24: Topografische kaart uit 1861 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius).

Figuur 25: Topografische kaart uit 1883 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius).

Nota ZARREN STADENSTRAAT
Projectcode: 2019C320

24
Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek

Figuur 26: Topografische kaart uit 1911 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius).

Figuur 27: Britse loopgravenkaart, gedateerd op 10 oktober 1917 met aanduiding van het
projectgebied (bron: National Library of Scotland).

De luchtfoto uit 1971 (zie Figuur 28) is bebouwing in het noordelijke deel van het projectgebied
op te merken, in het zuidelijke deel staan bomen. De luchtfoto uit 1990 (zie Figuur 29) toont
ongeveer dezelfde situatie in het projectgebied; het aantal bomen is wel afgenomen. De
luchtfoto uit 2015 (zie Figuur 30 ) toont dat alle gebouwstructuren en de meeste bomen uit het
projectgebied verdwenen zijn. Het oostelijk, smalle deel, van het projectgebied is verhard. De
meest recente luchtfoto (zie Figuur 31) toont het projectgebied in gebruik als werfruimte voor
het zuidelijk gelegen terrein. Er werd o.a. grond gestockeerd en containers gezet. Nu zijn al
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deze structuren opnieuw verwijderd en is het projectgebied, op enkele bomen in het zuiden
na, braakliggend.10

Figuur 28: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 29: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

10

Informatie verkregen via initiatiefnemer.
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Figuur 30: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 31: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

1.3.3. Archeologisch kader
In het projectgebied is nog geen archeologisch onderzoek voltrokken. Ook in de verder
omgeving zijn de archeologische bodemingrepen zeer schaars.
De dichtste aanduiding op de Centrale Archeologische Inventaris is op ca. 100m ten
noordwesten van het projectgebied. Het gaat om een archeologienota door Ruben Willaert.
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Het uitgevoerde landschappelijk booronderzoek (2016L83) toonde veen in sommige
boorlocaties aan. Het afgedekte archeologisch relevante niveau bevond zich tussen ca. 122
en 359cm vanaf het maaiveld. De bodemkaart toonde ook al aan dat aan de westkant van het
terrein overdekte kreekruggronden en overdekte pleistocene gronden te verwachten waren. 11
Dit is voor het projectgebied niet het geval, zowel de bodemkaart als de controleboringen tonen
de afwezigheid van dergelijke afzettingen ter hoogte van het projectgebied.
Op ca. 1km ten zuidwesten van het projectgebied werd in 1986 een veldprospectie uitgevoerd.
Hierbij werden vondsten uit de steentijd (1 kling, 3 klingafslagen, 1 kern en 2 verbrande
silexen), volle middeleeuwen (roodgeschilderd ceramiek), en de late middeleeuwen
(protosteengoed) gevonden (CAI ID 75236). Op ca. 1km ten westen werd ook in 1986 een
veldprospectie uitgevoerd. Het veldwerk werd uitgevoerd ter hoogte van verdwenen 18de
eeuwse bewoning die in de 19 de eeuw voor een deel met een wal werd voorzien. Er werden
sporen aangetroffen van een ovalen structuur (deel van de walgracht) (CAI ID 75255). Verder
ten noordwesten zijn andere veldprospecties uitgevoerd (o.a. CAI ID 75223 en 75263).
Rond ca. 1500m ten zuidoosten van het projectgebied zijn verschillende sites met walgracht
aangeduid (o.a. CAI ID 74547, 74546 en 74549).
Besluitend kan gesteld dat informatie over bewoning in Zarren voorafgaand aan de
middeleeuwen (geschreven bronnen) schaars is, en dit vooral omdat op het grondgebied van
Zarren nog amper archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem is uitgevoerd. Een
vooronderzoek op het projectgebied zou dus niet enkel een kennisvermeerdering voor het
projectgebied kunnen impliceren, maar ook voor Zarren en de verdere omgeving. Gezien bij
de controleboringen geen podzolbodem werd aangetroffen, wordt de verwachting voor een
bewaarde steentijdsite eerder laag geacht.

11

THYS C. et. al. 2016, p. 34.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Assessment vondsten
Niet van toepassing voor dit onderzoek, er werd geen vondstmateriaal gerecupereerd.

2.2. Assessment stalen
Niet van toepassing voor dit onderzoek.

2.3. Assessment conservatie
Niet van toepassing voor dit onderzoek.

2.4. Assessment sporen
Het assessment van de sporen kan teruggevonden worden in bijlage 6.

2.4.1. Stratigrafie
Het plangebied toont een weinig uitgesproken reliëf. Het niveau kent een zwakke steiging van
+7,54m TAW in het zuidwesten tot +8,40m TAW in het zuidoosten (zie Figuur 32). Nabij het
laagste punt is een veldpoel aanwezig omgeven door bomen (zie Figuur 5). Tijdens het
verdiepen naar het archeologisch relevante vlak werd opgemerkt dat het huidige maaiveld niet
overeenkomt met het oorspronkelijke. In het oosten van het plangebied werd een
opghogingspakket vastgesteld. Het archeologische vlak bleek relatief vlak. De onverstoorde
C-horizont werd in het oosten vastgesteld op ca. +7,00m TAW. In het westen bevond deze
zich op ongeveer +7,11m TAW.
Uit de voorafgaande bureaustudie werd duidelijk dat het plangebied deel uitmaakt van de
zandleemstreek en zich bevindt op de rand van een uitloper van de rug van Westrozebeke.
Enkel het zuidelijke deel van het plangebied wordt weergegeven met een bodemserie (Sbc).
Dit is een droge lemige zandgrond met een evolutiesequentie van bruine bodem tot bodems
met verbrokkelde textuur B-horizont. Het overige deel is ingekleurd als bebouwde zone.
Tijdens het onderzoek werd de bodemopbouw geregistreerd aan de hand van drie
bodemprofielen (zie Figuur 33). Deze werden telkens tot ca. 30cm onder het archeologische
niveau aangelegd. De profielen kregen dezelfde volgnummer als de sleuf waarin ze zich
bevonden. Er is getracht de verschillende profielen te spreiden over het terrein om een zo
goed mogelijk beeld te krijgen. Profiel 1 en 3 zijn erg vergelijkbaar. Beiden bestaan uit een vrij
dik ophogingspakket (ca. 50cm). Daaronder manifesteert zich een oude ploeglaag, gevolgd
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door een B-horizont en een zandlemige C-horizont. Profiel 2 toont deze ophoging niet. Hier
werd een onverstoorde opbouw van achtereenvolgens een A-, B- en C-horizont. De A-horizont
of ploeglaag bestaat uit sterk humeuze zandleem (0cm tot –25cm). Daaronder bevindt zich
een zandlemige C-horizont waarin wat doorworteling opvalt (-25cm tot -60cm). Deze heeft een
geelbruine kleur. De C-horizont is lichtgeel en zandlemig (vanaf -60cm).

Figuur 32: Projectie van de hoogtes op het GRB (zie ook bijlage 4).
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Figuur 33: Aanduiding van de profielen op het GRB (zie ook bijlage 5).

Figuur 34: Profiel 1.
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Figuur 36: Profiel 3.
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2.4.2. Sporenbeschrijving
Tijdens de archeologische prospectie met ingreep in de bodem werden in totaal vijf sporen
geregistreerd. Deze bevinden zich in sleuf 1 en 2. Telkens gaat het om muurresten.
Grondsporen zijn niet aangetroffen. Wel werd in alle sleuven een hoge concentratie aan
verstoringen waargenomen tot onder het archeologisch relevante niveau.

Figuur 37: Allesporenkaart.

De aangetroffen funderingsresten zijn alle opgebouwd uit gele bakstenen met afmetingen van
22x10,5x6cm. Waar mortel werd aangetroffen gaat het steeds om zachte kalkmortel met veel
kalkstippen.
Funderingen S1 en S2 (Figuur 38) vormen haakse sporen. Fundering S1 heeft een breedte
van één baksteen. Fundering S2 is breder. De exacte afmetingen konden echter niet worden
bepaald omwille van de ligging tegen de profielwand. De enkele stenenrij is in los verband
geplaatst. Fundering S2 is gehecht door middel van vrij zachte kalkmortel met veel kalkstippen.
Fundering S3 (Figuur 39) heeft een breedte van 32cm (baksteen in breedte- en haakse
richting). Tussen de stenen is vergelijkbare kalkmortel aanwezig. Rond de fundering is een
smalle insteek bewaard, gevuld met organische zandleem. Oorspronkelijk was dit een langere
muur die dezelfde oriëntatie volgde als de proefsleuf, maar die eerder voor een groot deel
werd gesloopt. Fundering S4 bestaat eigenlijk uit drie aaneengesloten funderingsresten
(Figuur 40). Ze vormen een afgesloten ruimte met een breedte van ca. 110cm die zich haaks
op de sleufrichting bevindt. De fundering heeft de dikte van een baksteen in lengterichting.
Voor het metsen is gebruik gemaakt van zachte kalkmortel met veel kalkstippen. Spoor S5
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wijkt van de voorgaande sporen af (Figuur 41). Het is een puinige strook die zich haaks op de
sleufrichting bevindt. Het puin bestaat uit bakstenen waaraan nog cementmortel hangt en
kasseien. Mogelijk betreft dit een puinfundering, al kan een uitbraakspoor kan niet worden
uitgesloten.

Figuur 38: Haakse funderingen S1-S2.

Figuur 39: Fundering en insteek S3.
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Figuur 40: Fundering S4.

Figuur 41: Spoor S5, mogelijk een puinfundering of uitbraakspoor.
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2.4.3. Vondsten
Tijdens de archeologische prospectie door middel van proefsleuven werden nauwelijks
vondsten aangetroffen. Er werd enkel wat vondstmateriaal gevonden tijdens het opkuisen van
de funderingen. Het gaat om industrieel wit aardewerk. Omdat het niet rechtstreeks aan de
funderingsresten kon worden gelinkt, werd dit materiaal niet ingezameld (zie Figuur 42). Het
gaat onder meer om scherven van een bord en de bodem van een kom in industrieel wit
aardewerk, te dateren in de 19 de -20ste eeuw. Er werd geen productiestempel waargenomen
op het bodemfragment.

Figuur 42: Aangetroffen vondsten bij het vrij leggen van de funderingsresten.
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2.5.4. Datering en interpretatie
Binnen het plangebied is een droge lemige zandgrond aangetroffen. Landschappelijk bevindt
het zich op de rand van een uitloper van de rug van Westrozebeke. Voornamelijk het oostelijke
deel van het plangebied werd in de afgelopen decennia opgehoogd. Daardoor vertoonde
enkele het meest westelijke profiel nog de oorspronkelijke A-B-C – opbouw. Het terrein kent
een weinig uitgesproken reliëf. Het maaiveld situeert zich op +7,54m TAW (zuidwesten) tot
+8,4m TAW (zuidoosten). De onverstoorde C-horizont werd aangetroffen op ca. +7m TAW.
De archeologische prospectie met ingreep in de bodem bracht slechts vijf archeologische
sporen aan het licht. In alle gevallen gaat het om muurresten die gelinkt kunnen worden aan
de gebouwen die onder meer zijn weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (Figuur 43). Deze
structuren werden gesloopt in de loop van de jaren 1990. Waarschijnlijk dateert de ophoging
van het terrein ook uit deze fase. De hoge graad aan verstoring en de aanwezigheid van
relatief jonge muurresten zorgt er voor dat de gegevens uit de bureaustudie slechts beperkt
konden worden aangevuld. Er is vooral aangetoond dat de gesloopte gebouwen nog slechts
beperkt aanwezig zijn in de ondergrond en dat er geen aanwijzingen zijn voor oudere sporen.

Figuur 43: Projectie van de sporen op de Atlas der Buurtwegen.
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2.5.5. Gemotiveerde interpretatie van vondsten en sporen
De prospectie door middel van proefsleuven bracht slechts enkele relatief jonge
funderingsresten aan het licht. Deze kunnen gelinkt worden aan de gebouwen die onder meer
op enkele 19de eeuwse kaarten zijn vastgesteld. Oudere archeologische sporen of vondsten
zijn niet aangetroffen. Bovendien toonden de proefsleuven een sterke verstoring van het
archeologische niveau aan.

2.5.6. Confrontatie met resultaten bureaustudie
De eerder uitgevoerde bureaustudie kon geen uitsluitsel geven over het al dan niet aanwezig
zijn van archeologisch relevante sporen binnen het plangebied. De landschappelijke ligging
ervan bood evenwel potentieel en ook in de omgeving van het plangebied waren
archeologische sporen gekend vanaf de steentijd. Tijdens de prospectie werden muurresten
gevonden behorend tot de bebouwing die op historische kaarten was vastgesteld. Sporen of
vondsten uit oudere fasen zijn tijdens de prospectie niet aan het licht gekomen.

2.5.7. Synthese
Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven
bracht geen relevante archeologische sporen aan het licht. Wel werd een hoge concentratie
verstoringen vastgesteld. Daarom biedt een verder archeologisch traject nauwelijks kans op
kennisvermeerdering. Om deze redenen wordt geen verder archeologisch vervolgonderzoek
geadviseerd.
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2.6. Potentieel op kennisvermeerdering
2.6.1. Aard van de potentiële kennis
Tijdens de prospectie door middel van proefsleuven werd aangetoond dat de bodem sterker
verstoord was dan vooraf werd aangenomen. Daarnaast werden onvoldoende archeologisch
relevante sporen aangetroffen en zou verder onderzoek op dit terrein geen relevante
kenniswinst oplveren.

2.6.2. Beantwoording onderzoeksvragen
Hieronder worden de vooropgestelde onderzoeksvragen hernomen en één voor één van een
passend antwoord voorzien.
- Zijn er archeologische sporen aanwezig?
•

Er werden enkele muurresten gevonden die te linken zijn aan de gesloopte gebouwen
(jaren 1990) en die gekend zijn van enkele 19 de eeuwse historische kaarten.

- Welke is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen?
•

De archeologische sporen bestaan enkel uit funderingsresten. Alle opgaande muren
werden dus afgebroken. Aangezien de funderingen zich slechts plaatselijk
manifesteren, blijken ook deze voor een groot deel gesloopt.

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
•

Op basis van een projectie van de funderingsresten op Atlas der Buurtwegen lijken de
muurresten afkomstig van drie verschillende gebouwen. Deze behoren waarschijnlijk
allemaal tot eenzelfde erf.

- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
•

Zowel het voorhanden zijnde kaartmateriaal, de baksteenformaten, als de gebruikte
mortel suggereren dat alle funderingsresten tot dezelfde bouwfase behoren.
Waarschijnlijk kunnen ze allen in de 19 de eeuw gedateerd worden.

- Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten?
•

Er zijn geen indicaties voor artisanale activiteiten gevonden.
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- Welke is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap?
•

De aangetroffen sporen laten niet toe een specifieke link te leggen naar het landschap.

- Is er een archeologische site aanwezig binnen het projectgebied?
•

Er zijn archeologische sporen gevonden in de vorm van funderingsresten van
vermoedelijk 19de eeuwse bewoning.

- Welke zijn de verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken?
Omdat de gebouwen gekend zijn van historische kaarten, de sporen slechts matig bewaard
zijn en het plangebied een hoge graad aan verstoring kent, is het niet doeltreffend om verdere
maatregelen te nemen ten bate van eventuele archeologische resten.
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2.6.3. Waardering
De prospectie door middel van proefsleuven bracht aan het licht dat binnen het plangebied
geen relevante archeologische sporen aanwezig zijn. Het potentieel tot kennisvermeerdering
wordt als laag ingeschat waardoor een vervolgonderzoek niet wordt geadviseerd.
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2.7. Kader voor exploitatie voor potentieel op kennisvermeerdering
Verder onderzoek binnen het plangebied wordt niet aanbevolen en zou niet leiden tot een
vermeerdering van de kennis.
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2.8. Samenvatting
Op basis van de geplande verstoring in de bodem ter hoogte van het perceelnummers 1043a,
313h, 313g, 284g, 282r, 281w (partim) en 284f (partim) langs de Stadenstraat in Zarren
(gemeente Kortemark, provincie West-Vlaanderen) drong zich na een grondige bureaustudie
een archeologisch vooronderzoek door middel van proefsleuven op. Het plangebied heeft een
oppervlakte van 4075m² en wordt ingericht als een woonzone. Het veldwerk is uitgevoerd op
27 maart 2019. Diezelfde dag werden de sleuven nog opnieuw gedicht. Via drie oost/westgeoriënteerde proefsleuven werd 10% van de totale oppervlakte verdiept tot op het
archeologische niveau.
Ter hoogte van het plangebied is een zandleembodem vastgesteld. Het loopvlak kent een
zwak reliëf met een lichte stijging van het zuidwesten (+7,54m TAW) naar zuidoost (+8,40m
TAW). Het archeologische niveau bevindt zich op ca. +7m TAW.
In elke sleuf is een bodemprofiel geregistreerd om de bodemopbouw in kaart te brengen. Deze
toonden aan dat de ondergrond plaatselijk verstoord is. Slechts één profiel leverde een intacte
bodemopbouw op (ABC-horizont). De archeologische resten beperken zich tot vijf matig
bewaarde funderingsresten van gebouwen die gekend zijn van historische kaarten. Oudere
archeologische sporen of vondsten werden niet aangetroffen.
Wegens het gebrek aan relevante archeologische sporen wordt geen verder archeologisch
vervolgonderzoek geadviseerd. Er dienen geen bijkomende maatregelen genomen te worden.
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4. BIJLAGEN
Projectcode
Onderwerp
Bijlage
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2018E49
Plannenlijst
1
Situeringsplan
Situering plangebied op topografische kaart
/
Digitaal
29/03/2019
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2
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Situering plangebied op luchtfoto 2015
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Sleuvenplan
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/
Digitaal
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Datum

29/03/2019

Bijlage
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
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7
Sleuvenplan
Projectie sporen op Atlas der Buurtwegen
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Aanmaakschaal
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8
Tekst
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Aanmaakschaal
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Sporenlijst
/
Digitaal
03/04/2019

Bijlage
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Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Lijst
Fotolijst
/
Digitaal
03/04/2019

Meer informatie is tevens beschikbaar via het digitale registratiesysteem:
http://monarcheo.be/web/monument/archeologie/home/home?globals=%7B%22Proj
ectId%22%3A%22ed4a1e4a-d386-4301-8b25-a68e00ebc430%22%7D
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2019C320

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende

190600

plangebied
hoogtes
profielen

Aangemaakt op: 29/3/2019
51000

Proefsleuven Zarren Stadenstraat - 2019C320 - Bijlage 5: Situering pro ielen
2019C320

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende
plangebied
profielen

Aangemaakt op: 29/3/2019
51000

Proefsleuven Zarren Stadenstraat - 2019C320 - Bijlage 6: Allesporenkaart
2019C320

Bronnen: opdrachtgever, geopunt

Legende
plangebied
sporen
verstoringen
profielen

Aangemaakt op: 29/3/2019
51000

Proefsleuven Zarren Stadenstraat - 2019C320 - Bijlage 7: Projectie sporen op Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)
2019C320

Bronnen: opdrachtgever, geopunt, cartesius

Legende
plangebied
sleuven
sporen
verstoringen

Aangemaakt op: 29/3/2019
51000

Bijlage 8 – Profielbeschrijving Profiel 2
X: 50 992,74 m Y: 190 629,95 m
Projectcode:
Type onderzoek:
Datum:

2019C320
Proefsleuven
08/05/2018

Het weer:
Droog en zonnig
Assistentaardkundige:
Bert Mestdagh
methode/techniek:
nvt
nvt
diameter/raai:
nvt
nvt
Profiel
Horizont
Diepte (cm)
Nr.
Nr.
Symbool
begin
eind
P1
1
A(p)
0
25
P1
2
B
25
60
P1
3
C
60
90
Kleur
Vlekken
visueel Munsell
Type
Kleur
Frequentie
dBR
10YR3/4 nvt
nvt
nvt
lBR
10YR4/5 nvt
nvt
nvt
lGE
7.5YR6/3 nvt
nvt
nvt
Structuur
Vochtigheid
gradatie
type
grootte
(D/V/N)
Code
matig
brokjes
klein
N
nvt
zwak
korrel
Klein
N
nvt
zwak
brokjes
klein
V
Z

Coördinaten:
Hoogte:

+7,70m TAW; +6,71m TAW
Sbc
droge lemige zandgrond met een
Classificatie:
evolutiesequentie van bruine
bodem tot bodems met
verbrokkelde textuur B-horizont.

Landgebruik:
weiland
Vegetatie:
gras
grondwater:
nvt
Onderkant
Ondergrens
bereikt
duidelijkheid regelmatigheid
ja
scherp
Vrij regelmatig
Ja
scherp
Vrij regelmatig
nee
scherp
/
Helderheid
nvt
nvt
nvt
Textuur
zandfractie
nvt
nvt
Z2

Stratificatie
nee
nee
nee
methode
manueel
manueel
manueel

Kalk
nee
nee
nee
Andere
nvt
nvt
nvt

Spoornummer
1
2
3
4
5

Type
muur
muur
muur
muur
muur

Werkput
1
1
1
1
2

Vak
1
1
1
1
1

Vlak
1
1
1
1
1

Periode
19de - 20ste eeuw
19de - 20ste eeuw
19de - 20ste eeuw
19de - 20ste eeuw
19de - 20ste eeuw
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