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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode
Nieuwste tijd:
Nieuwe tijd:
Middeleeuwen:
Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode
Romeinse tijd:
IJzertijd:
Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:
Neolithicum (Jonge Steentijd):
Finaal-Neolithicum
Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):
Paleolithicum (Oude Steentijd):
Bron: Onderzoeksbal ans Vlaanderen
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Tijd in jaren
19 e E - heden
16 e E - 18 e E na Chr.
5 e E - 15 e E na Chr.
13 e E - 15 e E na Chr.
10 e E - 12 e E na Chr.
8 e E - 9 e E na Chr.
6 e E - 8 e E na Chr.
5 e E na Chr.
57 voor Chr. - 402 na Chr.
800 - 57 voor Chr.
250 - 57 voor Chr.
475/450 - 250 voor Chr.
800 - 475/450 voor Chr.
2100/2000 - 800 voor Chr.
5300 - 2000 voor Chr.
3000 - 2000 voor Chr.
3500 - 3000 voor Chr.
4500 - 3500 voor Chr.
5300 - 4800 voor Chr.
ca. 9500 - 4000 voor Chr.
tot 10 000 voor Chr.

Engelendale, Brugge. Een Archeologienota

1

Verslag van resultaten van het bureauonderzoe k

W. de Roeck
1.1

Beschrijvend gedeelte

In opdra cht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in maa rt en april 2019 een a rcheologienota opges teld naar
de a rcheologis che waa rde van de loca tie Engelendale, Brugge (afb. 1 en 2). De a rcheologienota bestaa t uit
een bureauonderzoek en lands chappeli jk booronderzoek en is ui tgevoerd naar aanleiding van de
voorgenomen aanleg va n een na tuurpa rk.

Afb. 1.

Locatiekaart van het plangebied.
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Afb. 2.
Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande
toestand op het terrein.
1.1.1

Administratieve gegevens

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:
Aanleiding:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Kadastrale gegevens:

Diepte bodemverstoring
Oppervlakte plangebied
Oppervlakte bodemingrepen
Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten
(EPSG:31370)

Projectcode
VEC-projectcode:
Auteur:
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Bureauonderzoek
Landschappelijk booronderzoek
Aanleg natuurpark
ASSEBROEK
BRUGGE
West-Vlaanderen
Brugge, Afdeling 21 Assebroek, sectie A, nummers 397A4,
428C, 428D, 428G, 429A, 429B, 431A, 433B, 433D, 434B,
434G, 435A, 435B, 436C, 436D, 436E, 436F, 436G.
Maximum diepte van 250 cm –mv
114.713,83 m2 / 11,5 ha
21.494,735 m2
73.695,8 / 210 066
73 766,7 / 209 730,9
74 071 / 209 869,7
74 249,7 / 209 972,9
74 150,6 / 210 048,2
74 078 / 209 979,6
73 893,4 / 210 149,5
2019C104 (bureauonderzoek)
2019C315 (landschappelijk booronderzoek)
5010108 (bureauonderzoek)
5010129 (landschappelijk booronderzoek)
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
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Autorisatie:
Begindatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Beheer en plaats documentatie:

Relevante thesaurustermen:

W. De Roeck
J. Wijnen
X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)
1 maart 2019
19 juni 2019
Vlaams Erfgoed Centrum
Liesdonk 5
2440 Geel
Bijvoorbeeld: Steentijd, Middeleeuwen, religieuze
gebouwen, klooster, Nieuwe Tijd, bureauonderzoek.

Voor zover bekend zijn de eni ge aanwezige vers toorde zones in het plangebied de loop van de gra cht
doorheen en een poel i n het noordoos ten va n het plangebied . De gra cht vers toort de bodem tot op
ongeveer 65 cm diepte en de poel waars chi jnli jk eerder 100 cm. De rest va n het terrein is mogeli jk vers toord
door landbouwacti vi tei ten, maar deze bedra gen waars chi jnli jk minder dan 30 cm.

Afb. 3.

Locatiekaart van het plangebied met locaties van de vermoedelijk verstoorde zones .

1

Xander Alma is een werknemer bij ADC Arch eoProjecten B V. ADC ArcheoPro ject en vo ert ond erzoek in onderaann emin g uit voor het
Vlaams Erf goed C entru m.
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1.1.2

Archeologische voorkennis

Er is nog geen archeologisch onderzoek gebeurd binnen het plangebied. In de omgeving hebben er wel een
aantal onderzoeken en a rcheologis che meldingen plaats gevonden. Deze meldingen worden verder
besproken in onderdeel 1.2.1. van deze a rcheol ogienota.
1.1.3

Huidig gebruik

In het gewes tplan is het plangebied bi jna volledig geregistreerd als bosgebied. Vandaag de dag is het gebied
echter voornameli jk in gebruik als akkerland of bos. Het a kkerland beslaat het meeste van het terrein (ca .
2
87.897 m ), met een kleine uitwi jking voor een poel in de noordoos teli jke hoek en een aantal percelen
bosgebied (ca . 22.768 m 2) in de zuidoos telijke hoek.
Naast deze landbouwgrond en het bos gebied wordt een relatief klein deel va n het plangebied ingenomen
door een poel . Deze poel heeft een oppervlakte van ca . 910 m 2, met een lengte van ca. 51 m en een breedte
van 18 m. De diepte van de poel is echter niet geweten. Op het DTM met hoogteverlopen van het
plangebied is echter een hoogtevers chil van ongeveer 100 cm te zien ter hoogte va n de poel (zie a fb. 21).
Daa rom wordt er vanuit gegaan van een vers toring va n ongeveer 100 cm onder het maaiveld.
Ten slotte loopt er doorheen het terrei n ook een gra cht. Deze gra cht heeft een gemiddelde vers toringdiepte
van 65,5 cm , een minimumdiepte va n 23 cm (in het zuiden) en een ma xi mumdiepte van 86 cm (naa r het
2
noorden toe). In totaal heeft de gra cht een oppervlakte va n ca . 2172 m , met een totale lengte van 447,8 m
en een breedte tussen 3,94 en 6,29 m.
Het is ook belangri jk te vermelden da t aan de andere kant van de Ri jkeveldes traat het oude domein ligt van
het kl oos ter “Engelendale”. Voor meer informatie hierover, zie pa ragraa f 1.2.4.
Er is nog geen milieuhygiënis ch onderzoek gebeurd op het terrein. Oo k zi jn er geen KLIP-gegevens
opgevraagd.
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Afb. 4.

Inplanting van de bestaande toestand van het terrein.
9
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Afb. 5.
Foto’s nr. 1 (boven) en 2 (onder) van de bestaande terreintoestand. Voor fotolocatie en –richting
zie afb. 4.
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Afb. 6.
Foto’s nr. 3 (boven) en 4 (onder) van de bestaande terreintoestand. Voor fotolocatie en –richting
zie afb. 4.
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Afb. 7.
Foto’s nr. 5 (boven) en 6 (onder) van de bestaande terreintoestand. Voor fotolocatie en –richting
zie afb. 4.
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Afb. 8.

Foto nr. 7 van de bestaande terreintoestand. Voor fotolocatie en –richting zie afb. 4.
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Afb. 9.
Foto’s nr. 8 (boven) en 9 (onder) van de bestaande gracht/riolering. Voor fotolocatie en –richting
zie afb. 4.
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Afb. 10.
Foto’s nr. 10 (boven) en 11 (onder) van de bestaande gracht/riolering. Voor fotolocatie en –
richting zie afb. 4.
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Afb. 11.
Foto’s nr. 12(boven) en 13 (onder) van de bestaande gracht/riolering. Voor fotolocatie en –
richting zie afb. 4.
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Afb. 12.
1.1.4

Een recente luchtfoto van het plangebied (zomer 2015).
Beschrijving van de geplande werken

De geplande werken bes taan ui t de aanleg va n een natuurpa rk. Hiervoor zijn vers cheidene bodemingrepen
gepland, zoals ophogingen, a fgra vingen en verbredingen van de aanwezige gra cht (a fb. 13).
De meest ingri jpende veranderingen in het plangebied zi jn de aanleg van twee bekkens, met daa rtussen
ophogingen. Deze bekkens gaan in totaal een oppervlakte van ca . 11.030 m 2 beslaan. Het groots te bekken
heeft een oppervlakte van ca . 9.300 m 2 en gaat tot een ma ximumdiepte van 150 cm onder het maaivel d.
Het kleinste bekken heeft een oppervlak van ca . 1.730 m 2 en gaat ma ximaal slechts 100 cm onder het
maai veld. Er wordt beoogd da t deze in de winter met dagzomend wa ter gevuld gaan worden. Di t betekent
da t de huidi ge grondwa ters tand welli cht vri j hoog is.
De ophogingen tussen de bufferbekkens komen tot een ma xi mumhoogte van 125 cm boven het maai veld.
Hierbij is het belangri jk te noteren da t voor de aanleg va n deze ophogingen de teelaarde niet eers t wordt
verwi jderd.
Naast de aanleg van deze bekkens en de ophogingen ernaas t bestaan de werken voornamelijk ui t de
heraanleg van de gra cht en de poel . Hiervoor wordt voorna melijk aa rde afgegra ven in een flauwe helling, di t
tot op een diepte van ma xi maal 86 cm onder het maai veld. Hierdoor wordt de loop van de gra cht ook
aanzienlijk verlengd naar het westen van het plangebied toe (zie a fb. 13). Het totale oppervla kte va n deze
bodemvers toring bedraa gt 73.980 m 2. De lengte van de geplande werken bedraa gt 200 meter en de breedte
va rieert tussen 10,15 m en 33,47 m.
De gra cht wordt op twee plaatsen in een buis gelegd (zie a fb. 13 voor de exa cte loca ties), di t in
rioleringsbui zen van 8 meter lang en met een diameter van 30 cm. Voor de aanleg van deze bebui zing wordt
de grond rond de buis opgehoogd, zoda t er een geli jk ni veau met het huidi ge maai veld onts taat. De loop
van de riolering komt dus niet dieper te ligge n dan de huidi ge loop van de gra cht.
Bui ten deze ri olering komt er ook een overs tort aan de zuideli jke ui tloper va n de gra cht. Di t overs tort
bes taa t uit houten planken en komt tot 2,25m onder het maaiveld te liggen. De breedte va n di t overs tort is
ongeveer 2 meter.
Tijdens de werken zal gebruikt gemaakt worden va n rijplaten voor het verplaatsen va n zwaar materiaal,
zoda t hierbi j de ondergrond niet wordt vers toord.
De consequentie van de voorgenomen ingreep ka n zi jn da t eventuele aanwezige waardevolle
a rcheologis che res ten in de ondergrond worden aangetast.

17

VEC Nota 577

Afb. 13.

18

Inplanting van de toekomstige toestand. Rood = afgraving. Groen = ophoging.
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Afb. 14.

Terreindoorsnedes van de geplande werken (Van boven naar onder: T1, T2, T3).
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Afb. 15.

20

Terreindoorsnedes van de geplande werken.
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Afb. 16.

Terreindoorsnedes van de geplande werken.
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Afb. 17.
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Terreindoorsnedes van de geplande werken.
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Afb. 18.

De inplanting van de geplande werken geprojecteerd op de Basiskaart Vlaanderen (GRB-grijs).
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1.1.5

Juridisch kader

Decreet betreffende het onroerend erfgoed (citeeropschrift: "het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013")
Artikel 5.4.1. (01/04/2019 - )
Voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet
een archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en gemeld worden in volgende
situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 100 m² of
meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in
archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 1000 m² of
meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft
3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones,
opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de
hele werf van het te vergunnen werk.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die
verplichting vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, waarbij de oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem buiten het
gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische
zones en buiten een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de
vergunningsplichtige ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar
aanhorigheden minder dan 1000 m² beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de
omgevingsvergunning wordt aangevraagd meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte
van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen
volledig gelegen zijn buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder
bijkomende vergunningsplichtige ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten,
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle
vergunningsplichtige ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft
op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische
site, als gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
8° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden;
9° indien de aanvraag geheel betrekking heeft op percelen binnen het grondgebied van een erkende
onroerenderfgoedgemeente waarvoor de gemeenteraad in een gemeentelijk reglement een vrijstelling heeft
voorzien en de aanvraag geen betrekking heeft op beschermde goederen of op percelen die geheel of
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gedeeltelijk gelegen zijn in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones. De vrijstellingen in het gemeentelijk reglement zijn gebaseerd op onderzoek naar de
archeologische situatie in de betrokken gemeente door een erkende archeoloog in dienst van de erkende
onroerenderfgoedgemeente en hebben betrekking op percelen met een oppervlakte van 5000 m² of minder.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor deze vrijstellingen bepalen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een archeologienota
waarvan al akte is genomen indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde
percelen en als de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de
bodem van de vergunningsplichtige werkzaamheden die in de archeologienota waarvan akte is genomen zijn
omschreven. Als er in de archeologienota een archeologische opgraving werd opgelegd, moet deze zijn
uitgevoerd en moet daarover een archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd. In het geval dat er
gebruik is gemaakt van onderafdeling 7 van deze afdeling, moet de nota waarvan akte is genomen zijn
uitgevoerd. Als er in de nota een archeologische opgraving wordt opgelegd, moet daarover een
archeologierapport aan het agentschap zijn bezorgd.
De a rcheologienota werd vervaa rdigd naar aanleiding va n een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning. De verplichti ng tot de opmaak van een a rcheologienota wordt gekoppel d aan
oppervlaktecri teria. Vanwege de ligging van het plangebied in een nog niet vastges telde zone geldt een
verplichting voor het ops tellen va n een a rcheologienota bij bodemingrepen groter dan of geli jk aan 1000
m 2, waa rbi j het perceeloppervlak groter of geli jk aan 3000 m 2. Aangezien de geplande ingrepen in het te
ontwikkelen gebied in totaal een oppervlakte van 21.494,735 m 2 beslaan (binnen een totaal
perceelsoppervlak va n 114.713,83 m 2 (11.5 ha)) en daa rmee de ma ximale onderzoeksgrenzen worden
overs chreden, dient de initia tiefnemer een bekra chtigde a rcheologienota te la ten opmaken2.
Het vas ts tellen va n de a rcheologische waa rde van een plangebied dient te gebeuren op grond van de Code
van Goede Pra ktijk voor de ui tvoeri ng van en rapportering over a rcheologisch vooronderzoek en
a rcheologis che opgra vi ngen en het gebruik van metaaldetector (versie 2.0). Het doel van de Code is om als
een minimale s tandaa rd te dienen voor de kwalitei t van a rcheologis ch onderzoek en het gebruik van
3
metaaldetectoren in Vlaanderen .
De eventuele vonds ten en bi jhorende documentatie die ti jdens het a rcheologisch onderzoek worden
verza meld, zullen voorlopig worden bewaa rd bi j Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na a fronding van het totale
onderzoek zullen de vonds ten en da ta worden overgedragen.

2
3

https://geo.onro erend erfgo ed.b e
Agentschap Onro erend Erfgo ed, 2016
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1.1.6

Doelstelling en vraagstelling

Voor het bureauonderzoek zi jn de volgende onderzoeks vra gen opges teld:
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?
Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden?
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan
worden geadviseerd?
Het bureauonderzoek vormt binnen de a rcheologienota de eers te s tap in het vas ts tellen van de
a rcheologis che waa rde va n het gebied. Het doel van het bureauonderzoek is het aan de hand van
s chri ftelijke bronnen verwerven van informa tie over bekende en/of verwa chte a rcheologis che waa rden in
het plangebied, om daarmee te komen tot een gespeci fi ceerde a rcheologis che verwa chting. Daa rbi j worden
onder andere de Centrale Archeologische Inventa ris (CAI), relevante his toris che kaa rten en
informa tiebronnen omtrent de ondergrond gebruikt.
De beschrijving van de historische, archeologische en aardwetenschappelijke informatie is
gebaseerd op het volgende bronmateriaal:
Aa rdkundige gegevens :

Tertiaire kaart

Qua rtai rgeologische kaart 1:50.000

Geomorfologische kaart

Bodemkaa rt 1:50.000

Erosiekaa rt

Hoogteverloopkaarten

Di gi taal Hoogtemodel Vlaanderen

Profielbes chri jvi ngen opges teld bi j opmaak van de bodemkaart
Archeologische gegevens :

Centrale Archeologische Inventa ris (CAI)
His toris che gegevens :

Kaa rt van het Brugse Vri je va n Pieter Pourbus

Ferra ris kaa rten ui t 1771-1778

Atlas der buurtwegen 1840-1850

Vandermaelenkaa rt 1846-1854

Topogra fis che kaa rt ui t 1873

Luchtfoto’s 1952-2015
Externe parti jen:

Regio-experts

Heemkundi ge kring
Een aantal specifieke bronnen zi jn weggelaten, omdat deze ofwel geen extra informa tie toevoegden ten
opzi chte va n de reeds gebruikte bronnen (zoals bi j de bodemgebruiks - en bodembedekkingskaa rt) ofwel
niet bes chikbaar wa ren voor het plangebied (zoals bi jvoorbeeld de Villaret-kaa rt).
Qua externe parti jen zijn er regio-experts geraadpleegd, in di t geval de IOED Raakvlak , en een plaatselijke
heemkundi ge kring. De regio experts ha dden echter geen aanvullende informa tie bes chi kbaa r ten opzi chte
van de andere bronnen. De heemkundi ge kring heeft een aantal bronnen aangeraden, waaruit bi jkomende
informa tie is opgenomen. De informatie ui t al deze bronnen samen werd als vol doende bes chouwd om
verder te kunnen gaan met het ops tellen va n de a rcheologienota .
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1.2

Assessmentrapport

1.2.1

Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich aa rdwetens chappelijk als volgt:
Bron

Informatie

Tertiaire kaart (afb. 19)4

Lid van Beernem
5

Quartairgeologische kaart 1:50.000 (afb. 20)

Profiel type 13:
Eolische a fzettingen (zand tot silt) van het Wei chseliaan
(Laa t-Pleistoceen),mogeli jk Vroeg-Holoceen. Zand tot
za ndleem in het noordeli jke en centrale gedeelte van
Vlaanderen. Deze afzettingen kunnen lokaal aangevuld of
vervangen zi jn door hellinga fzettingen van het Qua rtai r.
Deze liggen op fluvia tiele afzettingen van het Weichseliaan
(Laa t-Pleistoceen). Op hun beurt bevinden deze zi ch op
getijdenafzettingen (ma riene en estua riene) van het
Eemiaan (Laa t-Pleistoceen).
Profiel type 13a :
Fl uvia tiele afzettingen (incluis organi-chemis che en
peri ma riene) a fzettingen van het Holoceen en mogelijk
Ta rdi glaciaal (Laa t-Wei chseliaan). Verder volgt di t
profiel type de opbouw va n Profieltype 13.
Profiel type 15:
Eolische a fzettingen (zand tot silt) van het Wei chseliaan
(Laa t-Pleistoceen),mogeli jk Vroeg-Holoceen. Zand tot
za ndleem in het noordeli jke en centrale gedeelte van
Vlaanderen. Deze afzettingen kunnen lokaal aangevuld of
vervangen zi jn door hellinga fzettingen van het Qua rtai r. Op
fl uvia tiele afzettingen van het Weichseliaan (Laa tPleistoceen). Deze zi jn a fgezet op getijdenafzettingen
(ma riene en es tua riene) va n het Eemiaan (LaatPleistoceen). Deze liggen op fluvia tiele a fzettingen va n het
Saaliaan (Midden- Pleistpoceen).
Profiel type 15a :
Fl uvia tiele afzettingen (incluis organo-chemische en
peri ma riene) a fzettingen van het Holoceen en mogelijk
Ta rdi glaciaal (Laa t-Wei chseliaan). Verder volgt di t
profiel type de opbouw va n Profieltype 13.

Geomorfologie6

Centrale Vlaamse Laagvlakte

Bodemkaart 1:50.000 (afb. 21)7

Za g

Zeer droge zandbodem met duideli jke i jzer en/of
humus B horizont.
Za G(z) Zeer droge zandbodem complex.
Za g(o)(z)Zeer droge zandbodem met duidelijke i jzer en/of
humus B horizont.
ZbG
Droge zandbodem complex.

4

http://www.geopunt.b e/kaart .
http://www.geopunt.b e/kaart .
http://www.geopunt.b e/kaart .
7
http://www.geopunt.b e/kaart .
5
6
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Bron

Informatie

Zbg

Reeds verrichte boringen8
Hoogtekaart9
10

Bodemerosie

Droge zandbodem met duidelijke i jzer en/of
humus B horizont.
Zbh
Droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of
humus B horizont.
Zcg
Ma tig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of
humus B horizont.
ZcG
Ma tig droge zandbodem complex.
ZdG
Ma tig na tte zandbodem complex.
Zdg
Ma tig na tte zandbodem met duidelijke i jzer en/of
humus B horizont.
OT
Sterk vergra ven gronden.
Er zi jn nog geen bori ngen verri cht in het plangebied.
Tussen 6 en 8,5m tov TAW
Zeer weinig erosiegevoelig

De dieps te ondergrond van het plangebied behoort tot het Massief va n Brabant, een sokkel van Cambro Siluur ges teente. Aan het begin va n het Tertiai r heft dit Brabants massief zi ch (een tweede keer) op,
waa rdoor de verbinding met de toenmalige Tethys oceaan wordt verbroken en het Noordzeebekken
ontstaa t. De Mesozoïs che kri jtafzettingen in de regio worden dan gedeelteli jk geërodeerd en vervolgens
worden gedurende het Tertiai r in het noorden van Bel gië en Nederland kleien en zanden a fgezet, doorda t
de Noordzee meerdere malen het gebied overspoel t en zi ch weer terugtrekt en een kus t- en ri viervlakte
11
a chterlaa t .
De afzettingen ui t het Tertiair zijn de ouds te afzettingen die mogelijk binnen het bereik van de geplande
werken liggen. Op de tertiai re kaart val t het plangebied volledi g binnen het lid van Beernem, onderdeel van
de Formatie van Aal ter. Wel moet worden opgemerkt da t zi ch in de buurt van het plangebied nog twee
andere leden bevinden, namelijk het lid va n Oedele m en het lid van Vlierzele. Het Lid van Beernem vormt in
de buurt van het plangebied als het wa re een rela tief dunne band tussen deze twee leden (zie afb. 19).
Net als het Li d va n Beernem behoort ook het Lid van Oedelem tot de forma tie van Aal ter. Deze Forma tie is
een mariene a fzetting en bes taat ui t een gri js groen, glauconietdra gend en kleiig zand; met fi jne zandige
kleilagen en veel dunne zands teenlaagjes. Dit is bedekt met een gri js ; fi jn en naa r boven toe zeer fossielri jk
za nd. Di t geheel is op zi jn beurt bedekt met bruingroen tot donkergroen glauconietri jk zand, da t zeer fi jn en
lokaal siltig is en vele fossielfragmenten beva t. De Forma tie is a fgezet tussen het La te Ypresiaan en het
Vroege Lutetiaan (ca . 56 Ma – 41,3 Ma).
Het Lid van Beernem is daa rin opgebouwd uit grijs groen kleiig zand; met glauconiet en glimmers en weinig
kalk. Het zand beva t kleilaajges en velds teenfragmenten en is tot 7 of 8m di k. Het Lid van Beernem bedekt
het Lid van Vlierzele12.

8

http://www.geopunt.b e/kaart .
http://www.geopunt.b e/kaart .
10
http://www.geopunt.b e/kaart .
11
Buffel & M atthijs 2009, 7, 27-30; Schiltz et al. 1993, 1.
9

12

https://lib.ugent.b e/fulltxt /RUG01/001/892/509/RUG01 -001892509_2012_0001_AC.pdf (terti air) ; To elichtingenboekje Terti air Brugge;
https://ncs.n aturalsciences.b e/pal eogene-n eogene/281-aalt er-formation-aa; ht tps://ncs.naturalscienc es.be/quat ern ary /42-gentformation-v15012016

28

Engelendale, Brugge. Een Archeologienota

Afb. 19.

Locatiekaart van het plangebied op de Tertiair kaart.

In het Plioceen (5,3-2,6 Ma) komt het a chterland s teeds verder omhoog en tegen het begin van het Quartai r
(2,6 Ma) koelt het klimaat s terk af: de periode van de i jsti jden begint. Er ontwikkelen zi ch een aantal
ri vierens ystemen en de kust va n de Noordzee komt steeds verder noordoos telijk te liggen. Het noorden van
België wordt i n het Qua rtair dan ook gedomineerd door fluvia tiele a cti vi teiten: beken en ri vieren eroderen
de Tertiaire sedimenten waa rdoor het Bra bants Massief in het zuiden en de grove, erosiebes tendi ge
Maassedimenten op het Kempisch pla teau hoger komen te liggen. Het lage gebied da t respectievelijk ten
noorden en wes ten hiervan ligt kri jgt nu ruwweg zijn huidi ge gol vende vorm van ruggen en beek- en
ri vierdalen, doordat de Tertiai re kleien minder s terk eroderen dan de zandba nken. Di t reliëf wordt in de
loop van het Qua rtai r vers terkt dan wel a fgezwakt door onder andere eolische sedimenten, fluvia tiele
processen en ma riene en estuariene a fzettingen13.
De Vlaamse Vallei en de Vallei va n Oostende, respectievelijk ten oos ten en wes ten va n Brugge, en de daarop
ui tmondende ri vierdalen rond Brugge, kenden hun dieps te insni jding in het Saaliaan (370.000 tot 130.000
jaa r geleden), toen het zeeni veau tot meer dan 100 m lager lag dan tegenwoordi g14.

13
14

Schroyen 2003, 17-23; Matthijs & D e Geyter 1999, 6-10; Schiltz et al. 1993.
Borremans 2015, 214.
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Hierbij ontstond een reliëf da t s turend was in de hydrogra fische patronen rond Brugge in de res t van het
Qua rtai r. Gedurende het daaropvolgende, wa rmere Eemiaan (130.000 tot 115.000 jaa r geleden) s teeg de
zeespiegel tot iets boven het hui dige ni veau met een intense kusterosie maar ook wada fzettingen tot
gevol g. Hierbi j reikte de toenmalige kus tlijn tot aan Brugge 15. Achter de s trandwallen, werden hier
overwegend kleien met schelpeninslui tsels afgezet, die plaatselijk dun -laminai re klei-leemalternaties ,
geïntercalleerde zandi ge lagen of lenzen, of humeuze tussenlagen kunnen beva tten (top ≤ + 2;5 m TAW)16.
In de ondergrond van de omgeving va n het plangebied wordt op geri nge diepte sedimenten aangetroffen
ui t het Eemiaan. Deze maken deel ui t van een noord -zuid geri chte ui tloper van een ui tgestrekt
s chorrengebied ten oos ten va n Brugge.
Tijdens het Wei chseliaan (115.000 tot 10.000 jaa r geleden) daalde de zeespiegel , wa t onder andere het
Noordzeebekken drooglegde, opnieuw met fluvia tiele a fzettingen en een gedeel telijke erosie va n de
afzettingen ui t het Eemiaan tot gevolg17. De fluvia tiele sedimenten werden hoofdza kelijk gevormd door
verwilderde ri vieren die onder peri glaciale oms tandi gheden a ctief wa ren.
De afzettingen bes taan overwegend ui t za ndige afzettingen. De sedimentai re s tructuren zi jn vooral
kruisgelaagd met elkaa r snijdende trogvormige sets die een opeenvol ging va n geulinsni jding en
geulopvulling vertegenwoordi gen. Di t is typis ch voor een verwilderd ri viers telsel. Li thologis ch vertoont di t
fa cies plaatselijk snelle afwisselingen en combinaties van klei en leem over zand tot grindhoudend grof zand
(di t laa tste vooral onderaan). Er komen ook venige intercalaties of vegeta tiehori zonten voor.
Naast de typis che verwilderde ri vierzanden en lemen komen lokaal ook eolische li thosomen voor. In vele
gevallen komt in het zandi g pakket een overwegend lemige tussenlaag van fluviatiele oorsprong voor. De
meeste lithosomen worden gekenmerkt door a fzonderli jke ni veaus met cryogene secundaire sedimentaire
s tructuren zoals ijs - en vors t wi ggen, vors tspleten, cryoturba ties, drui pstaa rten en ketel vormige structuren.
De di kste pa kketten fluvioperigla ciale Wei chseliaansedimenten si tueren zi ch in de opgevulde, ti jdens het
Vroeg-Wei chseliaan ingesneden valleien zoals de paleo-Waa rdammevallei ten zuiden va n Brugge en haar
noordwaa rtse voortzetting ten oos ten van Brugge, waar de dikte kan oplopen tot meer dan 20 m. Bui ten de
opgevulde valleien is de dikte aanzienli jk minder18.
Naast deze fluvia tiele sedi menten werden de vroegere ma riene sedi menten ti jdens de Wei chseliaan i jsti jd
ook grotendeels afgedekt en geni velleerd met eolische sedimenten., in dit geval een zandi g pakket dat werd
afgezet vanui t het droogliggende Noordzeebekken. Noordwes telijke winden bliezen sedimenten uit het
drooggevallen Noordzeebekken in oos telijk ri chting, waa rbi j het zwaardere, zandige ma teriaal werd
getransporteerd door middel van salta tie (i .e. rollen en springen van de korrels) en het kleinere, siltige
ma teriaal werd opgewerveld verder landinwaarts werd afgezet. Zo onts tond er in het noorden van
Vlaanderen een zandig gebied en in het zuiden een leemgebied, met daa rtussen een overgangszone met
19
za ndleem .
Typerend voor deze afzettingen is de vorming van vnl. zuidwes t-noordoos t georiënteerde dekzandruggen,
haaks op de toenmalige heersende windri chting. Di t pa troon van opeenvolgende hoge en droge
dekza ndruggen ga f onts taan aan een aantal komvormige depressies, ingesloten tussen de zandruggen20.
Het plangebied bevi ndt zich in de zogenaamde Zands treek. De zandgronden rond Brugge vormen een rug
die van Gistel over Brugge tot voorbij Maldegem loopt. De groots te hoogtes (+25 m tot +28 m TAW) worden
op enige afs tand van Brugge bereikt, in het heuvellands chap tussen Oedelem, Zomergem en Adegem, da t
een onderdeel is van de reliëfri jke heuvels van centraal Wes t-Vlaanderen. Ten noorden van di t
heuvel complex ligt het Ruglands chap va n Maldegem en het Vlaklands chap van Eekl o , beiden onderdelen
van de Vlaamse Vallei die wel tot aan Brugge rei kt21.

15
16
17
18
19

Borremans 2015, 223.
Moor & Van de Veld e 1994, 24.
Borremans 2015, 223-234.
Moor & Van de Veld e 1994, 20-21.
Moor & Van de Veld e 1994, 4-5.

20

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Circulaire structuur Ver-Assebroek [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten /301364
(geraadpleegd op 28 maart 2019).
21
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Het Ruglands chap van Maldegem wordt gevormd door een oost-west s trekkende dekzandruggencomplex.
De breedte va rieert van 1 tot 3 km en de hoogte van de dekzandruggen kan een peil berei ken van meer dan
+10 m; op de zuidzijde klimmen deze ruggen langs de noordflank van de heuvel rug van Oedelem Zomergem-Adegem op tot het peil +18 m. De dwa rsdoors nede van deze ruggen verloopt duidelijk
as ymmetris ch met een s teile zuidflank en een zwakhellende noordflank. Het hoogtevers chil tussen de
topconvexi teit en de basisconca vi tei t bedraa gt zowel voor het zuiden als voor het noorden 3 tot 4 m. De
22
dekza ndrug wordt doorbroken door onder andere de dalen ten zuiden va n Brugge . Het plangebied valt op
de flank van een dekzandrug die tot dit bredere dekzandruggencomplex behoort.
Op de Qua rtai rgeologische kaart (afb. 20) is te zien hoe di t in het plangebied heeft geleid tot eolische
afzettingen. Het gaat hier om eolische a fzettingen die da teren ui t het Weischeliaan (Laa t-Pleis toceen).
Lokaal kunnen deze afzettingen vervangen zi jn door hellingsafzetting ui t het Qua rtair, wat niet
onwaa rs chi jnlijk is door de locatie van het plangebied op de rug va n een zandhelling (zie infra ). De eolische
afzettingen bevi nden zi ch op fluvia tiele afzettingen die eveneens ui t het Wei chseliaan da teren. Onder de
fl uvia tiele afzettingen bevinden zich geti jdena fzettingen ui t het Eemiaan (Laa t-Pleistoceen).
Ten (noord)oos ten van het plangebied bevi nden zi ch onder de geti jdena fzetti ngen va n het Eem ook nog
fl uvia tiele afzettingen van he t Saaliaan (Midden-Pleis toceen). Ten zuidwes ten van het plangebied zijn
fl uvia tiele (i nclusief organo-chemische en perima riene) a fzetti ngen uit het Holoceen en mogelijk het
Ta rdi glaciaal (laa t-Wei chseliaan) gelegen op de eolische a fzettingen.
Vol gens een vi rtuele boring via de DOV Verkenner zou de lokale dikte va n de Qua rtaire afzettingen bi jna
20m zi jn23. Di t kan mogelijk verklaa rd worden door een eolische a fzettingen in het Wei chseliaan, die vri j
zeker de zandheuvel ten noorden va n het plangebied heeft afgezet. Mogelijk vonden in dezel fde periode
door de eolische werking ook de afzettingen in het plangebied plaats . Een andere mogelijke verklaring is da t
de afzettingen in het plangebied hellingsafzettingen uit het Qua rtai r zijn, die hun oorsprong vinden i n de
za ndhelling.
Bi nnen di t pakket Qua rtaire a fzettingen bevi nden zi ch mogeli jk ook ri vierafzettingen ui t het Weis cheliaan en
daa ronder geti jdea fzettingen uit het Eemiaan. In de omgeving zi jn steentijdresten die ui t beide peri odes
da teren teruggevonden (zie pa ra graaf 1.2.2.). Door deze vers cheidene afzettings- en bodemvormingfases, is
het mogelijk da t a rcheologis che res ten zi ch in vers cheidene ni veaus in het plangebied bevinde n en dus in
feite meerdere a rcheologis che ni veaus vormen in het plangebied. De grote ouderdom van de ouds te vonds t
ui t de omgeving (midden paleolithi cum, zie pa ragraaf 1.2.1.) wi js t op een da tering die mogelijk teruggaa t tot
de afzettingen ui t het Eemiaan, terwi jl de a fzettingen ui t het Weischel zowel Midden -Paleolithis ch als JongPaleoli thisch ma teriaal kunnen beva tten.
De bodemkaa rt (a fb. 21) toont da t de bodems binnen het plangebied (logis cherwi js voor zijn loca tie in het
lands chap) ui t zandafzettingen bestaan. Als we dit samen nemen met de Qua rtairgeologis che context,
kunnen we besluiten da t het hier naar alle waa rs chi jnli jkheid om eolisch a fgezet zand gaa t, a fgezet in het
Weischeliaan als een dekzandrug. In bi jna alle gevallen is een al dan niet verbrokkelde en/of i jzerri jke
textuur B-horizont aanwezig. Deze bevindt zi ch vaak tussen 80 en 125 cm diepte. Het groots te vers chil
tussen de vers cheidene bodems zi t in de vochti gheids graad. Het overgrote merendeel va n het plangebied
heeft een droge bodem, maar er komen ook kleine gebieden met een zeer droge of net een ma tig na tte
bodem voor. Het gaa t hier ook vaak om pos tpodzolbodems , met weinig humusaanri jking aan het oppervla k.
Di t houdt in da t er mogelijk vroeger bos aanwezig was in het plangebied, da t in een la tere periode in cul tuur
is genomen. Di t proces gaat als volgt te werk: de bebossing heeft eers t een podzolbodem gecreëerd. Een
paa r eeuwen geleden is deze podzolbodem in cul tuur genomen en vandaag, door eeuwenlange bewerking,
omgevormd tot een pos tpodzolbodem, een podzol met daarboven een akkerlaag. Hierbi j is de Ap -laag in de
regel (zeer) dun (<25 cm)24. Hierdoor is het mogeli jk da t er zi ch al a rcheologische res ten op een zeer
beperkte diepte bevi nden. Wel kan het zi jn da t, waa r er i ngri jpende agra ris che acti vi tei t op een grotere

22
23
24

Moor & Van de Veld e 1994, 5.
https://www.dov.vlaanderen.b e/po rtaal/?modul e=verkenn er#ModulePage, l aatst geraadpl eegd op 3 april 2019
Instituut tot aanmodiging v an het Wetenschapp elijk Onderzo ek in Ni jverheid en Landbou w 1958, 18, 28 -33.
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diepte heeft plaats gevonden (>30 cm), de s tructuur va n de podzol volledig verdwenen is en er geen
postpodzolbodem (meer) aanwezi g is .
Het eni ge niet-zandi ge bodemtype da t binnen het plangebied aanwezig is bes taa t uit een s terk vergra ven
bodem. Wellicht bestond deze voor de vergra vingen ook ui t een zandbodem.
Het is interessant op te merken da t de meer lemige bodems ten zuidoos ten va n het plangebied
corresponderen met de qua rtaire fluvia tiele sedimenten. Di t wi jst erop da t door de fluvia tiele werking
binnen da t gebied er zi ch ander sediment heeft afgezet, in di t geval leem, da n het eolische zand, te vinden
binnen het plangebied.
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Afb. 20.

Locatiekaart van het plangebied op de Quartairgeologische kaart.
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Afb. 21.

Het plangebied op de bodemkaart.

De DTM’s (afb. 22 en 24) geven een duideli jk beeld van de loca tie va n het plangebied in de omgeving. Het
plangebied bevi ndt zi ch op de zi jkant va n een dekzandrug. In combi natie met de bodemkaa rt kunnen we
afleiden dat di t een zanddui n zou moeten zi jn. Deze l ocatie vlak ten zuiden va n de duinrug zorgt ervoor da t
het plangebied wa t afloopt naa r het zuiden toe. Wel zijn er een aantal afwi jkingen geregis treerd op de
hoogteverlopen. Op het hoogteverloop AB is de gra cht die aanwezi g is i n het plangebied zeer duideli jk te
zien als een plotse daling en s ti jging. Ook de kleine poel in het noordoos ten is zeer duideli jk te zien als een
lager gelegen deel , di t op hoogteverloop CD. Ongeveer in het midden van het terrein is er op het
hoogteverloop van CD een kleine verhoging geregistreerd. Di t sluit waars chi jnli jk aan op een verhoging die
zi ch bui ten het plangebied bevi ndt, onder het kloos terdomein , aan de overkant van de Rijkeveldes traat. Het
is opvallend da t deze hoger gelegen zone vri j goed overeen komt met een ander bodemtype, na melijk een
Za g bodem in plaats van de meer gebruikelijke Zbg bodem voor hoogteverloop CD.
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Afb. 22.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
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Ook li jken vers cheidene kleine hoogtevers chillen op ondertussen verdwenen wegen en mogelijke kanalen te
duiden (zie afb. 23 voor een overzi cht van deze mogelijk verdwenen wegen/gra chten). Zo lijkt de
zuidwesteli jke ui tloper va n het gra chtenstelsel vroeger het volledige plangebied te hebben doorkruist, tot
aan de wes telijke ra nd. Ook naa r het noorden en het zuiden toe zi jn er dergelijke li jnen die aansluiten op de
gra cht zi chtbaa r. Mogelijk was het gra chtens telsel op het terrei n in het verleden heel anders uitgebouwd
dan in de hui dige inplanting. Het kan hier echter ook om landweggetjes gaan, maa r gezien de rechtheid van
de aansluitingen op de gra cht lijken delen van het gra chtens telsel waars chi jnli jker.
De noordwes telijke hoek va n het plangebied heeft ook een aantal hoogtevers chillen die lijnen lijken te
vormen. Deze zi jn waa rs chi jnlijk ondertussen verdwenen weggetjes die over het terrein liepen. Eventueel
gaa t het hier echter om een gra chtens telsel, maa r door het onregelma tige verl oop lijkt di t eerde r om
na tuurlijk onts tane landweggetjes te gaan.

Afb. 23.

36

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), met soil ma rks aangeduid.
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Wa t opval t als het plangebied vergeleken wordt met de omgeving is da t de percelen van het plangebied
duidelijk minder hoog li ggen als de omliggende percelen. Ook lijkt er minder hoogtevers chil te zi jn binnen
het plangebied dan erbuiten, zoals bijvoorbeeld bi j de verhoging op hoogteverloop CD. Het is goed mogelijk
da t di t het gevolg is va n een egalisatie va n het terrein, om het gebruik als agra ris ch gebied te
vergemakkeli jken. Omda t di t gebied al voor zeer lange ti jd een dergelijke functie vervul d (zie bi jvoorbeeld
de his toris che kaa rten in deel 1.2.3.), is het moeilijk te zeggen wanneer een dergeli jke egalisatie zou hebben
plaa tsgevonden.

Afb. 24.

Het plangebied op het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
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1.2.2

Beschrijving van bekende archeologische waarden

Algemene prehistorische en historische context
Om de loca tie van het plangebied goed te kunnen bespreken, is het nodig om eers t een algemeen kader va n
de omgeving te s chetsen. Hierbij is het vooral belangri jk een aantal veranderli jke lands chapselementen en
bonding de ontwikkeling van de zeer nabi je en historis ch erg belangri jke s tadskern van Brugge te bespreken.
Door di t algemeen kader te bespreken kan er een nauwkeuri gere verwa chting van het a rcheologisch
potentieel va n de omgeving van het plangebied opges teld worden.
Brugge en omgeving in de prehistorie
De ouds te gekende menselijke a cti vi teiten in de omgeving van de sta d Brugge dateren ui t het Paleo - en
Mesoli thi cum De periode is vooral bekend door enkele indrukwekkende vonds tcollecties en si tes va n de
dekza ndrug die ten oos ten van Brugge naa r Si jsele-Maldegem-Stekene loopt, ten zuiden van het plangebied.
Een paa r voorbeelden va n deze collecties en si tes s taan in een vri j recente inventa ris ui t 2010 van
s teenti jdvindplaatsen in de di recte omgeving va n de Assebroekse Meersen, op ca . 600 meter ten zuiden van
het plangebied25. Hierbij is ook de lands chappelijke context van de vindplaatsen bekeken.
Di t laat zien dat het lands chap rond Brugge mogelijk al in het Midden -Paleolithicum werd geëxploi teerd,
toen het een waddengebied was gedurende het Eemiaan. Bi j de samenvloeiing va n de Mazelbeek en SintTrudoleken zi jn nameli jk werktui gen ui t deze peri ode aangetroffen 26. Het is bekend da t Neanderthalers
a ctief waren i n dergeli jke lands chappen, maa r vergelijkba re Mi dden -Paleoli thische vindplaa tsen zi jn nog
s teeds een zeldzaamheid in Noordwes t-Europa27. In de omgeving van Brugge liggen de Eemsedimenten
echter rela tief di cht aan het oppervlak en is verstoring en ontslui ting van deze vindplaa tsen daa rom zeer
goed mogelijk28.
Bi j dezelfde samenvloeiing va n beken zi jn ook mogelijke Laat-Paleolithische vonds ten aangetroffen. Doorda t
de vonds ten verl oren zijn gegaan kan de dateri ng niet geverifieerd worden, maa r indien deze correct zou
zi jn hebben we te maken met een bijzondere context; deze periode is na melijk slecht gekend in
Vlaanderen29.
We hebben in deze koude periode te maken met een toendra lands chap. Op de rug die over Brugge van
Gis tel naar Maldegem loopt ontspri ngen beken, zoals de voorlopers va n Kerkebeek en de Waa rda mmebeek
(bovenloop van de Reie). Op de hogere gronden s tromen deze door valleien waa r wa ter ui t de omgeving
zi ch verzamel t, maa r in de vlakke gebieden zoekt het wa ter zi ch vermoedelijk een weg in een vlechtend
pa troon zonder een echte beek te vormen (afb. 25)30.
Het overgrote merendeel van de vindplaatsen op de oos telijke dekzandrug da teert ui t het Finaal Paleoli thi cum (Federmesser en mogeli jk enkele Ahrenburg-componenten) met bi jmengi ng van Mesoli this ch
ma teriaal , wa t vooral Vroeg-Mesolithisch lijkt te zi jn. Deze vindplaatsen zi jn gelegen op de ra nd van
depressies in het dekzandgebied31. Di t zi jn zoete meren die zi jn onts taan toen op het einde va n de laa tste
i jsti jd dekza ndruggen opwaaiden die de a fwa tering vanui t het binnenland blokkeerden (afb. 25)32. De ligging
van de vi ndplaa tsen slui t aan bi j het nederzettingspa troon da t ook uit de res t van Zandig Vlaanderen is
gekend. Ook het ogens chi jnli jke ontbreken va n Mi dden - en Laat-Mesoli this ch ma teriaal op de rug li jkt
hiermee i n overeens temming, want in Za ndig Vlaanderen lijkt er in deze periode een vers chui ving te zi jn
naa r ri vier- en beekdalen33. In deze periode is het klimaat namelijk aanzienlijk verbeterd, met niet alleen een
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Ryssaert et al. 2010.
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ui tbreiding va n de Noordzee als gevolg, maar ook het opdrogen van de meren in het binnenland die
vera nderen in moerassen (afb. 26).

Afb. 25.
Reconstructie van het landschap rond Brugge op het einde van het Paleolithicum. (Bron:
Hollevoet & Hillewaert 2011, 16)
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Afb. 26.
Reconstructie van het landschap rond Brugge in het Mesolithicum. (Bron: Hollevoet & Hillewaert
2011, 19)
Di t algemene nederzettingspa troon laa t zien da t in het gebied waar la ter de stad Brugge is onts taan res ten
ui t het Finaal-Paleoli thi cum en het gehele Mesoli thi cum niet uitgesloten mogen worden, mi ts de top van het
dekza nd onvers toord is . Di t gebied kende na melijk ooit een a fwisseling van dekzandhoogtes , depressies en
beekdalen. Di t is zeer releva nt voor het plangebied, aangezien di t zich op de flank van een dekzandrug
bevi ndt, en dus zeker in aanmerking komt voor prehistorische resten uit deze periodes.
Na het Mesoli thi cum volgt een hiaat in menselijke a cti vi teit in de omgeving va n Brugge. Ui t het VroegNeoli thi cum zi jn nameli jk geen archeologische resten bekend, wa t niet onverwa cht is voor de zands treek.
We kennen enkel vuurs tenen a rtefa cten, zoals fragmenten van gepolijs te bi jlen of pi jlpunten, die slechts
breed geda teerd kunnen worden tot het Neoli thi cum of de Vroege Brons ti jd 34.
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e.g. h et oppervlak te en residuel e mat eri aal van d e site Sint-Andri es-Refuge (Holl evoet & Hill ewaert 1997/1998, 193).
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Ui t het Mi dden- en Laat-Neolithicum zijn wel vindplaatsen bekend, al betreft het veelal losse vondsten 35.
Vindplaa tsen i n de wijdere omgevi ng van Brugge, zoals te Waardamme, langs de bovenloop van de Reie op
de rand va n het plateau va n Tiel t, la ten zien dat de Laa t-Neoli this che boerderi jen in Zandi g Vlaanderen
vermoedelijk zeer klein wa ren, bestaande ui t slech ts één hoofdgebouw en enkele bi jgebouwen36.
In de loop van het Neolithicum heeft de kus tba rrière zi jn mees t zuidelijke positie bereikt (nog steeds twee
tot vi jf kilometer meer zeewaa rts dan de huidige kustli jn en heeft zi ch vri jwel geheel gesloten (afb. 27),
waa rna de kus tvlakte in de Bronsti jd langzaam verandert in een groot veenmoeras (afb. 28)37.
Ui t deze periode is in de regio Brugge vooral de gra fcul tus bekend. Er is nameli jk een groot aantal
voorbeelden van ci rculai re gra fheuvels ui t de Brons tijd gekend38. Nederzettingssporen komen daa rentegen
maa r zeer beperkt voor.
In de IJzertijd vangt een periode van kus terosie aan, waa rbi j geti jdengeulen s teeds verder het land
indri ngen. Het is een proces waa rbi j het veen slinkt, waardoor vl oedwa ter s teeds gema kkeli jker het
kustmoeras kan binnens tromen met weer een verdere a fname van het veen als gevolg, enz. Het resul taat is
da t de zeega ten s teeds groter en de geulen s teeds dieper worden. Het is in deze periode da t Brugge
waa rs chi jnli jk voor het eers t met een wa terweg in verbinding komt te s taan met de zee (afb. 29)39.
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Hollevo et & Hil lewaert 2011, 22.
Demeyere et al. 2006.
Hollevo et & Hil lewaert 2011,. 26.
Hollevo et & Hil lewaert 2011,. 28-29.
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Afb. 27.
Reconstructie van het landschap rond Brugge in het Neolithicum. (Bron: Hollevoet & Hillewaert
2011, 22)
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Afb. 28.
26)

Reconstructie van het landschap rond Brugge in de Bronstijd. (Bron: Hollevoet & Hillewaert 2011,
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Afb. 29.
32)

Reconstructie van het landschap rond Brugge in de Ijzertijd. (Bron: Hollevoet & Hillewaert 2011,

De Romeinse tijd van de omgeving van Brugge
In het laats te millennium v.Chr. was de zee via geti jdengeulen s teeds verder het veenmoeras binnen
gedrongen, waa rdoor het moeras inklonk en vervol gens nog meer en bredere vertakte getijdengeulen het
binnenland konden bereiken. Zo was de kus tvlakte aan het begin va n de Romeinse ti jd veranderd in een
wa ddengebied da t via meerdere zeegaten wordt ge voed. Het is de Blankenbergse geul die ter hoogte va n
het la tere Brugge de ra nd van het dekzand bereikt en daa r het overtollige wa ter ui t de zandstreek via de
Reie ontvangt (a fb. 30). Er zijn dan ook aanwijzingen da t er tot in de huidige Brugse binnens tad plaatselijk
getijdeninvloed is geweest40.
Het gebied da t in de Romeinse ti jd onder invloed van de geti jden s tond zal een dyna misch gebied gewees t
zi jn, waa r veengebieden naa r slikken en s chorren evolueerden en inbraakgeulen konden opslibben en
verlanden. De vele Romeinse vonds ten in het kus tgebied laten echter zien da t het een gebied is da t
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Hillewaert 2011a, 37.
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desondanks door de mens werd benut; het gra ven van draina gegra chten en het opwerpen va n dijken zal
onder meer veen- en zoutwinning, landbouw en s chapenhoeden mogeli jk heb ben gemaakt, maa r de
drei ging va n de zee zal in de kus tvla kte al tijd aanwezi g zi jn gewees t. Permanente bewoning zal dan ook
vooral op de dui ngordels en de hoog opgeslibde geul randen te vi nden zijn geweest. En na tuurlijk in de
aangrenzende zands treek, da t veel stabieler was dan de kus tvla kte 41.
In de Romei nse ti jd kent het kerngebied van de latere s tad Brugge twee assen: een landweg die va n wes t
naa r oos t over de dekzandrug loopt en een wa terweg die via een geti jdengeul naa r de kus t in het noorden
loopt. La ngs deze wegen zi jn op een aantal plekken sporen van bewoning aangetroffen. Er zijn echter nog
veel onduideli jkheden. Zo is de exa cte verbreiding en de ontwikkeling van de getijdengeulen en haar
afta kkingen niet goed gekend.
Ook is het niet duidelijk of we te maken hebben met één nederzetting of da t het gaa t om vers chillende
gelijkti jdi ge of opeenvolgende bewoningskernen in de loop van de 1 ste, 2de en 3de eeuw n.Chr. Een hypothese
is da t de bewoni ng naa r het noorden vers choof, van de latere s tadskern ri chting Fort Lapin, naa rma te de
getijdengeul verzande42. Maa r wellicht is de situa tie nog complexer, want de Romeinse vonds ten beperken
zi ch nameli jk niet tot Fort La pin en de Mi ddeleeuwse s tadskern. Zo werd ten wes ten van Brugge, onder
andere in de Brugse deel gemeente Sint-Andries , al aan de hand van een groot aantal waarnemingen
vas tgesteld da t gehele zandrug tussen Oudenburg en Brugge eigenli jk als één continu Romeins
bodemarchief gezien mag worden43. Enkele vindplaa tsen ten oos ten van Brugge (ri chting plangebied) doen
vermoeden da t hier ooi t eenzelfde di chtheid aan Romeinse a rcheologie aanwezig was, maa r deze is
waa rs chi jnli jk door de vroege urbanisatie op deze plek onopgemerkt verloren gegaan waa rdoor het aantal
vonds ten en vi ndplaatsen hier nu beperkt is 44.
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Agentschap Onro erend Erfgo ed 2018: Brugge - oudste kern [online], https://id.erfgoed.net /erfgoedobjecten/121224 (geraadpleegd op
16 april 2019).
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Afb. 30.
Reconstructie van het landschap rond Brugge in de Romeinse Tijd (Bron: Hollevoet & Hillewaert
2011, 37)
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Afb. 31.
Reconstructie van het landschap rond Brugge in de Laat-Romeinse Tijd (Bron: Hollevoet &
Hillewaert 2011, 37)
De Vroege en Volle Middeleeuwen: pre-stedelijk Brugge
Op het einde va n de Romeinse ti jd dringt de geti jdenwerking s teeds verder de kus tvlakte binnen (a fb.31).
De geulen worden groter en dieper en breiden zi ch steeds verder ui t. Als gevolg krijgt het kustveenmoeras
een minimaal oppervlak en va n veel dekzandruggen bli jft niet meer over dan eilandjes. Alleen de grote
dekza ndrug waa rop Brugge li gt beschermt het binnenland tegen de zee. Het is dan ook niet verwonderli jk
45
da t er ui t deze peri ode geen vondsten gekend zijn uit de kustvlakte .
Pas tussen 550 en 750 n.Chr. komt er een nieuw evenwi cht tussen het zeeni veau, de aanvoer van sediment
en de bergings capaci tei t van de geulen. Zo kon er ui teindeli jk een lands chap ontstaan met opgeslibde
kreekruggen en grotere s chorren die nog maa r zelden werde n overspoel d door zout wa ter. Historische
bronnen en a rcheologische vondsten la ten zien dat het kus tgebied vanaf de 7 de eeuw weer nederzettingen
46
kent .
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Tegen 1000 na Chr. is de oosteli jke kustvlakte vri jwel geheel verland en zi jn de s chorren hoog opgeslibd (afb.
32). De mees te geti jdengeulen wa ren verzwakt of opgevuld. Zo ook de Blankenbergse geul , waa rin de Reie
in de Romeinse tijd a fwa terde. Daarom werd er vana f de 9de en 10de eeuw naa r een nieuwe wa terweg
tussen Brugge en de zee gezocht, die ui teindelijk werd gevonden door een kanaal te gra ven naar een
getijdengeul bij Mi chem die uitmondde in het oos telijker gelegen Sincfal (afb. 33). Vanaf de tweede helft
van de 11de eeuw liep de verbinding via di t kleine kanaaltje da t het Oude Zwin werd genoemd, maa r i n de
tweede helft van de 12de eeuw kon Brugge zi jn ma ritieme potentie weer volledig benutten door het
47
ui ts churen van het Sincfal met het Zwin als resul taat .
Er wordt vermoed dat er in de regio rond Brugge een zekere bewoningscontinuïtei t heeft bestaan tussen de
48
Romeinse ti jd en de Vroege Middeleeuwen . Ui t de Vroege en Volle Middeleeuwen zijn echter opvallend
weinig a rcheologis che vonds ten aangetroffen in de binnensta d va n Brugge en de omgeving voor een
recons tructie van het onts taan van omgeving van de stad zijn we daa rom grotendeels aangewezen op
his toris che bronnen49. Hetzelfde geldt voor de omgeving van het plangebied (zie pa ragraa f 1.2.4. voor meer
hierover).

Afb. 32.
Reconstructie van het landschap rond Brugge in de Vroege Middeleeuwen en de pagi van het
Vlaamse kustgebied (Bron: Hollevoet 2011c, 37)
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Hillewaert 2011e; Ryckaert 2011, 148.
Hollevo et 2011d; Hillewaert 2011f.

48
49

48

Hollevo et 2011d; Hillewaert 2011f.

Engelendale, Brugge. Een Archeologienota

Afb. 33.
Reconstructie van de ligging van het Zwin en het Oude Zwin (Bron: Het Zwinproject, Universiteit
Gent, http://www.zwinproject.ugent.be/nl/sites-michem, geraadpleegd op 16-04-2019.
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De Volle en Late Middeleeuwen: de bloeiperiode van stedelijk Brugge
Brugge kent als handels centrum haa r groots te bloei tussen 1280 en 1480, onder meer als gevolg van de
s terk toegenomen ma ri tieme handel en vers cheidene politieke gebeurtenissen. In de s tad leven dan di verse
bevolkingsgroepen met vaak hun ei gen onderkomens . Zo verbli jft er een bont gezelschap van vreemde
kooplui met mees tal een eigen na tiehuis en pakhuizen. Voor de vera rmde bejaa rden worden binnen en
buiten de eers te omwalling door ambachten en gegoede burgers , godshuizen ges ti cht. Tijdens de
Bourgondische periode heers t een wa re bouwwoede van een groot aantal pa tri ciërsw oningen. En de
ambachten bouwen waa rschijnlijk va naf de 15 de eeuw ei gen hui zen waar ze hun bes tuurs vergaderingen
houden en hun a rchief bewa ren50.
De Nieuwe en Nieuwste tijd: achteruitgang en wederopstand van Brugge
Vanaf 1480 kondi gt zi ch een crisissitua tie aan. Aan de basis liggen de a chterui tgang van de lakenindus trie,
de s trenge handels reglementering, de concurrentie van de snelgroeiende handelsmetropool Antwerpen en
de politieke oms tandigheden. Na de dood va n Ma ria van Bourgondië i n 1482 en de daarop vol gende de
opstand van Vlaanderen tegen Ma xi miliaan van Oos tenri jk kreeg Brugge zwa re klappen. Hoewel de handel
niet volledig verdween werd deze toch kleins chaliger en was de stad va naf nu vooral nog op regionaal
ni vea u va n belang51. Er zi jn wel meerdere pogingen om de vroegere wel vaart te herwinnen, zoals een
publi citei ts campa gne waa rvoor Ma rcus Gera rds i n 1562 een plan maakt dat de guns ti ge ligging van Brugge
en zijn verbinding met de zee benadrukken. Het mocht echter niet ba ten 52. Aan het einde van de 16de eeuw
is er veel a rmoede en leegs tand in de stad en vonden er door de s terke bevolki ngsafname nog weini g
bouwacti vi tei ten plaa ts.
In de 17de eeuw onts tond de kantindus trie in Brugge, di t werd een nieuwe belangri jke nieuwe vorm van
inkoms ten voor de s tad53.
Hoewel de s tad economisch li cht heropbloeide onder het Oos tenri jkse bewind in de 18 de eeuw bevindt de
s tad zi ch een eeuw later op een dieptepunt. In de ja ren 1840 bereikt de economis che crisis haa r
hoogtepunt. Door burgemees ter J. Boya val en de bankier F . Duja rdin worden pogingen ondernomen om
gemechaniseerde fabrieken op te ri chten bui ten de eers te omwalling, waa r we in de 19 de eeuw ondermeer
enkele textiel fabrieken en brouwerijen aantreffen54.
In de tweede helft va n de 19de eeuw herontdekt Brugge haa r Mi ddeleeuwse grootsheid, wat met name
wordt geui t in de a rchitectuur met eclectis che neogotis che bouwvormen en de neo-Brugse s ti jl. Er vindt
onder meer een aantal groots chalige s tedeli jke projecten plaats en er komt een subsidie voor de res taura tie
van waardevolle gevels van pri véwoningen. Als gevol g keert aan het einde va n de 19 de eeuw het ti j voor de
s tad, wanneer deze wordt herontdekt door kunstenaars . In na volging vindt ook het toerisme zijn weg naar
Brugge, hierdoor werd er beslist tot de bouw van een ha ven in Zeebrugge. De s tad werd ti jdens de beide
wereldoorl ogen gespaa rd van groots chalige vernietiging en in de 20 ste eeuw werd het behoudende
bouwbeleid voortgezet, wa t geresulteerd heeft in het typerende his toris che ka ra k ter van de Brugse
binnens tad55.
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Nabijgelegen vindplaatsen
Voor het onderzoeksgebied zi jn in de Centrale Archeol ogis che Inventa ris (CAI) va n Onroerend Erfgoed de
volgende a rcheologische waa rden en ondergrondse bouwhistoris che waa rden vas tgesteld (afb. 3456):

Afb. 34.

Uitsnede uit de Centraal Archeologische Inventaris van het onderzoeksgebied.

56

Ook de regio-exp erts v an IO ED-Raakvlak en een lokale h eemkund ekrin g werd en gecontact eerd in v erb and met onroerend erfgo ed in d e
buurt van het plan gebi ed. R aakvlak had geen aanvullin gen t en opzichte van d e CAI- kaart. Ook de h eemkund ekrin g had geen aanvullin gen ,
maar wel extra informati e ov er h et kloost erdomein Engelend ale (h et bl auwe gebi ed cent raal op de C AI-uitsned e) beschikb aar. Dez e ex tra
informati e v an de h eemkund ekrin g is v erwerkt in paragraaf 1.2.4.
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Omschrijving

Datering

75 007

1020m

Late
middeleeuwen

Alleenstaande site met walgracht: een boerenhuis met aanpalende stallingen
Hoeve “ ’t Leitje”
Cartografie

75 331

1100m

Late
middeleeuwen

Alleenstaande site met walgracht: Hof ’t Maendagsche
Cartografie

150
357

830m

Late
middeleeuwen

150
619

580m

Late
middeleeuwen

Site met walgracht, scherven rood aardewerk uit de 16e tot 17e eeuw
Mechanische prospectie
Middeleeuwse versterking (waterburcht) met 4 concentrische grachten en
wallen; uitgegraven tot niveau kalkgyttja; mogelijk uit de 13e eeuw, bewoning
in de 14e eeuw, verlating in de 15e eeuw. Nivellering in de 19e/20e eeuw en
gebruik als hooiland. Ook lithisch materiaal teruggevonden: midden
Paleolithicium.
Kaartstudie, luchtfotografie, archeologische prospectie en opgraving

163
394

650m

Steentijd; Late
middeleeuwen;
Nieuwe Tijd

163
459

750m

Late
middeleeuwen

166
130

410m

20e eeuw

202
685

1040m

Melding aanwezig op de kaart, maar geen informatie beschikbaar

1050m

Melding aanwezig op de kaart, maar geen informatie beschikbaar

202
686
206
062

Lithisch materiaal; veel reducerend gebakken aardewerk/vroeg
steengoed/Siegburg aardewerk; oxiderend rood gebakken aardewerk en
steengoed
Roerende archeologienota
Ploegsporen, gracht en greppel met aardewerk; geïnterpreteerd als off-site
fenomenen.
Mechanische prospectie
Bunker/schuilkelder uit de Wereldoorlogen
Controle van werken

720m

Nieuwste Tijd

Percelering
Archeologische luchtfotografie

610m

Metaaltijden

Grafheuvel uit de Bronstijd
Archeologische luchtfotografie

700m

Onbepaald

840m

Nieuwste Tijd

830m

Onbepaald

206
856

750m

Steentijd; Late
middeleeuwen;
Nieuwe Tijd

206
857

690m

Steentijd; Late
middeleeuwen;
Nieuwe Tijd

206
858

500m

Steentijd (LaatMesolithicum)

Lithisch materiaal
Veldprospectie en roerende archeologienota

206
869

860m

Steentijd (LaatMesolithicum)

206
870

460m

Steentijd;
Nieuwe Tijd

Lithisch materiaal
Veldprospectie en roerende archeologienota
Lithisch materiaal; Aardewerk verspreid over de akker: oa. Siegburg steengoed
en Wanberg aardwerk
Veldprospectie en roerende archeologienota

206
063
206
064
206
084
206
085
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Kuilen
Archeologische luchtfotografie
Percelering
Archeologische luchtfotografie
Structuur archeologische relicten
Archeologische luchtfotografie
Gepolijste bijl uit beige vuursteen uit het Neolithicum en lithisch materiaal van
onbepaalde leeftijd; Middeleeuws/Nieuwe Tijds aardewerk vergelijkbaar met
163 394 (reducerend en oxiderend gebakken aardwerk/ (vroeg) steengoed/
Siegburg); Veldprospectie en roerende archeologienota.
Microliet uit (laat-)Mesolithicum en lithisch materiaal van onbepaalde leeftijd;
Reducerend aardewerk/vroeg steengoed/Siegburg aardewerk;
Steengoed/oxiderend gebakken aardewerk
Veldprospectie en roerende archeologienota
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In de omgeving van het onderzoeks gebied zi jn op basis van de CAI meerdere a rcheologische meldingen
bekend. De meeste va n deze a rcheologis che mel dingen zi jn van laat-middeleeuws ma teriaal. Het gaat
hierbij voorna melijk om aa rdewerk, meerbepaald reducerend gebakken keramiek, vroeg s teengoed en
Siegburg aa rdwerk. Ook zi jn er in de omgevi ng enkele si tes met walgra cht bekend.
Verui t de belangrijks te s tructuur ui t de late middeleeuwen is echter een vers terking met vier concentris che
gra chten, di t op ca . 600 m ten zuiden va n het plangebied (CAI code 150 619). Het gaat hier om de
wa terburcht die het kasteel van de Heren van Assebroek vormde. Het type va n dergeli jke soort burchten is
vooral i n Nederland bekend. Het kasteel werd waa rs chi jnlijk aangelegd in de 13e eeuw, bewoond in de 14e
eeuw en verla ten in de 15e eeuw. Het centrale gebouw bes tond waa rschijnlijk ui t baks teen, die in late re
peri odes (met na me de ja ren ’60) is herbruikt. Mogelijk ging het om een zaalgebouw of een toren, die op
een centaal eiland tussen de vers cheidene gra chten s tond. Di t eiland bes tond ui t een ophogi ng, gemaakt
ui t een basis van opgespi tte kalkgyttja en moeras kalk ui t de gra chten en een laag fi jn, wi t, aangevoerd zand
van een onbekende herkomst. De verlating van het kas teel heeft geleid tot de verveni ng van de gra chten,
die wa ren aangelegd tot op het ni veau van de onderliggende kalkgyttja . In de 19e of 20e eeuw vond er een
ni vellering plaats , waa rna het land als hooiland gebrui kt is geweest57.
Afgezien van de vele laat middeleeuwse vonds ten (CAI-l ocaties 75 007, 75 331, 150 357, 150 619, 163 394,
163 459 en 206 856), zi jn er vooral ook veel meldingen va n li this ch ma teriaal ui t de s teenti jd. Hoewel een
deel hiervan onbepaald is, zijn er meldingen van vonds ten ui t het Midden -Paleoli thi cum, het (Laa t-)
Mesoli thi cum en het Neolithi cum. Mogeli jk werd het midden-paleolitis ch ma teriaal, het ouds te
58
a rcheologis ch materiaal da t in de omgevi ng is aangetroffen, opgespi t uit Eemsedimenten . Het JongPaleoli thisch ma teriaal werd naar verluidt langs het Sint-Trudoledeken (een kleine wa terloop) aangetroffen,
maa r is helaas verloren gegaan doorheen de ti jd. Als di t echter wel degelijk Jong-Paleoli this ch ma teriaal
betrof, is dit belangri jk, aangezien het Jong-Paleolithi cum slecht gekend is in Vlaanderen. De andere
vindplaatsen da teren voornameli jk ui t het Finaal-Paleoli thi cum, met voorna melijk Federmesserma teriaal,
maa r ook enkele Ahrensburgcomponenten59.
Deze grote verspreidi ng doorheen de ti jd betekent da t er ti jdens de s teenti jd meerdere fases va n bewoning
zi jn geweest. Opvallend is dat een heel deel van deze steentijdvonds ten zi ch aan de noordelijke rand van de
Assebroekse Meersen bevi nden, ten zuiden va n het plangebied. Dit kan betekenen dat binnen het
plangebied ook dergelijke res ten te vinden zi jn.
Ook ui t de Nieuwe Ti jd da teren een aantal vonds ten (CAI-loca ties 163 394, 206 856, 206 857, 206 870). Deze
vonds ten bes taan voorna melijk ui t kera miek, meerbepaald oxiderend gebakken aa rdwerk, (Siegburg)
s teengoed en Wanberg aardewerk. Ook zijn er pl oegsporen, een gra cht en een greppel gevonden die op
basis van di t aa rdewerk in de Nieuwe Ti jd geplaats t kunnen worden.
Er is ook een enkele mel ding van een grafheuvel ui t de Brons tijd in de omgeving. Wel moet hierbij vermeld
worden dat deze mel ding enkel op l uchtfotogra fie is gebaseerd, waa rdoor de exa cte inhoud niet bekend is .
Er zi jn ook een aantal andere a rcheologische meldingen die zi jn gebeurd op basis van l uchtfotogra fie.
Hierdoor zi jn ze vaak slecht bepaald, dus kan er weini g gezegd worden over hun a rcheologisch potentieel 60.
Ten slotte zi jn er ook nog enkele meldingen van ma teriaal uit de Nieuwste Tijd. In twee gevallen gaa t het
om percelering, maa r er zi jn ook sporen teruggevonden va n een bunker of een s chuilkelder die dateert uit
de Wereldoorlogen.
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Agentschap Natuur en Bos, s.d., 45-50; Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Circulaire structuur Ver-Assebroek [online],
https://id .erfgoed.n et/erfgoedobjecten /301364 (geraadpleegd op 3 april 2019).
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Ryssaert et al. 2010, 45.
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Agentschap Natuur en Bos, s.d., 39.
Agentschap Natuur en Bos, s.d., 39.
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We kunnen op basis van de a rcheologische meldingen dus besluiten dat er in de omgevi ng va n het
plangebied voorna melijk a rcheologische sporen zi jn aangetroffen uit de steentijd, de late middeleeuwen en
de Nieuwe Tijd. Voor het plangebied speci fiek is de kans op s teenti jdsi tes zeker bes taande, des te meer
omda t er vlak ten zuiden heel wa t a rtefa ctensi tes zi jn ontdekt. Vondsten uit de Metaal tijden en de
Romeinse ti jd worden dan weer niet verwa cht, gezien het lokaal onguns tige klimaa t (veel overs tromingen)
en het gebrek aan vonds ten in de omgevi ng ui t die perioden.
Vanaf de middeleeuwen sti jgt de verwa chting echter terug. In de buurt va n het plangebied zijn slechts
beperkt sporen ui t de Vroege Middeleeuwen bekend, maar er zijn wel heel wat sporen ui t de Volle
Middeleeuwen en de La te Middeleeuwen teruggevonden. Van groot belang hierbij is de nabijheid van het
mi ddeleeuwse kloos te r (zie hiervoor pa ragraaf 1.2.3.), net bui ten het plangebied, en de nabi jheid va n de
mi ddeleeuwse kas teel , 580 meter naa r het zui den. Onder invl oed van deze beide nabijgelegen si tes kan het
zi jn dat het land in die perioden reeds als akkerland in gebruik was, wa t op zi jn beurt voor de afzetting van
a rcheologis ch materiaal kan hebben gezorgd. Het kan zelfs zijn dat s tructuren van het kl oos ter zi ch in het
plangebied bevonden, maa r di t blijkt niet ui t de historis che bronnen. Ma teriaal ui t latere peri odes , zoal s de
Nieuwe Ti jd, kan ook aanwezig zijn, aangezien het plangebied volgens de his toris che kaa rten al zeer lang als
akkerland en bos gebied in gebruik was .

1.2.3

Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische waarden

Historische situatie
Assebroek is een deelgemeente die ten zuiden li gt van de stad Brugge , waarmee ze op 1 janua ri 1971
fuseerde. Ze grens t aan de voormalige deelgemeenten Sint-Kruis in het noorden, Sint-Mi chiels in het
zuidwesten en Oedelem (Beernem) in het zuidoosten. Het plangebied si tueert zi ch het di chts t bi j de
woonkern va n Ver-Assebroek. Daarom wordt hier voornamelijk gefocust op de ontwikkeling van deze
dorpskern. Ondanks da t de kern van Ver-Assebroek vri j di chtbebouwd is, liggen er een aantal ui tges trekte
na tuurgebieden vlakbij, zoals de Assebroekse Meersen (ten zuiden van het plangebied) en het gebied “De
Gemeneweidebeek”.
Zoals hierboven reeds vermeld, was er in het gebied zeker sprake va n bewoning ti jdens de prehistorie. Vaak
situeren deze prehis toris che sporen zi ch op de ra nd of op de dekzandruggen , waa r ook het plangebied zi ch
situeert. Hierbi j is het belangrijk te noteren da t de wijk Engelendale, waa rin het plangebied zi ch si tueert, is
gebouwd op het restant va n deze dekzandruggen die gevormd wa ren ti jdens de laats te Ijs ti jden.
Hoewel er weini g sporen van bekend zi jn, is het waa rs chi jnlijk da t het gebied doorheen de metaalti jden, de
Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen bewoond bleef. Wel moet hierbij opgemerkt worden da t, ten
gevol ge van zeetra nsgressies, het meersengebied va n de 5e tot en met de 7e eeuw regelma tig
overs troomde.
In de Merovingische periode (midden 5e eeuw tot midden 8e eeuw) maakte het gebied van Assebroek deel
ui t van het koninklijk domein Sijsele, als onderdeel va n de Pa gus Flandrenis.
De ouds te vermelding va n Assebroek zel f dateert van 1187. Etymologisch is deze naam terug te voeren naa r
een samens telling van “a rs ”, wa t naa r paarden verwijs t, en “broek”, wa t dui dt op een drassig gebied, zoals
een meers of een moeras.
Assebroek als dorp ontwi kkelde zi ch langs twee belangri jke verkeersassen. De eers te is de Kortri jkse
Heerweg, wa t gedurende vers cheidene eeuwen de verbindingsweg tussen Brugge en Kortri jk vormde.. Pas
in 1734-1735 verlies t de weg haar oude functie, nada t he t s tuk tussen de Ka teli jnepoort en de brug van
Steenbrugge wordt rechtgetrokken. De a ndere as was de oude weg naa r Gent, die haa r belang verliest in
1768-1778, wa nneer de Maalse Steenweg wordt aangelegd.
Assebroek bestond ui t vier leenhoven, afhankelijk van het Prinselijk leenhof van de Burg va n Brugge. Het
belangri jks te leen was gesitueerd i n Ver-Assebroek. Het was eigendom van de Heren van Assebroek, die
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reeds in 1201 eigenaa r wa ren. Waa rschijnlijk wa ren zi j ook de eigenaa rs van de vers terkte wa terburcht, die
hierboven reeds werd vermeld61.
Tijdens de godsdiens toorlogen, en meerbepaald in een periode tussen 1572 en 1580 zijn er redelijk wat
gebouwen in Assebroek vernield, waa ronder de kloosters in Engelendale (naast het plangebied), het SintTrudokl oos ter en de Ma ria Ma gdalenakerk in Ver-Assebroek. De terreinen van de twee verla ten kloos ters
bli jven wel ei gendom van hun respectievelijke ei genaa rs en worden allebei omgevormd tot hoeves .
Ci rca 1628 wordt de kerk van Assebroek weer opgebouwd en gewijd aan Ma ria Ma gdalena en Onze-LieveVrouw. Door de vele troepenbewegingen en gewapende confli cten in de regio heeft de bevolking het ook
gedurende de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw zwaar te verduren.
In 1720 onvangt de kerk van Assebroek een mi ra kelbeeld van Ma ria van pas toor Verhaeghe, waardoor het
een druk bezocht bedevaa rtsoord wordt. De grote toeloop van deze bedevaa rders zorgt da t er een
ui tbreiding aan de kerk komt i n 1746. Ook wordt ze opnieuw gewijd, di t aan Onze-Lieve-Vrouw-OnbevlekteOntva ngenis. Zoals hierboven reeds vermeld legt de s tad Brugge tussen 1734 en 1735 een rechte kasseiweg
aan als verva nging van de kronkelende weg naar Kortri jk. Ook de verbindings weg naa r Gent verliest aan
belang door de heraanleg van de Maalse s teenweg. Na de Fra nse Revolutie in 1789 worden de
heerli jkheden afges chaft en wordt Assebroek een ona fhankeli jke gemeente. Gedurende al deze voorgaande
peri odes blijft Assebroek een landelijke gemeente . In de 20e eeuw vera ndert de gemeente van ui tzi cht en
komen er vers cheidene industriële acti vi tei ten. Ook werden delen van het landelijk gebied rond de kern van
(Ver-) Assebroek ingenomen door woonzones. Vandaag de da g is Assebroek een woongemeente zonder
industrie en een voors tedeli jke enti tei t va n Brugge. De deelgemeentes bes chikken over een aantal
groenzones . Naast het domein Engelendale ligt een weidegebied, waa rin het plangebied val t, da t aansluit bi j
de Oedelemse Loweiden en het Ri jkeveldebos62.
Bouwhistorische schets
Vlak naast het plangebied bevindt zi ch het domein van het kloos ter van Engelendale. Het gaa t hier om een
kl oos ter van Domini canessen, dat op deze plaa ts opgeri cht zou zi jn omda t men er engelengezang zou
hebben gehoord. Di t geeft ineens de oorsprong van de naam weer. Vol gens 14e eeuwse documenta tie zou
het kl oos ter ges ti cht zi jn op Driekoningenda g 1284, waa rna ri dder Baduinus II va n Arsenbrouck (een van de
heren van de fa milie Assenbroek, die in het kas teel, ten zuiden va n het plangebied leefden) in 1291
toes temming ga f om een kl oos ter met kerk en begraa fplaats te bouwen op zi jn grond. Doorheen de ti jd
wordt de grond van het convent eers t vri jgemaakt van alle leenrechten en las ten (reeds in 1293) en
vervol gens in 1406 voor “…eeuwi ghl yk” bezit van de kloos terorde. Als we het necrologion van het klooster
van voor het einde va n de 14e eeuw gebruiken om een s cha tting van het aantal zusters te maken, zien we
da t er reeds meer dan 100 hier zijn overleden. Waa rschijnlijk is dit hoge aantal te verkla ren door een zeer
bes mettelijke ziekte, vermoedelijk de pes t, die vanaf 1348 in de buurt van het kl oos ter woedde. Het is niet
zeker of alle overledenen binnen het kloos terterrein zi jn begra ven. In de kloos terhoeve die vandaag op
dezelfde plaats s taa t is in de ja ren ’50 van de vorige eeuw toevallig een geelkoperen funerai re inleg ui t de
eers te helft van de 14e eeuw teruggevonden. Ook een aantal grafs tenen en wa t fra gmenten Doornikse
kalks teen zijn ter plaatse bewaa rd gebleven63.
Op de kaa rt van Pieter Pourbus (afb. 25 en 26), die in de volgende pa ragraaf ui tgebreid zal worden
besproken, is ergens tussen 1561 en 1571 een vierkante walgra cht met daarbinnen rela tief ui tgebreide
bewoning te zien. Het gaa t hier om een kapel of een kerk, omringd door een viertal a ndere gebouwen. Di t is
de vroegste kaa rt van het kloos ter, maa r het is onbekend of het kloos ter in eerdere eeuwen dezel fde
inri chting en omvang heeft gekend en hoe de terreinen rond het kloos te r werden gebruikt en ingeri cht.
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Ui tei ndelijk wordt het kloos ter verla ten in 1578 en verhui zen de bewoners naa r het Ja cobinessenkloos ter in
de buurt, omwille va n de oplopende godsdiens tspanningen in kader va n de Ta chti gja rige Oorlog. In
da tzelfde jaa r nog verwoes ten de Geuzen het kloos ter. Eind 18e eeuw wordt het vroegere klooster
omgebouwd tot een hoevecomplex, met drie vers chillende hofs teden . Tot op de da g van vandaag is de
mi ddelste hofs tede nog in gebrui k als hoeve.64
Het plangebied val t binnen het kasteeldomein van het Rijkeveldebos . Dit kasteeldomein bes tond tot de 18e
eeuw, omwille van de a rme zandgrond, ui t een was tine die werd gebruikt als gemeens chappeli jke
graasgrond met heidevegeta tie en enkele verspreide vel dvi jvers .
Tussen de 18e eeuw en de 19e eeuw werd het gebied eers t met loofbomen en daa rna met naaldbomen
bebos t. De Loweiden, vlak naast het plangebied, zi jn daa rentegen voorna melijk weiland en in mindere mate
akkerlanden. De bebouwing va n het domein li gt vooral aan de ra nd van de vallei van de Meers beek, op de
hoger gelegen gronden. Het kasteel Ri jkevel de zelf da teert ui t 1920, hoewel er op het terrein waa rs chi jnli jk
ook een middeleeuwse site aanwezig was. Deze ligt naa r alle waars chijnlijkheid onder hoevegebouwen ten
westen va n het huidi ge kasteel . Ook het kasteel Ten Torre heeft waars chijnli jk een middeleeuwse
voorges chiedenis 65.
Historische kaarten
De his toris che situatie is op vers chillende kaa rten als vol gt:
Bron

Jaartal

Historische situatie

Kaart van Pieter Pourbus66

1561-1571

Ferraris kaarten67

1771-1778

Atlas der buurtwegen68

Ca. 1840-1850

Vandermaelen kaarten69

1846-1854

Poppkaarten

Na 1842

Topografische kaart70
71
Luchtfoto

1873
1952

Het klooster staat aangeduid, evenals de Rijkeveldestraat naast het
plangebied. Er lijkt een paar wegen doorheen het plangebied te lopen, die
zich door vervorming van de kaart zich in de realiteit mogelijk buiten het
plangebied bevonden.
Een deel van de bebouwing op het kloosterdomein lijkt in het plangebied te
liggen, evenals bepaalde stukken wegenis. Wel moet hierbij genoteerd
worden dat het niet zeker is of dit om een goede weergave van de realiteit
gaat. Buiten de bebouwing en de wegenis , lijkt het plangebied voornamelijk
in gebruik te zijn als bosgebied en agrarisch gebied.
De grenzen van de meeste percelen binnen het plangebied komen overeen
met grenzen die vandaag ook nog in gebruik zijn. Wel gaat het hier om veel
minder versnipperde percelen.
Er is zeer weinig verschil met voorgaande kaart, buiten het verdwijnen van
een aantal details..
Bepaalde wegen langs het plangebied zijn niet aangeduid: waarschijnl ijk
ging het om landwegen
Er is bebouwing ten oosten van het plangebied bijgekomen.
Op zich is er weinig verschil met de voorgaande periodes te bemerken
binnen het plangebied.
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Bron

Jaartal

Historische situatie

Luchtfoto72
Luchtfoto73
Luchtfoto74

1971
1979-1990
2013-2015

Er is bebouwing aanwezig in de zuidoostelijke uitloper van het plangebied.
Deze foto verschilt voor het plangebied zelf zeer weinig met de voorgaande.
De bebouwing in het plangebied is verdwenen en vervangen door een bos.
Door cropmarks zijn er een paar kleine landweggetjes en oude beddingen
van een grachtenstelsel zichtbaar.

Pieter Pourbus was een 16e eeuwse kunstenaar en ca rtograa f, die in Gouda was geboren, maar al va naf
jonge leefti jd in Brugge woonde. Tussen 1561 en 1571 maakte hi j een “heraldis che kaa rt van het Brugse
Vri je”75. Belangri jk is hierbi j te noteren da t het geen kaart is in de moderne zin va n het woord, en afs tanden,
vormen en lengtes verkeerd kunnen zi jn weergegeven. Hieronder is eers t de omgeving van het plangebied
op de kaart weergegeven (a fb. 35) met daa ronder een weerga ve van het plangebied op de gegeorefereerde
kaa rt (afb. 36).
Op de gegeorefereerde kaa rt is het klooster bi j het plangebied te zien, maa r helaas is het plangebied zelf
nogal onduidelijk weergegeven. Er lijkt een s traa t met een kruispunt in het wes ten van het plangebied te
zi jn aangedui d. Mogeli jk gaat di t om een voorl oper van de Rijkevelds traa t, die vandaag de dag buiten het
plangebied ligt. Mogelijk kan het om dezel fde weg gaan, maa r is de exa cte loca tie door vervorming wa t
vers choven.
Hetzel fde geldt voor de weg die met deze veronders telde voorloper van de Ri jkeveldstraa t kruist. Deze lijkt
naa r een ondertussen verdwenen weg te verwi jzen die ook op la tere kaa rten kruist en zi ch op ongeveer
dezelfde loca tie bevi ndt. Interessant is op te merken da t op andere his toris che kaa rten va n het plangebied
deze kruisende weg (met uitzondering van de vervormde Ferra riskaart) niet i n het plangebied val t, als deze
weg daadwerkeli jk de voorloper va n de weg op latere kaarten is .
Ook li jkt er een weg in het oos ten van het plangebied te liggen. Door de l ocatie vlak aan de oos telijke ra nd
van het plangebied is het mogelijk dat het in feite om een landweg gaa t die zi ch vandaag vlak naast het
plangebied bevi ndt. Di t is ook mogelijk te wi jten aan een onnauwkeuri gheid va n de exa cte loca tie op de
kaa rt.
De mogelijkheid van een vervorming va n de kaa rt geldt ook voor het kloos ter zel f, da t vol gens de kaart
deels in het plangebied zou vallen. Als er ech ter va nui t wordt gegaan dat de wegenis ten oos ten va n het
kl oos ter overeen komt met de aangeduide wegenis op jongere kaa rten , dan zou di t betekenen da t het
kl oos ter zi ch niet in het plangebied bevindt. Wel slui t di t evenwel niet noodzakeli jk ui t da t aan he t klooster
zi ch in het plangebied bevindt, aangezien het effectief kan zi jn da t de wegenis op deze kaa rt niet
overeenkomt met de wegen op de jongere kaarten, waa rdoor een deel va n het kloos ter mogeli jk wel in het
plangebied kan liggen. Bovendien is het klooster veel ouder dan deze kaa rt, waa rdoor het mogeli jk is da t
vroegere fasen van het klooster zi ch wel degelijk in het plangebied bevonden. Het kan eveneens zi jn da t
a cti vi tei ten die aan het klooster gerela teerd kunnen worden en bijbehorende s tructuren wel bui ten het
kl oos terdomein zel f hebben plaatsgevonden, bi jvoorbeeld in het plangebied.
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Afb. 35.

De omgeving van het plangebied (rood omcirkeld) op de heraldische kaart van Pieter Pourbus.

Afb. 36.

Het plangebied (bij benadering) op de heraldische kaart van Pieter Pourbus.
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De Ferra riskaarten (Ca rte de Ferra ris) zijn een verza meling van 275 gedetailleerde topografis che kaa rten va n
de Oos tenri jkse Nederlanden. Zi j kwa men tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
Ferra ris, generaal bi j de Oos tenri jkse a rtillerie, veldmaa rs chalk in de Oos tenri jkse Nederlanden. Het is de
eers te s ystema tische en groots chalige ka rtering, zowel in “België” als in heel Wes t-Europa76.
De Ferra riskaart geeft in het plangebied een aantal gebouwen en een wegenis weer, ongetwi jfeld verwant
aan de gebouwen op het kl oos terdomein. Deze staan dan ook aangegeven met de woorden “Cl oos ter goet”.
Als de kaart waarheidsgetrouw is , betekent di t da t er zi ch een deel van de oude hoevegebouwen zi ch in het
westeli jk deel van het plangebied bevinden en de kans op aanverwante a rcheologis che resten zeer hoog is .
Op his toris che kaa rten van la tere da tum zi jn echter noch de wegenis , noch de onderdelen va n het kloos ter
binnen het plangebied aanwezig, zoals we zullen zien. Di t kan i mpliceren da t deze onderdelen voor het
ma ken van de volgende historische kaart (de Atlas der Buurtwegen) reeds wa ren a fgebroken, ma a r di t kan
even goed i mpli ceren da t de Ferra riskaa rt een onnauwkeuri ge weerga ve van de realitei t binnen het
77
plangebied heeft .
De percelering op de Ferra riskaa rt li jkt helemaal niet op de percelering zoals aangeduid op latere kaarten.
Mogeli jk is di t omda t het kloos terdomein vroeger anders ingeri cht was en de perceleri ng ook dani g is
vera nderd met het a fbreken van een aantal gebouwen. Een andere mogelijkheid is da t de kaa rt ook op di t
vlak onnauwkeuri g is.
Ten noorden va n het kloos terdomei n loopt op de kaart een weg, die vandaa g niet bewaa rd is gebleven,
tenzi j in de vorm van een aantal percelen. Deze weg sluit aan op de Lorrei nendreef. Het s tuk
Ri jkeveldes traat ten noorden van de huidi ge Lorreinendreef li jkt nog niet verbonden te zi jn met het huidig
zuidelijk stuk, naast het plangebied. Hiertussen ligt een bosdomei n. Ook lijkt de Lorreinendreef ten noorden
van het plangebied een duidelijk vers chil te tonen: ze lijkt te s toppen op een kruispunt met de verdwenen
s traat ten noorden van het klooster. Vandaag loopt de Lorreinendreef door over dit kruispunt als
Ryckevelde, een weg langs het kasteeldomein. Wat wel opval t is da t de l ocatie van deze wegen iet overal
exa ct overeen komt met de loca tie die bekend is van andere wegen. Di t is waars chi jnli jk het gevol g van een
meetkundige afwi jking op de Ferra riskaart.
Het gebied waa r het plangebied op de Ferra riskaart val t (zie afb. 37) wordt naast de mogelijke bebouwing
en de mogelijke wegenis ten slotte ook deels gebruikt als akkerland en bosgebied.
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Afb. 37.

60

Het plangebied op de Ferraris kaart.
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Ci rca 60 jaa r later werd de Atlas der Buurtwegen uitgegeven (afb. 38). Dit is een verzameling van boeken
met overzi chts- en detailplannen, da terend van rond 1840.
Deze kaa rt geeft het plangebied weer met een duidelijk veel lagere vervorming dan de Ferra riskaa rt. De
positie komt zeer goed overeen met de werkeli jke positie, zoals die op hedendaagse foto’s en kaa rten is.
Hierdoor wordt vergelijken met de huidi ge situa tie gemakkelijker. Qua wegenis zi jn er een aantal verschillen
te merken met de Ferra riskaart, zoals het ontbreken van een deel van de verdwenen verbindings weg ten
noorden van het kloos ter. Ook li jkt de weg ten zuiden van het plangebied niet te zijn aangeduid. Ten slotte
is er ten oos ten van het plangebied ook een langgerekt perceel te vinden, vlak over de rode grenslijn. Door
het fei t da t deze mooi aansluit op wa t vandaag de dag de Lorreinendreef is , gaat het hier waars chijnli jk om
een plaa tselijke landweg, die verder ook niet is aangeduid op de kaart.
Bui ten het plangebied is er bebouwing aanwezig, waa rvan de bebouwing op het kloosterdomein de meest
nabi j gelegen is.
De vorm va n de percelen in het plangebied vers chil t grondi g met die van de huidi ge percelen. Er li jkt
vandaag tegenover de situatie in de Atlas der Buurtwegen vooral een versnippering te hebben opgetreden.
Op de his toris che kaa rt is het plangebied opgedeeld in een aantal grote percelen, terwijl vandaag de dag het
voornamelijk veel kleine percelen zi jn die zich in het plangebied si tueren. Wel is het belangrijk hierbij te
vermelden dat de grenzen va n de percelen vaak wel zijn bewaa rd gebleven in de vorm va n de huidige
percelen.

Afb. 38.

Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
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Een zes tal jaar la ter zi jn de Vandermaelenkaarten samenges teld. Di t is een verza meling historische kaa rten
gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). Zi jn "Carte topographique de la Belgique" is gemaakt
tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op s chaal 1: 20.000.
Op deze kaa rt (Afb. 39) is de vervormings graad terug iets hoger dan op de kaart ui t de Atlas der
Buurtwegen. Daa rdoor slui t het niet mooi aan op de (hier gele) grens, zoals het in fei te wel zou moeten
doen. Ook zi jn bepaalde details, zoals de percelering, a fwezig. Qua wegenis en bebouwing li jkt er bui ten het
plangebied ook niets veranderd te zijn ten opzi chte van de Atlas der Buurtwegen.

Afb. 39.
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Het plangebied op de Vandermaelenkaarten.
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Met de Popp-kaa rten wordt de verzameling van kadas terkaa rten bed oeld die in de 19de eeuw ui tgegeven
werd door de Brugse drukker-ui tgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze kaa rten wa ren een
gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en beva tten vele gegevens over gronden
en percelen. Nadat Philippe Vandermaelen al in 1836 toelating had gekregen om de kadas tergegevens te
gebrui ken en in kaa rt te brengen, kreeg ook Popp deze toelating in 1842. Door het overli jden va n Popp werd
zi jn ‘Atlas cadastral pa rcellai re de la Belgique’ niet a fgemaakt. De ze kaa rt brengt het kadas ter duidelijk in
beeld.
Qua kadas ter zi jn er in het plangebied op de Popp-kaa rt (a fb. 40) geen vers chillen te merken met de situa tie
op de Atlas der Buurtwegen. Wat wel opval t, is de afwezi gheid van de Rijkeveldes traat naas t het
plangebied. Ook het verlengde van de Lorrei nendreef ten noorden va n het plangebied ontbreekt. Wellicht
zi jn deze gewoon niet aangeduid, omda t het in deze tijd waa rs chijnlijk slechts om veldwegen ging.
Als het op bebouwing aankomt, zi jn er geen e cht grote vers chillen te merken met de voorgaande periodes .
Naar alle waars chi jnli jkheid is het plangebied nog s teeds een landbouw - en bos gebied.

Afb. 40.

Het plangebied op de Popp-kaarten.
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Tussen 1850 en 1950 zi jn er heel wa t topogra fische kaa rten tot sta nd gekomen. Door het voortdurende
landelijke ka rakter va n het plangebied, zi jn op deze kaa rten echter slechts minieme vers chillen op te merken
ter hoogte va n het plangebied. Het enige mogeli jk relevante vers chil in de buurt van het plangebied is het
vers chijnen van bebouwing langs de weg nabi j de oos telijke ra nd. Deze bebouwing is al aanwezi g op de
topografis che kaa rten ui t 1873., hieronder weergegeven als a fb. 41. De andere topogra fis che kaa rten
worden wegens hun geringe vers chillen met de si tua tie in 1873 binnen het plangebied hier niet verder
besproken.

Afb. 41.
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Het plangebied op de topografische kaart uit 1873.
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Vanaf 1952 tot op heden zijn er luchtfoto’s bes chikbaa r van het plangebied.
Op de luchtfoto ui t 1952 (afb. 42) is te zien dat er in het plangebied eigenli jk weini g veranderd is ten
opzi chte va n de voorgaande peri oden. Het ziet er naar ui t da t het vooral in gebrui k is als a gra risch gebied.
Een veronders teld vers chil is het doorlopen van het gra chtens telsel naa r het noorden toe. Door de lage
resolutie van deze luchtfoto is het wel moeilijk om over andere eventuele elementen in het plangebied
ui tspraken te doen.
Ook de l uchtfoto van 1971 (afb. 43) dui dt hierop. Wel is er bi j deze foto duideli jk veel meer bewoni ng te zien
buiten het plangebied. Een ander belangri jk punt is da t er in het plangebied, in de zuidoosteli jke ui tloper,
sprake is va n bewoning. Deze bewoning is ook nog te zien op de luchtfoto uit de peri ode 1979-1990 (a fb.
44), maa r verva ngen door een bos op de foto ui t de periode 2013-2015 (afb. 45). Ook is hier duidelijk een
landweggetje te zien in het plangebied. Het weggetje loopt van de zuidelijke kant van het plangebied naa r
de noordeli jke kant. Hierbi j passeert het vlak langs de loop va n de gra cht, die al vana f 1952 zeer
vergeli jkbaa r is met de huidige ligging. Voorda t het de noordeli jke rand berei kt, slaat het echter a f in
oosteli jke ri chting, waa r het weggetje het plangebied verlaa t.
Op de luchtfoto ui t de periode 2013-2015 is wel een opmerkelijke verkleuri ng, of soil mark, te zien: in het
verlengde va n het weggetje naa r de gebouwen op het kloos terdomein, lijkt een veldweggetje door het
plangebied te gaan. Di t weggetje s topt abrupt op een andere verkleuri ng, waarna het naa r het zuiden van
het plangebied gaa t. Mogelijk gaa t dit al om een (vri j) oud weggetje dat bi j het kloosterdomein hoort. Als di t
het geval zou zi jn, verhoogt di t de kans op ma teriaal da t in verba nd staa t met het klooste r of de la tere
bebouwing va n het domein. Wel staa t di t op geen enkele historische kaart aangeduid, waardoor het in ieder
geval in deze latere peri odes geen (belangri jk) s tuk wegenis was . Andere opmerkelijke verkleuri ngen zi jn
lijnen die vermoedeli jk tot een oud gra chtenstelsel behoren. Deze li jnen zijn ook terug te vinden op het DTM
(zie afb. 23). Afb. 46 toont enkele va n de soil marks, gema rkeerd op een luchtfoto ui t 2015.
Op alle luchtfoto’s li jkt het erop dat het gebied voorna melijk als a gra risch gebied wordt gebrui kt, met een
ui tzondering voor de laa tste foto, waarbij er ook een zone bos gebied is.

Afb. 42.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1952.
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Afb. 43.
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Het plangebied op de luchtfoto uit 1971.
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Afb. 44.

Het plangebied op de luchtfoto uit 1979-1990.
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Afb. 45.
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Het plangebied op de luchtfoto uit 2013-2015.
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Afb. 46.

Het plangebied op de luchtfoto uit 2015, met soil ma rks aangeduid.
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1.2.4

Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het bureauonde rzoek opgestelde onderzoeks vragen kunnen als vol gt beantwoord worden:
“Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke
archeologische verwachting?”
Tijdens het bureauonderzoek za gen we da t de omgeving va n Brugge bestaa t ui t drie landschappelijke
eenheden: ter hoogte va n de s tad breken een aantal beken ui t het a chterland door een dekzandrug om
vervol gens via een getijdengeul de kus tvlakte te doorkruizen en a f te wateren in open zee. Op dit kruispunt
van land- en wa ter weg onts tond in de Middeleeuwen de s tad Brugge. Maa r lang daarvoor was de regio al
een aantrekkelijke plaats voor bewoning en andere menselijke acti vi tei ten, zo laten vindplaatsen ui t alle
peri oden zien.
De bes tudeerde aa rdkundi ge en historis che bronnen geven geen aanwijzingen voor menselijke of
na tuurlijke vers toring of onguns tige leefoms tandi gheden. De ondergrond kan vers toord zi jn door agra ris ch
landgebruik, maa r de diepte hiervan is onbekend. Een hoogtemodel laat zien da t het terrein mogelijk
gedeel telijk geni velleerd is door afgra ving, maa r de ma te van afgra vi ng is onbekend. Hierdoor kunnen
a rcheologis che res ten van geen enkele periode worden ui tgesloten. Er zijn zel fs enkele peri oden met een
verhoogde kans op a rcheologische vondsten die uit die tijd dateren.
Zo wordt door de talri jke vondsten die ui t de s teentijd da teren in de omgeving de verwa chting op
s teenti jdvonds ten als zeer hoog gezien. Mogeli jk werd zel fs midden-paleoli tisch ma teriaal aangetroffen in
Eems -geti jdenedimenten, die in de omgeving soms hoog aan het oppervlak zi jn gelegen. Sites ui t de
s teenti jd zi jn over het algemeen zeldzaam en bezitten daa rdoor een hoog kennispotentieel .
Ook de kans op vonds ten ui t de late middeleeuwen of de Nieuwe Ti jd is aanzienli jk. Niet alleen het
aa rdewerk ui t de omgevi ng duidt op extensieve bewoning tijdens deze peri odes , maa r vlak ten zuiden van
het plangebied is er ook de vers terkte, middeleeuwse burcht met concentrische ci rkels, op geringe a fs tand
van het terrein. Ook het middeleeuws klooster va n Engelendale, waa rva n het terrein vlak aan het
plangebied grens t, kan zi jn sporen hebben nagela ten op het terrein. Met na me de Mi ddeleeuwse
geschiedenis va n dit kloos ter is slecht gekend, daa r bes chikbaa r kaa rtma teriaal enkel uit de Nieuwe ti jd
da teert. Op di t kaa rtmateriaal li jken de grenzen van het kloos terterrein buiten het plangebied te liggen,
maa r mogelijk was de omvang en ligging van het kloos ter in de Mi ddeleeuwen a nders . Ook is onbekend hoe
de terreinen rond het kloos ter werden gebruikt en ingeri cht in deze ti jd. Soil Marks op luchtfoto’s geven in
ieder geval aanwijzingen voor sloten of wegen die va naf het kloosterterrein over het plangebied ri chting het
kas teel lopen, en welli cht heeft het plangebied nog meer inri chtende elementen gekend. Sporen daa rvan
kunnen meer inzicht geven in de aa rd en organisatie van het kloos ter, welke cruciale componenten wa ren in
de sociale en economische s tructuur van het bui tengebied van Brugge.
Op basis van het voorgaande kan de volgende speci fieke verwa chting worden gegeven voor het gehele
plangebied:
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Een a rtefa ctensite ui t het Paleolithi cum en/of Mesolithicum ka n voorkomen in het eolisch
za nddek, de fluvia tiele a fzettingen en geti jdensedimenten ui t het Qua rtai r.
Een a rtefa ctensite ui t de steentijd manifes teert zich als een hori zontale en verti cale spreiding van
vonds ten, die over het al gemeen vooral bes taan ui t s tenen a rtefacten en houts kool . Een
sporenni veau ontbreekt over het algemeen voor het Paleo- en Mesoli thi cum.
Si tes ui t deze peri ode zi jn over het algemeen zeldzaam en bezi tten daa rdoor een hoog
kennispotentieel .
De a rcheologis che waarden kunnen zijn aangetast door landgebrui k, maa r ee n li this ch assemblage
da t door erosie is aange tast kan evenwel nog s teeds kennispotentieel bezi tten vanwege de

Engelendale, Brugge. Een Archeologienota







verti cale spreiding va n het ma teriaal. Sys tema tisch zeefonderzoek in de laats te decennia heeft
na melijk aangetoond da t bij een inta cte vuurs teenvindplaats het ma teriaal een verti cale spreiding
kent.78 Deze sprei ding ontstaa t doorda t ma teriaal da t oorspronkelijk aan het oppervlak lag, door
bodemvormingsprocessen langzaam door de top van het sedi ment zakt.
Een sporenni veau ui t het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen kan worden
aangetroffen aan de top va n het eolisch (lemig) za nddek.
Een eventueel sporenni veau is over het algemeen het bes te zi chtbaar va naf de B horizont.
De a rcheologis che waarden kunnen zijn aangetast door landgebrui k. Een sporenni veau dat is
aangetas t kan evenwel een kennispotentieel bezi tten indien spoorres tanten op een dieper ni veau
bewaa rd zi jn gebleven.
Een sporenni veau ui t de La te Mi ddeleeuwen en Nieuwe ti jd kan worden aangetroffen aan de top
van het eolisch (lemig) zanddek.
Een eventueel sporenni veau is over het algemeen het bes te zi chtbaar va naf de B horizont.
Het plangebied is in de La te Mi ddeleeuwen en Nieuwe tijd gelegen op het kas teeldomein van het
Ri jkeveldebos. In de Nieuwe ti jd grens t het plangebied aan het terrein van het kloos ter van
Engelendale. Mogelijk heeft het terrein zi ch ooi t tot binnen het plangebied uitges trekt of zi jn er
binnen het plangebied sporen aanwezi g va n s tructuren en/of a cti vi teiten rond het kloos terterrein.
Sporen daarvan bezitten een hoog kennispotentieel , daar ze meer inzicht kunnen geven in de aard
en organisatie van het kloos ter, welke cruciale componenten wa ren in de so ciale en economische
s tructuur van het buitengebied van Brugge.
De a rcheologis che waarden kunnen zijn aangetast door landgebrui k. Een sporenni veau dat is
aangetas t kan evenwel een kennispotentieel bezi tten indien spoorres tanten op een dieper ni veau
bewaa rd zi jn gebleven.
Het plangebied is in de Nieuws te tijd in gebruik als weide- en a kkerland met enkele landwegen. Er
worden dan ook over het algemeen geen sporenni veaus ui t deze periode verwa cht, ui tgezonderd
incidentele sporen van acti vi tei ten gerelateerd aan bovengenoemd landgebruik.
Het kennispotentieel van dergelijke sporen is laag.

“Worden mogelijk archeologische resten bedreigd door de geplande werkzaamheden? ”
Hoewel het terrein vri j groot is , zi jn de geplande werken slechts in een relatief beperkt deel va n het terrein.
Het absolute oppervla k va n de werken is echter groot, met ondermeer een bekken va n ca . 9.300 m 2 en één
van ca . 1730 m 2. Een combina tie van de diepte van de geplande werken (tot 2,5m –mv, incl . 50 cm buffer)
de veronderstelde vri j lage verwa chte vers toringgraad van het terrein met het fei t da t er vrij veel
a rcheologis che sporen in de omgeving te vi nden zijn, zorgt ervoor dat het zeer waa rs chi jnlijk wordt gea cht
da t de geplande werken a rcheologis che resten gaan vers toren, i ndien aanwezig.
“Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan
worden geadviseerd?”
De geplande werken kunnen een i mpa ct hebben op het kennispotentieel van eventuele a rcheologis che
waa rden binnen het plangebied. De aan- of afwezigheid va n een a rcheologisch vindplaa ts, de
ka ra kteristieken en de bewa rings toes tand van een eventuele si te zi jn en wel ke waa rde ze heeft, zi jn echter
nog onvoldoende vas tgesteld. Daa rom is verder vooronderzoek nodi g binnen plangebied.
In het volgende zal de keuze van de methode(n) voor verder onderzoek nader worden onderbouwd, op
basis van de volgende vier cri teria :
1. Is het MOGELIJK deze methode toe te passen op dit terrein?
2. Is het NUTTIG deze methode toe te passen op dit terrein (levert het iets op)?
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Deeb en 1999.
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3. Is het overdreven SCHADELIJK voor het bodema rchief deze methode toe te passen op di t
terrein?
4. Is het NOODZAKELIJK deze methode toe te passen op dit terrei n (kosten-batenanal yse)?
Geofysisch onderzoek is weinig zi nvol binnen het plangebied. Deze methode brengt alleen sporen in beeld
waa rva n de opvulling voldoende afwi jkt va n de omliggende grond, wa t bin nen het plangebied niet per
defini tie het geval hoeft te zijn. Artefa ctensites kunnen met deze methode slechts in die zel dza me gevallen
worden geka rteerd waar de vondstdi chtheid derma te hoog is da t ze een s terk afwi jking vormt op de
omliggende grond, wa t e veneens binnen het plangebied niet per defini tie het geval hoeft te zi jn .
De eers tvolgende sta p in het vervolgonderzoek is daarom een lands chappelijk bodemonderzoek. Hiermee
ka n op een relatief snelle, goedkope en ons chadeli jke wi jze de aa rdkundige opbouw en
ontstaans geschiedenis van de ondergrond verder worden onderzocht en daarmee de a rcheologische
potentie van het gebied verder worden afgebakend. Gelet op de aanzienlijk grotere impa ct van
lands chappelijke profielputten en de grotere kans da t hiermee onbedoeld a rcheologische a rtefa cten, sporen
of sites worden vers toord, ligt de voorkeur bi j een landschappelijk booronderzoek.
Indien op basis van dit onderzoek blijkt da t het bodema rchief binnen het plangebied nog vol doende inta ct is
en er een a rtefa ctensite en/of si te met sporenni veau aanwezi g kan zi jn, dient verder vooronderzoek plaats
te vinden.
Een a rtefa ctensi te kent over het algemeen een aangesloten spreiding aan vonds ten met vol doende
di chtheid en kan daardoor doormiddel va n booronderzoek geka rteerd worden. Ook proefputten- of sleuven
kunnen gebruikt worden om de aanwezigheid van een a rtefa ctensi te aan te tonen. Een verkennend
a rcheologis ch booronderzoek is in di t geval echter de gepaste methode om vonds tni veaus aan te tonen.
Hoewel het ook mogelijk is om vondstni veaus te prospecteren door mi ddel va n proefsleuven - of putten
waa rbij de vri jgekomen grond gezeefd wordt om de aanwezigheid van vonds ten vast te s tellen, is een
verkennend a rcheologis ch booronderzoek i n di t geval s neller, goedkoper en minder s chadelijk. De ba ten
wegen daarom beter op te tegen de kos ten bij een booronderzoek.
Het verkennend a rcheologisch booronderzoek heeft als doel om a rtefa ctensi tes op te sporen en wordt
ui tgevoerd in een s ys tema tisch verspringend boorgri d. Het opgeboorde sediment wordt na t gezeefd over
een zeef met een maaswi jdte va n ma ximaal 2 mm. Het residu wordt onderzocht op het voorkomen van
a rcheologis che indi ca toren in de vorm van bewerkt vuurs teen of na tuurs teen.
Specifiek voor s teenti jd a rtefa ctensites is veldka rteri ng doorgaans de snels te en goedkoops te
prospectiemethode voor s teentijd. Alleen deze methode ui tvoeren is in kader van preventieve a rcheologie
echter onvoldoende, aangezien alleen si tes kort bi j het huidi ge oppervlakte kunnen worden opgespoord en
veldka rtering niet op elk terrein ui tgevoerd kan worden ui tgevoerd, omda t de resul ta ten s terk afhankeli jk
zi jn van de aard va n de si te, de aard en historiek van de grondbewerking, de aanwezigheid van andere zaken
aan het oppervlak, de weersoms tandi gheden, de erva ri ng va n de prospecteur, en de ma te waa rin het
terrein reeds werd geka rteerd. Veldka rtering kan om deze redenen wel een indi ca tie geven over de
aanwezi gheid van steentijd a rtefa ctensi tes, mits er vonds ten worden aangetroffen, maa r geen ui tslui tsel
bieden over de afwezigheid va n si tes .
De methode kan echter wel een meerwaa rde geven als aanvullende methode. In de huidige pra ktijk wordt
het zelden als apa rte onderzoeksfase ui tgevoerd, maar wel ti jdens bi jvoorbeeld een lands chappelijk of
verkennend booronderzoe k, waa r ti jdens het onderzoek eveneens het oppervlakte wordt bes tudeerd, wa t
slechts een kleine extra moei te vergt. Eventuele vonds ten zi jn da n weer een belangri jke bron va n informa tie
over mogeli jke sites . Daa rom is het dan ook aan te raden om de methode elke keer da t er aanwezighei d is
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op het terrein en gunsti ge oms tandigheden het oppervlakte te i nspecteren op mogelijk aanwezi ge
vonds ten.79
Op basis van deze overwegingen dient simultaan met het verkennend a rcheologis ch booronderzoek een
veldka rtering plaats te vi nden, ter aanvulling va n di t a rcheologisch booronderzoek. Deze veldka rteri ng
wordt echter enkel ui tgevoerd indien de terrein- en weersoms tandigheden tijdens het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek zodanig zijn, dat een goede visuele waa rneming va n de vonds ten aan het
oppervlak mogelijk is .
Daa r veldka rtering wel een indica tie kan geven over de aanwezigheid va n s teenti jd a rtefactensites , mi ts er
vonds ten worden aangetroffen, maa r geen uitslui tsel biede n over de a fwezigheid va n si tes , vormen de
resul ta ten van een veldka rtering geen basis voor selectie voor verder (voor)onderzoek, maa r dienen
geza menlijk met de resul ta ten van het verkennend a rcheologis ch booronderzoek beoordeeld te worden.
Indien op basis van het verkennend a rcheologis ch booronderzoek, eventueel aangevul d met de resulta ten
van een veldka rtering, inderdaad de aanwezigheid van een a rcheologis che vuurs teensi te is vas tgesteld,
dient een aanvullend onderzoek plaa ts te vinden om de rui mtelijke spreiding en de inhoudelijke kwali teit te
bepalen van de a rtefa ctensite. Hiervoor kan een waarderend a rcheologisch booronderzoek worden ingezet,
al dan niet aangevuld met een proefputtenonderzoek, mogelijk s ynchroon ui tgevoerd. Het bepalen va n de
onderzoeksstra tegie voor vervol gonderzoek (waarderend a rcheologis ch booronderzoek en/of proefputten
onderzoek, al dan niet s ynchroon ui tgevoerd) gebeurd op basis van de aangetroffen indi ca toren, de
aantallen en de verspreiding in overleg me t een specialist voor de betreffende periode en
ma teriaal categorie.
De aa nwezigheid van indi ca toren van bewerkt vuurs teen of na tuurs teen in één va n de boorkernen va n het
verkennend a rcheologis ch booronderzoek is voldoende om een waa rderend onderzoek ui t te voeren in de
di recte na bijheid va n deze boorkern vanwege de s ta tistis ch vri j lage kans op het opboren va n relicten. Bij
aanwezi gheid van indi catoren in meerdere boringen zal een breder deel van het plangebie d geselecteerd
worden voor vervol gonderzoek, a fgestemd op de ruimteli jke verspreidi ng waa rbinnen a rcheologische
indi ca toren zi jn aangetroffen.
Het waa rderend booronderzoek heeft tot doel om de veronders telde a rtefa ctensite i n hori zontaal vlak
verder te begrenzen en de omvang van de artefa ctensi te vast te stellen. Tevens kan met dit waarderende
onderzoek meer informa tie verkregen worden over de aa rd van de a rtefa ctensi te. Het aantal en de
inplanting van de boringen is a fhankelijk van de s preiding va n de positieve bori ngen bi j het verkennend
a rcheologis ch booronderzoek.
Indien op basis va n het waa rderend a rcheologis ch booronderzoek (al dan niet uitgevoerd in combina tie met
proefputten onderzoek) de ruimtelijke spreiding en de inhoudeli jke kwali tei t van de vuu rsteenconcentratie
niet voldoende kon worden bepaald, moet een (aanvullend) proefputtenonderzoek gebeuren om deze
alsnog vas t te stellen.
Het doel van proefputten in functie van a rtefactensites is door een beperkt maa r s ta tistis ch representa tief
deel van een terrein op te gra ven, uitspra ken te doen over de omvang, intactheid en a rcheol ogis che waa rde
en inhoudelijke potentie van de si te. Ook di t onderzoek is afhankeli jk van voorgaande onderzoeken en het
feit of er kennispotentieel zi t in het opgra ven van de site. Het aantal en de inplanti ng van de proefputten is
afhankeli jk va n de spreiding va n de positieve boringen (bi j het verkennend en/of waa rderend a rcheologisch
booronderzoek).
Er geldt voor het plangebied ook een verwa chting voor een vindplaats met sporenni veau. Archeologisch
booronderzoek is onges chikt om een sporenni veau te ka rteren binnen het plangebied, omda t sporen geen
aaneengesloten geheel hoeven te vormen en het lands chappelijk bodemonderzoek tot nog toe geen
cul tuur- of leeflaag heeft aangetoond. Daa rdoor is de kans groot da t bori ngen niet in maar tussen sporen
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worden geplaats t en een sporenni veau zo wordt gemist. Proefsleuvenonderzoek is daa rom binnen het
plangebied de enige ges chikte methode voor het prospecteren van een eventueel sporenni veau, omdat
proefsleuven, in tegenstelling tot bori ngen, een hori zontaal oppervlak hebben en de kans daa rdoor klein is
da t een sporenni veau met een voldoende hoge di chtheid aan sporen – voldoende om eni g kennispotentieel
te bezi tten – gemis t wordt (mi ts een voldoende groot oppervlak wordt onderzocht en de proefsleuven de
juis t verspreiding hebben).
Proefsleuvenonderzoek naar een eventueel sporenni veau ka n pas opgesta rt worden nadat een eventueel
onderzoek geri cht op eventuele a rtefa ctensites volledi g is afgerond. Door deze volgorde te ha nteren, kan
eventuele s chade aan a rtefa ctensi tes voortvl oeiend uit de aanleg van de proefsleuven voorkomen worden.
Indien er sprake is van een te beschermen of nog op te gra ven a rtefa ctensi te dient het proefsleuvenplan
hier op aangepast te worden.
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2

Verslag van het landschappelijk booronderzoek

J. Wijnen
2.1

Beschrijvend gedeelte

2.1.1

Doelstelling en vraagstelling

Het lands chappelijk bodemonderzoek heeft als doel om door middel van boringen de
ontstaans geschiedenis, aa rd, topogra fie, morfologie en bodemvormende processen va n de bodem in het
plangebied in kaa rt te brengen. Aan de hand van de resul ta ten van het lands chappeli jk bodem onderzoek
wordt de ma te va n inta ctheid van de bodem en de daa rmee samenhangende a rcheologis che potentie van
het plangebied bepaald.
Ten behoeve van het lands chappelijk bodemonderzoek zijn de vol gende onderzoeks vra gen opges teld:
- Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
- In hoeverre is deze opbouw nog intact?
- Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
- Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW?
- Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Zo ja :
- Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het TAW zijn deze archeologische
indicatoren aangetroffen?
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
- In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
- In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
- Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd?
2.1.2

Uitvoeringsplan

Voor het beantwoorden van genoemde onderzoeks vra gen wordt de volgende onderzoeksmethode geschikt
geacht:
boorgrid:
aantal boringen:
diepte boringen:
boormethode:
bemonstering:

40 x 50 m (boorafs tand x raaiafsta nd), verspringend
33
Ma xi maal 160 cm onder -mv
Edelma nboor met een diameter van 7 cm
vers nijden en/of verbrokkelen

Op basis van het bureauonderzoek, werden binnen het plangebied enkel eolis che afzettingen verwacht i n
de bovens te 200 cm va n de ondergrond. Ook werd verwa cht da t het (historisch) landgebruik geen
kleins chalige va ria ties heeft gekend, maar da t het gebruik per perceel uniform is geweest (akkerbouw, bos ),
al kunnen het type gebrui k en de perceelsgrenzen door de ti jd veranderd zijn. De va riatie in bodemopbouw
en –vers toring werd daa rom verwa cht beperkt te zi jn in het hori zontale vlak, waa rdoor is gekozen voor e en
vers pringend boorgrid van 40 x 50 m (boora fs tand x raaiafstand; de onderlinge afs tand tussen de raaien
bedraagt 50 meter, waarbij de tweede raai 25 meter vers choven is ten opzi chte van de eers te raai), klein
genoeg is om de beperkte va ria tie in kaa rt te brengen, zoals ti jdens het booronderzoek ook is gebleken.
De Qua rtai rgeologische kaart geeft echter wel aan da t er in de ondergrond fluvia tiele afzettingen ui t het
Weichselien en/of geti jdena fzettingen uit het Eemiaan aanwezig kunnen zi jn beneden de eolis che
afzettingen. De verwa chting op basis van het bureauonderzoek was da t deze beneden de ma ximale diepte
van de geplande werken liggen. Daa rom is voor een s trategie gekozen, waa rbi j in het geval da t er fluvia tiele
of geti jdenafzettingen worden aangetroffen bi nnen 200 cm –mv, het boorgrid rondom deze boringen
verkleind zal worden tot 30 x 30 m om de vers preiding va n deze afzettingen – welke Midden-Paleolithische
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res ten kunnen beva tten – nauwkeuri ger in kaa rt te brengen. Ti jdens het veldwerk is di t echter nie t nodi g
gebleken, zoals in de volgende pa ragra fen toegelicht zal worden.
De bodemtextuur en a rcheologische indica toren zi jn bes chreven volgens het FAQ Unes co s ys teem (A, E, B,
C; met waa r nodig onderverdelingen). De X- en Y-coördina ten zijn i ngemeten met een RTK-GPS met een
nauwkeurigheid van 1 centimeter (planimetrie in La mbertcoördinaten: EPSG:31370). De Z-coördina ten zi jn
tevens tot op 1 centimeter nauwkeurig bepaald, op basis va n de Tweede Algemene Wa terpassing.
Hoewel een lands chappeli jk bodemonderzoek niet als primai r doel het opsporen van a rcheologis che
vindplaatsen en indi ca toren heeft, is gelet op de aanwezigheid van eventuele relevante a rcheologis che
vonds ten en voor bemonsteri ng in aanmerking komende bodemlagen .
2.2

Assessmentrapport

2.2.1

Actuele situatie

Het veldwerk is op 1 april 2019 uitgevoerd op een mooie, zonnige lenteda g. Het plangebied is i n gebruik als
bouwland en is niet zo lang geleden ingezaaid met ta rwe. Vanwege het grondwa ter kon in geen va n de
boringen een diepte van 2 meter onder maai veld worden bereikt. In het mees t guns tige geval is een diepte
berei kt van 1,60 meter onder maai veld.
2.2.2

Lithologische beschrijving

De loca tie van de bori ngen is weergegeven in afb. 53. De boorgegevens worden gepresenteerd in Bi jlage 3.
In boring 1 t/m 7, 9 t/m 13, 15 t/m 17, 19 t/m 22 en 25 t/m 33 zi jn in de ondergrond van het terrein één of
meerdere lagen aangetroffen, op basis waa rvan een basisprofiel kan worden opges teld . In geen van de
boringen zi jn e chter alle lagen aanwezi g. Het basisprofiel bes taat van boven naa r onder:











In alle boringen, in de bovenste 30 à 60 cm (mees tal 30 à 40 cm), ui t donker gri jsbruin, zwak
humeus , zeer fi jn zand, met in enkele bori ngen wa t baks teen(spikkels), plas tic of glas (laag 1);
In boring 4, va naf 50 cm –mv, ui t zwa rtgri js , ma tig humeus, zeer fi jn zand (laag 2);
In boring 4, va naf 55 cm –mv, ui t li chtgri js zeer fijn zand aanwezi g (laag 3);
In boring 1, 4, 6, 10 , 12, 27 en 28, vana f 30 à 55 cm –mv, ui t zwa rtbruin, ma tig humeus naa r onder
donkerbruin, zwa k humeus , zeer fijn zand (laag 4);
In boring 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 31 en 33, vanaf 40 à 80 cm –mv, ui t (donker) oranjebruin
of donkerbruin, zwak humeus, zeer fi jn zand aanwezig op (laag 5). In boring 3, 9, 15, 16, 17, 20, 21,
31 en 33 is alleen laag 5 aanwezig en ontbreekt laag 4;
In boring 1 t/m 6, 9, 10, 12, 30 t/m 32, va naf 30 à 100 cm –mv, ui t ora njebruin, zeer fi jn zand (laag
6). Deze laag 6 vol gt mees tal op laag 5. In boring 1 gaat hori zont 4 echter di rect over in laag 6;
In boring 1, 3, 5 t/m 7, 10 t/m 13, 15 t/m 17, 19 t/m 22, 25 t/m 32, vanaf 30 à 80 cm –mv, uit
ora njebruine of lichtbruine vlekken va n i jzer- en aluminiumoxiden en/of lichtgele of gele zones in
overwegend oranjebruine of li cht oranjebruine zeer fi jn zand (laag 7).
Vanaf 50 à 130 cm –mv tot ei nde boring bes taat de ondergrond in alle boringen ui t lichtgeel of
geel, zeer fi jn, kalkloos zand met daarin zelden wa t roes tvlekken (laag 8). De diepte va n de
grondwa terspiegel bevindt zi ch op 80 à 140 cm –mv.

Het basisprofiel is het mees t compleet aangetroffen in boring 4 (Afb. 47). In deze bori ng ontbreken echter
laag 7 en 8, welke wel zi jn aangetroffen in ondermeer bori ng 1 (Afb. 48).
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Afb. 47.
Foto van boring 4, uitgelegd van linksonder naar rechtsboven. 0-40 cm: laag 1; 40-50 cm: laag 2;
50-55 cm: laag 3; 55-80 cm: laag 4; 80-100 cm: laag 5; 100-150 cm (e.b).: laag 6.

Afb. 48.
Foto van boring 1, uitgelegd van linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-50 cm: laag 4;
50-70 cm: laag 6; 70-120 cm: laag 7; 120-150 cm (e.b.): laag 8.
De boven bes chreven opeenvolging van lagen is niet overal aanwezig. In een aantal boringen ontbreken een
aantal va n de boven beschreven lagen als gevolg van menselijk handelen. Zo is :



In boring 7, 11, 13, 19, 22, 25, 26 en 29 geen res tant van laag 2 t/m 6 aangetroffen, maar is nog
wel laag 7 aanwezig;
In boring 8, 14, 18, 23 en 24 ook laag 7 afwezig.

Daa rnaas t zi jn er een aantal lagen die slechts in één of enkele boringen zijn aangetroffen. Zo is :


In boring 14, 19 en 23 t/m 25, onder laag 1, tussen 30 en 50 à 70 cm –mv, donker gri jsbruin, zwak
humeus , zeer fi jn zand, met daa rin in sommige bori ngen geel aa rdewerkgruis of baks teen,
aangetroffen (laag 9). Zie bi jv. Afb. 49;
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In boring 18, 22 en 29, onder laag 1, tussen 30 à 40 en 50 cm –mv, bruin, geel of donker gri jsbruin,
gevlekt, zwak humeus, zeer fi jn zand aangetroffen (Laag 10). Zie bijv. Afb. 50;
In boring 8, onder laag 1, van 30 tot 130 cm –mv, zwa rtbruin, ma tig humeus zand aangetroffen
(laa g 12). Zie Afb. 51;
In boring 23, onder laag 9, op 50 cm –mv, bruin zand (laag 13) en vervol gens , tussen 70 en 120 cm
–mv, donker grijsbruin, naa r onder donkerbruin ma tig humeus , zeer fi jn zand (laag 14)
aangetroffen. Zie Afb. 49;
In boring 2, onder laag 1, tussen 30 en 50 cm –mv, bruin, gevlekt, zwak humeus , zeer fijn zand
aangetroffen (laag 11). Zie Afb. 52.

Afb. 49.
Foto van boring 23, uitgelegd van linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-50 cm: laag
9; 50-70 cm: laag 13; 70-120 cm: laag 14; 120-130 cm (e.b.): laag 8.

Afb. 50.
Foto van boring 18, uitgelegd van linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-50 cm: laag
10; 50-150 cm (e.b.): laag 8.
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Afb. 51.
Foto van boring 8, uitgelegd van linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-130 cm: laag
12; 130-150 cm (e.b.): laag 8.

Afb. 52.
Foto van boring 2, uitgelegd van linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-50 cm: laag
11; 50-60 cm: laag 6; 60-150 cm: laag 8.
2.2.3

Interpretatie

In het onderzoeksgebied bes taa t de ondergrond ui t lichtgeel of geel , zeer fijn, kalkloos zand (laag 8). Dit zijn
dekza nden van de Formatie van Gent, Lid van Opgrimbie ui t het Laat-Pleni glaciaal tot Laa t-Glaciaal.
Vanwege het ontbreken van lemig zand en/of leemlagen gaat het waa rs chi jnlijk om de jongere a fzetti ngen
ui t het Laat-Glaciaal toen er een poolwoesti jnklimaat heerste.
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In het Holoceen hebben zich i n deze afzettingen podzolbodems kunnen vormen. Het mees t inta ct bewaa rde
bodemprofiel, in boring 4 (Afb. 47), bes taat ui t:







Laag 1: vana f 0 cm –mv, donkergrijsbruin, zwak humeus , zeer fi jn zand (Ap -horizont)
Laag 2: vana f 40 cm –mv, zwa rtgri js , ma tig humeus, zeer fi jn zand (Ah-hori zont)
Laag 3: vana f 50 cm –mv, li chtgri js , zeer fijn zand (E-hori zont)
Laag 4: vana f 55 cm –mv, zwa rtbruin, ma tig humeus naa r onder donkerbruin, zwak humeus , zeer
fi jn zand (Bh-hori zont)
Laag 5: vana f 80 cm –mv, donker oranjebruin, zwak humeus, zeer fi jn zand (Bhs-hori zont)
Laag 6: vana f 100 cm –mv tot einde bori ng, ora njebruin, zeer fi jn zand (Bs-hori zont), die zi ch hier
vana f 130 cm –mv onder het grondwa ter bevindt tot aan de maxi maal verkende diepte va n 150
cm –mv

In boring 1, 3, 5 t/m 7, 10 t/m 13, 15 t/m 17, 19 t/m 22, 25 t/m 32 is (tevens) een BC-hori zont
waa rgenomen, bes taande ui t oranjebruine of li chtbruine vlekken van i jzer- en alumi niumoxi den en/of
li chtgele of gele zones in overwegend oranjebruine of li cht ora njebruine zeer fi jn zand (laag 7; zie bijv. Afb.
48).
In boring 14, 19 en 23 t/m 25 is, onder laag 1, tussen 30 en 50 à 70 cm –mv, een begra ven a kkerlaag (Apbhorizont) aangetroffen, bes taande ui t donker gri jsbrui n, zwak humeus , zeer fijn zand, met daarin in
sommi ge boringen geel aa rdewerkgruis of ba ksteen, aangetroffen (laag 9; zie bi jv. Afb. 49).
In geen van de bori ngen zi jn al deze bodemhori zonten aanwezi g.
Omda t in een aantal boringen (7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 22 t/m 26 en 29) de podzolbodem (vrijwel) volledig
ontbreekt – alleen de BC-hori zont of C-hori zont is aangetroffen – zou het kunnen zi jn da t een deel van het
terrein is a fgegra ven, waa rbi j de bodem is afgetopt. Wellicht heeft het terrein ooit een meer ui tgesproken
reliëf gehad da t is geni velleerd. Zo is in boring 6 de onderzi jde van de bodem (BC-hori zont) op 7,01 +TAW
(maai veld: 8,11 + TAW) gelegen, terwi jl dit in bori ng 2 op 7,82 + TAW (maai veld: 8,42 +TAW) ligt. Omda t de
oorspronkelijke dikte van de bodem niet vas tgesteld ka n worden, is het echter onmogeli jk om de exa cte
ma te en loca tie van afgra ving te bepalen.
De laag brui n, geel of donker gri jsbruin, gevlekt zand (laag 10) in boring 18, 22 en 29 (zie bi jv. Afb. 50) is
mogelijk een roering va n de ondergrond die verband houdt met het afgra ven van de ondergrond.
In boring 8 en 23 heeft het ontbreken va n een podzolbodem vermoedeli jk een andere oorzaak.
Waa rs chi jnli jk is in deze boringen de vulling van een voormalige sloot (respectieveli jk laag 12 en 14; zie Afb.
49 & Afb. 51) geboord, waa rva n de ouderdom niet is vas t te stellen. In bori ng 23 is boven deze
waa rs chi jnli jke sloot een vermoedeli jke ophogingslaag van ca . 20 cm dik waargenomen (laag 13).
Boring 23 is gezet ter hoogte van één van de soil marks die tijdens het bureauonderzoek op een luchtfoto
werd waa rgenomen en voorlopig werd geduid als een mogelijke weg of langsgelegen sloot va n het kloos ter
van Engelendale ri chting het kasteel van Ri jkeveldebos (zie pa ragraa f 1.2.3). De boring li jkt deze
interpreta tie te beves tigen.
In boring 2 is een 20 cm diepe bruine laag (laag 11; zie Afb. 52) aangetroffen, welli cht een spoor uit de
Nieuwe ti jd-La te Mi ddeleeuwen, a fgaand op de zeer donkere kleur en s trakke begrenzing. Deze
interpreta tie is echter niet zeker.
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Afb. 53.
Boorpuntenkaart landschappelijk bodemonderzoek, met interpretatie van de aangetroffen
profielen.
2.2.4

Vondsten

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek zi jn a rcheol ogis che indi ca toren aangetroffen i n de bouwvoor
en/of akkerlaag va n boring 2, 9, 14, 23, 26, 32 en 33. In boring 14 is geel aa rdewerkgruis aanwezig in de
akkerlaag, terwi jl in boring 26 modern glas aanwezi g is in de bouwvoor. In boring 2, 9, 23, 32 en 33 is alleen
ba ksteen aanwezi g.
Geen van deze aangetroffen indi ca toren kan met zekerheid aan een vindplaats (met kennispotentieel)
worden gekoppeld omda t ze zi jn aangetroffen in de bouwvoor en a kkerlaag. De bouwvoor en a kkerlaag
hebben meerdere grondbewerkingen gehad vanwege het landbouwkundig gebrui k van het perceel . Verder
kunnen deze indi ca toren zeer goed met de bemes ting zi jn opgebra cht.
2.2.5

Potentieel tot kennisvermeerdering, verwachting en conclusie

De voor het lands chappelijk bodemonderzoek opges telde onderzoeks vra gen kunnen op basis van de
resul ta ten als vol gt worden beantwoord:
-

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het plangebied?
In het plangebied zijn dekzanda fzettingen aanwezi g va n het Li d va n Opgri mbie, Forma tie van Gent,
die waa rs chi jnlijk ui t de Laa t-Gla ciale periode va n het Wei chseliaan da teren. Gedurende het
Holoceen heeft er bodemvorming opgetreden en zi jn de bodems geëvolueerd naa r podzolbodems.
Door afgra ving en/of grondbewerking zijn deze bodems deels afgetopt en op sommige plaatsen
afgedekt geraakt met een akkerlaag, die tenmins te bes taat ui t een recente bouwvoor en soms ook
nog een begra ven akkerlaag.

-

In hoeverre is deze opbouw nog intact?
In 20 van de 33 boringen is een (grotendeels) inta cte humus –en/of i jzer B-hori zont (Bh-, Bhs- en/of
Bs -horizont) aanwezi g. In 13 boringen is de oorspronkeli jke podzolbodem sterk afgetopt, daar enkel
nog een BC-hori zont aanwezi g, of waars chijnli jk volledig vergra ven, daa r een A-C-profiel is
aangetroffen.
Sommige boringen wi jzen op een plaa tselijke vergra ving, zoals bori ng 8 en 23 waa r waa rs chi jnlijk i n
een (a rcheologis che) slootvulling is geboord.
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-

Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
Ja , er zi jn dekzanda fzettingen met grotendeels i ntacte podzolbodems aanwezig. Omda t de
podzolbodems nog een inta cte humus –en/of ijzer B-hori zont (Bh-, Bhs- en/of Bs-hori zont) hebben,
kunnen resten uit de Steentijd zi jn bewaard. Het plangebied heeft hiermee de juiste
conserveringsoms tandigheden voor eventuele s teenti jdvindplaatsen. Sys tema tis ch zeefonderzoek in
de laats te decennia heeft nameli jk aangetoond da t bi j een intacte vuurs teenvindplaa ts de verti cale
80
spreiding van het ma teriaal een normaal verdeling kent. Deze spreiding onts taat doordat materiaal
da t oors pronkelijk aan het oppervlak lag, door bodemvormingsprocessen langzaam door de top van
het sediment zakt. De B-hori zont speel t daari n een rol , namelijk als va ngnet voor deze a rtefa cten:
door de hogere di chtheid van deze bodemhorizont als gevolg va n inspoeling kunnen de a rtefa cten
niet verder naa r beneden zakken. Zo onts taat er een verti cale verdeling van lithis che a rte facten
vana f het oppervlak, waa r de vonds ten oorspronkelijk zi jn a chtergelaten, tot op en in de top van de
B-hori zont: de di chtheid in de verti cale spreiding van het vonds tmateriaal neemt vana f het maai veld
naa r beneden toe geleidelijk toe en ri chting de B-hori zont weer af.
Op deze plaatsen kan ook een sporenni veau aanwezi g zi jn. Op de plaatsen waar een podzolbodem
(vri jwel volledig) ontbreekt, is de ondergrond waa rschijnlijk a fgegra ven. Doordat de oorspronkeli jke
bodemdikte onbekend is , is niet geweten in welke mate de onde rgrond is vers toord. Ook op deze
plaa tsen kan nog een (res tant van een) sporenni veau aanwezig zijn.

-

Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en TAW?
Op 40 à 60 cm –mv (7,04 à 8,07 m +TAW) zi jn inta cte bodemhorizonten aanwezig.

-

Alhoewel niet het doel van een landschappelijk bodemonderzoek, zijn er desondanks toch
archeologische indicatoren aangetroffen?
Er zi jn a rcheologische indi ca toren aanwezig, maa r deze zi jn allemaal aangetrof fen in de bouwvoor of
begra ven akkerlaag, waa rdoor ze geen eenduidige indi ca tor zi jn voor een (voldoende intacte)
vindplaats binnen het plangebied.

-

In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting worden
bijgesteld?
Vanwege de aanwezigheid van intacte bodemhori zonten en de afwezi gheid van eenduidige
indi ca toren voor diepgaande vers toring kan de verwa chting zoals opgestel d in pa ra graaf 1.2.4
gehandhaafd blijven. Wel kan de verwa chting voor Steentijd vindplaatsen aanges cherpt worden, in
die zi n dat binnen het plangebied geen fluvia tiele en getijdenafzettingen ui t het Qua rtai r zi jn
aangetroffen, waa rin s teenti jd res ten aanwezig kunnen zi jn. Daa rnaast kan het gebied waarbinnen
s teenti jd a rtefa ctensi tes te verwa chten zi jn verkleind worden: daa r de verti cale spreiding va n
li thische a rtefa cten beperkt is tot (res tanten van) de E- en B-horizont, hoeven steentijdsites niet
verwa cht te worden rond boringen waa rin geen B-hori zont of enkel een BC-hori zont is aangetroffen
(Afb. 54).
Boring 2 en 8, 23 geven mogelijk verdere aanwi jzing voor de aanwezi gheid van een sporenni veau
binnen het plangebied, al was de aa rd en ouderdom va n de mogelijke sporen niet te bepalen.

-

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door toekomstige
planontwikkeling?
Zowel een eventuele a rtefa ctensi te als een mogelijk sporenni veau bevinden zi ch op 40 à 60 cm –mv.
Daa r de geplande werken ondermeer over een oppervlak va n 6.150 m 2 (de verbreding va n de
gra chten) en 3.340, 4.060 en1730 m 2 (de bekkens) voorbi j deze diepte zullen reiken (rekening
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houdend met een buffer van 30 cm), is de kans groot da t een eventuele si te hierbi j vers toord zal
worden.
-

81

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek
kan worden geadviseerd? 81
Planaanpassing voor behoud in situ (zoals het aanleggen van de bekkens ter hoogte van de
vas tgestelde vers toringen) is besproken met de aanvra ger, maa r bleek niet wenselijk. Daa r de
verwa chting, zoals opges teld i n para graaf 1.2.4, gehandhaafd kan bli jven, mag de
onderzoeksstra tegie vervol gd worden die in dezelfde pa ra graaf is opges teld.
Verder vooronderzoek dient daa rom plaats te vi nden in die delen van het plangebied waa r nog
s teeds a rtefa cten en sporensites verwacht mogen worden en de geplande werken tot aan de
eventuele a rcheologische ni veaus kunnen reiken (rekening houden met een buffer va n 30 cm).
Ui tzondering hierop vormt de oos telijke sloot, waa r de werken slechts over een s mal deel van ca . 5
m beneden de bes taande bouwvoor zal reiken. Mocht hier een s teenti jd a rtefa ctensite of sporensite
aanwezi g zi jn, dan kan slechts een derma te klein deel van de site onderzocht worden dat de
kenniswins t mini maal is (Afb. 54 & Afb. 55).

Onderzoeksvraag conform Cod e v an Goed e Praktijk , Hoofdstuk 5.2
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Afb. 54.
Aanduiding van het gebied binnen de grenzen van de geplande bodemingrepen (incl. 30 cm
buffer) waar mogelijk steentijd artefactensites aanwezig zijn en van de gebieden waar verder
vooronderzoek naar steentijd artefactensites dient plaats te vinden.
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Afb. 55.
Aanduiding van het gebied binnen de grenzen van de geplande bodemingrepen (incl. 30 cm
buffer) waar mogelijk sporensites aanwezig zijn en van de gebieden waar verder vooronderzoek naar
sporensites dient plaats te vinden.
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Samenvatting
In opdra cht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maa rt 2019 een a rcheologienota opges teld naa r de
a rcheologis che waa rde va n de loca tie Engelendale, Brugge (Assebroek). De a rcheologienota bes taat ui t een
bureauonderzoek en een lands chappelijk bodemonderzoek en is uitgevoerd naa r aanleiding van de
voorgenomen aanleg va n een na tuurpa rk.
Hoewel het terrein vri j groot is , zi jn de geplande werken slechts in een relatief beperkt deel va n het terrein.
2
Het absolute oppervla k va n de werken is echter groot, met ondermeer een bekken va n ca . 9.300 m en één
2
van ca . 1730 m . Een combina tie van de diepte van de geplande werken (tot 2,5m –mv, incl . 50 cm buffer)
de veronderstelde vri j lage verwa chte vers toringgraad van het terrein met het fei t da t er vrij veel
a rcheologis che sporen in de omgeving te vi nden zijn, zorgt ervoor dat het zeer waa rs chi jnlijk wordt gea cht
da t de geplande werken a rcheologis che resten gaan vers toren, i ndien aanwezig.
Er is op basis va n het bureauonderzoek een verwa chting voor zowel sporen/a rtefa cten uit het Paleo en/of
Mesoli thi cum als voor sporensi tes ui t het Neoli thi cum en/of latere periodes .
Het lands chappelijk bodemonderzoek da t vervol gens werd ui tgevoerd had als doel om door middel van
boringen de onts taansges chiedenis , aard, topogra fie, morfologie en bodemvormende processen van de
bodem in het plangebied in kaa rt te brengen. Ti jdens het lands chappelijk bodemonderzoek is vas tgestel d
da t in het plangebied dekzanda fzettingen aanwezi g zi jn van het Lid van Opgrimbie, Forma tie van Gent, die
waa rs chi jnli jk ui t de Laat-Gla ciale peri ode van het Wei chseliaan dateren. Gedurende het Holoceen heeft er
bodemvorming opgetreden en zi jn de bodems geëvolueerd naa r podzolbodems . Door a fgra ving en/of
grondbewerking zi jn deze bodems deels a fgetopt en op sommi ge plaatsen afgedekt geraakt met een
akkerlaag, die tenmins te bes taat ui t een recente bouwvoor en soms ook nog een begra ven a kkerlaag.
Omda t de podzolbodems nog een inta cte humus –en/of i jzer B-hori zont (Bh-, Bhs- en/of Bs -hori zont)
hebben, kunnen res ten ui t de Steentijd zi jn bewaard. Steenti jd a rtefa ctensite kennen nameli jk een verti cale
verdeling va n li this che a rtefa cten va naf het oppervlak, waa r de vonds ten oorspronkelijk zi jn a chtergelaten,
tot op en in de top va n de B-hori zont: de di chtheid in de verti cale sprei ding van het vondstma teriaal neemt
vana f het maai veld naa r beneden toe geleidelijk toe en ri chting de B-hori zont weer a f.
Op deze plaatsen kan ook een sporenni veau aanwezi g zi jn. Op de plaatsen waar een podzolbodem (vri jwel
volledig) ontbreekt, is de ondergrond waa rschijnlijk a fgegra ven. Doorda t de oorspronkeli jke bodemdikte
onbekend is, is niet geweten in wel ke ma te de ondergrond is vers toord. Ook op deze plaatsen ka n nog een
(res tant va n een) sporenni veau aanwezi g zi jn.
Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd vas tgesteld da t zowel een eventuele a rtefa ctensi te als
een mogelijk sporenni veau zi ch op 40 à 60 cm –mv bevinden. Daa r de geplande werken ondermeer over
een oppervlak va n 6.150 m 2 (de verbreding va n de gra chten) en 8.300 en 1.730 m 2 (de bekkens ) voorbi j
deze diepte zullen rei ken (rekening houdend met een buffer va n 30 cm), is de kans groot da t een eventuele
site hierbij vers toord zal worden. Planaanpassing voor behoud in situ (zoals het aanleggen van de bekkens
ter hoogte va n de vastges telde vers toringen) is besproken met de aanvra ger, maar bleek niet wenselijk.
De geplande werken kunnen daarmee een impa ct hebben op het kennispotentieel van eventuele
a rcheologis che waa rden binnen het plangebied. De aan- of afwezigheid va n een a rcheologisch vi ndplaa ts,
de ka ra kteristieken en de bewa rings toes tand van een eventuele si te zi jn en wel ke waa rde ze heeft, zi jn
echter nog onvoldoende vas tges teld.
Daa rom is verder vooronderzoek nodi g in die delen van het plangebied waa r nog s teeds a rtefa cten en
sporensites verwa cht mogen worden en de geplande werken tot aan de eventuele a rcheologis che ni veaus
kunnen reiken (rekening houden met een buffer va n 30 cm). Ui tzonderi ng hierop vormt de oos teli jke sloot,
waa r de werken slechts over een smal deel va n ca . 5 m beneden de bes taande bouwvoor zal rei ken. Mocht
hier een s teenti jd artefa ctensi te of sporensite aanwezi g zi jn, dan kan slechts een derma te klein deel van de
site onderzocht worden da t de kenniswins t minimaal is .
Op basis van economische en organisa toris che gronden wens t de aanvra ger het verder vooronderzoek in
ui tgesteld tra ject te laten plaa ts vi nden. Er is een Progra mma van Maa tregelen voor uitges teld
vooronderzoek opgemaakt, waarin de voorges telde onderzoekss tra tegie verder wordt ui tgewerkt.
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Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afb. 1. Loca tiekaa rt van het plangebied.
Afb. 2. Aanduiding va n het uit te voeren a rcheologis ch onderzoek op het plan va n de bestaande toestand op
het terrein.
Afb. 3. Loca tiekaa rt van het plangebied met loca ties va n de vermoedeli jk vers toorde zones .
Afb. 4. Inplanti ng van de bes taande toes tand va n het terrein.
Afb. 5. Foto’s nr. 1 (boven) en 2 (onder) van de bes taande terreintoestand. Voor fotoloca tie en –ri chting zie
afb. 4.
Afb. 6. Foto’s nr. 3 (boven) en 4 (onder) van de bes taande terreintoestand. Voor fotoloca tie en –ri chting zie
afb. 4.
Afb. 7. Foto’s nr. 5 (boven) en 6 (onder) van de bes taande terreintoestand. Voor fotoloca tie en –ri chting zie
afb. 4.
Afb. 8. Foto nr. 7 van de bes taande terreintoestand. Voor fotoloca tie en –ri chting zie afb. 4.
Afb. 9. Foto’s nr. 8 (boven) en 9 (onder) van de bes taande gra cht/riolering. Voor fotoloca ti e en –ri chting zie
afb. 4.
Afb. 10. Foto’s nr. 10 (boven) en 11 (onder) va n de bestaande gra cht/riolering. Voor fotoloca tie en –
ri chting zie afb. 4.
Afb. 11. Foto’s nr. 12(boven) en 13 (onder) van de bes taande gra cht/riolering. Voor fotoloca tie en –ri chting
zie a fb. 4.
Afb. 12. Een recente luchtfoto van het plangebied (zomer 2015).
Afb. 13. Inplanti ng van de toekoms tige toes tand. Rood = afgra ving. Groen = ophoging.
Afb. 14. Terreindoorsnedes va n de geplande werken (Van boven naar onder: T1, T2, T3).
Afb. 15. Terreindoorsnedes va n de geplande werken.
Afb. 16. Terreindoorsnedes va n de geplande werken.
Afb. 17. Terreindoorsnedes va n de geplande werken.
Afb. 18. De inplanting van de geplande werken geprojecteerd op de kaa rt van het GRB.
Afb. 19. Loca tiekaa rt van het plangebied op de Tertiai r kaa rt.
Afb. 20. Loca tiekaa rt van het plangebied op de Qua rtairgeologische kaa rt.
Afb. 21. Het plangebied op de bodemkaa rt.
Afb. 22. Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), inclusief profiel hoogteverloop.
Afb. 23. Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM), met soil ma rks aangeduid.
Afb. 24. Het plangebied op het Digi taal Terreinmodel Vlaanderen (DTM).
Afb. 25. Recons tructie van het lands chap rond Brugge op het einde van het Paleolithi cum. (Bron: Hollevoet
& Hillewaert 2011, 16)
Afb. 26. Recons tructie van het lands chap rond Brugge in het Mesoli thi cum. (Bron: Hollevoet & Hillewaert
2011, 19)
Afb. 27. Recons tructie van het lands chap rond Brugge in het Neolithi cum. (Bron: Hollevoet & Hillewaert
2011, 22)
Afb. 28. Recons tructie van het lands chap rond Brugge in de Brons tijd. (Bron: Hollevoet & Hillewaert 2011,
26)
Afb. 29. Recons tructie van het lands chap rond Brugge in de Ijzerti jd. (Bron: Hollevoet & Hillewaert 2011,
32)
Afb. 30. Recons tructie van het lands chap rond Brugge in de Romeinse Ti jd (Bron: Hollevoet & Hillewaert
2011, 37)
Afb. 31. Recons tructie van het lands chap rond Brugge in de Laat-Romei nse Tijd (Bron: Hollevoet &
Hillewaert 2011, 37)
Afb. 32. Recons tructie van het lands chap rond Brugge in de Vroege Mi ddeleeuwen en de pagi van het
Vlaamse kus tgebied (Bron: Hollevoet 2011c, 37)
Afb. 33. Recons tructie van de ligging van het Zwin en het Oude Zwin (Bron: Het Zwinproject, Uni versi teit
Gent, http://www.zwinproject.ugent.be /nl /sites-mi chem, geraadpleegd op 16-04-2019.
Afb. 34. Ui tsnede ui t de Centraal Archeologische Inventa ris van het onderzoeks gebied.
Afb. 35. De omgeving van het plangebied (rood omci rkeld) op de heraldis che kaa rt van Pieter Pourbus .
Afb. 36. Het plangebied (bi j benadering) op de heraldische kaart va n Pieter Pourbus .
Afb. 37. Het plangebied op de Ferra ris kaart.
Afb. 38. Het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Afb. 39. Het plangebied op de Vandermaelenkaa rten.
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Afb. 40. Het plangebied op de Popp-kaarten.
Afb. 41. Het plangebied op de topogra fische kaart ui t 1873.
Afb. 42. Het plangebied op de luchtfoto ui t 1952.
Afb. 43. Het plangebied op de luchtfoto ui t 1971.
Afb. 44. Het plangebied op de luchtfoto ui t 1979-1990.
Afb. 45. Het plangebied op de luchtfoto ui t 2013-2015.
Afb. 46. Het plangebied op de luchtfoto ui t 2015, met soil ma rks aangeduid.
Afb. 47. Foto van boring 4, ui tgelegd va n linksonder naar rechtsboven. 0-40 cm: laag 1; 40-50 cm: laag 2;
50-55 cm: laag 3; 55-80 cm: laag 4; 80-100 cm: laag 5; 100-150 cm (e.b).: laag 6.
Afb. 48. Foto van boring 1, ui tgelegd va n linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-50 cm: laag 4;
50-70 cm: laag 6; 70-120 cm: laag 7; 120-150 cm (e.b.): laag 8.
Afb. 49. Foto van boring 23, uitgelegd van linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-50 cm: laag 9;
50-70 cm: laag 13; 70-120 cm: laag 14; 120-130 cm (e.b.): laag 8.
Afb. 50. Foto van boring 18, uitgelegd van linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-50 cm: laag 10;
50-150 cm (e.b.): laag 8.
Afb. 51. Foto van boring 8, ui tgelegd va n linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-130 cm: laag 12;
130-150 cm (e.b.): laag 8.
Afb. 52. Foto van boring 2, ui tgelegd va n linksonder naar rechtsboven. 0-30 cm: laag 1; 30-50 cm: laag 11;
50-60 cm: laag 6; 60-150 cm: laag 8.
Afb. 53. Boorpuntenkaa rt landschappelijk bodemonderzoek, met interpreta tie van de aangetroffen
profielen.
Afb. 54. Aanduiding va n het gebied binnen de grenzen van de geplande bodemingrepen waar mogelijk
s teenti jd a rtfa ctensi tes aanwezi g zi jn en van de gebieden waar verkennend a rcheologis ch
booronderzoek dient plaats te vi nden.
Tabel 1. Overzi cht va n de vers chillende (pre)historis che peri oden.
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Bijlage 1: Plannenlijst Landschappelijk Booronderzoek
Projectcode
Onderwerp
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwi jze
Da tum
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2019C315

Plannenlijs t
53
Overzi chts kaart
Overzi cht va n de loca ties van de landschappeli jke
boringen in het plangebied
Onbekend
Di gi taal
Onbekend
54
Overzi chts kaart
Overzi cht va n de loca ties die in aanmerking
komen voor s teenti jda rtefa ctensites
Onbekend
Di gi taal
Onbekend
55
Overzi chts kaart
Overzi cht va n de loca ties die in aanmerking
komen voor sporensi tes
Onbekend
Di gi taal
Onbekend
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Bijlage 2: Fotolijst Landschappelijk Booronderzoek
Projectcode
Onderwerp
ID
Type
Onderwerp

2019C315

ID
Type
Onderwerp

2
Boorfoto
Foto van boring 2

ID
Type
Onderwerp

3
Boorfoto
Foto van boring 4

ID
Type
Onderwerp

4
Boorfoto
Foto van boring 8

ID
Type
Onderwerp

5
Boorfoto
Foto van boring 18

ID
Type
Onderwerp

6
Boorfoto
Foto van boring 23

Plannenlijs t
1
Boorfoto
Foto van boring 1
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