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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Onderzoeksopdracht
1.1.1. Inleiding1
Het projectgebied (Figuur 1; Figuur 2) is ca. 4181m² groot en er wordt een verkaveling op
gerealiseerd. Het projectgebied is bijna volledig onbebouwd. In het terrein worden vier
bouwpercelen gecreëerd voor het bouwen van gezinswoningen. Er komt ook een private
wegenis vanaf de Poperingseweg naar de vier percelen. Kadastraal is het plangebied terug
te vinden onder Ieper, afdeling 3, sectie E, percelen: 210R3 en 210L3. Het projectgebied
situeert zich ter hoogte van de Poperingseweg, op een perceel zonder nummer tussen de
Poperingseweg 24 en 28.
Op heden zijn de bodemingrepen bij de geplande werken nog niet gekend. Immers na een
goedgekeurde omgevingsvergunning voor de verkaveling, worden de kavels verkocht aan
een bouwheer die de verdere bodemingrepen zal bepalen. Het is mogelijk dat een
kelderverdieping onder elke woning komt. Aangezien de geplande werken nog niet gekend
zijn, wordt voor het hele projectgebied uitgegaan van een maximale bodemverstoring.
Vooraleer het verdelen van loten gestart wordt, worden de bomen en gebouwstructuren
(tuinberging en serre), die op heden in het projectgebied aanwezig zijn, verwijderd.
Op basis van de uitgevoerde bureaustudie (zie bekrachtigde archeologienota ID 9345) kon
de aanwezigheid van een archeologische site niet worden uitgesloten. Teneinde een
antwoord te kunnen formuleren op de vooropgestelde vraagstelling van het
bureauonderzoek werd een verder vooronderzoek voor het projectgebied in de vorm van
proefsleuven gecombineerd met metaaldetectie voorgesteld als de meest aangewezen
methode. De bouwheer wilde de kosten voor archeologisch vooronderzoek pas maken
wanneer deze zeker is dat de omgevingsvergunning voor de verkavelingswerken werd
goedgekeurd. Daarom werd het vooronderzoek in een uitgesteld traject geadviseerd. De
initiatiefnemer is op heden eigenaar van de twee percelen die het projectgebied uitmaken.

Zie bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
1
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Figuur 1: Het Projectgebied en het Onderzoeksgebied op het GRB (bron: geopunt.be).

Figuur 2: Luchfoto met de situatie in 2015 (bron: geopunt.be).
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1.1.2. Vraagstelling
Het doel van een proefsleuvenonderzoek is het evalueren van de archeologische waarde op
het terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein op te graven
met een minimum aan manipulerende handelingen. Er werd geadviseerd om de
proefsleuven gecombineerd met metaaldetectie uit te voeren. In functie van dit onderzoek
zijn in het programma van maatregelen bij de bureaustudie verschillende onderzoeksvragen
opgesteld.2 Hieronder worden deze hernomen en op het einde van dit verslag van een
antwoord voorzien.
Minimaal de volgende onderzoeksvragen moeten via dit onderzoek beantwoord worden:
-

Bevinden zich relevante metalen objecten in de teelaarde?
Kunnen concentraties aan vondsten worden vastgesteld?
Zijn de vondsten in verband te brengen met de Eerste Wereldoorlog of met
het smalspoor aangeduid op de Britse loopgravenkaart?
Kunnen de vondsten (een deel van) de leemtes over de kennis van de
omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog?
Is het noodzakelijk om een extra gedetailleerde metaaldetectie in
vondstenrijke zones te adviseren?
Zijn er archeologische sporen aanwezig?
Welke is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen?
Kan het smalspoor, aangeduid op de Britse loopgravenkaart, worden
aangetroffen?
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten?
Welke is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap?
Is er een archeologische site aanwezig binnen het projectgebied?
Welke zijn de verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken?

Het onderzoeksdoel is bereikt wanneer op basis van het vooronderzoek met ingreep in de
bodem een voldoende gefundeerde uitspraak kan worden gedaan over de aard, omvang en
behoudenswaardigheid van de archeologische waarden in het plangebied en wanneer een
eenduidig advies kan worden gegeven voor vrijgave van het terrein, een opgraving of
behoud in situ.

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
2
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1.1.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.1.3. Onderzoekstechnieken
Om een dekkingspercentage te bereiken van ongeveer 10% is aangeraden te werken met
proefsleuven van 1,80 tot 2m breed met een tussenafstand van minimum 12m tot maximum
15m. Met bijkomende kijkvensters en/of dwarssleuven kan een dekkingspercentage van
12,5% bereikt worden, wat wenselijk is voor degelijke uitspraken over het geheel van het
terrein.
De proefsleuven worden parallel uitgegraven met een noordwest-zuidoost oriëntatie en tot
op het archeologisch relevante niveau. Om dit te waarborgen wordt het graafwerk steeds
opgevolgd door de veldwerkleider. Afwijkingen op deze strategie worden beargumenteerd.
Ter hoogte van de geplande proefsleuven worden eerst de graszoden afgegraven. Nadien
wordt metaaldetectie op de plaatsen van de proefsleuven uitgevoerd, dit op een niveau van
ca. 0 tot 20cm onder het maaiveld. Waar de archeoloog het nuttig acht, wordt nogmaals op
een ander niveau onderzocht door middel van metaaldetectie. Wanneer het archeologisch
niveau bereikt is, kan het proefsleuvenonderzoek starten.

1.1.4. Landschappelijke ligging
Zie hoofdstuk 2.1 in het verslag van resultaten bureaustudie (2018H121).3

1.1.5. Historische situering
Zie hoofdstuk 2.2 in het verslag van resultaten bureaustudie (2018H121).4

1.1.6. Archeologisch kader
Zie hoofdstuk 2.3 in het verslag van resultaten bureaustudie (2018H121).5

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
4 Ibidem.
5 Ibidem.
3
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1.2. Werkwijze en strategie
1.2.1. Proefsleuvenonderzoek in combinatie met metaaldetectie
(2020A434)
1.2.1.1. Beschrijving en motivering onderzoeksstrategie
Er werden vijf sleuven uitgegraven van ca. 2m breed volgens een noordwest-zuidoost
oriëntatie (Figuur 6; Figuur 7; Figuur 10). Hierbij werden eerst de graszoden afgegraven en
vervolgens metaaldetectie uitgevoerd op een niveau van circa 0 tot 20cm onder het maaiveld
(Figuur 4; Figuur 5). De proefsleuven kregen opeenvolgende sleufnummers van oost naar
west (1 tot 5). De onderlinge afstand bedraagt maximaal 15m van middelpunt tot middelpunt.
Eveneens is één kijkvenster (KV1) aangelegd, in het noordwesten van sleuf 4 (Figuur 8), om
mogelijke sporen te detecteren die in verband konden worden gebracht met een
archeologisch interessant donker bruinig grijs ovaal spoor met zandleemvulling (S23).
Er moesten een aantal aanpassingen worden gedaan aan het vooropgestelde sleuvenplan.
Er waren een aantal onvoorziene factoren, niet opgenomen in het oorspronkelijk plan van
aanpak (zie bekrachtigde archeologienota 2018H121)6:
-

-

-

In de bekrachtigde archeologienota werd het als wenselijk geadviseerd dat het
archeologisch vooronderzoek pas wordt uitgevoerd wanneer de bomen gekapt en
gefreesd zijn. In het oorspronkelijke plan van aanpak liep sleuf 2 door een bomenrij.
Sleuven 3 tot en met 5 liepen gedeeltelijk door aanwezige bomen. Eén van de
randvoorwaarden bij het bekomen van de verkavelingsvergunning was echter dat een
aantal bomen dienden te blijven staan (Figuur 3).
Met uitzondering van de toplaag van het wegdek zelf, werd de private wegenis vanaf
de Poperingseweg naar de vier percelen reeds aangelegd vóór de aanvang van het
archeologisch vooronderzoek (oppervlakte circa 358m2) (Figuur 10; Figuur 11).
Er moest een buffer voorzien worden van circa 592m2 ter hoogte van de westelijk
perceelsgrens (grens tussen perceel 210R3 en aangrenzend perceel 211KO, niet
behorend tot het projectgebied). Hier lopen leidingen voor het huis op het
aangrenzende perceel (persoonlijke communicatie initiatiefnemer)( Figuur 10).

Er werd beslist sleuven 1 tot en met 5 iets naar het oosten te verleggen, rekening houdend
met de aanwezige bomenrijen en buffer. Hierdoor werd een kleine verstoringszone met
afbraaksporen van de tuinberging mee aangesneden in sleuf 5. Een zesde sleuf, aangeduid

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
6
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op het oorspronkelijke plan van aanpak, kon niet aangelegd worden. De inplanting van deze
sleuf overlapte met de aangelegde wegenis en de locatie van de leidingen.
Via de beschreven methodiek werd in totaal 378m² verdiept tot op het archeologisch
relevante niveau (waaronder 25,235m² kijkvensters – Tabel 1). Dit betekent dat zo’n 9.04%
van het projectgebied werd getoetst (inclusief kijkvensters). Indien de zone van de leidingen
en wegenis niet wordt meegerekend met het projectgebied dan werd circa 11.7% gesleufd.
Er werd beslist één kijkvenster aan te leggen ter hoogte van het archeologisch meest
interessante spoor (S23) Figuur 8).
Per sleuf werd een bodemprofiel met noordwest-zuidoost oriëntatie geregistreerd. Deze
werden opeenvolgend genummerd van sleuf 1 tot en met 5, respectievelijk dus profiel 1 tot
en met 5. De profielputten werden aangelegd volgens een geschrankt patroon. Op deze
manier heeft men ongeveer om de 25m een zicht op de bodemopbouw. Deze werkwijze
stemt overeen met het plan van aanpak in de bekrachtigde archeologienota (2018H121)7.
Proefsleuf
1
2
3
4
5
KV1
Totaal
% Gesleufde oppervlakte van het volledig projectgebied (4181m2)
% Gesleufde oppervlakte van het projectgebied minus de zone
van de leidingen en wegenis (3231m2)
Tabel 1: Oppervlakte van de sleuven, totaal en percentueel gesleufde oppervlakte

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
7

Oppervlakte
63.066m²
74.970m²
70.132m²
68.225m²
75.704m²
25.997m²
378,094m²
9.04%
11.70%
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Figuur 3: Zicht op het terrein tussen sleuven 1 en 2 (linksboven), 3 en 4 (rechtsboven), 4 en 5
(linksonder), en ten westen van sleuf 5 (rechtsonder).

Figuur 4: Aangelegd niveau (sleuf 3) voor metaaldetetectie.
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Figuur 5: Aanleg van een niveau (sleuf 3) met verwijdering van de graszoden voor metaaldetectie.

Figuur 6: Overzichtsfoto’s sleuf 1 (linkbsboven), sleuf 2 (rechtsboven), sleuf 3 (linksonder), en sleuf 5
(rechtsonder).
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Figuur 7: Overzichtsfoto sleuf 4– Kijkvenster 1.

Figuur 8: Detail kijkvenster 1 aansluitend op sleuf 4 met S23.
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Figuur 9: Inplantingsplan van de proefsleuven en kijkvensters op het GRB (bron: geopunt.be).

Figuur 10: Inplantingsplan met aanduiding zone leidingen en wegenis op het GRB (bron: geopunt.be).
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.
Figuur 11: Aangelegde wegenis mee opgenomen in het projectgebied (bron: geopunt.be).
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1.2.1.2. Organisatie van het vooronderzoek

Het terreinwerk werd uitgevoerd door veldwerkleider Sander Vanden Brande en archeoloogassistent Lisa Weyts. Het veldwerk vond plaats op 29 april 2020. De proefsleuven werden
aansluitend terug gedicht.

1.2.1.3. Gebruikt materiaal
Voor het uitgraven van de proefsleuven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een
platte graafbak van 1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch
relevante niveau. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de veldwerkleider om te
verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. De archeologische sporen werden proper
gemaakt en van een uniek spoornummer voorzien. Elk spoor is (voorzien van een schaallat,
een noordpijl en een fotobordje) gefotografeerd. Op dit bordje is de projectcode (IEPO20 en
2020A434), het sleufnummer (SL1 tot 5) en het spoornummer weergegeven. Vervolgens
werden de verschillende sporen ingemeten met een GPS-toestel. Ook de sleufwanden, en
hoogtes werden door middel van dit toestel geregistreerd. Teneinde een goed inzicht te
krijgen in de bodemopbouw, werden verspreid over het terrein 5 wandprofielen
schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. De foto’s
werden gemaakt met een Nikon van het type Coolpix waterproof 18m/59ft Shockproof 2m
6.6ft met optical zoom 4.3-21.5mm 1:2.8.

1.2.1.4. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Stratigrafie
Het Zuid West-Vlaamse Ieper bevindt zich in Zandlemig Vlaanderen en is ontstaan op het
kruispunt van de Ieperlee en de landweg Brugge-Rijsel. De Ieperlee doorsnijdt de WestVlaamse Heuvelrug in het midden. De stad heeft zich ontwikkeld op zowel de uitlopers van
heuvelruggen en in de valleigebieden.
Het projectgebied situeert zich op ca. 600m ten noorden van de Vijverbeek, ook wel
Dikkebusbeek genoemd. Ieper helt over het algemeen van het noorden naar het zuiden en
het projectgebied is hier ongeveer centraal in te situeren. De hoogtes in het projectgebied
schommelen van min. ca. +24,4 tot max. ca. +25,8m TAW. Centraal in het projectgebied zijn
de hoogste TAW-waarden aangeduid. Dit stemt grotendeels overeen met de gemeten TAW
waarden op het terrein (Figuur 13).
Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 is het grootste deel van het projectgebied
akkerbouw, daarnaast is er aanduiding van loofbos, weiland en andere bebouwing. De
meest recente luchtfoto’s geven de inrichting van het terrein weer vóór de aanvang van de
sloop- en uitbraakwerken (serre, tuinberging en kasseien). Op de bodemkaart wordt de
ondergrond van het grootste deel van het plangebied weergegeven als antropogeen (OB),
met uitzondering van de oostrand. De oostrand wordt gekarteerd als matig natte
zandleembodem zonder profiel (Ldp(o)).
Om de bodemopbouw van het plangebied te beschrijven, werd per sleuf een bodemprofiel
opgekuist en geregistreerd met noordwest-zuidoost oriëntatie (n=5) geregistreerd (Figuur
12). Deze werden opeenvolgend genummerd van sleuf 1 tot en met 5, respectievelijk dus
profiel 1 tot en met 5. De profielputten werden aangelegd volgens een geschrankt patroon.
Op deze manier heeft men ongeveer om de 25m een zicht op de bodemopbouw. Deze
werkwijze stemt overeen met het plan van aanpak in de bekrachtigde archeologienota
(2018H121)8 .
Er werden twee profielen uitgekozen als referentieprofiel: Profiel 2 (Sleuf 2), met een A(p) C horizont opbouw en Profiel 4 (Sleuf 4) met een A(p) – B – C horizont opbouw. De A(p)horizont is de laag gevormd aan het oppervlak door ploegen en/of andere antropogene
activiteit. De B-horizont is de inspoelingslaag. De C-horizont is te beschouwen als de
moederbodem.

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
8
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Bij Profiel 2 (Figuur 14) werd een relatief dikke, donker bruinig grijze, droge en sterk
kruimelige zandleem A(p)-horizont vastgesteld van ca. 50cm dik. Deze bevat vrij veel
baksteenspikkels. Onder de A(p) horizont begint op een diepte van circa 50cm een donker
oranjebruine vochtige zandleem C-horizont. Deze is matig korrelig. Oxidatieverschijnselen
doen zich voor ter hoogte van de C-horizont. Dit verklaart de donker oranjig bruine kleur van
de C-horizont.
De grens tussen de A(p) en C-horizont is scherp en recht. Bioturbatie ten gevolge van
plantenwortels werd vastgesteld zowel in de A(p) als C-horizont. Het voorkomen van een
scherpe grens wijst op mogelijke antropogene bodemingrepen reikend tot aan de toplaag
van de C-horizont, zoals ploegen. Dit heeft belangrijke gevolgen heeft voor de bewaring van
archeologische sporen. Het ontbreken van een B-horizont ter hoogte van Profiel 2, wijst hier
mogelijk eveneens op. Mogelijk is de B-horizont hier niet aanwezig omwille van blootstelling
van het terrein aan erosie ten gevolge van bodembewerking.
Bij Profiel 4 (Figuur 15) is de A(p) horizont minimum 43cm dik. De A(p) horizont, met een
vochtige leem textuur is sterk kruimelig en heeft een donker bruinig grijze kleur. Deze bevat
baksteen brokken en weinig houtskool brokjes. Onder de (A)p horizont bevindt zich een licht
bruinig grijze B-horizont die loopt tot een diepte van minimum 90cm ten opzichte van het
maaiveld. De B-horizont heeft een licht bruinig grijze kleur een heeft een droge matig
korrelige zandleemtextuur. De grens tussen de A(p) horizont en B-horizont is duidelijk en
golvend. Onder de B-horizont bevindt zich de C-horizont. De C-horizont is hier opnieuw
samengesteld uit donker oranjig bruine, matig korrelige zandleem. De C-horizont voelt hier in
tegenstelling tot bij profiel 2 eerder droog dan vochtig aan. De grens tussen de B- en Chorizont is duidelijk en golvend. Net als bij profiel 2 doen zich bij profiel 4 bioturbatie
verschijnselen voor ten gevolge van plantenwortels, in alle geregistreerde horizonten (hier A, B-, en C).
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Figuur 12: Proefsleuvenplan met profielen op het DTM Vlaanderen (bron: geopunt.be).

Figuur 13: Proefsleuvenplan met aanduiding hoogtes (TAW) op het DTM Vlaanderen (bron:
geopunt.be).
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Figuur 14: Profiel 2 (referentieprofiel) met aanduiding van lagen.

Figuur 15: Profiel 4 (referentieprofiel) met aanduiding van lagen.
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2.2. Assessment sporen
Tijdens het vooronderzoek door middel van proefsleuven zijn in totaal 14 spoornummers
toegekend. Het gaat om vijf bomputten, vier kuilen en vijf greppels (Figuur 16).
Met uitzondering van één bomput (S24) Figuur 21), aangetroffen in sleuf 5, werden alle
bomputten geregistreerd in sleuf 1 (Figuur 17). Het zijn ronde sporen met een donkere
grijzig (bruine) gevlekte vulling en verspreide metaalresten. In één van de bomputten (S4,
sleuf 1) werden vermoedelijk resten van een metalen conservendoos aangetroffen (Figuur
22). Deze was echter te sterk verbrokkeld om in te zamelen. Het voorkomen van bomputten
bevestigt vermoedelijke activiteit op de site ten tijde van Wereldoorlog I, zoals gesuggereerd
in de bekrachtigde archeologienota 2018H1219.
De vier kuilen werden aangetroffen in sleuf 1 (S5), sleuf 2 (S13 en S17) (Figuur 19), en
sleuf 4/KV1 (S23).
Spoor 5 is een ovale kuil met donker grijzig bruine zandleemvulling/ Spoor 13 is een
rechthoekige kuil met een donker zwartig grijze zandleemvulling, met donker oranjig bruine
vlekken van het moedermateriaal (C-horizont).
Spoor 17 (Figuur 24) is eveneens een rechthoekige kuil met zandleemvulling en is donker
bruinig grijs met donker bruine vlekken van het aanlegniveau.
In S17 werd industrieel wit aardewerk aangetroffen (INR 2) (Figuur 27,

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
9
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2.3. Assessment vondsten).
Spoor 23, ter hoogte van sleuf 4 en kijkvenster 1 is een ondiepe ovalen kuil met een vrij
homogene licht bruinig grijze zandleemvulling met weinig baksteenspikkels. De lichtere kleur
indiceert uitloging en dus mogelijk een relatief hogere ouderdom van S23 (Figuur 20; Figuur
25; Figuur 26).
De greppels (S6, S9, S10, S11, S12) werden met uitzondering van S6, gevonden in Sleuf 1,
parallel aan elkaar met zeer weinig tot geen tussenafstand aangetroffen in het zuidoostelijke
uiteinde van sleuf 2 (Figuur 18). De greppels zijn haaks op de sleufwanden georiënteerd.
Spoor 6 heeft een donker bruinig grijze zandleemvulling met donker bruine vlekken van het
aanlegniveau.
Sporen 9 tot en met 11 hebben een gelijkaardige donker bruinig grijze zandleemvulling met
duidelijke bioturbatie ten gevolge van de groei van plantenwortels. Spoor 12 (Figuur 12)
heeft een lichte bruingrijze vulling met vlekken van het moedermateriaal. De lichtere kleur
wijst op uitloging en dus een relatief oudere datering. Opnieuw zijn er hier duidelijk sporen
van bioturbatie ten gevolge van plantengroei.

Figuur 16: Totaalplan onderzoeksgebied weergegeven op het GRB (bron: geopunt.be).

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
Projectcode: 2020A434
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Figuur 17: Detail sporen sleuf 1 weergegeven op het GRB (bron: geopunt.be).

Figuur 18: Detail greppels sleuf 2 weergegeven op het GRB (bron: geopunt.be).

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
Projectcode: 2020A434
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Figuur 19: Detail sporen noordelijke helft SL 2 en puntvondst (metaal) op het GRB (bron: geopunt.be).

Figuur 20: Detailplan Spoor 23, Sleuf 4 -Kijkvenster 1 weergegeven op het GRB (bron: geopunt.be).

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
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Figuur 21: Detailplan Spoor 24, Sleuf 5 weergegeven op het GRB (bron: geopunt.be).

Figuur 22: Wereldoorlog I bomput (S4, sleuf 1) met mogelijke resten van een metalen conservendoos.

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
Projectcode: 2020A434
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Figuur 23: Uitgeloogde greppel (S12) met licht bruingrijze zandleemvulling (sleuf 2).

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
Projectcode: 2020A434
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Figuur 24: Kuil (S17, sleuf 2) waarin industrieel wit aardewerk werd aangetroffen.

Figuur 25: Uitgeloogde kuil (S23) met licht bruingrijze zandleemvulling (sleuf 4, kv1).

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
Projectcode: 2020A434
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Figuur 26: Coupe op uitgeloogde kuil (S23) met licht bruingrijze zandleemvulling (sleuf 4, kv1).

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
Projectcode: 2020A434
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2.3. Assessment vondsten
Het archeologisch materiaal is zeer beperkt. Er werden slechts twee vondsten
geïnventariseerd en verzameld:
-

een scherf industrieel wit aardewerk afkomstig uit een kuil, S 17, sleuf 2 (Figuur 27)
een vermoedelijke metalen bevestiginsbout van een smalspoor gevonden bij
metaaldetetectie van het teelaardeniveau bij sleuf 2 (Figuur 28); de vondstlocatie is
geregisteerd met een puntmeting (Figuur 19, 2.2. Assessment sporen).

Ook werden vermoedelijke resten van een metalen conservendoos aangetroffen in een
bomput (S4, sleuf 1). Deze werden niet echter ingezameld, wegens te sterk verbrokkeld.

Figuur 27: Scherf industrieel wit aardewerk afkomstig uit kuil S17, sleuf 2.

Figuur 28: Vermoedelijke bevestigingsbout van een smalspoor afkomstig uit het teelaardeniveau van
sleuf 2.

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
Projectcode: 2020A434

2.4. Assessment stalen
Niet van toepassing voor dit onderzoek.

2.5. Assessment conservatie
Niet van toepassing voor dit onderzoek.
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2.6. Assessment onderzochte gebied
2.6.1. Datering en interpretatie
Hett onderzoeksterrein is volgens de bodemkaart grotendeels gekarteerd als antropogeen
(OB), met uitzondering van de oostrand. De oostrand wordt gekarteerd als matig natte
zandleembodem zonder profiel (Ldp(o)).
De referentieprofielen wijzen op de aanwezigheid van een zandleembodem: Profiel 2 en
Profiel 4 vertonen een opbouw van (zand)leemlagen met respectievelijk een A(p) -C, en een
A(p) – B – C horizont.
De scherpe overgang tussen de A(p)- en C- horizont en het ontbreken van een B-horizont bij
Profiel 2 wijzen mogelijk op antropogene bodemingrepen. Mogelijk werd de bodem tot op vrij
grote diepte omgeploegd, waardoor het terrein kwetsbaarder werd voor erosie. Profiel 4,
sleuf 4 heeft een bewaarde A(p)-, B- en C horizont opbouw met geleidelijke grenzen. Deze
opbouw komt eerder overeen met een natuurlijk bodemvormingsproces. Er is echter geen
duidelijke relatie zichtbaar tussen de verspreiding van
sporen en verschillen in
bodemopbouw op het terrein.

2.6.2. Gemotiveerde interpretatie van vondsten en sporen
De sporen werden verspreid aangetroffen op het terrein. Er kunnen wel een aantal clusters
onderscheiden worden:
- Met uitzondering van S24 werden alle bomputten geregistreerd in sleuf 1. De
bomputten zijn hoogstwaarschijnlijk in verband te brengen met Wereldoorlog I
activiteiten. In de vulling van bomput S4, sleuf 1 werden onder andere metaalresten
van een conservendoos aangetroffen.
- De greppels liggen, met uitzondering van S6 in sleuf 1, parallel naast elkaar op het
zuidoostelijk uiteinde van sleuf 2 met een oriëntatie haaks op de sleufwand. Het is niet
duidelijk wat de relatie is tussen deze parallelle greppels.
De ouderdom van de sporen is slechts relatief te bepalen. De bomputten dateren zeer
waarschijnlijk uit de periode van Wereldoorlog I. Verder werd nog een vermoedelijke metalen
bevestigingsbout van een smalspoor aangetroffen bij metaaldetectie van het teelaardeniveau
van sleuf 2. De vondstlocatie is aangeduid met een puntmeting.
De greppels en kuilen hebben eerder een donker bruinige vulling, met uitzondering van één
greppel (S12) en kuil (S23). De lichtere vulling van greppel S12 en kuil S23, sleuf 4 Kijkvenster 1 wijzen op op een relatief hogere ouderdom van deze sporen. Met uitzondering
van een aantal baksteenspikkels werd er geen archeologisch materiaal aangetroffen in
S23. Eén rechthoekige donkere kuil S17, sleuf 2 bevatte industrieel wit aardewerk en is dus
op basis hiervan te dateren vanaf circa de 19de eeuw. De kuil S13, sleuf 2 is gelijkaardig qua
vorm en vulling aan S17.

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
Projectcode: 2020A434
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2.6.3. Confrontatie met resultaten bureaustudie
Op basis van de uitgevoerde bureaustudie (zie bekrachtigde archeologienota 2018H121)10
kon de aanwezigheid van een archeologische site niet worden uitgesloten. In deze studie
werd de bodem omschreven als antropogeen, met uitzondering van de oostrand die
gekarteerd is als matig natte zandleembodem zonder profiel (Ldp(o)). Referentieprofiel 2 en
4, met respectievelijk een A(p)– C-, en een A(p)-, B-, C- horizont opbouw bevestigen de
aanwezigheid van een zandleembodem die eerder droog is tot vochtig. Vermoedelijk werd er
op het terrein tot op vrij grote diepte ingegrepen, wat het eveneens kwetsbaar maakte voor
erosie: De A(p) horizont is relatief dik. Bij Profiel 2 is de grens tussen de A(p)- en C horizont
vrij scherp en ontbreekt de B-horizont.
Concrete archeologische verwachtingen waren enkel op basis van een bureaustudie
moeilijk naar voor te schuiven. De omgeving van het projectgebied toont menselijke
aanwezigheid zeker vanaf de late middeleeuwen. Doordat amper archeologisch onderzoek is
uitgevoerd, kan zeker niet gesteld worden dat de omgeving geen aantrekkingskracht voor
bewoning kende in voorgaande periodes. Het feit dat het projectgebied zeker vanaf het einde
van de 18de eeuw gebruikt werd als akkerland zonder bewoning duidt op een indicatie voor
een goede bewaring van een eventuele archeologische site. Een Britse loopgravenkaart
maakt duidelijk dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog een smalspoor aanwezig was ter
hoogte van het projectgebied. Het was dus mogelijk dat sporen en/of structuren uit deze
oorlog in het projectgebied werden aangetroffen. Het was evengoed mogelijk dat het
projectgebied tijdens de Eerste Wereldoorlog verstoord, dan niet opgehoogd werd, wat
implicaties zou hebben voor de mogelijk aanwezige oudere archeologische sporen.
Een ophogingslaag werd echter niet vastgesteld tijdens het proefsleuvenonderzoek. Met
uitzondering van vijf bomputten, waarvan vier in sleuf 1, werden tijdens het
proefsleuvenonderzoek bovendien geen sporen aangetroffen die duidelijk in verband konden
worden gebracht met Wereldoorlog I. Metaaldetectie van het teelaardeniveau leverde wel
een vermoedelijke metalen bevestigingsbout op van een smalspoor aangetroffen in sleuf 2.
De vondstlocatie situeert zich min of meer op het traject van het Britse smalspoor (zie
bekrachtigde archeologienota 2018H121). Oudere sporen konden niet met zekerheid
vastgesteld worden. Enkel kuil S23 en greppel S12 hadden een lichtere vulling, wijzend op
uitloging en dus een hogere ouderdom. Deze twee sporen bevatten echter geen dateerbaar
archeologisch materiaal. In kuil S17, sleuf 2 werd een scherf industrieel wit aardewerk
aangetroffen, wat de kuil minstens dateert vanaf de 19de eeuw.

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
10
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2.6.4. Synthese
Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van een
proefsleuvenonderzoek bracht veertien sporen aan het licht: vijf bomputten, vier kuilen en
vijf greppels. Met uitzondering van één bomput (S24), aangetroffen in sleuf 5, werden alle
bomputten geregistreerd in sleuf 1. De vier kuilen werden aangetroffen in sleuf 1, sleuf 2 en
sleuf 4/KV1 (S23). De greppels werden met uitzondering van S6, gevonden in sleuf 1,
parallel aan elkaar met zeer weinig tot geen tussenafstand aangetroffen in het zuidoostelijke
uiteinde van sleuf 2. De ouderdom van de sporen is relatief jong: de bomputten dateren naar
alle waarschijnlijkheid uit wereldoorlog I, de greppels en kuilen met uitzondering van
respectievelijk S12 en S23 lijken vrij recent. In één kuil (S17) in sleuf 2 werd industrieel wit
aardewerk (vanaf circa de 19de eeuw) aangetroffen. Verder werd bij metaaldetectie van het
teelaardeniveau van sleuf 2 nog een vermoedelijke metalen bevestigingsbout van een
smalspoor aangetroffen.
Er is geen duidelijke relatie tussen de bodemopbouw, het landschap en de archeologische
sporen. De meeste sporen lijken zich wel te concentreren op de oostelijke rand van het
projectgebied, op de iets lager gelegen delen. De hoogtes in het projectgebied schommelen
van min. ca. +24,4 en max. ca. +25,8m TAW. Centraal in het projectgebied zijn de hoogste
TAW-waarden aangeduid. Dit stemt grotendeels overeen met de gemeten TAW waarden op
het terrein. Referentieprofiel 2 is iets lager gelegen dan Referentieprofiel 4. Zowel
Referentieprofiel 2 en 4, met respectievelijk een A(p) – C, en een A(p)-, B-, C- opbouw
bevestigen de aanwezigheid van een zandleembodem die eerder droog is tot vochtig.
Vermoedelijk werd er op het terrein tot op vrij grote diepte ingegrepen, wat het eveneens
kwetsbaar maakte voor erosie: De A(p) horizont is relatief dik; bij Profiel 2 is de grens tussen
de A(p)- en C horizont vrij scherp en ontbreekt de B-horizont.
Met uitzondering van de afbraaksporen van de tuinberging in sleuf 5, werd er nergens een
duidelijke verstoring geregistreerd. Wel is er afgeweken van het vooropgestelde sleuvenplan,
omwille van de aanwezigheid van bomen over het gehele terrein, een leiding aan de
westelijke perceelsgrens, en een reeds aangelegde wegenis in het zuidwestelijke deel van
het projectgebied.
De kennisvermeerdering bij een eventueel vervolgonderzoek is beperkt. Daarom worden
geen verdere maatregelen geadviseerd.

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
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2.7. Potentieel op kennisvermeerdering
2.7.1. Aard van de potentiële kennis
Het proefsleuvenonderzoek maakt duidelijk dat er tijdens Wereldoorlog I effectief activiteit
was op het terrein. Er zijn vijf bomputten geregistreerd, waarvan vier op de oostelijke rand
van het projectgebied. Verder werd een vermoedelijke metalen bevestigingsbout gevonden
van een smalspoor in het teelaardeniveau van sleuf 2. De vondstlocatie situeert zich
ongeveer op het traject van een Brits smalspoor op een Britse loopgravenkaart uit 1917 (zie
bekrachtigde archeologienota 2018H121)11.
Over de andere aangetroffen sporen kan men weinig uitspraken doen: vier kuilen en vijf
greppels, waarvan twee mogelijk met een iets hogere ouderdom (lichtere vulling). Er zijn
echter geen bewoningssporen aangetroffen.
Het terrein was niet duidelijk verstoord. Vermoedelijk werd er wel op het terrein tot op vrij
grote diepte ingegrepen, wat het eveneens kwetsbaar maakte voor erosie: De A(p) horizont
is relatief dik.
Op basis van de verkregen resultaten bij het proefsleuvenondezroek wordt de
kennisvermeerdering bij een eventueel vervolgonderzoek als zeer klein ingeschat. Daarom
worden geen verdere maatregelen geadviseerd.

2.7.2. Beantwoording onderzoeksvragen
In het programma van maatregelen bij de bureaustudie werden verschillende
onderzoeksvragen geformuleerd.12 Hieronder worden deze hernomen en van een antwoord
voorzien.

•

Bevinden zich relevante metalen objecten in de teelaarde?

In de teelaarde bevinden zich geen relevante metalen objecten. Er werd slechts één
vermoedelijke metalen bevestigingsbout van een smalspoor, op het teelaardeniveau van
sleuf 2 geregistreerd, waarvan de vondstlocatie werd aangeduid met een puntmeting. In de

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
12 Ibidem.
11
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vulling van bomput S4, sleuf 1 werden resten van een vermoedelijke metalen conserven
doos aangetroffen. Deze waren echter te gefragmenteerd om in te zamelen.

•

Kunnen concentraties aan vondsten worden vastgesteld?

Er werden slechts twee vondsten geregistreerd en geïnventariseerd, beide in sleuf 2,
waarvan één op het aanlegvlak en één in de vulling van S17. Het aantal vondsten is dus te
beperkt om een concentratie van vondsten af te leiden.

•

Zijn de vondsten in verband te brengen met de Eerste Wereldoorlog of
met het smalspoor aangeduid op de Britse loopgravenkaart?

Vijf bomputten werden geregistreerd die kunnen gedateerd worden in de Eerste
Wereldoorlog. In de vulling van bomput S4, sleuf 1 werden resten van een vermoedelijke
metalen conserven doos aangetroffen. Verder werd een vermoedelijke metalen
bevestigingsbout gevonden van een smalspoor op het teelaardeniveau van sleuf 2. Het
proefsleuvenonderzoek bracht verder geen vondsten of sporen in verband met Wereldoorlog
I aan het licht.

•

Kunnen de vondsten (een deel van) de leemtes over de kennis van de
omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog?

De kwantiteit en kwaliteit van de vondsten en sporen zijn te beperkt om een leemte over
de kennis van de omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog op te vullen.

•

Is het noodzakelijk om een extra gedetailleerde metaaldetectie in
vondstenrijke zones te adviseren?

Er zijn geen vondstenrijke zones identificeerbaar. Een extra gedetailleerde metaaldetectie
adviseren op vondstenrijke zones is niet aan de orde.

•

Zijn er archeologische sporen aanwezig?

Tijdens het vooronderzoek door middel van proefsleuven zijn in totaal 14 spoornummers
toegekend. Het gaat om vijf bomputten, vier kuilen, en vijf greppels.

•

Welke is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen?

De aangetroffen sporen zijn relatief goed bewaard. Enkel is er wel over de gehele site vrij
veel bioturbatie vastgesteld ten gevolge van de groei van plantenwortels. Deze bioturbatie is
vast te stellen tot in de C-horizont en bij de vulling van sommige sporen.

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
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Kan het smalspoor, aangeduid op de Britse loopgravenkaart, worden
aangetroffen?

Het smalspoor kon niet aangetroffen worden tijdens het proefsleuvenonderzoek. Wel werd
een vermoedelijke metalen bevestigingsbout gevonden van een smalspoor op het
teelaardeniveau van sleuf 2. De vondstlocatie situeert zich ongeveer op het traject van een
Brits smalspoor op een Britse loopgravenkaart uit 1917 (zie bekrachtigde archeologienota
2018H121)13.
Met uitzondering van vijf bomputten werden geen sporen geïdentificeerd die duidelijk in
verband konden worden gebracht met Wereldoorlog I.

•

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

De sporen maken geen deel uit van één of meerdere structuren. Wel zijn er aantal
sporenclusters aanwezig: de bomputten werden met uitzondering van S24 allemaal
vastgesteld in sleuf 1; de greppels liggen, met uitzondering van S6 in sleuf 1, parallel naast
elkaar op het zuidoostelijk uiteinde van sleuf 2 met een oriëntatie haaks op de sleufwand.

•

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

De vijf bomputten zijn hoogstwaarschijnlijk in verband te brengen met Wereldoorlog I
activiteiten. De ouderdom van de sporen die niet in verband te brengen zijn met
Wereldoorlog I is slechts relatief te bepalen. De lichtere vulling van greppel S12 en kuil S23
wijst op een hogere ouderdom. Eén rechthoekige donkere kuil S17, sleuf 2 bevatte
industrieel wit aardewerk, en is dus op basis hiervan te dateren vanaf circa de 19de eeuw.

•

Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten?

Er zijn geen indicaties omtrent artisanale activiteiten.

•

Welke is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap?

Er is geen duidelijke relatie tussen de archeologische sporen en het landschap. Het aantal
sporen is te beperkt om hier uitspraken over te doen. Enkel is vast te stellen dat de sporen
eerder lijken te liggen op het oostelijke iets lager gelegen deel van de site (sleuf 1 en 2).

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
13
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Is er een archeologische site aanwezig binnen het projectgebied?

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan men ervan uitgaan dat geen
archeologische site aanwezig is binnen het projectgebied. Er zijn geen archeologische
structuren identificeerbaar. Er zijn enkel een aantal sporenclusters aanwezig: de vijf
bomputten werden met uitzondering van S24 allemaal vastgesteld in sleuf 1; de greppels
(n=5) liggen, met uitzondering van S6 in sleuf 1, parallel naast elkaar op het zuidoostelijk
uiteinde van sleuf 2 met een oriëntatie haaks op de sleufwand.

Welke zijn de verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken?
De kennisvermeerdering van een eventueel vervolgonderzoek is beperkt. Daarom worden
geen verdere maatregelen geadviseerd.

2.8. Kader voor exploitatie voor potentieel op kennisvermeerdering
De kennisvermeerdering van een eventueel vervolgonderzoek is beperkt. Daarom worden
geen verdere maatregelen geadviseerd.

Nota IEPER-POPERINGSEWEG
Projectcode: 2020A434
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3. SAMENVATTING
Op basis van de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein werd na een uitgebreide
bureaustudie (2018H121) een vooronderzoek door middel van een combinatie van
proefsleuven en metaaldetectie (2020A434) voorgesteld als de meest aangewezen methode.
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt circa 4181m2. Tijdens het
proefsleuvenonderzoek zijn 5 sleuven, en één kijkvenster uitgegraven. Zo is in totaal 378m²
verdiept tot op het archeologisch relevante niveau. Er is afgeweken van het vooropgestelde
sleuvenplan omwille van de aanwezigheid van bomen over het gehele terrein, een leiding
aan de westelijke perceelsgrens, en een reeds aangelegde wegenis in het zuidwestelijke
deel van het projectgebied.
Bij het proefsleuvenonderzoek werden 5 bodemprofielen geregistreerd om de bodemopbouw
te begrijpen. Dit toonde een opeenvolging van een A(p)-, en C-horizont bij Referentieprofiel 2
en een A(p)-, B-, en C- horizont bij Referentieprofiel 4. De grens tussen de A(p)- en Chorizont bij Profiel 2 was vrij scherp. Het ontbreken van de B-horizont, de vrij scherpe grens
tussen de A(p)- en C-horizont bij Profiel 2 en de vrij dikke A(p) – horizont wijzen erop dat er
tot op vrij grote diepte in de bodem is ingegrepen, waardoor het terrein vermoedelijk
kwetsbaar was voor erosie.
Er werden veertien sporen aangetroffen: vijf bomputten, vier kuilen, en vijf greppels. De
bomputten zijn met uitzondering van één gelegen op de oostelijke rand van het
projectgebied, in sleuf 1. De greppels lagen, met uitzondering van één, parallel naast elkaar
op het zuidwestelijke uiteinde van sleuf 2. De kuilen lagen eerder verspreid. De ouderdom
van de sporen is relatief jong: de bomputten dateren vermoedelijk uit wereldoorlog I, de
greppels en kuilen met uitzondering van respectievelijk S12 en S23 lijken vrij recent. In één
kuil S17, sleuf 2 werd industrieel wit aardewerk (komt voor vanaf circa de 19de eeuw)
aangetroffen. Verder werd bij metaaldetectie van het teelaardeniveau van sleuf 2 nog een
vermoedelijke metalen bevestigingsbout van een smalspoor aangetroffen. De vondstlocatie
situeert zich ongeveer op het traject van een Brits smalspoor op een Britse loopgravenkaart
uit 1917 (zie bekrachtigde archeologienota 2018H121)14.
Concluderend wordt het potentieel op kennisvermeerdering bij een verder vervolgonderzoek
als zeer klein ingeschat. Om deze reden worden geen verdere maatregelen geadviseerd in
het programma van maatregelen.

bekrachtigde archeologienota ID 9345 – terug te vinden via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9345
14
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Bijlage 10: Beschrijving referentieprofielen
1. Profiel 2

X: 44143.03 X: 44143.46 Y:
Y: 172104.48 172102.81
Projectcode:

2020A434

Coördinaten:

Type onderzoek:

Proefsleuven

Hoogte:

Datum:
Het weer:
AssistentAardkundige:
methode/techniek:
diameter/raai:

29/04/2020
zon en wolken

Classificatie:

OB
Antropogeen

Sander Vanden Brande
nvt
nvt
nvt
nvt

Landgebruik:
Vegetatie:
grondwater:

Weiland
gras
Nvt

Profiel
Nr.
P2
P2

Nr.
1
2

Horizont
Symbool
A(p)
C

Diepte (cm)
begin
eind
0
50
50
100

Kleur
visueel
dBRGR
dORBR

Vlekken

Munsell
Type
10YR
4/3
bioturbatie
7.5YR
bioturbatie
7/6
OX
Structuur

gradatie

Onderkant
bereikt
ja
nee

type

Kleur
/
/
oranje

Ondergrens
duidelijkheid regelmatigheid
scherp
recht
nvt
nvt
Stratificatie

Frequentie Helderheid
weinig tot
matig
matig
matig
duidelijk
dominant
duidelijk

Vochtigheid
grootte

+25.16m TAW; +25.15m TAW

nee
nee
nee

Kalk
nee
nee
nee

Textuur

(D/V/N)

Code

zandfractie

Andere

methode

sterk

kruimel

klein

D

ZL

Z4

Manueel

/

matig

korrel

klein

V

L

Z4

Manueel

/
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2. Profiel 4

X:
44115.41Y:
172091.72
Projectcode:

2020A434

Type onderzoek:

Coördinaten:

Proefsleuven

Datum:

X: 44115.80 Y:
172089.51

Hoogte:

+25.42m TAW; +25.45m TAW

29/04/2020

OB
Classificatie:

Het weer:
AssistentAardkundige:

zon en wolken

Antropogeen

Sander Vanden Brande

Landgebruik:

Loofbos

methode/techniek:

nvt

nvt

Vegetatie:

diameter/raai:

nvt

nvt

grondwater:

nvt

Onderkant
bereikt

Ondergrens
duidelijkheid regelmatigheid

Profiel
Nr.

Horizont
Nr.
Symbool

P4
P4
P4

1
2
3

A(p)
B
C

Diepte (cm)
begin
eind
0
43
90

43
90
112

Kleur
visueel
dBRGR
lBRGR
dORBR

Munsell
10YR
4/3
10YR
6/3
7.5YR
7/6

ja
ja
nee

geleidelijk
geleidelijk
nvt

Vlekken
Type
bioturbatie

/

bioturbatie
bioturbatie
OX

dBRGR
dBRGR
oranje

matig
matig
dominant

Vochtigheid

golvend
golvend
nvt

Stratificatie

Frequentie Helderheid
weinig tot
weinig
matig
zichtbaar

Structuur

Kleur

braakliggend

duidelijk
duidelijk
duidelijk
Textuur

Kalk

nee

nee

nee
nee
nee

nee
nee
nee
Andere

Nota Ieper Poperingseweg
Projectcode: 2020A434
gradatie

type

Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek

grootte

(D/V/N)

Code

zandfractie

methode

sterk

kruimel

klein

V

L

Z4

Manueel

/

matig

korrel

klein

D

ZL

Z4

Manueel

/

matig

korrel

klein

D

ZL

Z4

Manueel

/

