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Samenvatting
In februari 2020 werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door RAAP België voor het
verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, in het kader van de
herinrichting van het natuurgebied Kwetshage te Jabbeke, in de provincie West-Vlaanderen.
Het doel van dit onderzoek was na te gaan of er kans is op aanwezigheid van waardevolle
archeologische resten. Hierbij zijn gegevens verzameld over de aardkundige, archeologische en
historisch context van het plangebied. Op basis daarvan werd een archeologische verwachting
opgesteld, werd nagegaan wat de invloed is van de werken op het archeologisch erfgoed en welke
maatregelen er dienen te worden genomen in functie van eventueel verder onderzoek.
Het onderzoeksterrein beslaat een oppervlakte van ca. 60 hectare en is voornamelijk in gebruik als
weiland en in mindere mate als akkerland. Het terrein wordt in het noorden begrensd door het kanaal
Gent – Oostende en in het zuiden door de spoorweglijn van Brugge naar Oostende. Doorheen het
oostelijke deel van het projectgebied loopt de Kwetshagestraat. In het projectgebied wordt een
herinrichting gepland, waarbij voornamelijk rietmoerassen aangelegd zullen worden. In het kader van
de herinrichting worden verschillende graafwerkzaamheden ingepland.
Op basis van de landschappelijke ligging van het projectgebied, in de polderstreek, kon er een
complexe ontwikkeling van de bodem verwacht worden. Binnen het projectgebied werden op basis
van een booronderzoek, uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, verschillende bodemtypes
gekarteerd. Het merendeel van de percelen situeren zich op poelgronden, waarbij een dik pakket
getijdenafzettingen een holoceen veenniveau en plaatselijk een pleistoceen dekzandniveau afdekt.
Daarnaast werden er drie grote complexen van kreekruggen in de ondergrond vastgesteld, die zich ook
duidelijk aftekenen in het lokale reliëf. Op verschillende locaties werden aanwijzingen aangetroffen
van veenwinning en ook een gering aantal terreinen werden opgehoogd ofwel vergraven. Op een paar
kilometer zuidelijk van het projectgebied tekent zich de Pleistocene dekzandrug van Gistel naar Brugge
en Zeeuws-Vlaanderen af, waar ook de dorpskernen van Varsenare en Jabbeke op gesitueerd zijn.
Gezien de specifieke opvullingsgeschiedenis van de bodem, kunnen er op verschillende niveaus
archeologische relicten aangetroffen worden. Helemaal onderaan het bodemarchief situeert zich
Pleistoceen dekzand. Dit werd op een paar locaties in het projectgebied op grote diepte aangeboord.
Dit niveau correleert met de archeologische periode van de Steentijd. Echter, gezien de aanwezigheid
van verschillende getijdengeulen in het latere waddengebied, zal een aanzienlijk deel van dit
oorspronkelijke niveau vermoedelijk uitgeschuurd en geërodeerd geweest zijn. Binnen het
projectgebied werden tevens geen zandige ruggen onder het holoceen veen aangeboord. Tevens kon
er vastgesteld worden dat geen enkele geplande bodemingreep dit niveau zal bereiken. De
verwachtingskans op aantreffen van Steentijd-relicten in het kader van dit dossier en deze specifieke
geplande bodemingrepen is dus vrij laag. Vanaf het Subboreaal start de veenvorming in het kustgebied
en de achterliggende polders. Archeologisch-landschappelijk gezien zal het projectgebied
hoogstwaarschijnlijk een veenmoeras geweest zijn vanaf de vroege bronstijd (mogelijks laatneolithicum) tot in het midden van de Romeinse periode. Het is mogelijk geweest dat er zich in deze
periode een loop-/leefniveau heeft ontwikkeld op het veen. Slechts bij een paar geplande ingrepen
wordt het veenniveau aangesneden, voornamelijk voor de aanleg van een aantal nieuwe grachten.
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Voor deze ingrepen geldt er een gunstige verwachting op aantreffen van potentieel archeologisch
erfgoed. Bij de meerderheid van de uitgravingen echter, wordt het veenniveau gevrijwaard, met
inbegrip van een bufferzone.
Vanaf de Laat-Romeinse periode zal het veenmoeras stelselmatig omvormen tot een gebied met slikke
en schorre, waarin ook getijdengeulen een belangrijke rol zullen spelen. Tot in de vroege
middeleeuwen zullen er verschillende transgressies plaatsvinden, die het landschap tot diep in het
binnenland frequent onder water zullen zetten via de aanwezige getijdengeulen. Stelselmatig zal het
veenniveau afgedekt geraken onder metersdikke kleipakketten. In de aanloop van de 10de eeuw wordt
het poldergebied rond het projectgebied, het Oudland, definitief ingedijkt. Reeds vanaf de Romeinse
periode maar voornamelijk vanaf de middeleeuwen zal het landschap sterk veranderen en stelselmatig
bewoonbaar worden. Door inklinken van het veen en veenontginning komen vele poldergrond onder
zeeniveau te liggen. De aanwezige getijdengeulen zullen stelselmatig verlandden. Door reliëfinversie
zullen verschillende kreekruggen na verloop van tijd boven het landschap uitsteken. Deze ruggen, die
en hoge en droge ondergrond boden, zijn uiterst aantrekkelijk geweest voor bewoning vanaf de vroege
middeleeuwen. Echter, in deze zones zal de bodemingreep niet destructief zijn voor het bodemarchief
en dus potentiële archeologie. Voor de omringende, lager gelegen poelgronden is de verwachting op
middeleeuwse sporen lager, maar nog steeds plausibel. Gezien de vroege drooglegging en indijking
van dit specifiek poldergebied, is het voorkomen van vol- of laatmiddeleeuwse sporen binnen of
bovenaan de polderafzettingen zeker plausibel.
Voor de Vroegmoderne periode en Nieuwste tijd kon historisch kaartmateriaal en historische
luchtfoto’s geconsulteerd worden. Deze gaven geen aanwezigheid van structuren, bewoning of
activiteit binnen het projectgebied weer. Het volledig projectgebied wordt in deze eeuwen uitsluitend
als landbouwgrond (grasland, weiland en in beperkte mate akkerland) gebruikt. Aan de noordgrens
van het plangebied komt een circulaire opgehoogde zone voor. Na bronnenonderzoek blijkt dit een
reliëfwijziging uit de late 20ste eeuw te zijn, gevormd bij afbraak van een bouwvolume.
Op basis van de beschikbare bodemkundige gegevens, het archeologisch verwachtingsmodel en de
dimensies van de werkzaamheden voor de geplande inrichting kon een uitgebreide impactanalyse
opgesteld worden. Op basis van die analyse werd vastgesteld dat er 12 zones binnen het plangebied
aanwezig zijn waar potentiële archeologie in de bodem bedreigd wordt door de geplande ingrepen.
Het betreft de zones van plaggen en zones van uitgravingen.
In zones 8, 9, 10 en 11 werden, omwille van de mogelijke impact die het plaggen van deze gronden op
archeologische niveaus zou kunnen hebben, controleboringen uitgevoerd binnen het kader van deze
bureaustudie. De boringen wezen uit dat de archeologische verwachting die voor deze zones werd
opgesteld op basis van het bureauonderzoek kwam te vervallen. Er werd namelijk een jong veenniveau
direct op de polderklei aangetroffen, waarbij deze beide lagen geen spoor van menselijke bewerking
of van bodemontwikkeling vertoonden. Vermoedelijk waren deze zones sinds het inpolderen van het
gebied ca. een millennium geleden al dusdanig nat dat zij geen aantrekkelijke positie voor
middeleeuwse of latere bewoning vormden. Voor deze zones wordt er geen verder advies opgesteld.
Voor de zones van uitgraving in het kader van de geplande rietmoerassen (zone 2 tem 5, 7 en 12) en
grachten (zone 1 en 6) heerst door de geplande werkzaamheden een concrete bedreiging voor
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potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. De uitgravingen zullen tot in de polderafzettingen reiken
en plaatselijk zelfs tot in het onderliggend veenniveau. Respectievelijk is er een verwachting op
middeleeuwse en Romeinse (of oudere) archeologie. In deze 8 zones wordt verder archeologisch
onderzoek dus als noodzakelijk geacht.
Om een zicht te krijgen op de aan- of afwezigheid van archeologische resten wordt een
vooronderzoek geadviseerd door middel van proefsleuven binnen deze specifieke zones. Dit dient
evenwel te gebeuren in uitgesteld traject omwille van de onmogelijkheid om het onderzoek in de
winter uit te voeren en omwille van economische redenen.
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1 Inleiding
1.1 Administratieve gegevens
•

Projectcode agentschap Onroerend Erfgoed:
Voor elke fase van vooronderzoek is een projectcode bekomen bij het agentschap Onroerend
Erfgoed. Deze projectcode is op alle documenten van het vooronderzoek, registratie,
verpakking van vondstenmateriaal en verpakking van stalen aangebracht.
2020B19
JAKW-01
Bureauonderzoek

•

Onderzoekskader: opstellen van een archeologienota voor de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

•

Erkend archeoloog (type 1): RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

•

Naam plangebied en/of toponiem: Kwetshage

•

Adres: Vaartdijk-Zuid – Kwetshagestraat – Nachtegaalstraat

•

Deelgemeente/Gemeente: 8490 Jabbeke

•

Provincie: West-Vlaanderen

•

Kadastrale gegevens:
o Westelijke deel: Jabbeke 1ste Afdeling - Sectie B – Percelen: B45a, B43a, B42b, B84b,
B46, B47, B74a, B49, B48, B73a, B72a, B50, B51, B52, B53, B64a, B58a, B59, B60, B62a,
B61a, B202a, B212a, B211a, B210a, B209a, B208a, B206a, B205, B203, B204.
o

Centrale deel: Jabbeke 6de Afdeling (Snellegem) – Sectie A – Percelen: A25, A26, A27,
A22, A21, A20, A19, A18, A16, A17, A1b, A3, A2b, A2a, A1a, A28, A29, A12, A11, A13,
A14, A15, A10, A9, A8, A7, A6, A5, A4, A30, A31, A32a, A33a, A34a, A36a, A35, A37a,
A38a, A39, A40a, A46, A47, A51a, A45a, A48, A44a, A49, A50, A52a, A52/2, A54a,
A34a, A42a, A41a, A55b, A56b.

o

Oostelijke deel: Jabbeke 4de Afdeling / Varsenare 1ste Afdeling – Sectie B – Percelen:
B3, B4, B9, B9/2, B10, B41a, B42a, B43B, B43C, B5, B7, B8, B11, B6, B12, B40, B39a,
B39b, B34a, B44a, B44b, B34b, B15, B14, B16, B20, B38, B37, B36a, B35, B33b, B33a,
B36B, B21, B22a, B19a, B18, B17, B22b.

•

Oppervlakte betrokken percelen: 611.099 m²

•

Oppervlakte plangebied: 609.320 m²

•

Oppervlakte geplande bodemingrepen: 351.128 m²
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Bounding box in Lambert-coördinaten (X/Y):
zuidwest:
X 61122.7
Y 210871.58
noordoost:
X 62783.2
Y 211625.52

Figuur 1: Topografische kaart met weergave van de begrenzing van het projectgebied (bron: OPENSTREETMAP, 2020).
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Figuur 2: Projectie van het plangebied op het kadasterplan (bron: Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV).
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1.2 Kader en aanleiding
1.2.1

Aanleiding

RAAP België heeft in februari 2020 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd naar aanleiding van
geplande werkzaamheden in het natuurgebied Kwetshage in de West-Vlaamse gemeente Jabbeke. De
directe aanleiding vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen in het kader van de herinrichting van het natuurgebied.

1.2.2

Geografische situering

Het plangebied situeert zich ruim twee kilometer ten noordoosten van de dorpskern van Jabbeke, een
gemeente die gelegen is in het noorden van de provincie West-Vlaanderen. Circa 6 kilometer naar het
oosten bevindt zich de stad Brugge. Het projectgebied is een natuurgebied, in het noorden begrensd
door het kanaal van Gent naar Oostende en in het zuiden door de spoorlijn tussen Brugge en Oostende.
Flankerend aan het kanaal strekt zich de Vaartdijk-Zuid uit. Op ruim tweehonderd meter westelijk van
de westgrens van het projectgebied situeren zich de Stalhillebrug en Duikerstraat. Doorheen het
oostelijke deel van het projectgebied loopt de Kwetshagestraat, met noordwest-zuidoostelijke
oriëntatie. De Tollenaarsbeek komt vanuit de zuidelijke flank het projectgebied binnen gelopen. Het
projectgebied beslaat een totale oppervlakte van ca. 609.320 m².
Op het Gewestplan wordt het volledige projectgebied gemarkeerd als ‘landschappelijk waardevolle
agrarische gebieden’ (code 00_0901).

Figuur 3: Ruime weergave van de topografische kaart met weergave van het projectgebied (bron: OpenStreetMap, 2020).
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Figuur 4: Projectie van het projectgebied op het gewestplan (bron: GEOPUNT, 2018; RUIMTE VLAANDEREN, 2019).

1.2.3

Huidige situatie van het projectgebied

Figuur 5 betreft een luchtfoto uit 2019 van het volledige projectgebied. We merken op dat het
volledige gebied bestaat uit weilanden. Binnen de begrenzing van het projectgebied wordt geen
bebouwing waargenomen. Tussen de weilanden zijn een aantal grachtsystemen aanwezig, die
aangesloten zijn op de Tollenaarsbeek en uitvloeien in het kanaal. Het projectgebied wordt van noord
naar zuid doorkruist door een weg: de Kwetshagestraat. Flankerend aan deze straat, aan de
noordelijke rand van het projectgebied, is een kleine bosstrook met vijver aanwezig. Deze situeren zich
ter hoogte van percelen B3 en B4. Ook helemaal in het centrum van het projectgebied is een vrij
liggende beboste strook aanwezig. Dit is duidelijk vast te stellen op de bodembedekkingskaart (zie
Figuur 6). Het gaat hierbij om perceel A9. Aan de randen van sommige weilanden komen sporadisch
geïsoleerde bomen voor.
De bodembedekkingskaart uit 2020 geeft dezelfde informatie weer: geen bebouwing, maar
voornamelijk een landgebruik als graslanden of weilanden. In de zuidoostelijke hoek van het
projectgebied zijn een aantal akkerpercelen aanwezig.
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Figuur 5: Luchtfoto uit 2019 met weergave van het projectgebied (bron: AGIV, 2018b).

Figuur 6: Weergave van het projectgebied op de bodembedekkingskaart uit 2020 (bron: AGIV, 2019a).
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Juridische context

Het archeologisch vooronderzoek is uitgevoerd door RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)
en werd voor aktename voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
Het plangebied is niet gelegen binnen een ‘vastgestelde archeologische zone’.1
Het plangebied ligt niet in een gebied zonder archeologisch erfgoed zoals deze zijn vastgesteld in het
besluit van de administrateur-generaal van 12 november 2019.2
De geplande bodemingrepen zijn mogelijk bedreigend voor eventuele archeologische resten. De
archeologienota waarvan akte werd genomen dient bij de aanvraag van de vergunning te worden
toegevoegd krachtens het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013. De aanvraag van vergunning
betreft immers een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor een oppervlak
van 611.099 m² van de betrokken percelen en met een voorziene bodemingreep op 351.128 m².
Hierdoor worden de gestelde oppervlaktegrenzen overschreden, waardoor het opstellen van een
archeologienota noodzakelijk is.
De criteria wanneer een archeologienota verplicht is, worden hieronder aangeduid op de
beslissingsboom van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Figuur 7: Beslissingsboom, criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, deel 1 (bron:
Agentschap Onroerend Erfgoed).

1
2

https://geo.onroerenderfgoed.be
https://id.erfgoed.net/besluiten/14870
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Figuur 8: Beslissingsboom, criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, deel 2, uitzonderingen
(bron: Agentschap Onroerend Erfgoed).
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Geplande werken3

In het kader van grootschalige natuurcompensatiewerkzaamheden zal er ter hoogte van het
natuurgebied Kwetshage in Jabbeke een herinrichting plaatsvinden. Om de doelstelling van 45,7 ha
rietmoeras te kunnen realiseren wordt een combinatie uitgevoerd van gebiedsdekkende
waterpeilverhoging en gelokaliseerde graafwerken. Beiden hebben tot doel om het toekomstig
maaiveld op een relatieve hoogte te brengen ten opzichte van het grondwaterpeil en het
oppervlaktewaterpeil, zodanig dat voldoende natte condities ontstaan. Het projectgebied situeert zich
in overstromingsgevoelig gebied, waardoor een waterpeilverhoging enkel doorgevoerd kan worden
indien het verlies aan waterberging gecompenseerd wordt. De compensatie van waterberging kan
enkel door middel van een maaiveldverlaging, onder de vorm van afgravingen. De ontwikkeling van
een rietmoeras enkel en alleen door een waterpeilverhoging, brengt dus ook bijkomend grondverzet
met zich mee: hoe hoger het toekomstig waterpeil, hoe meer grondverzet voor buffercompensatie.
Concreet zullen volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:
- Afgraven van percelen voor moerasontwikkeling
- Afgraven van percelen in functie van waterbeheer
- Graven van nieuwe grachten
- Herprofileren van bestaande grachten
- Gebiedsdekkende waterpeilverhoging
- Plaatsen van constructies voor het doorvoeren van een gebiedsdekkende waterpeilverhoging
- Plaatsen van constructies/installaties in functie van waterbeheer
- Herprofileren van een gedeelte van de onbevaarbare waterloop 2de categorie WO.3.2. dat
volgens de geldende procedure afgeschaft zal worden als waterloop
- Graven van een nieuwe waterloop die volgens de geldende procedure gecategoriseerd zal
worden als onbevaarbare waterloop 2de categorie, ter vervanging van het gedeelte van
onbevaarbare waterloop 2de categorie WO.3.2. dat wordt afgeschaft

Omleggen van het Kwetshagezwin
Om de waterpeilverhoging in het westelijk gedeelte van het projectgebied efficiënt te laten verlopen
is het noodzakelijk de waterloop van tweede categorie ‘Kwetshagezin’ (WO.3.2.) te verleggen naar de
rand van het projectgebied. Momenteel loopt deze waterloop dwars door het projectgebied. Het
waterpeilbeheer in deze waterloop moet ongewijzigd blijven, met een belangrijke afvoerende functie
naar het pompgemaal ‘Paddegat-Kwetshage’. Door de waterloop te verleggen naar de rand van het
projectgebied wordt het effect van een verschillend peilbeheer in de waterloop op het projectgebied,
met een verhoogd waterpeil, beperkt. De dimensies van de nieuwe waterloop zullen voldoende zijn
om verlies van buffercapaciteit in de oude loop na waterpeilverhoging in het projectgebied te
compenseren. De lengte van de nieuwe waterloop bedraagt ongeveer 615 m.

3

Informatie afkomstig uit ‘Landinrichting Kwetshage en Meetkerkse Moeren – Inrichtingsnota – november 2017’
– Vlaamse Landmaatschappij.
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Differentiatie van het opstuwingspeil in verschillende zones
Om tot een optimale combinatie van grondverzet en peilverhoging te komen wordt het projectgebied
ingedeeld in een aantal peilvakken. Deze peilvakken zijn bepaald op basis van de hoogteligging of in
functie van behoud van bestaande habitats. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van streefpeilen
voor winter en zomer voor de verschillende peilvakken.
(m TAW)

Figuur 9: De voorziene streefpeilen in de verschillende peilvakken voor deelgebied Kwetshage na inrichting (bron:
inrichtingsnota VLM 2017, p. 34).

Milderende maatregelen voor waterpeilverhoging
1.2.5.3.1

Buffercompensatie

Aangezien en groot deel van het deelgebied op de watertoetskaart (2017) gecatalogeerd staat als
‘effectief overstromingsgevoelig gebied’ en het doorvoeren van een verhoging van het
oppervlaktewaterpeil een vermindering van waterberging tot gevolg heeft, moeten milderende
maatregelen genomen worden om het verlies van waterberging te remediëren.
A. Buiten de opgestuwde zone
Een aantal percelen blijven buiten de opgestuwde zones liggen. Door afgraven van deze percelen kan
een groot deel van het verlies aan waterberging gecompenseerd worden. Er wordt hierbij maximaal
gestreefd naar een combinatie van waterberging en habitatcreatie. Ongeveer 8 ha zal voor
buffercreatie worden ingericht.
B. Binnen de opgestuwde zones
In het deelvak west kunnen delen van percelen met maaiveld boven het stuwpeil, worden afgegraven
tot op stuwpeil. Op deze manier kan ook binnen de opstuwde zones waterberging worden gecreëerd.
Ook hier wordt een optimale combinatie voorzien van habitatcreatie en waterberging. In totaal wordt
nu voorzien om ongeveer 3,5 ha op dergelijke wijze in te richten.

Vertraagde afvoer vanuit opgestuwde zones
Voor de stroomopwaarts gelegen gebieden is het van belang dat de waterafvoercapaciteit niet
vermindert ten gevolge van een waterpeilverhoging in het projectgebied. Naast het voorzien van
compenserende waterbuffering, zal ook een vertraagde afvoer van oppervlaktewater in het
projectgebied worden voorzien. De manier waarop dit zal worden voorzien zal verder in detail bekeken
te worden.
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Maatregelen van grondverzet voor ontwikkeling van rietmoeras
A. Vlakvormige afgravingen
Er wordt een oppervlakte van ongeveer 2,5 ha afgegraven voor een optimale ontwikkeling van
rietmoeras. Deze inrichting is uitsluitend voor habitatontwikkeling en er wordt geen functie als
buffercreatie voorzien.
B. Herprofileren van bestaande grachten
Over een lengte van ongeveer 5500 m krijgen bestaande grachten een veel ruimer profiel in functie
van ontwikkeling van rietkragen in combinatie met open water. Een aantal grachten (1100 m) in de
centraal gelegen hooilandzone krijgen een iets ruimer profiel om hun waterafvoeren en -aanvoerende
functie te verbeteren.
C. Graven van nieuwe grachten
Er wordt een nieuwe gracht voorzien voor aan- en afvoerende functie voor de hooilandzone.
D. Inrichting van Kwetshagezwin
Door de aanleg van een nieuwe waterloop voor waterafvoer (‘Nieuw Kwetshagezwin’) aan de rand van
het projectgebied, verliest de oude loop van het Kwetshagezwin haar afwateringsfunctie. De oude,
bestaande waterloop kan daarom over een lengte van ongeveer 675 m ingericht worden voor een
optimale ontwikkeling van rietmoeras door een verbreding tot een grotere waterpartij met brede
begeleidende rietkragen. Er wordt een totale breedte van water en rietkraag van 25 tot 30 m voorzien.

Fasering
De geplande werkzaamheden kunnen ingedeeld worden in:
-

Voorbereidende werkzaamheden (zie Figuur 10 en Figuur 11) :
o Ruimen van bepaalde verlandde grachten (geel en rood)
o Ruimen van bepaalde watervoerende grachten (oranje)
o Dempen van bepaalde grachten (groen)
o Rooien Elzenbos (rood gearceerd)

-

Inrichtingswerkzaamheden (zie Figuur 12 en Figuur 13) :
o Uitgravingen (volgens de verschillende hoogtelijnen, met indicatie in m TAW)
o Afplaggen perceel (blauw gearceerd)
o Ophogen (rood – bruin – zwarte hoogtelijnen, met indicatie in m TAW)
o Installeren gronddam (paars)
o Installeren stuw (symbool) (zie tevens Figuur 16 en Figuur 17)
o Installeren riettegels/overloop (symbool)
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Figuur 10: Overzicht van de voorbereidende werken en bestaande toestand in de westelijke zone van het projectgebied (bron: opdrachtgever).
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Figuur 11: Overzicht van de voorbereidende werken en bestaande toestand in de oostelijke zone van het projectgebied (bron: opdrachtgever).
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Figuur 12: Overzicht van de inrichtingswerken (ontworpen toestand) in de westelijke zone van het projectgebied (bron: opdrachtgever).
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Figuur 13: Overzicht van de inrichtingswerken (ontworpen toestand) in de oostelijke zone van het projectgebied (bron: opdrachtgever).
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Figuur 14: Typedetail van de geplande gracht parallel met de spoorweg, aan de zuidelijke flank van het projectgebied variant 1 (bron: opdrachtgever).

Figuur 15: Typedetail van de geplande gracht parallel met de spoorweg, aan de zuidelijke flank van het projectgebied variant 2 (bron: opdrachtgever).
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Figuur 16: Detailweergave van het geplande kantelstuw: grondplan (bron: opdrachtgever).

Figuur 17: Detailweergave van het geplande kantelstuw: zij- en vooraanzicht (bron: opdrachtgever).
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1.3 Opzet en onderzoeksopdracht
1.3.1

Opdracht

Het archeologisch vooronderzoek heeft als opdracht het inventariseren, waarderen en veiligstellen
van eventueel aanwezig waardevol archeologisch erfgoed binnen de grenzen van het plangebied:
1. inventariseren: zijn er archeologische sites te lokaliseren en welke zijn hun karakteristieken
(types, datering, begrenzing, bewaringstoestand en relatie met het landschap)?
2. waarderen: wat is de kenniswaarde van eventuele aanwezige archeologische sites?
3. veiligstellen: hoe moet met eventuele waardevolle archeologische sites worden omgegaan in
het kader van de geplande bodemingrepen (in situ, ex situ)?

1.3.2

Randvoorwaarden

Het archeologisch vooronderzoek beoogt steeds een minimum aan destructie van het archeologisch
erfgoed. Vooraleer de opportuniteit van vooronderzoek met ingreep in de bodem af te wegen, is aldus
eerst de opportuniteit van de diverse (combinaties van) methoden voor vooronderzoek zonder ingreep
in de bodem afgewogen.
De keuze van de (combinaties van) methoden is steeds gebaseerd op volgende vier criteria:
1. mogelijkheid: is het mogelijk om de methode toe te passen binnen het plangebied?
2. nut: kan een bruikbaar resultaat verwacht worden met de toepassing van de methode?
3. schadelijkheid: kan toepassing van de methode het te verwachten bodemarchief overdreven
beschadigen?
4. noodzaak: rechtvaardigt de kost van de methode het te verwachten resultaat?
Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
a. bureauonderzoek
b. landschappelijk bodemonderzoek
c. geofysisch onderzoek
d. veldkartering
e.
f.
g.

Vooronderzoek met ingreep in de bodem

verkennend archeologisch booronderzoek
waarderend archeologisch booronderzoek
proefsleuven en proefputten

1.4 Leeswijzer
Ieder archeologisch vooronderzoek begint noodzakelijkerwijs met een bureauonderzoek (zie
hoofdstuk 2). Over de aanvullende fasen van vooronderzoek is in volgorde van uitvoering
gerapporteerd:
Deel 2

Bureauonderzoek

2020B19

Bij elke fase van vooronderzoek is de vraagstelling gespecifieerd, de methode toegelicht en over
bekomen resultaten gerapporteerd. Iedere fase eindigt met het afwegen van de noodzaak van verder
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vooronderzoek. Hiertoe wordt een uitspraak gedaan over het potentieel op kennisvermeerdering
hierbij en de eventuele aard daarvan. Waar van toepassing is een kader gespecifieerd waarbinnen het
potentieel dient waargemaakt.
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2 Verslag van resultaten: bureauonderzoek (2020B19)
B. Vermeulen

2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1

Administratieve gegevens

Onderstaande gegevens zijn aanvullend op de administratieve gegevens zoals in het inleidend deel
weergegeven en zijn specifiek van toepassing op de bureaustudie.
2.1.2
-

2.1.3

Projectcode agentschap Onroerend Erfgoed: 2020B19
Archeologische voorkennis
eerder archeologisch uitgevoerd onderzoek: zie 2.2.2
gekende verstoorde zones: zie 2.2.4

Onderzoeksopdracht
Doelstelling

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap van archeologisch vooronderzoek. Het vooronderzoek
heeft als opdracht het inventariseren, waarderen en veiligstellen van eventueel aanwezig waardevol
archeologisch erfgoed binnen een projectgebied. Tijdens het bureauonderzoek wordt getracht deze
doelstelling te realiseren door raadpleging van gekende en ontsloten informatiebronnen.
Uit de bureaustudie dient de nood tot verder onderzoek of behoud in situ te worden ingeschat. Indien
de resultaten voldoende informatie opleveren, of er geen vervolgtraject kan worden uitgevoerd
voorafgaand het bekomen van de vergunning, zal een programma van maatregelen worden
uitgeschreven met aanbevelen.

Wetenschappelijke vraagstelling
In het kader van dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. Ze zijn
onderverdeeld in drie categorieën die elk een onderdeel van de doelstelling weerspiegelen:
Ondergrond en landschapsgeschiedenis, archeologische resten en impact van de geplande
bodemingrepen.
Ondergrond en landschapsgeschiedenis:
I.
Hoe is de aardkundige opbouw van het onderzoeksgebied?
a. Welke processen van bodemvorming zijn bekend?
b. Welke geomorfologische processen zijn bekend?
II.
Welke aardkundige eenheden zijn archeologisch relevant en wat is hun diepteligging?
Archeologische resten:
III.
Zijn er reeds gekende archeologische gegevens binnen en in de omgeving van het plangebied?
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a. Wat is de aard en ouderdom van bekende archeologische resten?
b. Wat is de conserveringsgraad en gaafheid van bekende archeologische resten?
Hoe kunnen ongekende archeologische resten zich manifesteren (sporen,
vondstenconcentraties, …) en op welke diepte kunnen deze worden aangetroffen?
a. Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en
gaafheid) ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?
b. Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu
en wat is de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?

Impact van geplande bodemingrepen:
V.
Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
VI.
Op welke manier kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?

Randvoorwaarden
Het onderzoek is uitgevoerd door een erkend archeoloog volgens de normen van de Code van Goede
Praktijk, versie 4.0.

2.1.4

Beschrijving van de strategie & werkwijze van het bureauonderzoek

Op basis van verschillende bronnen werd getracht inzicht te verkrijgen in de genese van het landschap,
de bodemopbouw en het gebruik van het projectgebied en zijn omgeving in de loop van de tijd.
Daaraan gekoppeld wordt de archeologische verwachting bepaald.
Het gebied bevindt zich in een zone die zich kenmerkt door een lage densiteit aan bebouwing waardoor
bij de bureaustudie er extra aandacht gaat naar de landschappelijk opbouw en het landgebruik.
Daarvoor wordt bijzondere aandacht besteed aan relevante aardkundige gegevens.
Het bureauonderzoek kent de volgende onderdelen:
- Aardkundige gegevens
- Archeologische gegevens
- Historische gegevens
- Bepalen van de archeologische verwachting
- Synthese en beantwoorden van de onderzoeksvragen
Hiervoor is bij dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende bronnen:
Voor de technische aspecten en de gegevens omtrent de werkzaamheden zijn de plannen en gegevens
gehanteerd zoals ze zijn verkregen en toegelicht werden door de initiatiefnemer.
De aardkundige gegevens ( geologie, topografie, landschap en bodemkunde) werden bestudeerd aan
de hand van kaarten. Het betreft meer in het bijzonder de topografische kaart, Tertiair- en
Quartairgeologische kaarten, de bodemkaart, de potentiële bodemerosiekaart en het digitale
terreinmodel Vlaanderen. De bodemkundige gegevens werden aangevuld met de bodemkundige
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gegevens (boringen, bodemkaart) die ter beschikking gesteld werden door de Vlaamse
Landmaatschappij. Het geologisch kader wordt weergegeven in bijlage 3.
Voor het archeologisch kader wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘harde data’ afkomstig van
archeologisch onderzoek, en ‘indicatoren’, die wijzen op een aanwezig archeologisch bodemarchief.
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI)4 is hierbij een belangrijke bron. Ook de
‘gebeurtenissenkaart’ werd geraadpleegd. Er kon geen bijkomende informatie gevonden worden over
recenter archeologisch onderzoek in de nabijheid van het plangebied dat nog niet in de CAI werd
opgenomen. Het archeologisch kader in relatie tot de geologische periodes wordt weergegeven in
bijlage 3.
Voor het onderzoek naar de algemene geschiedenis van Jabbeke en Varsenare is gebruik gemaakt van
uitgegeven en onuitgegeven bronnen. Deze zijn terug te vinden in de literatuurlijst. Daarnaast is ook
beroep gedaan op de Inventaris Onroerend Erfgoed.5
De historiek van het plangebied werd meer in detail onderzocht op basis van historische kaarten en
luchtfoto’s, geconsulteerd via zowel Geopunt als Cartesius.6 Cartesius is een online databank die
kaartmateriaal en luchtfoto’s van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de KBR (Koninklijke
Bibliotheek van België) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bundelt. Ook voor het historisch
onderzoek vormt de CAI een bron voor informatie inzake harde historische data.
Voor een groot aandeel van het kaartmateriaal werd de website Geopunt7 geraadpleegd. Geopunt is
een centrale website die vrijwel alle bestaande geografische overheidsinformatie ontsluit. Zo werd
voor het bekomen van de kadasterinformatie gebruik gemaakt van het Grootschalig Referentiebestand
Vlaanderen dat via deze weg door AGIV aangeboden wordt.
Voor het aanmaken van het kaartmateriaal werd het programma QGis gebruikt, een geografisch
informatiesysteem. In de mate van het mogelijke werd zoveel mogelijk van het relevante
cartografische materiaal ingeladen in het programma om op deze manier zoveel mogelijk van het
kaartmateriaal te genereren dat in deze bureaustudie gebruikt wordt. Hierbij werd telkens het
projectgebied geprojecteerd of aangeduid op de onderliggende kaarten.
De studie van de hierboven vermelde bronnen gaf geen aanleiding tot een verder archiefonderzoek of
het inwinnen van aanvullend wetenschappelijk advies.
Tijdens het opstellen van de archeologienota werd contact opgenomen met de Intergemeentelijke
Archeologische Dienst van Brugge & Ommeland (Raakvlak), voor wetenschappelijke ondersteuning.

4

https://cai.onroerenderfgoed.be ONROEREND ERFGOED, 2018a
https://inventaris.onroerenderfgoed.be ONROEREND ERFGOED, 2018b
6
http://www.cartesius.be NGI, 2018
7
http://www.geopunt.be GEOPUNT, 2018
5
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2.2 Resultaten
2.2.1

Aardkundige gegevens

Onderstaande geologische, geomorfologische en bodemkundige data informeren over de genese van
het landschap in het plangebied, de bodemopbouw en de ligging en de stratigrafische positie van
sedimenten waarin archeologische fenomenen kunnen voorkomen. Een aantal (prehistorische)
vindplaatstypen kunnen bovendien uitgesproken gekoppeld worden aan specifiek aanwijsbare
landschapsvormen. De aardkundige data laten ook toe om een verwachting te formuleren ten aanzien
van de verschijningsvorm, d.i. de conserveringsgraad en gaafheid van het archeologische erfgoed.

De Tertiair-geologische bodem
Het Tertiair is een geologisch tijdvak dat de periodes Paleogeen (66,0-23,03Ma) en Neogeen (23,032,58Ma) omvat. Het is al enige tijd geen officieel erkend onderdeel meer van de chronostratigrafie
zoals deze wordt vastgesteld door de International Commission on Stratigraphy. De benaming wordt
echter nog veelvuldig gebruikt en zal ook hier worden toegepast.8
De locatie van het projectgebied bevindt zich op het Lid van Vlierzele, een onderdeel van de Formatie
van Gentbrugge. Deze geologische eenheid werd afgezet aan het einde van het Vroeg Eoceen,
daterend tussen 54,8 en 49 miljoen jaar geleden.9 Het Lid van Vlierzele bestaat voornamelijk uit fijn
zand, duidelijk horizontaal of kruisgewijs gelaagd, sporadisch homogeen en voorzien van veel
tubulaties. Het betreft groen tot grijsgroen fijn zand, soms kleihoudend en met voorkomen van
plaatselijk dunne zandsteenbankjes. Het Lid is glauconiet- en glimmerhoudend.10
Het Tertiaire niveau wordt op de locatie afgedekt met een 5 tot 10 m dik Quartair dek (zie Figuur 19
en Quartair Isopachen op Figuur 21), en is dus vermoedelijk minder relevant voor deze studie.11

8

http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale ICS, 2017
MARÉCHAL ET AL., 1988.
10
JACOBS ET AL., 2002, p. 32.
11
JACOBS ET AL., 2002, p. 15: fig. 7 ‘Dikte van de Quartaire lagen’.
9
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Figuur 18: Tertiair-geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: DOV, 2002; AGIV, 2019b).

Figuur 19: Diktekaart van de Quartaire lagen. De locatie van het projectgebied wordt met een rode ster gemarkeerd (bron:
JACOBS ET AL., 2002, p. 15).
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De Quartair-geologische bodem
Het Tertiair (of liever het Neogeen) wordt gevolgd door de jongste periode in de aardgeschiedenis: het
Quartair. Deze periode vangt dus 2.58 miljoen jaar geleden aan en is onderverdeeld in twee tijdvakken:
het Pleistoceen en het Holoceen.
Het Pleistoceen (2.58Ma- 11.7ka) wordt gekenmerkt door grote schommelingen in het klimaat. De
(vaak relatief lange) tijden waarin een koud klimaat bestond worden ijstijden (glacialen) genoemd.
Tijden waarin het klimaat meer op dat van nu leek worden aangeduid met de term tussenijstijden
(interglacialen) aangeduid. Deze grote klimaatschommelingen hadden grote gevolgen en de resultaten
daarvan zijn vandaag de dag nog op veel plekken in het landschap te herkennen.
Het jongste tijdvak is (vooralsnog) het Holoceen (11.7ka – heden). Dit tijdvak is gekenmerkt door een
redelijk warm klimaat en is daarom ook geclassificeerd als een interglaciaal. Met name in het laatste
deel van dit tijdvak is de invloed van de mens op de aarde sterk toegenomen, wat voor de geologie
grote gevolgen heeft.12
De sedimenten van Quartaire ouderdom worden op grote schaal aan het oppervlak aangetroffen en
zijn weergegeven op de Quartairgeologische kaart volgens het principe van profieltypekartering.
Daarbij worden lithologie, genese en (chrono-) stratigrafie aangehouden als de belangrijkste
kenmerken waar gronden op worden ingedeeld. De dikte van de Quartaire afzettingen varieert sterk
in Vlaanderen, van minder dan een meter tot circa 30 meter.13

De profieltypen die in het plangebied voorkomen volgens de Quartairgeologische kaart zijn types 11c en 1c. In het geval van profieltype 11c betreft
het een bodemopbouw van: getijdenafzettingen (mariene) daterend uit het
Eemiaan (Laat-Pleistoceen), afgedekt door eolische zandige afzettingen uit het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijks Vroeg-Holoceen in combinatie
met hellingsafzettingen uit het Quartair, bovenaan afgedekt door mariene
getijdenafzettingen uit het Holoceen. Profieltype 1c betreft een gelijkaardige
bodemopbouw vanaf het Weichseliaan dekzandniveau. Getijdenafzettingen uit
het Eemiaan komen niet in deze bodemsequentie voor.14
Figuur 20: Profieltype 11c en 1c
(bron: Bogemans 2008).

12

http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale ICS, 2017
https://www.dov.vlaanderen.be/page/quartairgeologische-kaart-150000 DOV, 2019
14
BOGEMANS, 2008.
13
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Figuur 21: Quartair-geologische kaart met aanduiding van het plangebied (bron: AGIV, 2019b; DOV, 2019; VMM, 2020).
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Holocene evolutie van het kustgebied en de polderstreek
De huidige Belgische kustvlakte is het resultaat van een complex opvulproces dat ongeveer 10.000 jaar
geleden van start ging, na de laatste ijstijd (het Weichseliaan). Tijdens het Weichseliaan stond het
zeeniveau gemiddeld 110 tot 130 meter lager dan vandaag het geval was. De kust lag hierdoor een
stuk verder zeewaarts dan momenteel het geval is. Met het begin van het Holoceen (11.700 jaar
geleden) en de opwarming van het klimaat, startte het afsmelten van de ijskappen, met een sterk
stijgende zeespiegel als gevolg. Hierdoor ging ook de grondwatertafel geleidelijk aan stijgen, waardoor
het kustlandschap evolueerde naar een zoetwatermoeras. In dit landschap begon de groei van
basisveen.
Het oudst gekende basisveen in de kustvlakte dateert van 9.500 jaar geleden en is dus te situeren
binnen het Laat-mesolithicum. In de diepste delen van het toenmalig kustlandschap, onder andere de
paleovallei van de IJzer, kwam de vorming van basisveen al vrij snel tot een einde. Ongeveer 9.000 jaar
geleden bereikte de zee onze kustlijn. Het landschap was vanaf deze periode onderhevig aan de
getijden. Vanaf deze periode zullen er zich verschillende landschappen en afzettingsmilieus vormen in
het kustgebied. Het betreft de kustbarrière, het zandwad, de slikken, de schorren en het
kustveenmoeras, die allen doorkruist worden door getijdengeulen, van waaruit de getijden een sterke
invloed kunnen uitvoeren. Het volledige kustlandschap zal vanaf deze periode omgevormd worden tot
een uitgestrekt getijdengebied of wad. Slikken en schorren zijn sterk afhankelijk van het waterniveau.
Naarmate de slikken hoger opslibben, en/of een deel van een geul verlandt, zal het steeds minder
onder invloed van het getij komen te staan. Hierdoor kan het schorrelandschap zich steeds verder
zeewaarts gaan uitbreiden, gevolgd door het kustveenmoeras aan de landzijde. Door het verplaatsen
van getijdengeulen echter, kan een schorrelandschap ook snel terug veranderen in slikke.
In de periode voor 7.500 jaar geleden zal een sterke zeespiegelstijging gezorgd hebben voor de
afzetting van een ca. 10 m dik pakket zand en klei. Tussen 7.500 en 7.000 jaar geleden trad een
vertraging van de zeespiegelstijging op, wat veranderingen teweeg gebracht heeft in het
getijdengebied. Bepaalde zones van het wadgebied waren zodanig hoog opgeslibd dat ze niet meer
overspoeld konden worden door het getij. Hierdoor kon zich een dunne zoetwaterlaag vormen net
onder de schorre. Vrij snel daarna vormden zich zoetwatermoerassen met riet, dat nadien omgevormd
werd tot veen. Op deze manier ontstonden lokale verlandingsveentjes. In het gebied waren nog steeds
getijdengeulen actief, die zand en klei afzetten en die zich continue verplaatsten. Na verloop van tijd
werden ook de veengebieden door dergelijke geulen terug omgevormd tot wad. De verlaten gebieden
door de getijdengeulen konden zich dan weer ontwikkelen tot slikke, schorre en zoetwatermoeras. Dit
proces herhaalde zich constant.
De afzettingen van de kustvlakte tussen 7.500 en 5.500 jaar geleden bestaan dus hoofdzakelijk uit
wadsedimenten, afgewisseld met veenlaagjes. Omwille van de rol van de geulen, zijn de lagen met
verlandingsveen in de bodemsequenties in het binnenland meestal dikker en frequenter dan in het
zeewaarts gedeelte. Een tweede opmerkelijke vertraging van de zeespiegelstijging is te situeren tussen
5.500 en 5.000 jaar geleden. Het veen, dat zich ontwikkelde in de periode tussen 6.400 en 5.500 jaar
geleden, kon in deze periode ongestoord blijven groeien en uitbreiden, voor een periode van 2000 tot
3000 jaar. Deze veenpakketten worden oppervlakteveen genoemd. De meeste van deze niveaus zijn
één tot twee meter dik. Tegen 4.800 jaar geleden was quasi het volledige kustgebied omgevormd tot
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kustveenmoeras, met uitzondering van de Moeren. In deze periode strekte de kustvlakte zich in het
centrum en oosten zelfs 2 tot 3 kilometer verder in zee uit.15
De basis van het oppervlakteveen bestaat uit rietveen, typisch voor een brakwatermilieu. Het wordt
bedekt met een dik pakket mosveen, gevormd in voedselarme milieus. Langsheen vroegere
waterlopen kunnen stroken bosveen voorkomen. Het subboreaal oppervlakteveen wordt bedekt met
recentere mariene afzettingen, met uitzondering van enkele hoog opgegroeide (of zogenaamd
gebombeerde) mosveengebieden, zoals deze van De Moeren en Meetkerke. Door ontginning van dit
veen in latere perioden (Romeinse periode – middeleeuwen) ontstonden in deze hoge veengebieden
uitgestrekte plassen.16
Wanneer de veengroei precies tot stilstand kwam is vooralsnog onduidelijk. Zeker is wel dat een
combinatie van verschillende factoren er wederom voor gezorgd zal hebben dat het getij de kustvlakte
opnieuw kon binnen dringen, via de aanwezige getijdengeulen. Het zand van de midden-holocene
getijdengeulen en het pleistoceen zand in de ondergrond werden op die manier tot grote diepte
herwerkt en opnieuw in de geul afgezet, samen met brokken veen. Dit zal vermoedelijk ook het geval
geweest zijn ter hoogte van het krekennetwerk in het projectgebied in Kwetshage. Tijdens deze
erosieve fase breidde het netwerk van geulen zich steeds verder uit. Het merendeel van het veen
kwam in subtidale positie te liggen omdat al het beschikbare sediment gebruikt werd om de geulen op
te vullen. Dit heeft finaal gezorgd voor een inwaartse verschuiving van de kustlijn en tot erosie van het
wad in de zeewaartse gebieden.17
De start van het einde van de veenvorming wordt voorlopig geplaatst rond 2.500 jaar geleden. In die
periode slaagde de zee erin verschillende bressen te slaan in de sterk naar het westen opgeschoven
kustgordel. Aangezien het veen voornamelijk subtidaal gelegen was, onder de hoogwaterlijn, kwamen
grote delen van het kustveenmoeras terug onder invloed van zout water, wat nefast was voor de
ontwikkeling ervan. Net zoals tijdens het Eemiaan, werd het kustgebied terug een waddengebied met
getijdengeulen, slikken en schorren. Enkel de dekzandruggen bleven boven de hoogwaterstanden
uitsteken. Naar verloop van tijd zullen ook de getijdengeulen zichzelf opvullen. Tijdens fasen van
geringe activiteit in het wadgebied, met overwicht van afzettingen, konden de schorren zich uitbreiden
en werd het wad terug gemakkelijk toegankelijk voor menselijke activiteit.18 Tussen 1.400 en 1.200
jaar geleden was er een evenwicht bereikt tussen het toenmalig zeeniveau, de aanvoer van sediment
en de komberging. De getijdengeulen zaten in een opvullingsfase en het grootste deel van de vlakte
evolueerde naar slikke en schorre. Dit landschap hield aan tot ca. 1.200 jaar geleden, 800 na Christus.19
Vanaf 200 voor Christus vangen een reeks eeuwenlange overstromingen plaats, de geponeerde
Duinkerke-transgressies. De afzettingen van deze mariene overstromingen vormen bijna overal de
bovenlaag van de zeepolders. Het betreft een dik pakket van mariene klei-afzettingen, de zogenaamde
polderklei. Binnen de Duinkerke-transgressies werden drie fasen overstromingsfasen onderscheiden,
die elk verschillende eeuwen in beslag namen en van elkaar geschieden zijn door periode van stilstand
15

BAETEMAN, 2007b, pp. 2-8.
TAVERNIER ET AL., 1970, p. 7.
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BAETEMAN, 2007b, p. 9.
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MOSTAERT, 2000, p. 5.
19
BAETEMAN, 2007b, p. 9.
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of regressie.20 Echter, sinds enkele decennia wordt geen beroep meer gedaan op de Duinkerke
transgressies om de Laat-Holocene afzettingen en faciesveranderingen te verklaren.
Reeds aan het einde van de 20ste eeuw, na de toevoeging van nieuwe bodemkundige, historische en
wetenschappelijke inzichten, werd de Duinkerken-transgressietheorie verlaten.21 Het einde van de
veengroei komt niet noodzakelijk overeen met het begin van de sedimentatie van het bedekkende
klei- of zandpakket. Volgens Baeteman zijn de verschillende Duinkerke transgressies niet
wetenschappelijk vast te stellen en wat destijds omschreven werd als zijnde de Duinkerken-2transgressie (4de tot 8ste eeuw na Christus), komt in realiteit overeen met rustige verlandingsfasen. De
overstromingen die als de Duinkerke-3-transgressie werden omschreven, werden hoogstwaarschijnlijk
door de mens zelf veroorzaakt. Door de aanleg van een drainagesysteem werd ontwatering en
compactie van de bovenste afzettingen veroorzaakt evenals een verlaging van het oppervlak. Tijdens
de doorbraak van een dijk bij hevige storm resulteerde dit dan ook in catastrofale overstromingen.22
Vanaf de 10de eeuw organiseerde bevolking zich om door verschillende dijksystemen de invloed van
de zee in te perken. Zo kwamen de poldergebieden tot stand. Stelselmatig kon de invloed van de zee
volledig ingeperkt worden. Enkel de zone behorend tot de Historische Polders van Oostende werd in
de 17de en 18de eeuw nog door de zee overstroomd door kunstmatige ingrepen. Op basis van de positie
van de dijken werd de kustvlakte ingedeeld in Oudland, Middelland, Nieuwland en Historische Polders.
Respectievelijk gaat het om gebieden die ingedijkt werden voor de 10de eeuw, voor 1130, na de 12de
eeuw en in de 17de eeuw. Het huidig projectgebied situeert zich binnen het Oudland, met andere
woorden een gebied dat ingepolderd werd voor de 10de eeuw. De indijking of inpoldering vergde de
aanleg van een uitgebreid systeem van grachten en sloten, om het gebied te ontwateren. Mogelijks
werden er reeds vanaf de Romeinse periode drainagesystemen ontwikkeld, om toegang te verschaffen
tot het veengebied of om begrazing van de schorren door schapen mogelijk te maken.23
Het waddengebied dat voorafging aan de indijking, was gekenmerkt door grote schorrengebieden die
onderbroken werden door getijdengeulen. Op de schorre werd klei afgezet en in de geulen zand. Zoals
vermeld verlegden de getijdengeulen zich sporadisch waarbij erosie optrad langs de ene oever en
afzettingen plaatsvonden aan de andere. Ter hoogte van de oeverwallen van de geulen waren zandige
ruggen aanwezig die iets boven het schorrenoppervlak uitstaken. Na verloop van tijd verlandden de
geulen tot er kleinere kreekjes overbleven die op hun beurt ook evolueerden naar schorren. Door de
indijkingen werd de klei van de schorren en de onderliggende veenlagen gedeeltelijk ontwaterd. Zoals
reeds vermeld namen ze daarbij ook in volume af. Op die manier ontstond er reliëfinversie ter hoogte
van de opgevulde getijdengeulen (zie deel 2.2.1.4 en Figuur 26), die zich ontwikkelden tot zogenaamde
kreekruggen. Het hoogteverschil tussen deze ruggen en hun directe omgeving wordt vaak ook nog
geaccentueerd door de middeleeuwse ontginning van veenlagen, die vaak afgedekt onder
schorrenafzettingen aanwezig zijn. Hierbij werden de klei-afzettingen afgegraven en opzij gezet, werd
de veenlaag afgestoken en werd nadien de kleilaag teruggestort. Meestal werd er een dun veenlaagje
gevrijwaard op de bodem van het uitgegraven veenniveau om het opstijgen van grondwater uit het
onderliggend Pleistoceen zand te verhinderen. Door dit proces kwamen de poelgronden met
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23
MOSTAERT, 2000, p. 133.
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afgedekte veenniveaus nog lager te liggen, ten opzichte van de zandige kreekruggen.24 Omwille van de
reliëfinversie tekenen ook de drie grote kreekruggen van het plangebied zich duidelijk op het digitaal
terreinmodel af (zie infra). De aanwezigheid van een uiterst beperkt veenlaagje in het bodemarchief
in combinatie met verplaatst kleimateriaal, zoals op sommige locaties werd vastgesteld in de boringen,
kan een indicatie zijn voor veenontginning.

24

MOSTAERT, 2000, p. 133.
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Bodemkundige gegevens
Het projectgebied situeert zich in het Vlaamse poldergebied, meer specifiek binnen het zogenaamde
Oudland (zie onderstaande figuur). Dit uitgestrekte gebied is niet meer overstroomd sinds de
vroegmiddeleeuwse zee-transgressiefase.25 Het projectgebied situeert zich op de grens van het
poldergebied. Direct zuidoostelijk hiervan situeert zich de Vlaamse zandstreek.

Figuur 22: Situering van het projectgebied op de kaart met landbouwstreken in de kustregio (bron: VAN RANST & SYS, 2000,
p. 29; GEOPUNT, 2018).

Figuur 23 geeft een projectie weer van het projectgebied op de algemene bodemkaart van de
Databank Ondergrond Vlaanderen. We merken op dat er voornamelijk poelgronden gesitueerd zijn ter
hoogte van het projectgebied. Poelgronden zijn de met klei bedekte, ingeklonken veeneilanden.26 In
het poldergebied van Kwetshage zijn er tevens een paar (afgedekte) kreekruggen aanwezig. Deze zijn
ook op het digitaal terreinmodel Vlaanderen duidelijk herkenbaar (zie infra; deel 2.2.1.6).
Kreekruggronden bestaan uit bodems met slibhoudend zand tot klei overgaand naar lichter materiaal.
Deze gronden omvatten met zand en klei opgevulde getijdengeulen.27 Ter hoogte van het kanaal Gent
– Oostende worden antropogene gronden gekarteerd. Zuidelijk en westelijk van het projectgebied
worden afgedekte pleistocene gronden aangegeven. Ook in het uiterste westen van het projectgebied
is een dergelijke bodem aanwezig. In een drietal zones binnen de begrenzing van het projectgebied
worden antropogeen verstoorde gronden aangeduid.
25

VAN RANST & SYS, 2000, p. 29.
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Figuur 23: Bodemkaart met projectie van het plangebied (bron: DOV, 2018b; AGIV, 2019b; VMM, 2020).

Binnen het plangebied in het zogenaamd Oudland (o) situeren zich volgende specifieke bodemtypes28:
 Poelgronden:
- o.B1: zware klei, op meer dan 100 cm diepte rustend op veen. B1-gronden komen voor
in grote en kleine depressies, omsloten door kreekruggronden, overdekte Pleistocene
gronden en overdekte waddengronden.
- o.B2: zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen. Deze gronden worden
slechts sporadisch aangetroffen. Ze vertonen sterke gelijkenissen met de B1-gronden,
met uitzondering van de diepte waarop veen aanwezig is.


28

Kreekruggronden:
- o.A1: lichte klei tot zavel, op minder dan 50 cm diepte overgaand tot zand. Deze
gronden hebben een geringe verspreiding. De A1-bodems hebben omwille van hun
hoge ligging en lichte textuur vaak een droog karakter, wat weerspiegeld wordt door
de diepte waarop gley-verschijnselen zich aftekenen. De waterhuishouding is
ongunstig. De bodems zijn meestal te droog en er is praktisch nooit wateroverlast. De
bodems zijn matig tot sterk kalkhoudend, toenemend in de diepte.
- o.A2: lichte klei tot zand, op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand. Deze gronden
bevatten een hoog humusgehalte. De waterhuishouding is ongunstig maar beter dan
die van A1. Er is nooit wateroverlast.

VAN RANST & SYS, 2000, pp. 38-46.
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o.A4: zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal,
geen zand op minder dan 60 cm diepte.



Overdekte pleistocene gronden (gebroken poldermateriaal op Pleistoceen zand):
- o.P6: zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte, rustend op Pleistoceen zand. Bodems
van de bodemserie P zijn opgebouwd uit gebroken zand, gebroken klei of zware klei
welke op wisselende diepte rust op het Pleistocene niveau. Sporadisch komt er nog
een veenlaag in het bodemprofiel voor.



Kunstmatige gronden:
- ON: opgehoogde gronden.
- OU1: uitgeveende gronden met licht profiel. De bodemserie OU zijn gronden waarvan
de veenlaag volledig of gedeeltelijk uitgegraven werd en waarvan het oppervlak dus
verlaagd werd. Figuur 24 (zie infra) geeft een overzicht van de (potentieel) ontveende
gronden ter hoogte van het projectgebied en haar directe omgeving.
- OU2: uitgeveende gronden met zwaar profiel.
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Figuur 24: Weergave van de potentieel ontveende gronden ter hoogte van het projectgebied (bron: opdrachtgever).
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Bodemkaart Vlaamse Landmaatschappij
A. Algemene bodemopbouw
Binnen de begrenzing van het projectgebied werd in het recente verleden door de Vlaamse
Landmaatschappij reeds een booronderzoek uitgevoerd, met als doel de verschillende bodemtypes te
karteren, evenals de aanwezigheid van veen en zand, en indien aanwezig, op welke diepte deze
niveaus gesitueerd zijn. Op basis van de uitgevoerde boringen werd een meer gedetailleerde versie
van de bodemkaart opgesteld voor het gebied (zie Figuur 25). Deze bodemkaart werd als één van de
handleidingen gebruikt bij het bepalen van de herinrichting van het gebied.
Om de bodemkaart op te stellen werden ca. 719 landschappelijke boringen uitgevoerd. Bij elke boring
werden de aangeboorde niveaus beschreven. De kaart heeft dus een hoge mate van nauwkeurigheid.
Voor wat de algemene bodemtypes betreft, vertoont de detail-bodemkaart van de VLM grote
gelijkenissen met deze zoals beschikbaar gesteld door DOV. Binnen de begrenzing van het
projectgebied werden kreekruggronden (serie A), poelgronden (serie B) en kunstmatige (serie O)
/uitgeveende gronden (serie OU) aangeboord. Op basis van de boorbeschrijvingen kon een meer
gedetailleerde kartering gemaakt worden van de bodems binnen deze algemene series/klassen.
We merken op dat de aanwezige kreekruggen (serie A) veel omvangrijker in de bodem aanwezig zijn
dan deze die door de Bodemkundige dienst van België gekarteerd werd. Het betreft drie complexen
van ruggen (zie Figuur 25):
- een ca. 133 m lange noord-zuid georiënteerde rug in het westelijke deel van het
projectgebied (1)
- een (zuid)west-(noord)oost georiënteerde rug van 362 m lang in het centrum (2)
- een uitgestrekte kreekrug met halve ringvorm in het oostelijke gedeelte van het
projectgebied (3). Deze laatste rug is ruim 1 kilometer lang.
De kreekruggen worden omgeven door poelgronden (serie B), die het grootste oppervlak beslaan van
de ondergrond van het projectgebied. Voornamelijk de B1 en B2 gronden zijn sterk vertegenwoordigd.
In het centrum van het projectgebied komt een cirkelvormige zone voor waar een B3 bodem primeert.
Het betreft een zone van ruim 380 op 280 meter. Oostelijk hiervan is een tweede zone met een B3
bodem aanwezig, zij het op een beperkter oppervlak. Het betreft zware klei, die tussen 20 en 60 cm
diepte rust op veen.
De uitgevoerde boringen vertonen tevens verschillende zones met kunstmatige verstoringen (serie O).
De donkergroen gekleurde zones betreffen ‘afgegraven zones’ (OA). Daarnaast zijn er ook veel
‘opgehoogde terreinen’ (ON) aanwezig. De ‘sterk vergraven gronden’ (OT) zijn lichtgroen gekleurd.
De drie resterende bodemcodes (OU1, OU2 en O.Z.) betreffen de ‘uitgeveende zones’. Ook deze
beslaan een vrij ruim oppervlak, voornamelijk aan de westelijke rand van het projectgebied en
plaatselijk ook in de buurt van de meest oostelijke kreekrug. Als we de uitgeveende zones, zoals
vastgesteld in de boringen van deze bodemkaart, vergelijken met deze zoals geregistreerd door de
Databank Ondergrond Vlaanderen (zie Figuur 24), merken we op dat deze toch iets beperkter zijn in
omvang binnen de grenzen van het plangebied dan initieel aangegeven was.
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Figuur 25: Bodemkaart opgesteld aan de hand van landschappelijke boringen uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, geprojecteerd samen met de boorpunten, de begrenzing van het projectgebied en de kadastrale percelen op een luchtfoto uit 2019 (bron: AGIV, 2018b,
2019b ; opdrachtgever).
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B. Veenniveau
Naast een algemene kartering van de bodem hebben de landschappelijke boringen ook de aan- of
afwezigheid van een onderliggend veenniveau kunnen vaststellen en meer specifiek de diepte
daarvan.
Figuur 27 geeft een overzicht van de boorpunten waarin veen aangeboord werd, evenals van de diepte
ervan (in cm onder het huidig maaiveld). We merken een aantal zaken op:
- Over quasi het volledige projectgebied werd veen aangeboord, met uitzondering van de grote
kreekrug in het oosten en haar directe omgeving. Van de 719 boringen in totaal werd er in 470
boringen veen aangetroffen.
- Opmerkelijk is dat er ook veen aangeboord werd binnen zones die als antropogeen verstoord,
vergraven of uitgeveend werden gekarteerd. Het is niet duidelijk of het hierbij om in situ (of
onverstoord) veen gaat of verplaatst/verspitte veenpakketten. Op de opgehoogde en
vergraven terreinen (ON/OT) is de spreiding laag. Ter hoogte van de uitgeveende zones is de
spreiding hoger.
- De diepte van het veen varieert sterk. Voornamelijk centraal in het projectgebied, ter hoogte
van de B3-gronden werd veen aangeboord op een zeer beperkte diepte, variërend tussen 30
en 50 cm onder het maaiveld. Als voorbeeld: ter hoogte van boring 172 (witte pijl op Figuur
27) situeert het maaiveld zich op +1,96 m TAW. Het veen werd op deze locatie aangeboord op
+1,66 m TAW. Ook aan de zuidwestelijke grens situeert het veen zich op beperkte diepte.
- De meerderheid van de veenzones situeren zich voornamelijk ter hoogte van de B1 en B2gronden: geclusterd zuidoostelijk van de westelijke kreekrug en noordelijk flankerend aan de
grote, oostelijke kreekrug. De dieptes van deze veenniveaus variëren rond 90 cm onder het
huidig maaiveld, met andere woorden op gemiddelde diepte.
- De diepste veenniveaus situeren zich op 125 tot 130 cm onder het maaiveld. Deze dieptes
werd slechts op zeer bepaalde locaties aangetroffen.
- Ter hoogte van de OU2-gronden (uitgeveende gronden) aan de zuidwestelijke grens, situeert
het aangeboorde veen zich vrij hoog in de bodem, nl. tussen 40 en 60 cm diepte. Mogelijk gaat
het hierbij om veen dat verplaatst of versmeten werd tijdens veenontginningen.
- Ter hoogte van de kreekruggen werden slechts in een aantal boringen veen aangetroffen. Op
Figuur 25 worden de effectief uitgevoerde boorpunten weergegeven, in schel contrast met de
boringen zoals weergegeven op Figuur 27, waarin veen werd aangetroffen. Zoals vermeld
betreft het met zand en klei opgevulde kreken. Op deze locaties situeerden zich oorspronkelijk
kreekgeulen in een uitgestrekt wadgebied, waarin geen veengroei kon plaatsvinden of het
veen uitgeschuurd werd. Nadien trad er reliëfinversie op (zie Figuur 26). De geulsystemen
geraakten stelselmatig opgevuld met zandig materiaal, waardoor deze hoger kwamen te liggen
dan de venige, moerassige omgeving, die bovendien verlaagde door inklinking van het veen bij
het verlagen van de grondwatertafel of door verdroging (onttrekken van grondwater). Dit is
ook duidelijk op te merken aan het huidig reliëf van het projectgebied, zoals weergegeven op
het digitaal terreinmodel (zie deel 2.2.1.7). Ter hoogte van de grote kreekrug in het oosten
werd geen veen aangeboord, uitsluitend aan het noordwestelijke uiteinde, waar het veen zich
situeert op 100 cm diepte. Onder de A3-bodem noordelijk van de grote kreekrug werd wel
veen aangetroffen, op 80 tot 90 cm diepte. Onder de centrale oost-west georiënteerde
kreekrug werden zeven boring met veen geregistreerd. Hier situeert het veen zich rond 90 tot

43

Wijziging landinrichting Kwetshage - Jabbeke

Archeologienota 2020B19

110 en plaatselijk 120 cm diepte. Op de oostelijke kreekrug werd slechts één boring met veen
geregistreerd, op 115 cm diepte. Concluderend kunnen we stellen dat enkel de centrale
kreekrug een duidelijk veenniveau vertoont, dat zich gemiddeld dieper dan 1 meter onder het
maaiveld situeert.

Figuur 26: Schematische weergave van de ontwikkelingsstadia van een kreek (boven) tot een kreekrug (onder) (bron:
TAVERNIER ET AL., 1970, p. 22).

Figuur 28 betreft een dieptemodel van het aangeboorde veenniveau binnen het projectgebied. Dit
model werd gegenereerd op basis van de diepte-gegevens van de 470 boringen waarin veen werd
aangetroffen. We merken op dat:
-

-

-

29
30

Het ondiepe veenniveau ter hoogte van de B3-gronden in het centrum van het plangebied is
duidelijk zichtbaar. De afbakening van dit ondiep veenpakket vertoont sterke gelijkenissen met
de afbakeningen van de B3-gronden.
Zoals vermeld zijn er ter hoogte van de B2-gronden ook verschillende zones zichtbaar waarin
ondiepere veenniveaus aanwezig zijn. In de zuidwestelijke hoek tekent dit ondiep veenniveau
zich ook af ter hoogte van zogenaamde uitgeveende gronden (OU2).
Ter hoogte van de aanwezige kreekruggen en de kunstmatige gronden zit het veenniveau een
pak dieper in het bodemarchief (of is het afwezig).
Het model geeft zicht op de landschappelijke situatie van het plangebied voor de afzetting van
overstromingssedimenten, wanneer het projectgebied nog een venig moerasgebied was. Voor
de omgeving van het projectgebied, noordwestelijk van de dekzandrug ter hoogte van Brugge,
is dit archeologisch te situeren vanaf het laat-neolithicum en voornamelijk aan het begin van
de bronstijd. Het veenlandschap zal min of meer behouden blijven tot laat in de Romeinse
periode.29 Klimatologisch gezien, kan de start van de veenvorming gesitueerd worden binnen
het subboreaal.30 In het daarop volgende subatlanticum zullen verschillende overstromingen
plaatsvinden, die de kustvlakte en poldergebieden binnen dringen en bovenop het veen
kleipakketten zullen afzetten. Deze vormen het hedendaagse maaiveld van de zeepolders.

CHERRETTÉ ET AL., 2011; landschapsreconstructiekaarten.
TAVERNIER ET AL., 1970.
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Figuur 27: Weergave van de boorpunten waarin veen aangetroffen werd, met een indicatie van de diepte ervan (in cm onder het maaiveld), geprojecteerd op de bodemkaart zoals opgesteld door de VLM (bron: AGIV, 2018b, 2019b ; opdrachtgever).
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Figuur 28: Dieptemodel van de aangeboorde veenniveaus binnen het projectgebied, uitgedrukt in cm onder het huidig maaiveld (bron: AGIV, 2018b; opdrachtgever).
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A. Pleistoceen niveau
In bepaalde boringen werd onderaan in de bodemsequentie Pleistoceen zand aangetroffen, afgedekt
onder de Holocene getijdenafzettingen (schorrenafzettingen) en het veenniveau. Het betreft in totaal
80 van de 719 boringen. Het betreft eolisch zand dat gedurende het laat-Pleistoceen (meer specifiek
het Weichseliaan) afgezet werd, zoals aangegeven in profieltypes 1c en 11c op de Quartair-geologische
kaart. Volgens deze kaart zouden er binnen het projectgebied diep onder dit eolische niveau nogmaals
getijdenafzettingen uit het Eemiaan (Pleistoceen) aanwezig moeten zijn. Deze werden niet gekarteerd
in de boringen.
Figuur 29 geeft een overzicht van alle boorpunten waarin het Pleistoceen zand aangeboord werd,
evenals van de diepte ervan (in cm onder het huidig maaiveld), geprojecteerd op de bodemkaart zoals
deze werd opgesteld op basis van de landschappelijke boringen van de VLM. We merken het volgende
op:
- De zones met boringen waarin pleistoceen zand aangetroffen werd, zijn enigszins beperkt. Ze
situeren zich vooral in het centrum van het projectgebied, onder de B3- en B2-gronden en in
mindere mate B1-gronden, en aan de westelijke grens van het projectgebied, ter hoogte van
voornamelijk uitgeveende gronden (OU1) en een aantal poelgronden (serie B).
- Ter hoogte van de B1-poelgronden in het centrum van het projectgebied situeert het
Pleistoceen zand zich tussen 100 en 120 cm diepte, met een gemiddelde rond 110 cm. Ook
voor de B2-gronden oostelijk hiervan lijkt dit het geval te zijn, met plaatselijke uitschieters
rond 90 en 120 cm diepte. Ter hoogte van de poelgronden in het centrum van het
projectgebied kan gesteld worden dat het pleistoceen niveau afgedekt wordt door een vrij
omvangrijk veenpakket van gemiddeld ca. 50 tot 60 cm dik.
- Ter hoogte van de uitgeveende gronden (OU2) aan de westelijke grens van het projectgebied
situeert het pleistoceen zand zich vrij hoog in de bodem. De diepte varieert hier voornamelijk
tussen 60 en 80 cm en plaatselijk 100 cm diepte. Hierboven situeert zich een dun laagje veen:
de diepte variërend tussen 40 en 60 cm, dus ca. 10 – 20 cm dikte. Dit kan er mogelijk op wijzen
dat dit sterk vergraven contexten kunnen zijn, waarbij een groot deel van het oorspronkelijke
veenniveau mogelijk verwijderd (veenwinning) zal geweest zijn en waardoor het pleistoceenniveau ondieper in de huidige bodem zal komen te liggen. Tevens werd er vaak een dun
veenlaagje in de bodem gelaten tijdens veenwinning, om opstijgend grondwater tegen te
houden. Een andere verklaring is eerder natuurlijk van aard, waarbij het Pleistoceen niveau in
deze zone mogelijk hoger lag dan in de rest van het projectgebied en de veenvorming hier dus
beperkter was, net omwille van die hogere ligging in het landschap. Hierbij betreft het een
effectieve latere verdrinking door stijgend grondwater ten gevolge van de zeespiegelstijging.
- In het oostelijke deel van het projectgebied werd geen Pleistoceen zand aangeboord. Ook ter
hoogte van de drie grote kreekruggen werd het niet aangetroffen. Dit laatste is bodemkundig
te verklaren. Zoals vermeld zijn kreekruggen met slib of zand opgevulde getijdenkreken.
Dergelijke grote actieve geulen hebben zich ingesneden in de onderliggende bodem, waarbij
veen en Pleistoceen zand tot grote diepte uitgeschuurd zal geweest zijn. Na verloop van tijd
verlandden de geulen stelselmatig tot kleine kreekjes en uiteindelijk tot schorren. De opvulling
van de geulen (en kreekjes) en het inklinken van het omringende veen heeft gezorgd voor een
reliëfinversie, waardoor kleine rugjes in het landschap ontstonden (zie digitaal terreinmodel,
deel 2.2.1.7). Indien er dus nog pleistoceen (eolisch) zandpakket aanwezig zou zijn onder de
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uitgeschuurde geulen, die nadien opgevuld werden, zal dit vermoedelijk uitsluitend op grote
diepte zijn. De top van het pleistocene materiaal zal volledig geërodeerd zijn.
Aangezien dit niveau maar in enkele boringen binnen de boordieptes aangetroffen werd, kon er geen
volwaardig dieptemodel voor het volledige projectgebied gegenereerd worden. Indien er over het
volledige plangebied dekzand aangeboord zou geweest zijn, zou het model vermoedelijk een golvend
reliëf met rugjes en laagtes weergegeven hebben. De dekzanden in de omgeving van Gistel en Brugge
werden zoals vermeld afgezet tijdens het Weichseliaan, een geologisch tijdvak dat startte rond 116.000
jaar geleden en dat ook wel ‘de laatste ijstijd’ wordt genoemd. In deze periode werden gedurende
10.000 jaar rivierafzettingen afgezet, gevolgd door een periode van ruim 100.000 jaar waarin zandige
afzettingen door de wind over het landschap werden verspreid: het zogenaamd dekzand. Het einde
van de Weichsel ijstijd betekende het einde van het Pleistoceen en tevens de start van het Holoceen.
In deze periode werden eerst wadafzettingen afgezet, vervolgens werd er veen gevormd, opnieuw
gevolgd door wadafzettingen en nadien afgedekt door duinafzettingen en strand. Deze laatste
afzettingen hebben betrekking tot de kustvlakte, en zijn niet van toepassing voor het huidig
projectgebied, dat zich binnen het poldergebied situeert.31 De evolutie van het kust- en
polderlandschap wordt verder behandeld in deel 0.
De aanwezigheid van een onafgedekt dekzandlandschap in de buurt van het projectgebied kan
archeologisch gedateerd worden vanaf het midden-paleolithicum tot aan het begin van het
neolithicum.32 Tijdens de overgang naar het Holoceen (ca. 11.700 jaar geleden) zal het klimaat
verwarmen en de zeespiegel stijgen, waardoor ook de grondwatertafel steeg en het landschap
geleidelijk aan omvormde tot een zoetwatermoeras, waarin zich basisveen kon vormen. Aanvankelijk
vond dit voornamelijk plaats binnen het pleistocene fluviatiele landschap, in de zogenaamde
paleovalleien, maar naarmate de zeespiegel en grondwatertafel bleven stijgen, ontwikkelde het
basisveen zich steeds verder landinwaarts.33 Zoals vermeld, kan de start van de veenvorming in de
kustvlakte gesitueerd worden binnen het subboreaal.34 Voor de specifieke omgeving van het
projectgebied, gesitueerd noordwestelijk van de dekzandrug rond Brugge, kunnen we de start van de
veenvorming plaatsen rond het laat-neolithicum en voornamelijk aan het begin van de bronstijd. Het
veenlandschap zal ter hoogte van het projectgebied aanwezig zijn tot in de Romeinse (mogelijk laatRomeinse) periode.

31

MOSTAERT, 2000, p. 131.
CHERRETTÉ ET AL., 2011; landschapsreconstructiekaarten.
33
BAETEMAN, 2007b.
34
TAVERNIER ET AL., 1970.
32
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Figuur 29: Weergave van de boorpunten waarin Pleistoceen zand aangetroffen werd, met een indicatie van de diepte ervan (in cm onder het maaiveld), geprojecteerd op de bodemkaart zoals opgesteld door de VLM (bron: AGIV, 2018b, 2019b ; opdrachtgever).
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Geomorfologische kaart
Op de geomorfologische kaart situeert het projectgebied zich binnen de zogenaamde Oudland
schorrevlakte, die gelegen is op veenafzettingen (lichtblauw, code 1.1.a). Het betreft een gebied met
slikke- en schorrevlakten, zogenaamde ‘Tidal flats and salt marshes’. Binnen het gebied komen er
tevens ‘actieve mariene wadvormen’ (donkerblauw, code 2.a) voor, zoals geulen, slikken en schorren.
Zuidelijk hiervan komt het dekzandlandschap voor. Het betreft dekzand op een erosief laagoppervlak
in het tertiair substraat. We merken tevens de aanwezigheid van een ‘dekzandrug’ op (geel, code
3.1.1.b), ter hoogte van de dorpskern van Varsenare en zuidelijk ervan. De rug heeft een noordoostzuidwestelijke oriëntatie. Westelijk van Jabbeke komt een uitgestrekt ‘dekzandvlak’ voor (felgeel, code
3.1.1.a). Ter hoogte van het projectgebied wordt er geen kreekrug weergegeven. Oostelijk ervan wordt
er wel notie gemaakt van een ‘Oudlandkreekrug’ (lichtblauw, code 1.1.4.a).35
De geomorfologische kaart toont duidelijk aan dat het projectgebied zich in de polderzone situeert
noordwestelijk van de dekzandrug die zich via Jabbeke en Varsenare richting Brugge uitstrekt. De
scheiding tussen het dekzandlandschap en de slikke- en schorrevlakten wordt gevormd door een
‘marien afslagvlak’ (roze, code 1.2.a).

Figuur 30: Projectie van het plangebied op de geomorfologische kaart (bron: DE MOOR ET AL., 1993).

35

DE MOOR ET AL., 1993.
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Topografie
A. Algemene topografie
Ruimtelijk gezien situeert het projectgebied zich binnen de polderstreek. Er wordt een overwegend
vlak reliëf verwacht, grotendeels gevormd door de getijdenafzettingen van de laatste twee millennia,
die het oorspronkelijke landschap opgevuld en afgevlakt hebben.
Figuur 31 geeft een weergave van de ligging van het projectgebied in het ruime landschap, op basis
van de gegevens van het digitaal terreinmodel Vlaanderen. In het zuiden van het kaartbereik merken
we de pleistocene dekzandrug op die van Oostende en Gistel via Brugge naar het zuiden van ZeeuwsVlaanderen loopt en die de scheiding vormt tussen het kustgebied en de Vlaamse zandstreek. De
gunstige landschappelijke ligging van de dekzandrug heeft ervoor gezorgd dat deze vanaf de
prehistorie uiterst aantrekkelijk was voor bewoning, wat archeologisch ook duidelijk vastgesteld kon
worden. Langsheen de rug situeren zich verschillende oude bewoningskernen. Daarnaast werd de
zandrug tijdens de Romeinse periode ook ingezet als verkeersas. Op de dekzandrug werden
archeologische restanten van minstens drie Romeinse wegtracés aangetroffen. In de loop van
diezelfde periode nam de invloed van de zee en haar getijden op het kustgebied alsmaar toe, waarbij
het aanwezig veenmoeras stelselmatig omgezet werd naar een actief wadgebied. In deze periode
beschermde de grote dekzandrug de zandstreek tegen de invloed van de zee.36

36

OVERMEIRE, 2015, pp. 1–2, 8.
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Figuur 31: Ruime weergave van het digitaal terreinmodel Vlaanderen in de omgeving van het projectgebied (bron: AGIV,
2015a).

De dekzandrug heeft een zwakhellende noordwestelijke flank. Over een afstand van ca. 2 kilometer
zal het maaiveld van gemiddeld +4 m TAW aan de voet van de helling naar meer dan +15 m TAW
bovenop de zandrug oplopen. Dit impliceert een hoogteverschil van ruim 11 meter en een
stijgingspercentage van 0,5 %. Ter hoogte van de dorpskern van Sint-Andries bereikt de dekzandrug
een maximale waarde van +15,3 m TAW.
Tussen de dekzandrug en het duinengebied van De Haan situeert zich de polderstreek. De topografie
is overwegend vlak, al zijn er verschillende opgevulde kreken en geulsystemen zichtbaar in het
microreliëf. Het merendeel van deze oude geulen situeert zich vooral zuidelijk en zuidoostelijk van
Stalhille, Houtave en Zuienkerke. De maaiveldhoogtes bovenop de opgevulde geulen en kreken is te
situeren rond +4,25 m TAW. De omliggende poelgronden liggen door reliëfinversie en ontginning een
stuk lager, op maaiveldhoogtes schommelend tussen +0,6 en +1,8 m TAW. Verder noordwestelijk
situeert het poldergebied iets hoger, richting +4 m TAW. Vermoedelijk heeft dit te maken met de zones
waar wel of niet intensief uitgeveend werd in het verleden. Zoals vermeld werd er in het binnenland
intensiever aan uitvening gedaan dan in de gebieden die meer zeewaarts gelegen zijn, omwille van de
wateroverlast, de grondwaterstand en invloed van de zee. Het ontbreken van of een minder sterk
doorgedreven veenontginning kan verklaren waarom het maaiveld hier nog hoger en op
‘oorspronkelijk niveau’ ligt dan dieper in het binnenland, waar een lager en kunstmatig loopniveau
door de bodemingrepen ontwikkeld werd. Onderstaande figuur bevestigt deze hypothese.
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Figuur 32: Projectie van de ontveende gronden en het projectgebied op het digitaal terreinmodel Vlaanderen (bron: AGIV,
2015a; DOV, 2018a).

Noordoostelijk van het projectgebied tekent zich een grote Oudland-kreekrug af in het reliëf. De
kreekrug vangt aan in De Haan en loopt via Vlissegem en Stalhille tot in Ettelgem. Ter hoogte van
Stalhille meet de opgevulde geul ruim 800 meter breed. De omvangrijke kreekrug werd tevens op de
bodemkundige en geomorfologische kaart aangegeven. Direct noordoostelijk van het projectgebied is
een komvormige depressie zichtbaar in het landschap. Het betreft de Meetkerkse Moeren. Net als de
Frans-Belgische Moeren nabij Veurne, in het uiterste westen van het kustgebied, was dit
oorspronkelijk een hoog opgegroeid mosveengebied (hoogveen) dat niet bedekt werd door recentere
mariene afzettingen. Hierdoor werd het echter snel aantrekkelijk voor turf- of veenwinning. Mogelijk
in de Romeinse periode maar voornamelijk in de middeleeuwen werd hier op grote schaal veen
gestoken, met als resultaat dat er grote en soms waterdragende depressies achterbleven in het reliëf.
Beide gebieden zijn de enige droogmakerijen (drooggelegde plassen) in onze polders.37
Figuur 33 betreft een weergave van het digitaal terreinmodel Vlaanderen, specifiek ter hoogte van het
projectgebied. We merken op dat de hoogtes van het gebied grotendeels variëren tussen +1,88 m TAW
en +2,83 m TAW met plaatselijke uitschieters richting 3,8 m +TAW. Zoals reeds aangegeven hebben de
‘uitschieters’ in het digitaal terreinmodel te maken met de aanwezigheid van kreekruggen. Aan de
hand van landschappelijke boringen werden drie grote complexen van kreekruggen waargenomen in
het bodemarchief van het projectgebied. Ook op het hoogtemodel zijn deze duidelijk te

37

TAVERNIER ET AL., 1970, p. 3.
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onderscheiden. De topografie van de aanwezige kreekruggen wordt in deel C (zie infra) verder
behandeld.

1o
1w
2

1z

Figuur 33: Weergave van het digitaal terreinmodel Vlaanderen specifiek ter hoogte van het projectgebied. Bovenliggende
projectie van de begrenzing van het plangebied, de waterlopen en de uitgezette hoogteprofielen. De aangesneden
kreekruggen zijn genummerd (bron: AGIV, 2015a, 2019b).

Ter hoogte van het projectgebied werden tevens drie hoogteprofielen uitgezet: één met zuidwestnoordoostelijke oriëntatie, in de lengte van het gebied, en twee met noordwest-zuidoostelijke
oriëntatie, uitgezet in de breedte van het gebied. Op de X-as wordt telkens de afstand in meter
voorgesteld. De Y-as geeft de hoogtewaarden in m TAW weer. Het ZW-NO lengteprofiel geeft aan dat
de meeste hoogtewaarden variëren tussen +1,8 en +2,2 m TAW, zoals hierboven reeds aangegeven.
Er zijn twee duidelijke uitschieters op te merken, naar het einde van het profiel toe. Het betreft twee
secties van dezelfde grote, half-ringvormige kreekrug (1) die gesitueerd is in het oosten van het
projectgebied. De westelijke arm (1w) bereikt ca. +2,9 m TAW. De top van de oostelijke arm (1o) ligt
op +3,2 m TAW. Dat is ruim één meter hoger dan de gemiddelde waarden. De kleinere uitschieters op
het profiel kunnen verklaard worden door de aanwezigheid van grachten en flankerende walletjes.
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Figuur 34: Hoogteprofielen op basis van het digitaal terreinmodel Vlaanderen, uitgezet in de lengte en breedte van het
projectgebied (bron: AGIV, 2015a).

De twee NW-ZO profielen hebben een kleiner bereik (in lengte) en vertonen aldus een geringere
fluctuatie van de hoogtewaarden. Het reliëf is in beide profielen uiterst vlak, met uitzondering van het
kanaal in het noorden van de profielen en de spoorlijn in het zuiden. De kunstmatige flanken/wallen
van deze waterweg situeren zich op +5 tot +5,5 m TAW, ruim 3 tot 3,5 m hoger dan het omringende
maaiveld. In profiel NW-ZO1 wordt de meest westelijke kreekrug, met gelijklopende noordwestzuidoost oriëntatie, in de lengte aangesneden. Op dit hoogteprofiel en Figuur 33 krijgt deze nummer
2. De kreekrug is ruim 130 meter lang en bereikt hoogtewaarden van +2,5 tot +2,6 m TAW. De gronden
zuidelijk hiervan liggen ca. 0,5 m lager. Profiel NW-ZO 2 maakt een doorsnede van de oostelijke
kreekrug (1) in het zuiden van haar half-ringvormig tracé (1z). Ook hier bereikt de top van de rug ca.
+3,2 m TAW, wat ongeveer een meter hoger is dan de omringende poelgronden.

B. Cirkelvormige anomalie
Opmerkelijk is het voorkomen van een cirkelvormige verhoging in het lokale reliëf van het
projectgebied, gesitueerd aan de noordgrens en noordelijk van de grote kreekrug. De ligging van deze
anomalie binnen het totale projectgebied wordt op Figuur 33 aangeduid met een witte pijl. De heuvel
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is quasi perfect cirkelvormig en heeft een diameter van ruim 110 meter. Figuur 36 geeft een weergave
van de luchtfoto uit 2019 en het digitaal terreinmodel ter hoogte van de anomalie. Tevens worden de
boorpunten en de bodemkaart, zoals opgesteld door de VLM, geprojecteerd. Ter hoogte van de
anomalie is er uitsluitend akkerland zichtbaar. Westelijk ervan situeert zich een klein bosje met vijver,
aan de voet van de westelijke arm van de grote kreekrug. Op de bodemkaart van DOV worden in deze
specifieke zone opgehoogde en uitgeveende gronden gekarteerd. De bodemkaart van de VLM geeft
op deze locatie tevens een cirkelvormige structuur aan, gekarteerd als ON of ‘kunstmatig opgehoogde
gronden’. Diagonaal op de anomalie werd een hoogteprofiel uitgezet, van west naar oost. De
doorsnede wordt hieronder weergegeven. De maximale hoogtewaarde van de ‘kunstmatige heuvel’
bereikt +3,22 m TAW. De voet van de heuvel situeert zich een meter lager. De doorsnede vertoont een
heuvel met gelijk oplopende flanken, wat weinig natuurlijk maar eerder antropogeen oogt.

W-O

Figuur 35: Hoogteprofiel op basis van het digitaal terreinmodel Vlaanderen, uitgezet ter hoogte van de vastgestelde
cirkelvormige anomalie aan de noordgrens (bron: AGIV, 2015a).

In totaal werden een zes boringen uitgezet ter hoogte van de kunstmatige heuvel (zie Figuur 36): drie
op de flanken en drie in de buurt van de top. De beschrijvingen van deze boringen geven de
aanwezigheid van kunstmatige zandige ophogingspakketten aan, met een minimale dikte van 50 cm
ter hoogte van boring 465 en een maximale dikte van 125 cm ter hoogte van boring 524. In de
boorbeschrijvingen wordt de aanwezigheid van steengruis en zwart zand aangegeven. Ter hoogte van
boring 475 werd onder een laag van 100 cm aangevuld sediment een kleiniveau aangeboord. Dit is het
oorspronkelijke niveau, bestaande uit kleiige poelgronden. Op basis van de boringen zoals
geregistreerd door de VLM, kan deze anomalie duidelijk als een kunstmatig opgeworpen heuvel
beschouwd worden.
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Figuur 36: Voorkomen van een cirkelvormige anomalie aan de noordgrens van het projectgebied. Links: weergave van de
locatie van de anomalie op een luchtfoto uit 2019, met projectie van het uitgezette hoogteprofiel, de VLM-boorpunten en
VLM-bodemkaart. Rechts: weergave van de anomalie zoals vastgesteld op het digitaal terreinmodel Vlaanderen.

Aangaande de interpretatie van de heuvel werd in eerste instantie gedacht aan een mogelijke terp (1),
een kunstmatige verhoging die in het landschap aangelegd werd voor bewoning. In Nederland zijn
reeds verschillende terpen gekend.38 Ook in België zijn er voorbeelden, onder andere in Ramskapelle.39
Echter, er zijn een aantal duidelijke afwijkingen op te merken, waardoor deze theorie snel verlaten
werd. In eerste instantie is er een duidelijk verschil in ontwerp en oppervlakte. De huidige anomalie
heeft een quasi perfect cirkelvormig ontwerp, met een diameter van ruim 120 meter, dat een
oppervlakte van ca. 9.000 m² beslaat. De gekende terpen hebben een ovalen ontwerp en zijn veel
beperkter in oppervlakte. Zo besloeg de Romeinse terp in Ramskapelle slechts 367 m². Een tweede
argument is de doorsnede van de kunstmatige heuvel. Zoals we op Figuur 35 kunnen vaststellen heeft
de anomalie een sterk heuvelvormig profiel met steile flanken. Er is sprake van een hoogteverschil van
circa 1 meter tussen de voet en de top van de heuvel. Een dergelijk scherp ontwerp zou zich niet goed
lenen voor het inplanten van bewoningsstructuren. Bij een terp wordt eerder een kunstmatige
verhoging met bovenaan een lange helling (sporadisch een plateau) verwacht, waarop structuren
ingepland werden (zie Figuur 37). Een derde verschil is mogelijk op te merken in de manier van de
aanleg. Voor de aanleg van terpen wordt een grote hoeveelheid grond uit de directe omgeving
ontgonnen. Ook mest en afval zijn belangrijk voor de opbouw van deze kunstmatige heuvels. In de
aanleg zijn vaak meerdere fasen te onderscheiden. In het geval van Ramskapelle werd zo’n 600 ton
aan grond verplaatst om het kunstmatig plateau op te werpen. Dicht bij de terp werd een uitgegraven

38
39

HUISMAN, 2014.
VERWERFT ET AL., 2019.
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zone van ca. 1.650 m² groot aangetroffen. De artificiële terp werd aangelegd door het opeenstapelen
van blokken klei. In een eerste fase werd een soort muur gemaakt uit opeengestapelde blokken,
waarna extra blokken tegen de muur geplaatst werden, om een plateau op te werpen. Tussen de
binnenste lagen van de terp en de buitenste was een duidelijk verschil in textuur op te merken. De
kern van de terp werd opgebouwd uit grover materiaal, met minder klei. Hierdoor werd een betere
drainage en waterhuishouding van de bodem gegarandeerd. De terp werd gedateerd tot de 2de – 3de
eeuw na Christus. Het gebruik van terpen in de polderregio blijft echter tot in de middeleeuwen
standhouden.40 De boorkernen die uitgezet werden op de heuvel toonden daarentegen de
aanwezigheid van steengrijs, zwart zand en puin aan, wat een recente datering doet vermoeden. Op
basis van deze afwijkende karakteristieken werd deze hypothese definitief verlaten.

Figuur 37: Weergave van de evolutie (in doorsnede) van de aangetroffen Romeinse terp in
Ramskapelle (bron: VERWERFT ET AL., 2019, p. 255).

40

VERWERFT ET AL., 2019, pp. 250, 256.
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Als tweede mogelijke hypothese voor de anomalie werd een kunstmatig opgeworpen molenberg (2)
geopperd, aangelegd in functie van een poldermolen. Door middel van poldermolens en
pompgemalen konden drassige of geïnundeerde poldergebieden drooggelegd worden. De molens
konden water van een lager niveau naar een hoger niveau verplaatsen. Op die manier kon de
waterstand in het gebied kunstmatig onder controle gehouden worden. Daarom werden ze ook
aangelegd langsheen waterwegen of kanalen, om het opgepompte water af te kunnen leiden.
Poldermolens maakten onderdeel uit van zogenaamde ‘droogmakerijen’. Onder andere in de naburige
Meetkerkse Moeren werden in de nieuwe tijd tal van poldermolens gebruikt. Daarvan is tot op heden
één bewaard gebleven: de Grote Molen van Meetkerke, gelegen aan de Biezenstraat. Op basis van de
ligging binnen een moerengebied en flankerend aan een waterloop werd deze hypothese als plausibel
aangenomen. Echter, de dimensies van de kunstmatige heuvel zijn te omvangrijk (doorsnede van 110
meter) om van een individuele molenberg uit de nieuwe tijd te spreken. Ook in de VLM boringen werd
er geen specifieke stratigrafische opbouw vastgesteld die in verband te brengen is met een molenberg
en/of werden er geen archeologische features aan- of opgeboord. De specifieke inplanting en werking
van historische poldermolens binnen dit moerenlandschap wordt verder besproken in deel 2.2.3.2.
Als derde hypothese (3) werd aangenomen dat het vermoedelijk om een recente verstoring zou
kunnen gaan. De aanwezige heuvel zou het overblijfsel kunnen zijn van een ophoging in het kader van
een infrastructurele ingreep in de 20ste eeuw. In het kader hiervan werden historische kaarten en
luchtfoto’s geraadpleegd. Op het beschikbaar historisch kaartmateriaal, daterend vanaf 1771, werden
geen structuren vastgesteld ter hoogte van de locatie van de topografische anomalie. De vroegst
beschikbare luchtfoto dateert uit 1951 (zie Figuur 38). Daarop is duidelijk een zogenaamde
‘laantjesstructuur’ zichtbaar ter hoogte van de desbetreffende locatie. Het landschap van het
projectgebied is vlak en bestaat uitsluitend uit agrarische percelen en weilanden. Veenhoudende
poldergronden lenen zich immers zeer goed voor de ontwikkeling van graslanden. Ook voor het jaar
1952 beschikken we over historische luchtfoto’s. Het landgebruik is hierop niet gewijzigd. Er werd
aangenomen dat de anomalie in de periode nadien gevormd moet geweest zijn. Ook de topografische
kaart van België uit 1956 vertoont geen structuren. Vanaf het jaar 1969 valt er een structuur op te
merken ter hoogte van de anomalie, aangeduid met een witte pijl op Figuur 39 en Figuur 40
rechtsboven. Het lijkt om een wit, torenachtig gebouw te gaan. De aard van de structuur is vooralsnog
onduidelijk. Het is mogelijk dat er een soort van terreinophoging en nivellering vooraf gegaan is aan
de constructie van deze structuur, waarvan de huidige topografische anomalie het eindproduct is. De
eerst volgende luchtfoto dateert uit 1971 (zie infra; Figuur 63 en Figuur 40 linksonder). Hierop is de
structuur nauwelijks nog zichtbaar. Er is een witte vlek zichtbaar op dezelfde locatie, die mogelijks zou
behoren tot een bouwvolume (of restant ervan), maar dat is niet definitief te bepalen. De luchtfoto
van 1979-1990 (zie infra; Figuur 64) geeft duidelijk aan dat de structuur verdwenen is. Op de
desbetreffende locatie lijkt er een reliëfwijziging plaatsgevonden te hebben, zich manifesterend als
een grillige lokale topografie. Het cirkelvormig lichaam zoals het zich aftekent in het lokale reliëf (en
op de VLM bodemkaart) tekent zich duidelijk ook af in de gewassen, als crop mark (aangeduid met
oranje pijlen op Figuur 40 rechtsonder). Centraal binnen het cirkelvormig heuvellichaam zijn grillige
sporen zichtbaar.
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Figuur 38: Projectie van het projectgebied op een orthofoto uit 1951 (bron: Cartesius, NGI).

Figuur 39: Projectie van het projectgebied op een orthofoto uit 1969 (bron: Cartesius, NGI).
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Figuur 40: Compilatie van de relevante historische luchtfoto’s uit de 2de helft van de 20ste eeuw (bron: NGI, 2018).

We kunnen dus definitief concluderen dat de topografische anomalie, die aanwezig is aan de
noordgrens van het projectgebied, gevormd werd door een kunstmatige ingreep uit de jaren ’60 en
’70. In de periode voorafgaand aan het jaar 1969 werd een gebouwstructuur (toren, molen of iets
dergelijks) opgetrokken op deze specifieke locatie. We beschikken helaas over geen andere luchtfoto’s
uit dit decennium, om de constructie nauwer te kunnen dateren. In het begin van de jaren ’70 is het
gebouw mogelijks nog aanwezig, mogelijks het in beperktere omvang (gedeeltelijk afgebroken,
herbouwd, verkleind). De resolutie van dit beeld is te beperkt om dit definitief vast te stellen. Aan het
einde van datzelfde decennium is de structuur definitief verdwenen en werd het terrein terug
omgevormd naar weiland. De crop marks geven de contouren van de reliëfwijzigingen aan. De
cirkelvormige anomalie betreft dus een reliëfwijziging ten gevolge van de aanwezigheid en afbraak van
een 20ste-eeuwse gebouwstructuur.
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C. Kreekruggen
Zoals vermeld komen er binnen het plangebied drie ‘complexen’ van kreekruggen voor: een westelijke,
een centrale en een oostelijke kreekrug. Figuur 41 geeft een weergave van het digitaal terreinmodel
Vlaanderen ter hoogte van het westelijke deel van het projectgebied. Op de figuur zijn de westelijke
en centrale kreekrug duidelijk in het reliëf te onderscheiden. Tussen beide in situeren zich nog twee
andere, kleinere zandrugjes: een rug van ca. 24 op 15 meter, in het verlengde van de westelijke
kreekrug, en een rugje met boogvorm van ruim 70 meter lang. Beide tekenen zich af in het reliëf, zij
het met een beperkt verschil ten opzichte van het omringende maaiveld. Met de top is er telkens een
maximaal hoogteverschil van ca. 20 cm.
Figuur 42 geeft hetzelfde kaartbereik weer op het digitaal terreinmodel, met achterliggende hillshade
en met projectie van de uitgezette hoogteprofielen op de twee kreekruggen. Op de westelijke kreekrug
werden twee profielen uitgezet: in de lengte en in de breedte. Op de centrale kreekrug werden drie
profielen uitgezet, omwille van de omvang. De doorsneden van de uitgezette hoogteprofielen worden
op Figuur 43 weergegeven.

Westelijke
kreekrug

Centrale
kreekrug

Figuur 41: Weergave van het westelijke deel van het projectgebied op het digitaal terreinmodel Vlaanderen, met projectie
van de begrenzing van de kreekruggen zoals bodemkundig vastgesteld (bron: AGIV, 2015a).
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Figuur 42: Digitaal terreinmodel met achterliggende hillshade van het westelijke deel van het projectgebied, met projectie
van de bodemkundige begrenzing van de aanwezige kreekruggen en de uitgezette hoogteprofielen (bron: AGIV, 2015a).
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Westelijke kreekrug: lengteprofiel NW-ZO

Westelijke kreekrug: breedteprofiel ZW-NO

Centrale kreekrug: lengteprofiel ZW-NO

Centrale kreekrug: breedteprofiel NW-ZO 1

Centrale kreekrug: breedteprofiel NW-ZO 2

Figuur 43: Doorsneden van de hoogteprofielen op de westelijke en centrale kreekrug (bron: AGIV, 2015a).
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Het lengteprofiel ter hoogte van de westelijke kreekrug geeft aan dan de hoogtes langsheen de top
van de rug van ca. +2,65 m TAW aan de noordwestelijke grens geleidelijk aan aflopen tot gemiddeld
+2,45 m TAW aan de zuidoostelijke grens. Op het perceel zuidoostelijk hiervan situeren de hoogtes
zich rond +2,12 m TAW. Wat een hoogteverschil van ruim 30 tot plaatselijk 50 cm impliceert tussen de
top van het heuvellichaam en de direct omliggende percelen. Het breedteprofiel werd uitgezet van
zuidwest naar noordoost. Dit profiel geeft aan dat de top van de kreekrug, vermoedelijk in haar
volledige lengte, afhelt naar de zuidwestelijke flank toe. De waarden variëren van +2,3 tot +2,4 m TAW
in het zuidwesten naar boven de +2,7 m TAW aan de noordoostelijke flank. De helling ontwikkeld dus
een hoogteverschil van minstens 30 cm. De rug wordt in de breedte langs weerskanten geflankeerd
door grachten.
Het lengteprofiel op de centrale kreekrug, uitgezet vanuit het zuidwesten naar het noordoosten toe,
geeft een golvend verloop weer. De hoogtewaarden vangen aan rond +2,65 m TAW en schommelen
nadien rond +2,4 en + 2,5 m TAW. Het laagste niveau op de rug situeert zich rond +2,3 m TAW. Op de
centrale kreekrug werden twee profielen in de breedte uitgezet, telkens vanuit het noordwesten naar
het zuidoosten toe. Beide profielen geven een komvormig reliëf aan. De noordelijke flank van de
kreekrug ter hoogte van profiel NW-ZO 2 vertoont een zachtere helling dan de overige aangesneden
flanken. Ter hoogte van profiel NW-ZO 1 is de noordflank vrij steil. Daar wordt op een paar meter een
hoogteverschil van ca. 52 cm overbrugd.
Op de oostelijke kreekrug werden vier haakse profielen uitgezet, in de breedte. De vier
breedteprofielen vertonen een komvormige, convexe doorsnede van de zandrug. De maximale
hoogtewaarden op de rug bereiken ongeveer +3,3 m TAW. Aan de buitenzijde van de ringvormige
kreekrug, direct flankerend aan de rug, schommelen de hoogtewaarden rond +2,4 m TAW. Aan de
binnenzijde van de kreekrug variëren de hoogtes rond +1,9 m TAW. De top van de kreekrug steekt dus
ca. 1 tot 1,4 meter uit boven het omringend reliëf. De profielen tonen aan dat de flank naar de
buitenzijde van de ringvormige kreekrug telkens zwakhellender is dan de flank aan de binnenzijde, die
steiler is. Zowel aan de binnen- als buitenzijde wordt de rug op verschillende plaatsen afgeboord door
grachten. Figuur 47 betreft het digitaal terreinmodel, met sterke overdrijving specifiek ter hoogte van
de oostelijke kreekrug. Uit deze figuur kunnen we opmerken dat de top van de kreekrug zich steeds
situeert tussen +3,05 en +3,26 m TAW. Centraal aan de top zijn via de hillshade verschillende sporen
van landbewerking zichtbaar. Zoals reeds vastgesteld, de flanken van de kreekrug die naar buiten toe
gericht zijn (oost, zuid en west) zijn zwakhellend en lopen af richting het niveau van het omringende
maaiveld. De binnenste flank van de ringvormige kreekrug is scherper afgelijnd/begrensd, en staat in
schel contrast met de lage poelgronden in het midden. In het noordwesten lijkt de kreekrug een bocht
te maken in westelijke richting, flankerend en deels overlappend met het huidig kanaal.
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Figuur 44: Weergave van het oostelijke deel van het projectgebied op het digitaal terreinmodel Vlaanderen, met projectie
van de begrenzing van de kreekruggen zoals bodemkundig vastgesteld (bron: AGIV, 2015a).

Figuur 45: Digitaal terreinmodel met achterliggende hillshade van het oostelijke deel van het projectgebied, met projectie
van de bodemkundige begrenzing van de aanwezige kreekruggen en de uitgezette hoogteprofielen (bron: AGIV, 2015a ;
QGIS Profile Tool Plugin).
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Oostelijke kreekrug: breedteprofiel 1

Oostelijke kreekrug: breedteprofiel 2

Oostelijke kreekrug: breedteprofiel 3

Oostelijke kreekrug: breedteprofiel 4

Figuur 46: Doorsneden van de hoogteprofielen op de oostelijke kreekrug (bron: QGIS Profile Tool Plugin).
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Figuur 47: Weergave van het digitaal terreinmodel Vlaanderen, met sterke overdrijving en achterliggende hillshade, ter
hoogte van de oostelijke kreekrug (bron: AGIV, 2015a, 2019b).

68

Wijziging landinrichting Kwetshage - Jabbeke

Archeologienota 2020B19

Hydrografie
De hydrografie van het omliggend poldergebied wordt voornamelijk gekenmerkt door een door de
mens gegraven stelsel van grachten, vaarten en kanalen die samen een netwerk van sluizen en dijken
de Kustpolders van overstromingen moesten vrijwaren.41 Ook binnen het projectgebied is een netwerk
van kunstmatig aangelegde grachten en sloten aanwezig, dat aangesloten is op de Tollenaarsbeek, een
van oorsprong natuurlijke waterloop die vanuit zuidelijke richting het projectgebied komt binnen
gelopen. De aanwezige grachten zorgen voor de ontwatering van de lage en waterrijke poelgronden
in het poldergebied Kwetshage en vloeit uit in het kanaal. De Tollenaarsbeek ontspringt op de
dekzandrug op ca. 2,5 kilometer zuidoostelijk van het projectgebied, ter hoogte van de dorpskern van
Varsenare.
Het kanaal Oostende – Brugge maakt onderdeel uit van de waterverbinding tussen Gent en de zee.
Het deel van het kanaal dat gesitueerd is tussen Brugge en Oostende, werd grotendeels uitgegraven
in de oude bedding van de Ieperleet. De Ieperleet is een oude waterweg die de moerassige gebieden
rond Jabbeke oorspronkelijk ontwaterde. Deze waterweg werd in 1166 gekanaliseerd en bevaarbaar
gemaakt. Als enige verbinding tussen Ieper en Brugge was de Ieperleet voor de scheepvaart van groot
economisch nut. In de jaren 1357 tot 1387 werd de Ieperleet uitgediept, ten gevolge van de
toenemende wolhandel tussen Brugge en Engeland. In de periode 1413-1415 volgde een nieuwe
verbreding en verdieping.42

41
42

JACOBS ET AL., 2004, p. 14.
ONROEREND ERFGOED, 2018b; themas - ID 12232.
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Figuur 48: Kaart met waterlopen (bron: AGIV, 2019b; VMM, 2020).

Omstreeks 1618 werd uiteindelijk besloten om een kanaal van Gent via Brugge tot in Oostende te
trekken. Tussen Brugge en Plassendale (Oudenburg) werd het nieuwe kanaal uitgegraven in de bedding
van de kronkelende Ieperleet. Aan beide oevers werden hoog opgeworpen dijken aangelegd, om de
lager gelegen en moerassige omgeving van overstromingen te vrijwaren. Rond 1754 werden onder
impuls van Karel van Lorreinen nieuwe bagger- en verbredingswerken uitgevoerd aan de Ieperleet. De
nieuwe waterweg werd door de landvoogd in 1768 ingewijd als de ‘Nieuwe Reviere’.43

Erosie
Figuur 49 geeft de potentiële bodemerosiekaart weer. De meeste percelen binnen de begrenzing van
het projectgebied staan gekarteerd als een verwaarloosbare kans op bodemerosie. Dit is logisch,
gezien het overwegend vlakke reliëf van het projectgebied en de afwezigheid van natuurlijke rivieren
of waterlopen in de directe buurt. Ter hoogte van de gronden gesitueerd op de grote, oostelijke
kreekrug wordt de kans op erosie als iets hoger ingeschat, maar nog steeds ‘zeer laag’. Dit heeft te
maken met het reliëf en voorkomen van potentiële hellingserosie, al betreft het een maximaal
hoogteverschil van slechts 1,5 meter. De aanwezigheid van colluviale pakketten wordt hier niet
onmiddellijk verwacht.

43

ONROEREND ERFGOED, 2018b; themas - ID 12232.
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Figuur 49: Potentiële bodemerosiekaart uit 2019, geprojecteerd op een luchtfoto uit 2019 (bron: DOV, 2018c; AGIV, 2019b).

2.2.2

Archeologische gegevens
Juridische informatie

-

Het plangebied is niet gelegen binnen een ‘vastgestelde archeologische zone’.44
Het plangebied ligt niet in een gebied zonder archeologisch erfgoed zoals deze zijn vastgesteld
in het besluit van de administrateur-generaal van 12 november 2019.45
In een straal van 2 kilometer rondom het projectgebied werden in het verleden reeds drie
archeologienota’s opgesteld. Het betreft een archeologienota voor een projectgebied aan de
Spoorwegstraat in Jabbeke (ID 9362), een project in de industriezone van Jabbeke (ID 9962)
en een project aan de Westernieuwweg in Varsenare (ID 4509). Voor het project aan de
Spoorwegstraat werd geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd, gezien de beperkte
impact van de geplande werkzaamheden en de sterk verstoorde situatie van het
projectgebied.46 Ook voor het dossier aan de industriezone te Jabbeke (ID 9962) was dit het
geval. De geplande werkzaamheden, de sloop van twee loodsen en het uitbreken van de
bestaande verharding, was te beperkt om een verstoring van potentieel archeologisch erfgoed
teweeg te brengen.47 In het dossier aan de Westernieuwweg in Varsenare werd tevens geen
archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd, gezien de beperkte oppervlakte van de zone die
bedreigd wordt door de geplande werken en de beperkte impact van de rooiwerkzaamheden.

44

https://geo.onroerenderfgoed.be
https://id.erfgoed.net/besluiten/14870
46
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9362
47
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/9962
45
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Er werd ingeschat dat verder archeologisch onderzoek niet voldoende wetenschappelijke
kenniswinst zou genereren.48

Centraal Archeologische Inventaris
De belangrijkste bron voor archeologische gegevens is de Centraal Archeologische Inventaris. In
onderstaande lijst worden de CAI-vindplaatsen opgesomd, gelegen in een straal van 2 km rondom het
projectgebied. Voor de interpretatie en met het oog op het formuleren van een goede archeologische
verwachting van het plangebied wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘harde data’ en ‘indicatoren’.
In deel 2.2.2.5 wordt de relatie tussen de aanwezige vindplaatsen in de omgeving en het landschap
besproken. De historisch relevante data wordt in een volgend hoofdstuk aangehaald.
Figuur 50 (zie infra) is een kaart die de CAI-geregistreerde vindplaatsen in de ruime omgeving rond het
projectgebied weergeeft, geprojecteerd samen met het projectgebied en de waterlopen op het
digitaal terreinmodel en onderliggende GRB-kaart. Op de kaart is de Pleistocene dekzandrug ter
hoogte van Jabbeke duidelijk zichtbaar, evenals verschillende kreekruggen in het poldergebied, onder
andere de grote kreekrug die van De Haan via Stalhille naar Ettelgem loopt.

48

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/4509
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Harde data
Harde data zijn gegevens afkomstig van gravend archeologisch (voor-)onderzoek, zoals:
proefsleuvenonderzoeken, werfbegeleidingen, opgravingen en dergelijke meer.

ID-nr.
207176

300030

Locatie
Klein Strand
Jabbeke

Graaf
De
Renesselaan I
Jabbeke

Onderzoeksmethodiek
Mechanische prospectie
2013

Werfcontrole 1996
Werfcontrole 2002
Veldprospectie 2002

Archeologische periode
Midden-Romeinse tijd

Beschrijving
Enkele grachten en een groot aantal
paalkuilen. Op basis van een Romeinse munt
en het aangetroffen aardewerk wordt de
vindplaats gedateerd rond de 2de-3de eeuw.

Nieuwe Tijd

Grachtspoor.

Vroege middeleeuwen

Concentratie van paalsporen, mogelijk de
aanzet tot een huisplattegrond. Ca. 130 meter
verderop werd een twee groep sporen
aangetroffen met onder andere een poel of
waterput, een aantal grachten en mogelijk
een standgreppel van een gebouw. In deze
concentratie werden ook volmiddeleeuwse
sporen aangetroffen.

Volle middeleeuwen

Enkele paalkuilen
grachten.

maar

voornamelijk

300045

Weststraat II
Jabbeke

Werfcontrole
1993

Volle middeleeuwen

Enkele grachten en een kuil met twee grijze
wandscherven en één grijze randscherf.

76922

Kroondreef
Jabbeke

Mechanische prospectie
2005

Late ijzertijd

Concentratie van nederzettingssporen langs
de weg van Oudenburg naar Aardenburg. Het
betreft de restanten van een tweetal kleine
houten gebouwen, verschillende spiekers,
een aantal grachten en een waterput. Het
aardewerk uit de waterput is handgevormd,
soms bijgewerkt op een traag draaiende schijf
en lokaal vervaardigd (zacht gebakken) in
veldovens. Een aantal scherven vertonen een
typisch scherp geknikt profiel, organische
verschraling en soms een eenvoudig
omgeslagen rand. De decoratie bestaat uit
smijten,
kamstrepen,
nagelen
vingertopindrukken en plaatselijk patronen
van gladding. Het materiaal heeft een bruine,
grijze tot beige tint met soms roodverbrande
vlekken. Van oorsprong is het materiaal
typisch late ijzertijd, maar zowel technisch als
vormelijk kent het een verderzetting tot in het
begin van de Romeinse periode.

Romeinse periode

Een aantal grachten met schervenmateriaal,
mogelijks onderdeel van een percelering.

Middeleeuwen

Verschillende brede grachten die elkaar
oversnijden.

Vroege ijzertijd

Enkele grondsporen.

Late ijzertijd

Verschillende
huisplattegronden,
vier
bijgebouwen en drie spiekers. De oriëntatie
van de huisplattegronden is voornamelijk
oost-west.

Romeinse periode

Twee kleine grafvelden.

Late middeleeuwen

Grachten en greppels.

Opgraving 2005

Belangrijke vindplaatsen in het centrum van Varsenare
219629

Legeweg
Varsenare

Mechanische prospectie
2017
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Nieuwe Tijd

Perceleringsgreppels.

Wereldoorlogen

Smalspoorbaan, betonnen poeren van twee
barakken, bomkraters en bommen.

Late ijzertijd

Twee woonhaarden. Schervenmateriaal en
een maalsteenfragment.

Onbepaald 2002
306011

D’Hooghe Noene
Varsenare

Opgraving 1995

Het terrein paalt aan noordelijke zijde aan de
Zandstraat, een verkeersas waarvan
verondersteld wordt dat deze teruggaat op
een Romeins wegtracé dat de nederzetting
van Oudenburg met het Brugse verbond. Het
terrein is gesitueerd op het complex van
dekzandruggen.
Steentijd

Eén kern, buiten context aangetroffen. In de
vullingspakketten van de middeleeuwse
sporen zaten enkele vuursteenfragmenten.

Midden-bronstijd

Restanten
van
een
oorspronkelijke
grafheuvel: cirkelvormig spoor, plaatselijk
verstoord
door
middeleeuwse
bewoningssporen, waaronder de restanten
van een waterput. Buitendiameter van de
gracht bedroeg 25 meter. De gracht is een
ondiep, circulair spoor met verbrand
menselijk bot in de vulling in plaats van
centraal in de heuvel. Mogelijks een
secundaire bijzetting. Vondstmateriaal uit de
grachtvulling
betreft
voornamelijk
aardewerk, dat dikwandig is en verschraald is
met schelpengruis. Datering van de
grafheuvel is gebeurd op basis van de
typologie en context.

Late bronstijd
Ovaalvormige structuur met humeuze vulling,
mogelijk de restanten van een poel, in het
kader van veeteelt. In het spoor bevonden
zich een aantal scherven (oa. fragmenten van
een vrij grote pot/beker), fragmenten
gebakken klei en brokken natuursteen, met
oa. sporen van polijsting. Datering van het
aardewerk vertoont overeenkomsten met de
cultuur van de urnenvelden.
Late ijzertijd
Uitgebreid grachtspoor met verschillende
aardewerkfragmenten, onder meer van een
pot met zogenaamde Kalenderbergversiering,
een geknikte schaal en een bekertje. Het
aardewerk dateert uit de La Tène Ib.
Late ijzertijd
Nederzettingssporen: een aantal kleine
paalsporen en in totaal drie rechthoekige
structuren. Een tweede grachttracé van ca. 25
meter. Structuren: restanten van een
rechthoekige constructie van 7,5 x 2,5 m,
gevormd door 5 paar paalsporen. Twee
plattegronden van vierpostenspiekers, van
1,25 op 1,5 m en 1,5 op 1,5 m. Vrij grote en
diepe kuil, mogelijk voor het putten van
water. Het vondstmateriaal vertoont grote
hoeveelheden aardewerk afkomstig van grote
potten met ruw besmeten buitenwand
(gracht), fragmenten van een pot/kom met
vingertopindrukken aan de rand (paalsporen),
fragmenten
handgevormd
aardwerk
(rechthoekige
structuren)
en
aantal
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Vroeg-Romeinse tijd

Merovingische periode

Volle middeleeuwen

Late middeleeuwen
Nieuwe Tijd

aardewerkfragmenten
in
zogenaamde
prehistorische techniek (paalsporen).
Greppeltjes, rechthoekig en tweeschepige
gebouwplattegrond
(vermoedelijk
met
zadeldak). Tweede tweeschepig gebouw, kuil,
gracht- of sloottracés en een waterput. Het
vondstmateriaal betreft gebruiksaardewerk,
terra nigra, fragmenten secundair verbrand
materiaal,
verschillende
houtskoolfragmenten
en
driehoekige
weefgewichtjes.
Houten
constructies:
eenschepige
woonhuizen, stallingen, opslag- en/of
werkplaatsen.
Overige
grondsporen:
grachten en greppels, kuilen, resten van 17
houten waterputten en een gedempte poel.
Het vondstmateriaal bestaat uit grotendeels
uit aardewerkfragmenten, zowel lokaal
vervaardigd als geïmporteerd, glas, bewerkte
en onbewerkte natuursteen (maalstenen),
ijzeren voorwerpen, brons- of koperen
mantelspelden, slakkig materiaal, Romeins
bouwpuin en organisch materiaal.
Tevens werd er een grafzone aangetroffen uit
de Merovingische periode, verstoord door
middeleeuwse sporen. Het betreft vijf
grafstructuren met rechthoekige afmetingen.
In drie gevallen zijn er sporen van bekisting. In
1 graf werden sporen van een menselijk skelet
aangetroffen. De graven zijn voornamelijk
oost-west georiënteerd.
Karrensporen, min of meer parallel
gesitueerd
met
de
aangetroffen
vroegmiddeleeuwse gebouwplattegronden.
Uit deze periode werden tevens twee grote
paalkuilen met een duidelijk paalspoor
aangetroffen, vermoedelijk behorend tot een
drieschepig gebouw. Tevens werd een
uitbraakkuil van een houten waterput
aangetroffen, evenals de aanzet van een
grachttracé.
Grachtstructuur.

WO II

Post-middeleeuwse en recente verstoringen:
enkele rond en/of vierkante structuren waar
in het verleden vermoedelijk fruitbomen in
aangeplant werden. Kleinte tot middelgrote
structuren
die
mogelijks
oude
zandwinningskuiltjes zijn. Sporen die in
verband te brengen zijn met de aanplantingen
van hagen, bomen en struiken of sporen van
een bevloeiingssysteem.
Belgische oorlogshelm, aangetroffen in een
post-middeleeuwse zandwinningskuil.
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Indicatoren
Archeologische indicatoren zijn gegevens die afkomstig zijn van veldprospecties, metaaldetectie,
booronderzoeken, lucht-fotografische prospectie en bureauonderzoeken en die onrechtstreeks
kunnen wijzen op de potentiële aanwezigheid van een archeologische vindplaats in de directe
omgeving.

ID-nr.
304985

Locatie
Nachtegaalstraat
Varsenare

Onderzoeksmethodiek
Cartografisch onderzoek

Archeologische periode
Late middeleeuwen

Beschrijving
Site met walgracht: Hoeve Het Kaproenken.
Een groot, rechthoekig en omwald erf met
boomgaard met vier losse gebouwstructuren.
Vroegste vermelding omstreeks 1547.
Weergave op de Ferrariskaart en Atlas der
Buurtwegen. In de 19de eeuw werd de
rosmolen gebouwd.

76966

Westernieuwweg I
Houtave

Werfcontrole
2001

Romeinse Tijd

Vondstenconcentratie aardewerk.

76951

Oosternieuwweg I
Houtave

Booronderzoek
2001

Late middeleeuwen

Tientallen fragmenten grijs gedraaid
aardewerk, voornamelijk afkomstig van
kogelpotten. Tientallen fragmenten in rood
geglazuurd
aardewerk:
voornamelijk
melkteilen en ander gebruiksaardewerk. Eén
fragment roodbeschilderd aardewerk. Het
booronderzoek wees erop dat de bodem niet
uitgeveend is. Tevens werd een dikke
bewoningshorizont vastgesteld.

76967

Oosternieuwweg III
Houtave

Verkennend
booronderzoek
2001

Late middeleeuwen

Verstoorde
bodemcontext.
Voltot
laatmiddeleeuws aardewerk aangeboord.

211829

Hogeweg
Varsenare

Metaaldetectie
2016

Late middeleeuwen

Muntvondst: rekenpenning met diameter 28
mm en opening in het centrum. Zogenaamde
‘Crown-type’. Te dateren in de periode Louis
XI (1461-1483) of Charles VIII (1483-1497).
Inscriptie: ‘AVE MARIA GRACIA A-V-E-M’.

216011

Hogeweg
Varsenare

Metaaldetectie
2017

Vroege middeleeuwen
Karolingische periode

Paardenbit en wandplaat-fragment in
gegoten koperlegering. Anglo-Scandinavisch
type. Te dateren rond de 10de-11de eeuw.

304981

Hof van Straeten 1
Varsenare

Cartografisch onderzoek

Volle middeleeuwen

Site met walgracht: ’t Hof van Straten. Een
burcht gelegen op een opperhof-neerhofsite,
gekenmerkt door een dubbele, vierkante
omwalling.
In de 12de eeuw start de bouw van de burcht
door de Heren van Straten. De vroegste
historische vermelding dateert uit 1435. De
burcht is tevens zichtbaar op de kaart van
Pieter Pourbus (1561-1571). Rond 1674
wordt een nieuw kasteel opgetrokken na
vernieling van de oorspronkelijke burcht. Dit
kasteel is zichtbaar op de Ferrariskaart en het
Primitief Kadasterplan. Rond 1845 worden
alle gebouwen afgebroken en wordt een
nieuw neoclassicistisch kasteel opgetrokken.
In de 19de en 20ste eeuw worden verdere
aanpassingen doorgevoerd.

218560

Hof van Straeten
Varsenare

Metaaldetectie
2018

Moderne Tijd

Vier Duitse gasbommen uit WO I.

304993

Sint-Juliaanshoeve
Snellegem

Cartografisch onderzoek

Late middeleeuwen

Site met walgracht: Sint-Juliaanshoeve.
Vroegste vermelding omstreeks 1478. Rond
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1681 worden de hoeve en bijhorende
landerijen opgekocht door het SintJuliaanshospitaal uit Brugge. Rond 1819 vond
er vermoedelijk een nieuwe bouwfase plaats.
In 1834 wordt de hoeve opgetekend op het
Primitief Kadasterplan. Omstreeks 1983
worden de resterende delen van de
walgracht gedempt.
306530

Weststraat I
Jabbeke

Werfcontrole
1987

Late middeleeuwen

Tijdens het graven van funderingssleuven
voor een nieuwbouw op de hoek van de
Weststraat en Caverstraat in Jabbeke werd
een oud tracé.
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Grote kreekrug
De Haan - Ettelgem

Kreekrug
Houtave - Varsenare
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Figuur 50: Projectie van de CAI-geregistreerde vindplaatsen, het projectgebied en de waterlopen op het digitaal
terreinmodel Vlaanderen en de GRB-kaart (bron: AGIV, 2015a; ONROEREND ERFGOED, 2018a; AGIV, 2019b; VMM, 2020).

78

Wijziging landinrichting Kwetshage - Jabbeke

Archeologienota 2020B19

Veldprospectie 2018
Op woensdag 3 oktober 2018 werd een archeologische veldprospectie49 uitgevoerd door de Vlaamse
Landmaatschappij op een aantal van de betrokken percelen van het huidig projectgebied. Het betreft
een prospectie ter hoogte van de aanwezige kreekrug, meer specifiek de grote halfcirkelvormige en
oostelijk gelegen kreekrug. Ook de randzones van de rug werden geprospecteerd. Onderstaande figuur
geeft een overzicht van de geprospecteerde percelen ter hoogte van de grote kreekrug. Enkel ter
hoogte van percelen 5 (braakliggend, oorspronkelijk maïs), 44a en 44b (bemeste akker) was de
vondstzichtbaarheid redelijk tot goed en kon de prospectie succesvol uitgevoerd worden. Quasi alle
overige percelen, zowel geprospecteerd als niet geprospecteerd, waren op moment van het onderzoek
in gebruik als grasland of weide, waardoor de zichtbaarheid op vondstmateriaal te beperkt was om
resultaten op te leveren.

Figuur 51: Overzicht van de geprospecteerde percelen in oktober 2018 ter hoogte van de grote oostelijke kreekrug.
Visualisatie van de kadasterpercelen en waterlopen op het Digitaal Terreinmodel en een luchtfoto uit 2019 (bron: AGIV,
2015a, 2018b, 2019b).

Ter hoogte van percelen 19a, 21, 22a, 22b, 23a en 24a werd kort voorafgaand gemest. Op de
genoemde percelen werd behoorlijk veel recent materiaal aangetroffen (steenpuin, gresbuis
enzovoort), met beperkte wetenschappelijke relevantie. Voornamelijk perceel 44b bracht
archeologisch relevant materiaal aan het licht, meer specifiek aan de zuidzijde en zuidoostzijde van het
perceel. Er werd vrij veel ‘mestmateriaal’ aangetroffen, onder de vorm van roodbakkend geglazuurd
aardewerk, waarvan verschillende fragmenten sterk verweerd zijn. In deze categorie werden geen
49

Informatie intern VLM-rapport.
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randfragmenten aangetroffen, wat een datering van het ensemble bemoeilijkt. Grotendeels omwille
van de hoge verweringsgraad werd de hypothese van ‘mestmateriaal’ meegegeven. Tevens werd er
slecht gebakken baksteen aangetroffen, echter wederom te fragmentarisch bewaard om diagnostisch
te zijn. In de zuidoosthoek van het perceel werd grijs reducerend gebakken aardewerk vastgesteld. Dit
grijs materiaal kan mogelijk uit de 12de eeuw dateren, maar is vermoedelijk eerder 13de-14de-eeuws.
Op een terrein van 50 x 50 meter in deze zone werden volgende diagnostische aardewerkscherven
aangetroffen: een brede, typische rand ; een d-vormige rand ; een ondersneden rand. De scherven uit
het ensemble vertonen verschillende type baksels, onder andere met een bleke kern en donkere
buitenzijde. Eén fragment kan mogelijk als Romeins geïdentificeerd worden.
Het materiaal werd niet bovenaan de kreekrug geprospecteerd, maar net op de rand/flank ervan.
Volgens de bodemkaart ter hoogte van B1d en B1d/e-gronden. Dit terwijl er een B2 of OU2-bodem net
flankerend eraan ligt. Hoogstwaarschijnlijk is er roodgebakken aardewerk aanwezig in het ensemble
dat verband houdt met een dreef die hier oorspronkelijk liep en zichtbaar is op historische kaarten.
Na het onderzoek werd geconcludeerd dat er hoogstwaarschijnlijk een middeleeuwse archeologische
site aanwezig is ter hoogte van perceel 44b. De aanwezige site dateert hoogstwaarschijnlijk uit de 12de14de eeuw, op basis van het geprospecteerde ensemble, en heeft mogelijk te maken met de
veenontginning in de flankerende zones (ontveende gronden).
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Relatie landschap en archeologie
Er is een duidelijk verschil op te merken in het voorkomen, de densiteit/kwantiteit en datering van
archeologische vindplaatsen binnen het poldergebied ten noorden Jabbeke, waarin het projectgebied
gelegen is, en ter hoogte van het dekzandruggencomplex in het zuidoosten. Dat is evident, aangezien
de mens zich in het verleden voornamelijk zal vestigen op landschappelijke locaties waar de condities
gunstig zijn voor het uitvoeren van activiteiten en voor bewoning, die tijdens de jagerverzamelaarsperioden als nomadisch te beschouwen valt en bij de eerste landbouwculturen als eerder
semi-nomadisch. Een tweede belangrijke factor is de zichtbaarheid. In het poldergebied kunnen er
verschillende archeologische niveaus afgedekt in de bodem voorkomen.
Figuur 52 geeft een reconstructie weer van het landschap tijdens het midden- en laat-paleolithicum.
De locatie van het projectgebied wordt met een ster weergegeven. Tijdens deze perioden situeert het
projectgebied zich in het dekzandgebied. Op het einde van de Weichsel-ijstijd waaiden aanhoudende
noordoostenwinden grote en voornamelijk oost-westgerichte landduinruggen op. Vanaf Gistel over
Brugge tot Maldegem en zelfs tot in Stekene zijn dergelijke dekzandruggen nog steeds duidelijk te
onderscheiden in het landschap. Op de kaart van het laat-paleolithicum (35.000 tot 9.500 voor
Christus) wordt de dekzandrug afgebeeld die vanuit het zuiden van Oudenburg via Brugge naar het
noordoosten (huidig Zeeuws-Vlaanderen) loopt. Oudenburg zelf situeert zich op een zijtak en ook
Gistel, Jabbeke en Brugge zijn gesitueerd op het dekzandrugcomplex.50 In de omgeving van Brugge en
Jabbeke zijn tevens verschillende meertjes aanwezig in het landschap. Het meer direct noordoostelijk
van het projectgebied situeert zich ter hoogte van de huidige Meetkerkse Moeren.
Vanaf het holoceen begon zoals vermeld het klimaat op te warmen, waardoor de zeespiegel steeg en
de vegetatie zich begon aan te passen. De kustlijn die aanvankelijk ter hoogte van de Doggersbank lag,
een gebied dat zich tussen Nederland en Engeland situeert en momenteel op de bodem van de
Noordzee gelegen is, kwam steeds dichterbij. Ongeveer 5.600 jaar geleden lag de duinen- en
strandgordel in het oostelijk gedeelte van de kustvlakte op enkele kilometers van de huidige strandlijn.
In het westelijke gedeelte daarentegen strekte de duinengordel zich toen uit ter hoogte van Adinkerke,
op enkele kilometers landinwaarts. Op deze locatie zijn vandaag dus nog restanten van zogenaamde
oude duinen terug te vinden.51 Tijdens zowel het mesolithicum (9.500 tot 5.300 voor Christus) als het
Neolithicum (5.300 tot 2.000 voor Christus) situeert het projectgebied zich nog steeds in het
dekzandgebied, noordwestelijk van de grote dekzandrug (zie Figuur 53). Aan het begin van het
mesolithicum merken we de ontwikkeling van het kustlandschap op, met duinengordels en
achterliggend schorregebied. Op bepaalde locaties zijn er reeds getijdengeulen aanwezig in de kustlijn,
die slikken vormen. Achter het actieve mariene gebied begon er zich een actief veenmoeras te vormen,
zij het in deze periode nog in beperkte omvang. Ook in de omgeving van het projectgebied ontwikkelen
er zich in de buurt van waterlopen verschillende gebieden met veenmoeras, onder andere de
Meetkerkse Moeren. Tijdens het neolithicum zal de omvang van het veenmoeras achter het actieve
kustgebied stelselmatig toenemen.
In het poldergebied rondom Kwetshage werden tot op heden quasi geen steentijdvindplaatsen
geregistreerd. De potentiële afwezigheid van dergelijke jager-verzamelaarssites kan verklaard worden
50
51

MOSTAERT, 2000, p. 4.
MOSTAERT, 2000, p. 4.
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door de landschappelijke ontwikkelingen die in dit gebied plaatsgevonden hebben. Bewoning zal zich
voornamelijk op zandige ruggen afgetekend hebben binnen het Pleistocene en vroeg-Holocene
landschap. Hier werd nadien veen op afgezet. Een deel van dit veen-op-zandniveau zal in latere
perioden geërodeerd of uitgeschuurd geweest zijn door getijdengeulen, die zich frequent verplaatsten
binnen het actieve wadgebied. De meerderheid van de steentijdvondsten uit de omgeving van het
projectgebied werden dan ook aangetroffen ter hoogte van de Pleistocene dekzandrug, wat een
gunstige landschappelijke locatie was. Aan de Zandstraat in Jabbeke werd onder meer een fragment
van een gepolijst bijl aangetroffen en ook op de Hooghe Noene werd vuursteenmateriaal aangetroffen.
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Figuur 52: Reconstructie van het landschap tijdens het midden- (boven) en laat-paleolithicum (onder). De locatie van het
huidig projectgebied wordt telkens met een blauwe ster weergegeven (bron: CHERRETTÉ ET AL., 2011; Raakvlak).
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Figuur 53: Reconstructie van het landschap tijdens het mesolithicum (boven) en neolithicum (onder) (bron: CHERRETTÉ ET AL.,
2011; Raakvlak).

Figuur 54 geeft de landschappelijke situatie in de omgeving van Jabbeke weer tijdens de bronstijd en
ijzertijd. Tijdens de bronstijd (2.000 tot 800 voor Christus) heeft het kustveenmoeras zich verder naar
het binnenland uitgebreid, quasi tot aan de Pleistocene dekzandrug, die de invloed van de zee op het
binnenland kan afweren. In deze periode zal ook het projectgebied ingenomen zijn door het
uitgestrekte veenmoeras. Het betrof over het algemeen een laagveenmoeras waarbij de plantengroei
evolueerde met de stijgende grondwatertafel, een gevolg van de stijgende zeespiegel. Al vanaf 2.500
jaar geleden slaagde de zee er in om stelselmatig verschillende bressen in de kustgordel te slaan,
waardoor de invloed van de getijden op het kustgebied gradueel kon toenemen en het landschap
stilaan evolueerde naar een gebied met getijdengeulen, slikken en schorren.52 De omvorming van een
oorspronkelijk kustveenmoeras naar een actief getijdengebied is duidelijk zichtbaar op de kaart voor
de periode van de ijzertijd (zie Figuur 54, onder). In deze periode is het moeilijk om met zekerheid te
stellen of het projectgebied nog bestond uit veenmoeras, of reeds omgevormd was tot een actief
wadgebied, met slikke en schorre. Het vermoeden gaat eerder uit naar de eerste optie. Vanaf de
ijzertijd zijn er duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een wegtracé op de pleistocene
dekzandrug, die Oudenburg via Brugge met Aardenburg verbond (zie Figuur 54). De Centraal
Archeologische Inventaris geeft talloze vindplaatsen op de pleistocene dekzandrug ter hoogte van
Jabbeke en Varsenare aan, die dateren uit de metaaltijden. Op sommige sites, zoals d’Hooge Noene,
is er zelfs een bewoningscontinuïteit vast te stellen tot in latere perioden. In het polderlandschap
rondom Kwetshage werden tot op heden quasi geen sites uit de metaaltijden vastgesteld. Deze lage
densiteit is aannemelijk, gezien de aanwezigheid van een drassig en laag veenmoeras, waarin
bewoning weinig waarschijnlijk was.

52

MOSTAERT, 2000, p. 5.
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Figuur 54: Reconstructie van het landschap tijdens de bronstijd (boven) en ijzertijd (onder). Weergave van de locatie van
het projectgebied met een ster (bron: CHERRETTÉ ET AL., 2011; Raakvlak).
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Deze situatie zet zich voor het projectgebied door tot in de Romeinse periode. Hoogstwaarschijnlijk is
er aan het begin van deze periode nog steeds een veenmoeras aanwezig ter hoogte van het
projectgebied (zie Figuur 56, boven), waardoor permanente bewoning minder waarschijnlijk zal
geweest zijn. Desalniettemin zullen er in het veengebied wel bepaalde economische activiteiten
plaatsgevonden hebben, zoals veenwinning, een praktijk waarvan werd aangetoond dat deze reeds in
de Romeinse periode werd toegepast. Onder andere aan de Westernieuwweg in Houtave, binnen het
poldergebied, werd tijdens een werfcontrole een Romeinse vondstenconcentratie aangetroffen,
vermoedelijk ingebed in het veenniveau. Vanaf de laat-Romeinse periode kan aangenomen worden
dat het projectgebied zich in een slikke en voornamelijk schorregebied zal situeren (zie Figuur 56,
onder), waarbij actieve getijdengeulen het landschap herhaaldelijk zullen omvormen. Ook dit
landschap is weinig aantrekkelijk met het oog op permanente bewoning. Daarvoor werd vermoedelijk
eerder de pleistocene dekzandrug zuidoostelijk van het projectgebied opgezocht. Op de Centraal
Archeologische Inventaris werden tal van Romeinse vindplaatsen geregistreerd op de pleistocene
dekzandrug, ook ter hoogte van Jabbeke en Varsenare. Zoals aangegeven is er reeds vanaf de ijzertijd
sprake van wegtracés ter hoogte van de dekzandrug. In de Romeinse periode wordt dit netwerk verder
uitgebouwd. In deze periode liepen er over de dekzandrug drie belangrijke wegen: de Steenstraat, de
Zeeweg en de Zandstraat (zie onderstaande figuur). De Zandstraat verbond de twee belangrijke
castella van Oudenburg en Aardenburg en liep langsheen het latere Brugge.53

Figuur 55: Reconstructie van het landschap en de bewoning in de kustvlakte tijdens de Romeinse Tijd. De geschatte locatie
van het huidig projectgebied wordt met een ster weergegeven (bron: VERHULST, 1995, p. 16 ; Hugo Thoen).

53

OVERMEIRE, 2015, p. 1.
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Getijdengeul (en later
kreekrug) van De Haan Vlissegem - Stalhille Ettelgem

Figuur 56: Reconstructie van het landschap tijdens de Romeinse (boven) en Laat-Romeinse periode (onder). Weergave van
de locatie van het projectgebied met een ster (bron: CHERRETTÉ ET AL., 2011; Raakvlak).
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Vanaf de vroege middeleeuwen werd het kustlandschap opnieuw geschikter voor bewoning. Reeds
vanaf de Romeinse periode startte de geleidelijke opvulling (verlanding) van de aanwezige
getijdengeulen tot in de periode rond 550 - 750 na Christus, wanneer de meeste aanwezig geulen
volledig opgevuld geraakten. De invloed van de zee op het poldergebied nam af, waardoor het
landschap evolueerde naar slikken en schorren, dat slechts nog enkele keren per jaar overspoeld werd.
Zoals vermeld trad er in het poldergebied door veranderingen in de grondwatertafel en antropogene
ingrepen reliëfinversie op, waarbij hoger liggende kreekruggen ontstonden in het vlakke landschap.
Deze ruggen trokken bewoning aan.54 Op Figuur 56 onderaan wordt een grote getijdengeul aangeduid,
die zich van De Haan tot in Ettelgem uitstrekte. Ook deze geul geraakte in de loop der eeuwen opgevuld
en werd omgevormd tot een zeer omvangrijke kreekrug, die zich duidelijk aftekent is op het digitaal
terreinmodel Vlaanderen (zie Figuur 31, Figuur 32 en Figuur 50). Voor de polderomgeving rondom het
projectgebied kunnen er dus vindplaatsen vanaf de vroege middeleeuwen verwacht worden specifiek
ter hoogte van kreekruggen. We merken ook op dat de huidige bewoning en het huidig stratenpatroon
voornamelijk het stelsel van deze ruggen volgen. Aangezien deze zones voldoende hoog in het
landschap liggen, kunnen hier ook vindplaatsen van latere perioden aangetroffen worden.
In de lager liggende poldergebieden, met voornamelijk poelgronden, wordt een minder grote densiteit
aan vindplaatsen verwacht. In deze zones was de invloed van de zee vanaf de laat-Romeinse periode
tot in de volle middeleeuwen immers nog vrij groot. Tussen de 2de eeuw voor Christus en de 1ste helft
van de 11de eeuw na Christus vonden er binnen het slikken- en schorrengebied regelmatig
grootschalige overstromingen plaats, de zogenaamde transgressies, frequent gevolgd door
regressiefasen. De oorzaak hiervan is zowel natuurlijk (getijdenwerking) als antropogeen van aard
(verlaging van het maaiveld door ontginning van veen, dijkdoorbraken en dergelijke meer). In de
omgeving van het projectgebied komen in deze lagere polderzones voornamelijk sites voor vanaf de
volle, meestal late middeleeuwen. Het betreft in hoofdzaak sites met walgracht, die vaak opgericht
werden in het kader van landbouwontginning. In de omgeving van Stalhille en Houtave, noordelijk van
het projectgebied, werd in het verleden veel veen ontgonnen (zie Figuur 32). In de lagere polderzones
komen er ook een aantal losse vondstcontexten voor, met materiaal uit de late middeleeuwen en de
vroegmoderne tijd. Voor de dorpskernen van Jabbeke en Varsenare zijn reeds vanaf de vroege
middeleeuwen sporen van bewoning aanwezig. Er is een bewoningcontinuïteit tot in de postmiddeleeuwen. Het projectgebied situeert zich in het poldergebied Oudland. Deze schorrengebieden
ontstonden omstreeks 700 na Christus. Het betreft grote schorrengebieden die opgeslibd zijn tot
boven gemiddeld hoog water. De Oudland-poldergronden werden voornamelijk gebruikt voor
schapenweiden en landbouwbedrijvigheid op drooggevallen schorren. Vanaf 1100 na Christus zal het
meeste schorrenland zich achter lage defensieve dijken situeren (evendijken). Deze bedijkte schorren
worden het Oudland (kernland) genoemd. Het Oudland is op natuurlijke wijze drooggevallen en pas
nadien bedijkt. Binnen het Oudland zijn er dus geen binnendijken aanwezig.55 De ligging van het
projectgebied in het Oudland impliceert dat er landbouwexploitatie ter hoogte van het projectgebied
verwacht kan worden vanaf ten vroegste de 8ste eeuw.

54
55

OVERMEIRE, 2015, p. 9.
WINTEIN, 2009.
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Historische gegevens
Algemene geschiedenis en ontwikkeling van Jabbeke en Varsenare

De vroegste vermelding van Jabbeke in historische geschriften valt te situeren rond het jaar 988. In dat
jaar wordt het toponiem Getbecca voor het eerst vermeld.56 De ontstaansgeschiedenis van Jabbeke
heeft te maken met de geografische samenstelling van haar grondgebied. Het dorp ontwikkelde zich
op de grens tussen de Noordzeepolders en de zandstreek. De overgang tussen beide gebieden wordt
gevormd door de aanwezige pleistocene dekzandrug. De grens situeert zich ter hoogte van de vroegere
Zandstraat, de huidige as Ettelgemstraat-Dorpsstraat-Varsenareweg. Tot voor 800 – 900 na Christus
bestond het gebied noordelijk van deze verbindingsweg uit slikken en schorren. De kerk van Jabbeke
werd opgericht op de kruising tussen de Zandstraat en de Jabbeek, op gronden die door de bevolking
nieuw in cultuur gebracht werden. Het ontstaan van de parochie is waarschijnlijk te dateren rond de
9de eeuw. In de 10de eeuw staat de kerk onder het patronaat van de bisschop van Doornik. Omstreeks
961 wordt in een charter van Arnold de Oude, zoon van graaf Boudewijn II de Kale, gesproken van
Jabeca. In hetzelfde jaar worden Jabbeka en Jabeka vermeld. De vroegste vermelding van Jabbeke als
parochie is terug te vinden in het Liber Traditionum en dateert van omstreeks 971. De plaatsnaam
verwijst naar de beek waarlangs het dorp is ontstaan en die dezelfde naam draagt. Het eerste gedeelte
van het toponiem kan mogelijks te maken hebben met het Germaanse woord ‘Iat’, wat als gat of het
Engelse ‘gate’ kan geïnterpreteerd worden.57
De parochie Jabbeke vormde samen met Stalhille een ambacht in het Brugse Vrije. In de loop van de
16de eeuw werd het ambacht verenigd met het ambacht van Snellegem en Zerkegem. Naast het
grondgebied van het Brugse Vrije, behoorden bepaalde delen van Jabbeke tot de ‘Heerlijkheid van het
Proossche’, een kerkelijke heerlijkheid, en tot de ‘Heerlijkheid of Baronie van Guysen’. De kasteelheren
van Jabbeke waren vanaf de 15de eeuw de Heren van Straten. In 1406 en 1407 vestigden de schepenen
van het Brugse Vrije zich in Jabbeke toen de stad Brugge de lakenindustrie beperkingen oplegde.
Tijdens de 15de eeuw herhaalde deze situatie zich nog enkele keren telkens er twisten waren tussen
de stad Brugge en het Brugse Vrije. De latere kasteelheren van Jabbeke behoren tot het geslacht van
Haveskercke. Omstreeks 1488 wordt het dorp geplunderd door de troepen van Maximiliaan van
Oostenrijk. In 1579 werd het dorp nogmaals geplunderd, ditmaal door de Geuzen. Hierbij liep de
parochiekerk grote schade op. Tijdens de Renaissance bleef de kerk sterk bouwvallig. Rond 1870 werd
de kerk uiteindelijk afgebroken en vervangen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd langs de
stationsstraat een Duits militair bevoorradingskamp gebouwd, dat ook in de Tweede Wereldoorlog
ingezet werd. Via het station van Jabbeke werden manschappen en bevoorrading naar het front
aangevoerd. 58
Het naburige dorp Varsenare ontstond op het kruispunt van twee belangrijke wegen: de
Oudenburgweg en de Westernieuwweg. De vroegste vermelding van het dorp werd gemaakt in een
oorkonde uit het jaar 1003, in functie van een schenking van een landgoed aan de Sint-Pietersabdij in
Gent. Hierbij werd het toponiem Fresnere vermeld. De plaatsnaam zou mogelijk afkomstig zijn van de
Latijnse term voor ‘essenbos’. De huidige plaatsnaam ‘Varsenare’ werd voor het eerst gebruikt rond
1248. Rond 1116 werd een middeleeuwse bidplaats aangelegd op het kruispunt. Het patronaatschap
56

GYSSELING, 1960, p. 540.
ONROEREND ERFGOED, 2018b; thema’s ID 14722.
58
ONROEREND ERFGOED, 2018b; thema’s ID 14722.
57
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over deze kerk behoorde toe aan de abdij van Broekburg (Bourbourg). In de loop van de 12 de eeuw
werd het dorp een zelfstandige parochie. Tijdens de middeleeuwen was Varsenare ingedeeld in twee
grote afzonderlijke ambachten: het ambacht Straten en het ambacht Varsenare. Beide werden van
elkaar gescheiden door de Zeeweg en de Oosternieuwweg. Vanaf 1126 vestigen de Heren van Straten
zich definitief in het dorp. Vanaf de 13de eeuw vestigen ook de Heren van Varsenare zich in Varsenare,
in een versterkte site. Hun hof was afhankelijk van het grafelijk leenhof van de Burg van Brugge. Door
huwelijkspolitiek geraakten de bezittingen van beide hoven in het bezit van de Heren van Gistel. Het
Hof van Varsenare werd in deze periode omgedoopt tot het Hof van Proven. Ook Varsenare werd in
1488 door oorlogsverwikkelingen vernietigd. Ook in de 16de eeuw wordt veel schade toegericht aan
het dorp. In de periode 1613-1623 werd het kanaal Brugge – Oostende aangelegd, in de oude bedding
van de Ieperleet. Hierdoor kon Varsenare zich economisch verder ontplooien. Het kanaal werd in het
midden van de 18de eeuw verder uitgebreid.59

Poldermolens
In deel 2.2.1.7 ‘Topografie’ werd een circulaire anomalie vastgesteld aan de noordgrens van het
plangebied. In eerste instantie werd aan de restant van een terp enerzijds of poldermolen anderzijds
gedacht. Na verder onderzoek van alle beschikbare bronnen blijkt het om een kunstmatige ophoging
of reliëfwijziging te gaan die het resultaat is van de aanwezigheid en afbraak van een 20ste-eeuwse
gebouwstructuur, die ander andere duidelijk zichtbaar is op een luchtfoto uit 1961. De aard van de
gebouwstructuur is tot op heden nog niet duidelijk. Het lijkt om een infrastructureel element te gaan.
De poldermolen-hypothese werd in het huidig dossier opgeworpen voornamelijk op basis van de
landschappelijke inplanting van de anomalie. Poldermolens werden in de nieuwe tijd ontworpen in het
kader van het droogmaken van sterk waterzieke poldergronden om deze nadien in cultuur te kunnen
brengen. Door veenontginning in voorgaande perioden kwamen immers veel gronden in de polders
lager te liggen dan hun oorspronkelijk niveau, soms zelfs onder het zeeniveau, waardoor ze gevoelig
waren voor overstromingen. Rond 1617 werden plannen gemaakt voor de drooglegging van De FransVlaamse Moeren, nabij Veurne. Er werd een plan uitgetekend waarbij verschillende poldermolens
water uit de gebieden oppompten richting kunstmatige kanalen (Ringslot) om nadien af te voeren
richting de zee. In de westelijke kustvlakte vond de eerste droogmaking van De Moeren (bij Veurne)
rond 1626 plaats.60 Onder andere de poldergebieden van de Lage Moere werden aanvankelijk bemaald
door houten poldermolens. Rond 1811 werden deze vervangen door een stenen windmolen met
scheprad en omstreeks 1868 door een pompgemaal.61
Momenteel zijn er in Vlaanderen nog slechts twee complete poldermolens: de vijzemolen Sint Karel
nabij Veurne en een schepradmolen nabij Meetkerke. De Meetkerkse Moeren situeren zich op slechts
een paar kilometer (noord-)oostelijk van het projectgebied. De molen van Meetkerke bemaalde de
polder De Moere. Niet alleen in Nederland maar ook in Vlaanderen kwam men vroeg tot de ontdekking
dat uitgeveende gronden, die later grote plassen vormden, drooggemaakt kunnen worden, waardoor
opnieuw bruikbaar land ontstaat. Net als in Nederland konden ook in Vlaanderen particulieren
concessies voor droogmaking krijgen van de overheid. In november 1622 kregen enkele
59

ONROEREND ERFGOED, 2018b; thema’s ID 14725.
ONROEREND ERFGOED, 2018b; erfgoedobjecten ID 135398.
61
ONROEREND ERFGOED, 2018b; erfgoedobjecten ID 300512.
60
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grootgrondbezitters van de regering het octrooi om de Meetkerkse Moeren droog te maken en er een
zelfstandige polder van te maken. Het gebied werd bedijkt en er werd een houten windmolen met
scheprad geplaatst. Deze sloeg het water van De Moere uit op de Blankenbergse Vaart. Na verloop van
tijd werd nog een tweede schepradmolen bijgebouwd: de Kleine Molen. De Grote Molen brandde in
1810 af en werd het jaar nadien vervangen door een stenen exemplaar. De Kleine Molen werd in mei
1868 vervangen door een stoomgemaal. In de 20ste eeuw werd ook deze door een dieselexemplaar
vervangen.62

Figuur 57: Foto uit 1925 van de Meetkerkse (Grote) Molen, de stenen variant uit 1811, met flankerend de Blankenbergse
Vaart en achterin het molenaarshuis (bron: BAKKER, 2005, pp. 142–143).

62

BAKKER, 2005, pp. 136-137.
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Figuur 58: Doorsnedetekening van de stenen Grote Molen van Meetkerke uit 1811 (bron: BAKKER, 2005, p. 136).

De ligging van de kunstmatige heuvel, in verbinding met het zuidelijk dijklichaam van de flankerende
vaart (zie Figuur 36 en Figuur 47) leek initieel een gunstige inplanting voor een poldermolen. Uit het
grachtenstelsel van de polders van Kwetshage kon overtollig water via een (houten) poldermolen met
vijzel opgepompt en geloodst worden in het flankerend kanaal, dat aan het begin van de 17 de eeuw
werd aangelegd, in de bedding van de oude Ieperleet. Aangezien er op alle beschikbare historische
kaarten geen molenstructuur aangegeven staat, werd aangenomen dat indien het een molen betrof,
deze van voor 1771 moet dateren, hoogstwaarschijnlijk uit het begin van de 17de eeuw, naar analogie
met de houten poldermolen uit de naburige Meetkerkse Moeren.
Echter, historische luchtfoto’s uit de 2de helft van de 20ste eeuw geven een gebouwvolume aan ter
hoogte van de anomalie, dat slechts enkele jaren aanwezig is, evenals crop marks aan de grenzen van
de kunstmatige heuvel, die wijzen op kunstmatige ophoging van het reliëf (cfr. deel 2.2.1.7). Bovendien
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is de diameter van de heuvel te omvangrijk om een molenberg te kunnen zijn. De diameter van de
naburige poldermolen van de Meetkerkse Moeren is namelijk veel beperkter. Ook in de boringen die
uitgevoerd werden door de VLM ter hoogte van de anomalie werd er geen opbouw aangetroffen die
verwacht kan worden bij molenheuvels. Deze argumenten volstonden om de hypothese te verlaten.
Omwille van de antropogene gronden in deze omgeving werden de initieel geplande uitgravingen
geminimaliseerd en werd er beslist een deel van de zone op te hogen in het huidig ontwerp van de
vergunningsaanvraag.
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Kaart van Ferraris (1771-1777)
De vroegst beschikbare historische kaart met informatie over het specifieke landgebruik ter hoogte
van het projectgebied is de kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Deze
kaart werd opgesteld tussen 1771 en 1777 door de graaf de Ferraris. Omdat alle gebouwen ingemeten
werden en ook de omgeving (rivieren, grachten, poelen, bossen, hagen, etc.) vrij waarheidsgetrouw
opgetekend werd, is dit een uiterst interessante bron. De kaart werd echter wel vanuit een militair
standpunt opgetekend, wat impliceert dat de gebieden die minder militair relevant of interessant
geacht werden, niet opgetekend werden.
Op de Ferrariskaart wordt het merendeel van het projectgebied gekarteerd als weiland (zie Figuur 59).
Enkel in het centrum komen een viertal akkerpercelen voor. In het oostelijke deel van het plangebied
is een bomenrij aanwezig. Aan de zuidflank stroomt de Tollenaarsbeek in westelijke richting. Ook in
het westelijke deel van het plangebied zijn een paar grachten aanwezig. Op een paar onverharde
paden na, zijn er geen wegtracés aanwezig binnen het plangebied. De toegang tot het gebied werd
verschaft via een weg die reikt tot aan de zuidelijke grens van het projectgebied, over de
Tollenaarsbeek. Er is geen bebouwing binnen het plangebied aanwezig. De percelen werden
waarschijnlijk in deze periode voornamelijk voor het beweiden van vee, en plaatselijk het uitvoeren
van akkerbouw, gebruikt. Dit is aannemelijk gezien de bodemkundige situatie van het plangebied en
de vermoedelijk hoge grondwaterstand. De gele ster stelt de locatie van de anomalie op het digitaal
terreinmodel (heuvel) voor (zie deel 2.2.1.7). Zoals zichtbaar op de kaart, zijn er geen structuren op
deze locatie in deze periode aanwezig. Dat is ook voor de latere kaarten het geval (zie infra).

Figuur 59: Kaart van Ferraris (1771-1777) met weergave van het projectgebied (bron: KBR & AGIV, 2010).
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Atlas der Buurtwegen (1843-1845)
De kadastrale kaarten die tot de Atlas der Buurtwegen behoren, werden opgemaakt tussen 1843 en
1845 naar aanleiding van de uitvoering van een wet uit 1841. De bedoeling was een inventaris te
maken van alle kleine wegen met openbaar karakter.
De Atlas (zie Figuur 60 en Figuur 61) geeft een eerste duidelijke percelering binnen de grenzen van het
projectgebied weer. De perceelsindeling op dit moment is sterk vergelijkbaar met de huidige
kadastrale perceelsindeling. Ook deze kaart geeft geen bebouwing aan binnen de grenzen van het
projectgebied. De percelen zijn in gebruik als landbouwgrond. Voor het eerst loopt er een weg
doorheen het oostelijke deel van het plangebied, van zuid naar noord. Het betreft de Kwetshagestraat.
De centrale waterloop in het plangebied wordt de Paddegracht genoemd.

Kaart van Vandermaelen (1846-1854)
De topografische kaart van Philippe Vandermaelen werd opgemaakt tussen 1846 en 1854. Hierop staat
ook het reliëf aangeduid. Deze kaart geeft opnieuw informatie omtrent het landgebruik (zie Figuur 62).
Het merendeel van het projectgebied staat als drassig weiland gekarteerd. Enkel aan de zuidelijke
grens zijn een aantal akkerpercelen aanwezig. In deze periode zijn er twee wegen aanwezig binnen het
plangebied: de Kwetshagestraat en een nieuwe wegenis die zich uitstrekt vanaf een weg die reeds op
de Ferraris-kaart zichtbaar was aan de zuidelijke grens van het projectgebied. Beide wegen sluiten aan
op de zuidelijke dijk van het kanaal. Ter hoogte van de Kwetshagestraat is een brugje aanwezig, over
de Tollenaarsbeek.

Figuur 60: Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het westelijke deel van het plangebied (bron: AGIV & PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN, 2014).
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Figuur 61: Atlas der Buurtwegen (1841) met projectie van het oostelijke deel van het plangebied (bron: AGIV & PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN, 2014).
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Figuur 62: Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met projectie van het plangebied (bron: KBR & AGIV, 2018).

Popp-kaart (1842-1879)
De kaart van Philippe-Christian Popp was een kadasterkaart die werd opgesteld tussen 1842 en 1879.
Aangezien deze kaart geen nieuwe informatie verschaft over het projectgebied en quasi volledig
gelijkaardig is aan de Atlas der Buurtwegen, wordt deze niet verder besproken of afgebeeld.

Luchtfoto’s 20ste eeuw
Voor het grootste deel van het projectgebied, geven de historische luchtfoto’s weinig wijzigingen aan
ten opzichte van het landgebruik in vergelijking met het beeld dat de historische kaarten uit de 18de
en 19de eeuw schetsen, met uitzondering van de zone rondom de topografische anomalie aan de
noordgrens van het terrein, zoals in deel 2.2.1.7 besproken. De vroegst beschikbare luchtfoto dateert
uit 1951 (zie supra; Figuur 38). Figuur 39 geeft een momentopname van het projectgebied in het jaar
1969. Beide luchtbeelden geven een gelijkaardige situatie weer zoals zichtbaar op de luchtfoto van
1971 (zie Figuur 63). De meeste poldergronden zijn in gebruik als weiland of grasland. Een beperkt
aantal percelen zijn akkerland. Dit werd ook reeds aangegeven door de 19de-eeuwse
Vandermaelenkaart. De centrale wegenis, met twee haakse bochten, is mogelijk aanwezig als
onverhard wegje. Op een paar locaties zijn een aantal bomen aanwezig. Rond de periode 1979-1990
merken we dat het centrale wegje vermoedelijk uit gebruik is geraakt. Flankerend aan de
Kwetshagestraat, in het noorden van het projectgebied, zijn een paar bomenrijen aanwezig en ook in
het centrum van het projectgebied heeft zich een kleine bosstrook ontwikkeld. Omstreeks 2000-2003
zal het bosje aan de Kwetshagestraat iets verder uitbreiden. Hier is tevens een vijvertje aanwezig, zoals
nog steeds het geval is. Meerdere percelen zijn in deze periode in gebruik als akkerland. Voornamelijk
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op de grote, oostelijke kreekrug zijn akkers aanwezig. De lagere poelgronden worden voornamelijk als
weiland ingezet. Op geen enkele luchtfoto kon er bebouwing of bewoning vastgesteld worden binnen
het projectgebied. Deze situatie blijft tot op vandaag behouden.
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Figuur 63: Weergave van het projectgebied op een orthofotomozaïek uit 1971 (bron: AGIV, 2015b).

Figuur 64: Weergave van het projectgebied op een orthofotomozaïek uit de periode 1979-1990 (bron: AGIV, 2018a).
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Figuur 65: Weergave van het projectgebied op een orthofotomozaïek uit de periode 2000-2003 (bron: AGIV, 2015c).
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Verstoringshistoriek

Binnen het projectgebied worden er in het algemeen weinig verstoringen verwacht. Op geen enkele
historische kaart of luchtfoto, voor de periode tussen 1771 tot heden, kon er bebouwing of bewoning
vastgesteld worden binnen het projectgebied. In het centrum van het projectgebied was er vanaf het
midden van de 19de eeuw tot aan het begin van de 21ste eeuw wel een wegtracé aanwezig, onder de
vorm van een onverharde landweg. Deze situeerde zich tussen de weilanden in. Gezien de langdurige
gebruiksgeschiedenis van het projectgebied als weiland en akkerland, kunnen er sporen/verstoringen
in de bodem vastgesteld worden die verband houden met landbouwactiviteiten.

2.3 Archeologisch verwachtingsmodel
Dit onderdeel werd reeds grotendeels behandeld in deel 2.2.2.5 ‘Relatie landschap en archeologie’.
Op basis van alle verzamelde gegevens kunnen volgende conclusies genomen worden:
- Het projectgebied kent gezien haar geografische ligging een complexe landschappelijke
genese, met een specifieke ontwikkeling van de bodem als resultaat.
- Op verschillende niveaus binnen het bodemarchief kunnen er potentieel archeologisch
relevante niveaus aangetroffen worden.
- Archeologische relicten behorende tot de steentijd (paleolithicum tot en met neolithicum)
zullen zich in de bodem aftekenen ter hoogte van het pleistocene dekzandniveau. Dit niveau
is echter diep in de bodem aanwezig, afgedekt onder holocene veenpakketten en polderklei.
Op bepaalde locaties kan het oorspronkelijke dekzandniveau tevens geërodeerd of
uitgeschuurd geweest zijn, door erosieve werking van aanwezige getijdengeulen. Slechts op
enkele plaatsen binnen het projectgebied werd een pleistoceen zandniveau aangeboord,
telkens op vrij grote diepte. Op basis van deze bodemkundige vaststellingen, in combinatie
met de geplande verstoringsdieptes (die vrij oppervlakkig zijn), is de verwachtingskans op
archeologische relicten uit de steentijd vrij laag.
- Vanaf het subboreaal start de veenvorming in het kustgebied. Voor het projectgebied kan de
vroegste aanwezigheid van een veenmoeras gedateerd worden rond het laatneolithicum en
de vroege bronstijd. Tot in de Romeinse periode zal er veenvorming in de omgeving van het
projectgebied plaatsgevonden hebben. De aanwezigheid van een drassig veenmoeras ter
hoogte van het projectgebied impliceert een lage kans op het aantreffen van
bewoningssporen. Voor de metaaltijden en Romeinse periode clusteren deze zich
voornamelijk ter hoogte van de meer zuidelijk gelegen dekzandrug, die van Gistel via
Oudenburg en Jabbeke naar Brugge en Zeeuws-Vlaanderen liep. Vanaf de laat-Romeinse
periode zal het landschap geleidelijk aan evolueren naar slikke en schorre, met de
aanwezigheid van getijdengeulen. Voor de metaaltijden en Romeinse periode heerst er in het
algemeen dus een lage verwachting op archeologische relicten, al kunnen er op en binnen het
veenniveau wel sporen aangetroffen worden van economische activiteiten, zoals onder meer
veenontginning (plausibel). Zoals eerder vermeld kan er echter wel sprake zijn van
bewoningssporen op zogenaamde terpen, ook gedurende deze perioden. Op basis van de
landschappelijke boringen en het digitaal terreinmodel werden (vooralsnog) geen dergelijke
structuren vastgesteld binnen het projectgebied.
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-

Vanaf de 2de eeuw voor Christus tot de 10de eeuw na Christus hebben er verschillende
transgressies plaatsgevonden, die via getijdengeulen diep doordringen tot in het binnenland.
Echter, reeds vanaf de Romeinse periode startte de geleidelijke verlanding van de aanwezige
getijdengeulen tot in de periode rond 550 - 750 na Christus, wanneer de meeste aanwezig
geulen volledig opgevuld geraakten. Vanaf dan zal het landschap evolueren naar slikken en
schorren, dat slechts nog enkele keren per jaar overspoeld werd. De Oudlandpolders werden
vanaf 700 na Christus in gebruik genomen. Rond 1100 lagen ze volledig achter bedijkingen.
Binnen de polders trad er reliëfinversie op en het landschap werd tijdens de vroege
middeleeuwen opnieuw geschikter voor bewoning. In eerste instantie waren voornamelijk de
kreekruggen aantrekkelijk voor bewoning, omwille van hun hogere en droge ligging. Nadien
zal er een bredere inplanting van bewoning volgen, ook op de getijdenafzettingen. Ook in het
projectgebied zijn er verschillende kreekruggen aanwezig. Voor deze specifieke zones heerst
er een gunstige verwachting op archeologische relicten daterend vanaf de vroege
middeleeuwen. De ingebruikname van de kreekruggen kan zich tot in de late middeleeuwen
verder gezet hebben. Voor de lager liggende en omringende zones, die voornamelijk
poelgronden bevatten, is de verwachtingskans vanaf de volle middeleeuwen plausibel, gezien
de vroege drooglegging en inpoldering van dit gebied.

-

Voor de vroegmoderne periode beschikken we over een aantal cartografische bronnen. De
vroegste dateert uit de 2de helft van de 18de eeuw. Op deze kaart zijn er geen sporen van
bewoning of bebouwing zichtbaar ter hoogte van het projectgebied. De meeste percelen zijn
in gebruik als weiland, sommige als akker. In de 17de eeuw werd noordelijk van het
projectgebied een kanaal uitgegraven, in de bedding van de oorspronkelijke Ieperleet. Het is
mogelijk dat deze vaart gebruikt werd als afvoerkanaal bij het droogmaken van het gebied. Op
basis van het geconsulteerde bronnenmateriaal is de verwachtingskans op archeologisch
erfgoed uit de Vroegmoderne periode voor het totale plangebied eerder laag.

-

In de moderne periode is het projectgebied uitsluitend in gebruik als weiland en akkerland,
zoals in de voorgaande eeuwen het geval was. Historische-cartografische bronnen wijzen op
de afwezigheid van bewoning, bebouwing of militaire occupatie tijdens de Wereldoorlogen.
Aan de noordgrens van het plangebied is een cirkelvormige anomalie zichtbaar in de
topografie van het landschap. Na verder onderzoek van de boringen die op deze locatie
uitgezet werden, evenals van historische kaarten en foto’s, kon vastgesteld worden dat het
om een anomalie gaat die het resultaat is van een kunstmatige ingreep uit de jaren ’60 en ’70.
De verwachting op archeologie uit de nieuwste tijd wordt voor het volledig plangebied als laag
ingeschat.
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Tabel 1: Archeologisch verwachtingsmodel. *De verwachtingskans betreft de ingeschatte verwachting op archeologisch
erfgoed binnen de geplande dimensies van bodemimpact (omvang, diepte), bepaald per archeologische periode.
Periode
Paleolithicum
Mesolithicum
Neolithicum
Bronstijd
IJzertijd
Vroeg-Romeinse periode
Midden/Laat-Romeinse
periode
Vroege middeleeuwen
Volle/late middeleeuwen
Vroegmoderne Tijd
Moderne Tijd

Locaties
Volledig gebied
Volledig gebied
Volledig gebied
Volledig gebied
Volledig gebied
Volledig gebied
Volledig gebied

Bodemniveau archeologie
Dekzand
Dekzand
Dekzand / veenniveau
Veenniveau
Veenniveau
Veenniveau
Veen + getijdenafzettingen

Verwachtingskans*
Laag
Laag
Laag
Laag - plausibel
Laag - plausibel
Laag - plausibel
Plausibel

Poelgronden
Kreekruggen
Poelgronden
Kreekruggen
Volledig gebied
Volledig gebied

Getijdenafzettingen (polderklei)
Stroomzand onder getijdenafz.
Getijdenafzettingen (polderklei)
Stroomzand onder getijdenafz.

Laag
Hoog
Plausibel
Hoog
Laag
Laag
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2.4 Impactanalyse
In dit onderdeel worden de geplande werkzaamheden, met hun specifieke dimensies (omvang en
diepte), afgewogen ten opzichte van de gekarteerde bodemgegevens binnen het projectgebied. Op
die manier kan een gefundeerde analyse gemaakt worden van de impact van de geplande
werkzaamheden op de bodem en op potentieel relevante archeologische niveaus.
Onderstaande figuren geven telkens het plan met ontworpen toestand van het projectgebied weer,
geprojecteerd met de boorpunten waarin veen en/of pleistoceen zand aangeboord werd. Zowel het
ontwerpplan als de boorpunten geven hoogtewaarden in m TAW weer. Op die manier kunnen de
verschillende uitgravingen gedetailleerd vergeleken worden met de bodemkundige kennis van de
locaties waarop ze ingepland worden.
Uitgravingen:
 Een aantal percelen worden volledig vergraven in functie van de aanleg van rietmoeras. Hierbij
zullen de uitgravingen variëren tussen 30 en 100 cm diep. Er werd telkens een buffer van 10
tot 15 cm boven het aanwezige veenniveau gehanteerd. De uitgravingen vinden plaats in
polderafzettingen.
 Slibruiming bestaande waterlopen.
 Oeverafschuiningen rond de centrale waterloop. De uitgravingen vinden plaats in
polderafzettingen.
 Afplaggen: hierbij wordt de toplaag van de bodem afgehaald (ca. 10 cm). De uitgravingen
vinden plaats in polderafzettingen.
 Aanleg nieuwe gracht aan de spoorlijn: dit is een zone binnen het projectgebied waar het
veenniveau wordt geraakt. Het basisniveau van de nieuw geplande waterloop is 1,6 m TAW.
Deze gracht zal 26 tot 28 m breed zijn. De bodemdiepte zal telkens 7 m breed zijn.
 Aanleg van twee nieuwe grachten in het noorden van het projectgebied, richtniveau is 1,6 m
TAW. De gracht in het noordwesten zal 6 meter breed zijn. De gracht in het noordoosten ca. 3
meter.
Ophogingen:
 Ter hoogte van de grote oostelijke kreekrug worden ophogingen ingepland, om het bestaande
reliëf te accentueren. De kamlijn van de kreekrug wordt zuidelijker gelegd dan momenteel het
geval is.
 Ter hoogte van de cirkelvormige anomalie aan de noordgrens van het plangebied en in de
buurt van de grote oostelijke kreekrug, worden plaatselijk beperkte ophogingen voorzien voor
de ontwikkeling van een uitkijkplatform. De verstoorde lagen in de bodem hier zullen niet
geraakt worden.
 Voorafgaand aan het uitvoeren van de ophogingen wordt er geen teelaarde gestript. De
ophogingspakketten worden rechtstreeks op de teelaarde geplaatst.
 De ophogingen op de kreekrug zullen maximaal 1,2 tot 1,5 m omvatten.
Installaties:
 Op verschillende locaties in het plangebied worden gronddammen aangelegd binnen de
bestaande waterlopen.
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Aan de nieuwe gracht/waterloop aan de spoorweg worden twee zones met riettegels
aangelegd.
Tussen de oostelijke en westelijke zone wordt een stuw en een bevloeiingspomp aangelegd
(zie detailweergaven op Figuur 16 en Figuur 17). Hiervoor wordt een minimale uitgraving
centraal onder de stuw voorzien (max. 10 cm diepte).
Ook aan de zuidelijke grens van het projectgebied wordt een nieuwe bevloeiingspomp
geïnstalleerd aan de nieuwe gracht parallel met de spoorweg.
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Figuur 66: Impactanalysekaart I: Projectie van het ontwerpplan (westelijk deel) op de VLM-bodemkaart (met indicatie van de bodemtypes) en de boorpunten waarin veen aangetroffen werd, met indicatie van de TAW-hoogte ervan (bron: opdrachtgever).
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Figuur 67: Impactanalysekaart II: Projectie van het ontwerpplan (centrale deel) op de VLM-bodemkaart (met indicatie van de bodemtypes) en de boorpunten waarin veen aangetroffen werd, met indicatie van de TAW-hoogte ervan (bron: opdrachtgever).
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Figuur 68: Impactanalysekaart III: Projectie van het ontwerpplan (oostelijk deel) op de VLM-bodemkaart (met indicatie van de bodemtypes) en de boorpunten waarin veen aangetroffen werd, met indicatie van de TAW-hoogte ervan (bron: opdrachtgever).
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Figuur 69: Impactanalysekaart IV: Projectie van het ontwerpplan (westelijk deel) op de VLM-bodemkaart (met indicatie van de bodemtypes) en de boorpunten waarin pleistoceen zand aangetroffen werd, met indicatie van de TAW-hoogte ervan (bron: opdrachtgever).
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Figuur 70: Impactanalysekaart V: Projectie van het ontwerpplan (centrale deel) op de VLM-bodemkaart (met indicatie van de bodemtypes) en de boorpunten waarin pleistoceen zand aangetroffen werd, met indicatie van de TAW-hoogte ervan (bron: opdrachtgever).
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Figuur 71: Impactanalysekaart VI: Projectie van het ontwerpplan (oostelijk deel) op de VLM-bodemkaart (met indicatie van de bodemtypes) en de boorpunten waarin pleistoceen zand aangetroffen werd, met indicatie van de TAW-hoogte ervan (bron: opdrachtgever).
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Bij het uitvoeren van de impactanalyse werden telkens drie criteria gehanteerd:
 het archeologisch verwachtingsmodel (zie Tabel 1)
 de gekarteerde bodemopbouw
 de dimensies van de geplande bodemingrepen
Vervolgens werden een aantal zones afgebakend, waar de geplande werkzaamheden voor de
herinrichting mogelijks een destructieve impact zullen hebben op potentieel relevante archeologische
niveaus. Deze zones worden geadviseerd voor verder archeologisch onderzoek. De zones waar er geen
destructieve impact op potentiële archeologie zal plaatsvinden, zullen gevrijwaard worden van verder
onderzoek.


Geadviseerde zones

Op Figuur 72 en Figuur 73 worden alle zones met bodemingrepen weergegeven, die mogelijks een
risico inhouden met betrekking tot archeologisch erfgoed. Het betreft 12 individuele zones. Deze
zones worden geadviseerd voor verder archeologisch vooronderzoek. Het betreft:
-

De meerderheid van de geplande uitgravingen zullen uitgevoerd worden in het kader van de
aanleg van rietmoerassen (1). Deze uitgravingen worden voornamelijk ingepland ter hoogte
van poelgronden. De graafwerken zullen variabele dieptes bereiken (zie Figuur 12 en Figuur
13). Bij de geplande graafwerkzaamheden op deze terreinen wordt telkens 30 tot 40 cm boven
het veenniveau gebleven. Ondanks dat het veenniveau niet aangeraakt zal worden bij deze
bodemingrepen, kunnen er binnen de polderafzettingen ook archeologisch relevante
sporenniveaus aangesneden worden. Op de poelgronden kunnen immers sporen van
bewoning en agrarische activiteit aanwezig zijn vanaf de volle middeleeuwen, aangezien deze
zone vroeg ingepolderd werd (Oudland).
De zones waar rietmoerassen ingepland worden ter hoogte van terreinen die als verstoord
gekarteerd zijn door het landschappelijk booronderzoek, worden gevrijwaard van verder
onderzoek. Daartoe behoort ook de cirkelvormige topografische anomalie aan de noordgrens
van het plangebied, noordelijk van de oostelijke grote kreekrug. Bronnen- en booronderzoek
hebben uitgewezen dat hier een ophoging plaatsvond in de 20ste eeuw. Gezien de
aanwezigheid van potentieel vervuilde grond werd in het ontwerp opgenomen dat hier geen
uitgravingen zullen uitgevoerd worden. De zone van de kunstmatige heuvel wordt overal licht
opgehoogd. Ook hier wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd, omwille van
de verstoringsgraad van de bodem en het feit dat er in deze zone geen bodemimpact
(uitgravingen) gerealiseerd zal worden.
Alle zones waar uitgravingen ingepland worden in het kader van de aanleg van rietmoerassen
ter hoogte van onverstoorde bodems, worden onderzocht door middel van proefsleuven. Het
betreft zones 2 tot en met 5, 7 en 12 (zie het bijhorend Programma van maatregelen).

-

Aanleg van een nieuwe gracht parallel met de spoorweg (2). Dit betreft zone 6. Voor de
uitvoering hiervan werden twee mogelijke varianten opgesteld. Bij de uitvoering van beide
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varianten wordt gezien de grote dimensies van de gracht en de diepe bodemimpact een
proefsleuven geadviseerd.
o

Variant 1: bij de eerste variant worden afgravingen voorzien centraal in de
werfstrook evenals een ophoging in de 10 m brede strook flankerend aan de
spoorweg (zie Figuur 14). De werfstrook zal in totaal 28,2 m breed zijn en ruim
645 m lang. De bodembreedte, de strook waar het veen niveau bereikt zal
worden, zal 7 m breed zijn. Op dit niveau kunnen er dus potentiële leef/loopniveaus aanwezig zijn met vindplaatsen uit de metaaltijden en Romeinse
periode.

o

Variant 2: Bij deze variant wordt enkel een centrale uitgraving voorzien in de
werfstrook en geen ophoging (zie Figuur 15). Ook bij deze variant zal de
bodembreedte 7 m breed bedragen.

-

In het noorden van het projectgebied worden twee nieuwe grachten (3) ingepland. Ook tijdens
het uitgraven van deze stroken zal het aanwezige veenniveau aangesneden worden. De
breedte van de geplande gracht in het noordwesten van het projectgebied is 6 meter. De
gracht centraal aan de noordgrens van het projectgebied zal 3 m breed zijn. Gezien de ruime
omvang van de noordwestelijke verbindingsgracht, zal deze geadviseerd voor verder
onderzoek. De noordoostelijke gracht is te beperkt in omvang om voldoende ruimtelijke
informatie op te leveren. De noordwestelijke gracht (zone 1) bestaat uit drie delen en zal
verder onderzocht worden door middel van een proefsleuven (zie het bijhorend programma
van maatregelen).

-

In bepaalde zones van het projectgebied zal er geplagd (4) worden. Deze bodemingreep omvat
het afhalen van 10 cm van het bodemarchief. Deze graafwerken zullen dus ook uitsluitend
plaatsvinden binnen de polderafzettingen. Aangezien er niet exact geweten is hoe dik de
ploeglaag in deze zones is, kan de impact van de plagwerken op het bodemarchief en
eventuele archeologische niveaus voorlopig niet definitief ingeschat worden. Ook hier wordt
verder onderzoek geadviseerd, onder de vorm van controleboringen, zodoende de omvang
van de ploeglaag en de impact van de werkzaamheden op de bodem op verschillende locaties
te kunnen peilen. Het betreft zones 8 tot en met 11.
De controleboringen werden uitgevoerd in het kader van deze bureaustudie en worden in deel
3 van dit rapport behandeld. Als blijkt uit de vastgestelde bodemopbouw in de boringen dat
er geen archeologisch potentieel heerst voor de geplande zones van bodemimpact, dan
worden zones 8 tot en met 11 gevrijwaard van verder archeologisch onderzoek. Dit wordt
besproken in deel 3.1.3.
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Figuur 72: Weergave van de advieszones, ingekleurd per type bodemingreep, met zonenummer, geprojecteerd op de GRBkaart (bron: AGIV, 2019b).

Figuur 73: Projectie van de advieszones op een luchtfoto uit 2019 (bron: AGIV, 2018b).

115

Wijziging landinrichting Kwetshage - Jabbeke

Archeologienota 2020B19

Figuur 74: Projectie van de advieszones, met zonenummer, op de bodemkaart zoals opgesteld door de VLM (bron: AGIV,
2019b ; VLM).



Vrijgegeven zones

Volgende zones van bodemingrepen worden gevrijwaard van verder archeologisch vooronderzoek:
-

Over het terrein worden verschillende installaties ingepland: gronddammen, een
stuw, bevloeiingspompen en dergelijke meer. Deze ingrepen vinden meestal plaats
binnen de contouren van bestaande waterlopen, waar het originele bodemarchief niet
meer aanwezig is en een laag archeologisch potentieel heerst. Bovendien zijn deze
ingrepen te beperkt in omvang en diepte om relevante archeologisch kennis te kunnen
genereren.

-

De zones waar ophogingen zullen plaatsvinden worden niet verder onderzocht. Zowel
ter hoogte van de kunstmatige heuvel aan de noordgrens van het plangebied, als ter
hoogte van de grote oostelijke kreekrug zullen ophogingen plaatsvinden (zie Figuur 12
en Figuur 13). Zodoende de impact op de bodem te minimaliseren, wordt in deze
specifieke zones geopteerd om de teelaarde niet af te graven, maar de
ophogingspakketten rechtstreeks erboven te stockeren. Op die manier wordt de
oorspronkelijke bodemopbouw gevrijwaard, evenals potentiële archeologische
relicten die erin vervat zitten. De geplande ophogingen (zonder afgravingen) worden
tevens ingepland in het landinrichtingsdossier om potentiële archeologie in situ in de
bodem te kunnen bewaren en beschermen.
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Ook voor de geplande oeverafschuiningen en zones van slibruiming wordt dezelfde
argumentering gebruikt als deze voor de geplande installaties. In deze zones zullen de
werkzaamheden uitsluitend plaatsvinden binnen uitgegraven en geërodeerde
bodemniveaus, die archeologisch weinig waardevol zijn. De kosten en inspanningen
om deze zones verder te onderzoeken zullen niet in verhouding staan met de
wetenschappelijke kenniswinst, die uiterst beperkt zal zijn.

2.5 Beantwoorden van de onderzoeksvragen
Ondergrond en landschapsgeschiedenis:
VII.
Hoe is de aardkundige opbouw van het onderzoeksgebied?
a. Welke processen van bodemvorming zijn bekend?
b. Welke geomorfologische processen zijn bekend?
VIII.
Welke aardkundige eenheden zijn archeologisch relevant en wat is hun diepteligging?
Het projectgebied Kwetshage situeert zich in het poldergebied ten noorden van de dorpskernen van
Jabbeke en Varsenare. Gezien de ligging, bestaan de gronden van het projectgebied voornamelijk uit
poelgronden. Binnen de begrenzing werden tevens een aantal zones (3) met kreekruggen vastgesteld.
De overige gronden zijn enerzijds antropogeen geroerde gronden (opgehoogde of vergraven terreinen)
of uitgeveende gronden. De bodemopbouw van de poelgronden is drieledig. Het betreft bovenaan
kleiige holocene getijdenafzettingen, die een holoceen veenniveau afdekken, waar plaatselijk
pleistoceen dekzand onder aangetroffen werd. De kreekruggen betreffen opgevulde getijdengeulen.
Op deze locaties is het oorspronkelijke bodemarchief grotendeels geërodeerd (uitgeschuurd). Nadien
werden de geulen stelselmatig opgevuld met klei en voornamelijk (stroom-)zand. Door reliëfinversie
kwamen de opgevulde geulen (kreekruggen) hoger te liggen dan de poelgronden. Dat contrast werd
nog sterker door ontginning van veen onder de poelgronden in het verleden. In een paar zones werden
antropogene bodems aangeboord. Vanuit archeologisch standpunt zijn voornamelijk de kreekruggen,
het veenniveau en de pleistocene dekzandrugjes interessant. De diepte van deze niveaus is variabel (zie
Figuur 28 en Figuur 29). De opgevulde kreken waren vanaf de middeleeuwen de aantrekkelijkste locatie
voor bewoning. Daar geldt een zeer hoge verwachting. De lager gelegen en drassigere poelgronden
waren daarentegen meer geschikt voor veeteelt en later akkerbouw. De trefkans op archeologische
relicten, voornamelijk daterend vanaf de volle middeleeuwen, is daar lager maar kan niet volledig
uitgesloten worden.
Archeologische resten:
IX.
Zijn er reeds gekende archeologische gegevens binnen en in de omgeving van het plangebied?
c. Wat is de aard en ouderdom van bekende archeologische resten?
d. Wat is de conserveringsgraad en gaafheid van bekende archeologische resten?
X.
Hoe kunnen ongekende archeologische resten zich manifesteren (sporen,
vondstenconcentraties, …) en op welke diepte kunnen deze worden aangetroffen?
a. Wat is de gespecificeerde verwachting (alsmede de verwachte conservering en
gaafheid) ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in het gebied?
b. Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu
en wat is de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?
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Binnen het projectgebied zijn er tot op heden geen archeologische gegevens gekend. In de omgeving
van het projectgebied werden wel archeologische vindplaatsen geregistreerd. De kwantiteit en de types
vindplaatsen zijn afhankelijk van het landschap waarin ze zich situeren. In het omringende poldergebied
werden tot op heden geen vindplaatsen aangetroffen uit de steentijd en metaaltijden. Deze
vindplaatsen bevinden zich op het afgedekte pleistocene niveau en worden hierdoor minder vaak
gedetecteerd. Op het veenniveau werden in de omgeving een aantal Romeinse contexten aangetroffen.
Vanaf de vroege middeleeuwen kan er in het poldergebied bewoning verwacht worden voornamelijk
ter hoogte van de kreekruggen. Vanaf de volle middeleeuwen kan er ook sprake zijn van
bewoningssporen op de poelgronden, al is die verwachting enigszins lager, gezien de lage en drassige
ligging. De meerderheid van de vindplaatsen in de omringende poldergebieden zoals aangegeven op
de CAI, dateren dus uit de volle en late middeleeuwen. Het gaat voornamelijk om sites met walgracht,
die verband houden met de landbouwontginning van het gebied, en dus gesitueerd zijn op poelgronden.
De dorpskernen in het poldergebied situeren zich meestal ter hoogte van grote kreekruggen. Ter hoogte
van de pleistocene dekzandrug, op een paar kilometer zuidelijk van het projectgebied, is de
archeologische densiteit hoog. Op verschillende locaties op de rug werden sporen van bewoning
vastgesteld. Er is een continuïteit vanaf de Steentijd tot in de late middeleeuwen op te merken, met een
zwaartepunt rond de Romeinse periode.
Binnen het projectgebied worden er voornamelijk relicten verwacht ten vroegste uit de Romeinse
periode en uit de middeleeuwse periode. De dieper gelegen niveaus waarop vindplaatsen uit de
steentijd of metaaltijden kunnen voorkomen, worden immers niet geraakt door de geplande ingrepen.
Op het veenniveau kunnen sporen uit de IJzertijd en Romeinse periode aanwezig zijn. Ter hoogte van
de kreekruggen kan bewoning vanaf de vroege middeleeuwen verwacht worden. De lager gelegen en
drassigere poelgronden waren eerder geschikt voor akkerbouw en veeteelt en de trefkans op bewoning
is er lager maar kan evenwel niet uitgesloten worden. Archeologische relicten kunnen zich voordoen
als sporen, structuren, vondsten of vondstenconcentraties.
Impact van geplande bodemingrepen:
XI.
Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
XII.
Op welke manier kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?
Binnen het projectgebied worden graafwerkzaamheden uitgevoerd voor verschillende doeleinden en
tot op verschillende dieptes. In bepaalde zones zullen deze werken een concrete bedreiging vormen
voor potentieel archeologisch erfgoed. Daarom is er binnen deze zones verder onderzoek noodzakelijk
(zie deel 2.4 Impactanalyse).
De geadviseerde zones (12) voor verder archeologisch onderzoek:
- Er zijn een aantal zones waar geplagd zal worden. Daar wordt ca. 10 cm van de bodem
verwijderd. Aangezien vanuit het bureauonderzoek niet definitief geweten is wat de exacte
omvang van de ploeglaag in deze zones is, kan de impact van de plagwerken op het
onderliggend bodemarchief, en potentiële archeologisch niveaus, voorlopig niet definitief
ingeschat worden. In deze zones worden dus controleboringen voorgesteld om de omvang van
de ploeglaag te bepalen en definitief inzicht te verwerven in de impact van de geplande werken
op de originele bodem die hier aanwezig is. De controleboringen worden uitgevoerd in de fase
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van het huidig bureauonderzoek. De resultaten ervan worden beschreven in deel 3. Op basis
van de resultaten van de boringen wordt verder advies voor deze zones omschreven.
-

Het merendeel van de graafwerken zullen gebeuren in functie van de aanleg van
rietmoerassen. Deze uitgravingen zullen uitsluitend plaatsvinden binnen de polderafzettingen.
Het veenniveau (en pleistoceen zandniveau) wordt niet geraakt. Voor de vroege middeleeuwen
heerst voornamelijk een hoge verwachting voor bewoningssporen op kreekruggen. Echter, dit
gebied werd in de middeleeuwen reeds vroeg ingepolderd en in gebruik genomen. Het
voorkomen van archeologische sporen van bewoning en voornamelijk agrarische activiteiten
op de lagere poelgronden vanaf de volle en late middeleeuwen is dus plausibel. Daarom is
verder onderzoek in deze zones aangewezen.

-

Er worden drie grachten uitgegraven in het projectgebied. Twee daarvan worden geselecteerd
voor verder onderzoek, gezien hun grote omvang (breedte, lengte) en diepe bodemimpact. Het
betreft een verbindingsgracht in het noordwesten van het projectgebied en de gracht die
parallel met de spoorweg wordt aangelegd in het zuiden van het projectgebied. Bij deze
bodemingrepen worden zowel de polderafzettingen als het onderliggend veenpakket
aangesneden. In deze zones is het dus mogelijk om sporen van meerdere archeologische
perioden aan te snijden (van IJzertijd tot en met late middeleeuwen).

Volgende zones worden gevrijwaard van verder onderzoek, gezien hun uiterst beperkte impact op het
aanwezig bodemarchief en potentieel archeologisch erfgoed dat erin vervat zit:
- de zones van ophogingen (enkel beperkte ophoging, geen afgraving), ter hoogte van de grote
oostelijke kreekrug en ter hoogte van de cirkelvormige anomalie (‘heuvel’) aan de noordgrens
van het plangebied.
- de geplande oeverafschuiningen (enkel binnen reeds verstoorde (vergraven of geërodeerde)
niveaus).
- het plaatsen van verschillende installaties (stuw, pomp, riettegels edm) (uiterst beperkt in
oppervlakte = lage archeologische leesbaarheid, weinig ruimtelijke relevantie).
- De noordoostelijke verbindingsgracht wordt niet verder geadviseerd omwille van de beperkte
dimensies van de gracht, waardoor het verwerven van ruimtelijke informatie bij archeologisch
onderzoek zeer beperkt zal zijn.
Een uitgebreide motivering is terug te vinden bij deel 2.4 Impactanalyse.
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2.6 Assessment
Het projectgebied Kwetshage situeert zich in het poldergebied ten noorden van de dorpskernen van
Jabbeke en Varsenare, in de provincie West-Vlaanderen. Het projectgebied beslaat een oppervlakte
van ca. 60 hectare en is voornamelijk in gebruik als weiland en in mindere mate als akkerland. Het
terrein wordt in het noorden begrensd door het kanaal Gent – Oostende en in het zuiden door de
spoorweglijn van Brugge naar Oostende. Doorheen het oostelijke deel van het projectgebied loopt de
Kwetshagestraat. In het projectgebied wordt een herinrichting gepland, waarbij voornamelijk
rietmoerassen aangelegd zullen worden. In het kader van de herinrichting worden verschillende
graafwerkzaamheden ingepland.
Op basis van de landschappelijke ligging van het projectgebied, in de polderstreek, kon er een
complexe ontwikkeling van de bodem verwacht worden. Binnen het projectgebied werden op basis
van een booronderzoek, uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, verschillende bodemtypes
gekarteerd. Het merendeel van de percelen situeren zich op poelgronden, waarbij een dik pakket
getijdenafzettingen een holoceen veenniveau en plaatselijk een pleistoceen dekzandniveau afdekt.
Daarnaast werden er drie grote complexen van kreekruggen in de ondergrond vastgesteld, die zich ook
duidelijk aftekenen in het lokale reliëf. Op verschillende locaties werden aanwijzingen aangetroffen
van veenwinning en ook een gering aantal terreinen werden opgehoogd ofwel vergraven. Op een paar
kilometer zuidelijk van het projectgebied tekent zich de Pleistocene dekzandrug van Gistel naar Brugge
en Zeeuws-Vlaanderen af, waar ook de dorpskernen van Varsenare en Jabbeke op gesitueerd zijn.
Gezien de specifieke opvullingsgeschiedenis van de bodem, kunnen er op verschillende niveaus
archeologische relicten aangetroffen worden. Helemaal onderaan het bodemarchief situeert zich
Pleistoceen dekzand. Dit werd op een paar locaties in het projectgebied op grote diepte aangeboord.
Dit niveau correleert met de archeologische periode van de Steentijd. Echter, gezien de aanwezigheid
van verschillende getijdengeulen in het latere waddengebied, zal een aanzienlijk deel van dit
oorspronkelijke niveau vermoedelijk uitgeschuurd en geërodeerd geweest zijn. Binnen het
projectgebied werden tevens geen zandige ruggen onder het holoceen veen aangeboord. Tevens kon
er vastgesteld worden dat geen enkele geplande bodemingreep dit niveau zal bereiken. De
verwachtingskans op aantreffen van Steentijd-relicten in het kader van dit dossier en deze specifieke
geplande bodemingrepen is dus vrij laag. Vanaf het Subboreaal start de veenvorming in het kustgebied
en de achterliggende polders. Archeologisch-landschappelijk gezien zal het projectgebied
hoogstwaarschijnlijk een veenmoeras geweest zijn vanaf de vroege bronstijd (mogelijks laatneolithicum) tot in het midden van de Romeinse periode. Het is mogelijk geweest dat er zich in deze
periode een loop-/leefniveau heeft ontwikkeld op het veen. Slechts bij een paar geplande ingrepen
wordt het veenniveau aangesneden, voornamelijk voor de aanleg van een aantal nieuwe grachten.
Voor deze ingrepen geldt er een gunstige verwachting op aantreffen van potentieel archeologisch
erfgoed. Bij de meerderheid van de uitgravingen echter, wordt het veenniveau gevrijwaard, met
inbegrip van een bufferzone.
Vanaf de Laat-Romeinse periode zal het veenmoeras stelselmatig omvormen tot een gebied met slikke
en schorre, waarin ook getijdengeulen een belangrijke rol zullen spelen. Tot in de vroege
middeleeuwen zullen er verschillende transgressies plaatsvinden, die het landschap tot diep in het
binnenland frequent onder water zullen zetten via de aanwezige getijdengeulen. Stelselmatig zal het
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veenniveau afgedekt geraken onder metersdikke kleipakketten. In de aanloop van de 10de eeuw wordt
het poldergebied rond het projectgebied, het Oudland, definitief ingedijkt. Reeds vanaf de Romeinse
periode maar voornamelijk vanaf de middeleeuwen zal het landschap sterk veranderen en stelselmatig
bewoonbaar worden. Door inklinken van het veen en veenontginning komen vele poldergrond onder
zeeniveau te liggen. De aanwezige getijdengeulen zullen stelselmatig verlandden. Door reliëfinversie
zullen verschillende kreekruggen na verloop van tijd boven het landschap uitsteken. Deze ruggen, die
en hoge en droge ondergrond boden, zijn uiterst aantrekkelijk geweest voor bewoning vanaf de vroege
middeleeuwen. Echter, in deze zones zal de bodemingreep weinig tot niet destructief zijn voor het
bodemarchief en dus potentiële archeologie. Voor de omringende, lager gelegen poelgronden is de
verwachting op middeleeuwse sporen lager, maar nog steeds plausibel. Gezien de vroege drooglegging
en indijking van dit specifiek poldergebied, is het voorkomen van vol- of laatmiddeleeuwse sporen van
landgebruik of bewoning binnen of bovenaan de polderafzettingen zeker plausibel.
Op basis van het archeologisch verwachtingsmodel, de dimensies van de geplande werkzaamheden
(oppervlakte, diepte) en de gekende bodemkundige gegevens werd een impactanalyse opgesteld voor
elk type geplande bodemingreep binnen het plangebied. Op basis van die analyse werd vastgesteld
dat er 12 zones binnen het plangebied zijn waar potentiële archeologie bedreigd wordt door de
geplande ingrepen.
- Voor de zones waar geplagd wordt, is momenteel te weinig bodemkundige informatie
beschikbaar om een impactanalyse op te stellen. In deze 4 zones worden, in het kader van de
huidige bureaustudie, controleboringen uitgevoerd (zie deel 3). Deze boringen zullen het
verder archeologisch advies bepalen.
- Voor de 8 geselecteerde zones van geplande uitgraving (grachten en rietmoerassen), die
reiken tot in de polderafzettingen en plaatselijk tot in het veenniveau, wordt een verder
archeologisch onderzoek geadviseerd, gezien het gunstig archeologisch potentieel en het
destructief karakter van de geplande inrichting.
- Voor de overige types werkzaamheden (ophogingen, oeverafschuiningen en aanleg van
infrastructuur) worden geen verdere maatregelen geadviseerd, gezien hun beperkte impact
op de bodem en dus beperkt archeologisch en wetenschappelijk potentieel.
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3 Controleboringen: zones 8, 9, 10 en 11 (2020B19)
F. Philipsen
3.1.1

Kader

Zoals in voorgaande sectie is omschreven kon de archeologische impact van de geplande werken in de
zones 8, 9, 10 en 11 niet volledig worden ingeschat op basis van de bureaustudie en het door de
opdracht gever uitgevoerde bodemonderzoek. Het plaggen van de bovenste decimeter van de grond
geeft een mogelijk risico hierop. Er werd daarom besloten 18 controleboringen uit te voeren die
moesten vaststellen of er zich direct aan of net onder het oppervlak een archeologisch relevant niveau
kan bevinden. De boringen werden uitgevoerd in het kader van het bureauonderzoek.

Figuur 75: Weergave van de locaties waar de achttien controleboringen werden gezet binnen de vier zones waar geplagd
zal worden.

Figuur 75 geeft aan hoe deze boringen in de vier zones werden ingepland volgens een grid van 40x40
meter. De boringen konden grotendeels volgens dit plan worden uitgezet, maar de drie boringen in
zone 9 werden verplaatst naar de oostelijke rand van deze zone, omdat de dichte begroeiing in de zone
zelf het boren ernstig bemoeilijkte.
De boringen zijn grotendeels gezet met slechts een gutsboor van 3 centimeter in diameter. Er werd in
enkele gevallen een edelmanboor van 7 cm diameter gebruikt om de bovenste decimeters van de
bodem te doorboren.
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Figuur 76: foto van zone 8, ter hoogte van boring 1 genomen in noordoostelijke richting.

3.1.2

Resultaten controleboringen

De resultaten van de boringen zijn vrij eenduidig. Er werd vrijwel overal eenzelfde bodemopbouw
aangetroffen:
 Behalve in het meest noordelijke deel van zone 10 mag er vanuit worden gegaan dat er een
dun veenlaagje alle onderliggende niveaus afdekt. Het gaat om relatief jong of modern veen;
Het dateert minstens na de inpoldering van het gebied in de tiende eeuw. Deze laag is
gemiddeld 17 centimeter dik, met een maximum van 30 centimeter (Figuur 78). De drassige
omstandigheden op het terrein en de begroeiing die gekenmerkt wordt door zegge duiden
mogelijk er op dat dit veen momenteel actief in dikte groeit (Figuur 76).
 Onder dit veenlaagje, of waar er geen oppervlakteveen aanwezig is direct aan het oppervlak,
komt er polderklei voor: de gemiddelde dikte hiervan bedraagt 19 centimeter. De minimale
dikte bedraagt 5 centimeter en het maximum 42 centimeter.
 Onder de klei werd opnieuw veen aangeboord. Dit had een dikte van gemiddeld 85 centimeter,
met een maximum van 1,3 meter. Het gaat om basisveen.
 Zoals verwacht werd er op gemiddeld 1,2 meter onder het maaiveld dekzand aangeboord. De
hoogte van het oppervlak hiervan fluctueerde tussen 0,3 en 1,1 m +TAW.
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Figuur 77: Foto van boring 1 waar zich op geringe diepte (70cm) dekzand aftekende.

Figuur 78: Weergave van de waargenomen diktes van het jonge veen aan het oppervlak van de onderzochte zones.

Dat er in het noordelijke deel van zone 10 geen oppervlakteveen aanwezig is is opvallend. Het terrein
ligt hier slechts enkele centimeters tot een decimeter hoger dan het zuidelijke deel van deze zone.
Blijkbaar is dit genoeg om de veengroei te voorkomen.
Hoewel in de twee zuidelijke boringen die net buiten zonde 9 werden gezet (boringen 8 en 9) werd
ook geen veen werd aangetroffen geld er hier een andere verklaring: de zone waar de boringen heen
zijn verplaatst is al eens geplagd: hij ligt ca. één decimeter lager dan zone 9 zelf. Hierdoor kan er vanuit
worden gegaan dat er in zone 9 wél oppervlakteveen aanwezig is.
Een verdere uitzondering op de algemene bodembeschrijving zoals hierboven gegeven werd in de
noordwestelijke hoek van zone 8 aangetroffen. Hier werd er in plaats van een dunne laag klei een
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pakket lemige klei aangetroffen met een dikte van 65 centimeter. Onderin dit pakket werden
veenbrokjes aangetroffen. Het zou hier om crevasseafzettingen kunnen gaan (ontstaan bij een
dijkdoorbraak) of misschien gaat het om een spoor van een veen-ontginningskuil die door latere
processen weer opgevuld is.

veen

|

lemige klei
|

basisveen

Figuur 79: Foto van boring 5, waar zich een opvallende lemige kleilaag aftekende in plaats van typische polderklei.

3.1.3

Impactanalyse, archeologische verwachting en advies

De impactbepaling van de geplande werken in de onderzochte zones van het plangebied moet op basis
van de resultaten van de controleboringen opnieuw worden gemaakt. De geplande werken bestaan
uit het afgraven, of plaggen, van de bovenste 10 cm van de bodem. Deze bovenste 10 centimeter van
de bodem bestaan in het grootste deel van de onderzochte zones uit jong veen (fig). Slechts in het
noordelijke deel van zone 10 werd er direct aan het oppervlak klei aangetroffen. Noch onder het veen,
noch waar de klei aan het oppervlak lag werden indicatoren van bodemvorming aangetroffen die er
op duiden dat er in deze zones een droog en bruikbaar loopniveau is geweest sinds de inpoldering circa
één millennium geleden.
Door het ontbreken van dergelijke indicatoren van een bewerkings- of loopniveau kan de verwachting
voor het treffen van middeleeuwse sporen die eerder werd uitgesproken nu bij worden gesteld van
matig naar laag. Dit betekent dat er voor de zones 8, 9, 10 en 11, waar men het verwijderen van 10
centimeter van de bovenste bodemlaag heeft gepland kan uitvoeren met een zeer laag risico op het
verstoren van archeologische resten. Er zal daarom geen verder onderzoek voor deze zones worden
geadviseerd.
Dit advies staat los van de in de voorgaande sectie genomen besluiten ten aanzien van archeologisch
vervolgonderzoek in andere zones van bodemingreep binnen het plangebied. Dit betekent dat er in de
8 zones van geplande uitgravingen, in het kader van de aanleg van rietmoerassen en grachten, nog
steeds rekening moet worden gehouden met een archeologisch vervolgonderzoek (zie programma van
maatregelen).
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