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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Veurne Cromfortstraat 6, gelegen buiten woon- of recreatiegebied waarbij de totale
oppervlakte van de ingreep in de bodem 5000m² of meer beslaat en de aanvrager een
natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient
opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog..
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling
•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•
•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

•
•

•

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.
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1.2.3. Huidige toestand
Het plangebied heeft een oppervlakte van 121 357 m² in haar totaliteit. Het grootste deel van
het terrein wordt ingenomen door akkerland en grasland. De enige bebouwing binnen haar
contouren bevindt zich in het noordoosten en wordt aan de hand van een verharde weg
verbonden met de Cromfortstraat.
De bebouwing betreft een woning en een landbouwbedrijf. Het landbouwbedrijf bestaat uit een
loods voor mestopslag en stallen voor rundvee in het noordwesten. De woning bevindt zich
ten noordoosten van deze stallen. Meteen ten zuiden is een verharde groenvoederopslag
gesitueerd met silomuren van 2 m hoog. Bij deze opslagplaats staat een sappenscheider.
Ten oosten bevindt zich een melkveestallen voorzien van onderkeldering tot 2 m diep en
melktank. Verder ten zuidoosten bevindt zich de bestaande gracht die zich vanaf de
Ringslotstraat een weg baant doorheen het projectgebied.

Figuur 1: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2019 (bron: geopunt)
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1.2.4. Geplande werken
De geplande ontwikkeling voorziet de uitbreiding van het bestaande bedrijf. Er zullen
verschillende ingrepen plaatsvinden waaronder het slopen van bestaande stallen, het
verwijderen van silomuren, het uitbreiden van een melkveestal en groenvoederopslagen, het
bouwen van een loods-rundveestal, de bouw van een overdekte mestopslagplaats alsook de
bouw van een berging en elektriciteitscabine, het aanleggen van verhardingen, de aanleg van
een weegbrug en regenwaterlagune, het verplaatsen van een gracht, het rooien van bomen
en het tijdelijk stockeren van aarde alsook het regulariseren van een bestaande melktank.
Deze vergunningsplichtige werken zullen hieronder meer in detail worden uiteengezet.
Een eerste deel van de geplande werken bestaat uit het afbreken van aanwezig constructies.
Het gaat hier om de bestaande loods en mestopslagplaats in het noordwesten. Ook de
stallen voor het rundvee worden gesloopt. Ter hoogte van de voederopslag worden twee
silomuren afgebroken. In het zuidwesten wordt een deel van de bestaande gracht gedempt.
Ook dient in het noordoosten een boom te worden gerooid voor de aanleg van
infiltratievoorzieningen.
Verscheidenen constructies blijven behouden. Dit geldt voor de bestaande melkveestal in
het oosten (2665 m²) en melktank, de bestaande woning in het noorden, de infrastructuur
voor de groenvoederopslag, een deel van de gracht en een deel van de bestaande
verharding. De bestaande melkveestal is deels voorzien van ondergrondse kelders tot een
diepte van 2m onder het maaiveld.
De geplande werken voorzien de bouw en uitbreiding van een aantal nieuwe en bestaande
constructies
In het noordwesten wordt een nieuwe overdekte mestopslagplaats (1581,06 m²) voorzien
alsook een loods en rundveestal (1796,95 m²). Ter hoogte van de overdekte
mestopslagplaats wordt een kleine ophoging voorzien van ongeveer 50 cm. De inplanting van
de constructie gebeurt aan de hand van funderingssleuven die een diepte van ongeveer 80
cm zullen vergen. Dit betekent dat ingreep wordt gereduceerd tot 30 cm in de originele bodem.
De originele bodem zal mogelijk geroerd zijn door de af te breken stallen en mestopslagplaats.
De verstoring veroorzaakt door deze bebouwing is niet gekend. Daarenboven dient rekening
te worden gehouden met de voorbereiding van het terrein voorafgaand de ophoging: hierbij
zal de teelaarde (ongeveer 30 cm) verwijderd worden.
De constructie van de loods en rundveestal zal zonder ophoging plaatsvinden. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met een uitgravingsdiepte van ongeveer 110 cm onder het
bestaande maaiveldniveau voor de funderingssleuven.
Enkele geplande kleinere constructies betreffen een spuitplaats en een berging (9 m²). Deze
beide constructies zullen geplaatst worden in de opgehoogde zone van de geplande
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mestopslagplaats. De ingreep in de originele bodem beperkt zich vervolgens tot 30 cm.Ter
hoogte van de nieuwe constructies wordt ook nieuwe betonverharding voorzien (zone 3:
1036,88 m²). De aanleg van de verharding zal een ingreep van ongeveer 50 cm bedragen.
Ten oosten hiervan wordt een aanleg van een nieuwe weegbrug (54 m²) voorzien, een
infiltratiezone voor regenwater en nieuwe betonverharding (zone 1: 470,22 m²). De
plaatsing van de weegbrug zal een ingreep van ongeveer 160 cm bedragen in de originele
bodemopbouw. De infiltratiezone bevindt zich temidden van de nieuw aan te leggen verharding
maar betreft louter het behoud van de bestaande groenzone. De verharding zal een ingreep
van 50 cm vergen.
In het zuidwesten voorziet men de uitbreiding van de bestaande groenvoederopslag.
(2677,06 m²) De silomuren die behouden blijven zullen verhoogd worden van 2 m tot 3,5 m.
De bestaande infrastructuur van de groenvoederopslagen zal verhoogd worden met ongeveer
80 cm. De aanzet van de funderingen dient vervolgens te gebeuren op vorstvrije diepte:
minimum 80 cm onder het maaiveld. Hierdoor zal er geen ingreep plaatsvinden in de originele
bodemopbouw. Echter dient men rekening te houden met het afgraven van de teelaarde (30
cm) alvorens te kunnen ophogen. De nieuwe uitbreiding van de groenvoederopslag zal
dezelfde ingreep vergen na het ophogen van het terrein.
Ter hoogte van de Cromfortstraat wordt een nieuwe elektriciteitscabine voorzien (8 m²). De
aanleg van een verstoring geven van ongeveer 110 cm onder het huidige maaiveld.
Ter hoogte van de bestaande melkveestal wordt meteen ten zuiden de aanbouw van een
tweede exemplaar voorzien (3198 m²). De melkveestal is voorzien van een kelder over haar
volledige oppervlakte. De bovenkant van de keldervloerplaat situeert zicht op -270 cm onder
vloerpas. De vloerpas situeert zich op +3,28 m TAW. Samen met de vloerplaat zal een
uitgraving van ongeveer 300 cm nodig zijn. Hierbij zal ook nieuwe betonverharding voorzien
worden (zone 2: 1 111, 12 m²) en een kelder (807 m²) onder deze verharding. De diepte is
dezelfde als de eerder besproken onderkeldering van de nieuwe melkveestal, namelijk 300
cm. Ten westen van de stal zal een lokale ophoging plaatsvinden over een oppervlakte van
419 m². De ophoging bedraagt ongeveer 1 m. Echter dient rekening te worden gehouden met
de voorbereidende werken die de ophoging voorafgaan, namelijk het afgraven van de
teelaarde (ongeveer 30 cm) van het originele maaiveld.
In het zuidoosten zal de aanleg van een nieuwe regenwaterlagune plaatsvinden (3955,51
m²) met buffers. Langsheen de randen van de nieuw aan te leggen lagune worden bufferwallen
opgeworpen tot ongeveer 200 cm boven het bestaande maaiveld. Voor de kom wordt een
afgraving van ongeveer 400 cm voorzien. De bodem bevindt zich op -510 cm onder de nieuwe
nulpas (= +3,28 m TAW). Meteen ten oosten zal de bestaande gracht worden verbreed
(320,47 m²). De diepte van de bestaande gracht wordt overgenomen. De exacte
bodemingreep hiervoor is niet gekend. Een aangeleverde doorsnede doet een uitgraving van
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ongeveer 80 cm vermoeden. Ten westen wordt een tijdelijke stockageplaats voorzien voor
de uitgegraven aarde van deze lagune en de kelder van de melkveestal. In totaal zal het om
ongeveer 17 000 m³ aarde gaan dat een oppervlakte van ongeveer 4518, 94 m². Voor de
aanleg hiervan zal de teelaarde (30 cm) worden afgegraven.
Een overzicht van de bodemingrepen wordt in onderstaande tabel weergegeven. Men dient
echter steeds een buffer van 30 cm te rekenen bij deze ingrepen.
Constructie
Melkveestal
Ophoging
aan
mestveestal
Loods/rundveestal
Overdekte
mestopslag
Berging
Spuitplaats
Groenvoederopslag

Ingreep
300 cm
/

Ophoging
/
/

110 cm
80 cm

/
50 cm

80 cm
80 cm
80 cm

50 cm
50 cm
80 cm

Elektriciteitscabine
Weegbrug
Lagune
Gracht
Verharding
Stockage
uitgegraven aarde

110 cm
160 cm
400 cm
80 cm
50 cm
/

/
/
/
/
/
/

Resterende ingreep
300 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde
110 cm
30 cm
30 cm
30 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde
110 cm
160 cm
400 cm
80 cm
50 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde

Er dient rekening te worden gehouden met een fasering in de werken. Hoewel de exacte
uitvoeringstermijnen nog niet gekend zijn, voorziet de opdrachtgever de ontwikkeling van de
melkveestal binnen afzienbare termijn. De sloop en constructie van de geplande gebouwen
ten noorden worden pas binnen enkele jaren gepland.
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Figuur 2: Inplantingsplan geplande werken (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 3: Projectgebied aangeduid op GRB met weergave van het inplantingsplan (bron: initiatiefnemer)

Figuur 4: Projectgebied aangeduid op GRB met weergave te slopen constructies (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 5: Projectgebied met aanduiding van te behouden constructies (bron: initiatiefnemer)

Figuur 6: Projectgebied met aanduiding van nieuwe constructies (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 7: Projectgebied met aanduiding van nieuwe constructies – detail (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 8: Terreinprofiel geplande toestand (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 9: Inplantingsplan melkveestal niveau 00 (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 10: Riolerings- en funderingsplan melkveestal (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 11: Doorsnedes AA’ en BB’ melkveestal (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 12: Riolerings- en funderingsplan loods (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 13: Doorsnedes CC’ en DD’ loods (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 14: Inplantingsplan niveau 00 groenvoederopslagen (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 15: Doorsnedes FF’ en GG’ groenvoederopslagen: bestaand en nieuw (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 16: Grondplan en Doorsnede HH’ elektriciteitscabine (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 17: Grondplan en funderingsplan weegbrug (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 18: Doorsnede EE’ weegbrug (bron: initiatiefnemer)

Figuur 19: Inplantingsplan niveau 00 regenwaterlagune (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 20: Doorsnede II’ regenwaterlagune (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 21: Snede nieuwe gracht (bron: initiatiefnemer)
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving.
Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is
te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te
kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied en in het algemeen werd de online databank van de CAI (Centraal
Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 Als aanvulling hierop werden verschillende
historische kaarten geraadpleegd via Geopunt2, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, en via Cartesius3, een databank die kaarten bundelt van het NGI
(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfoto’s bekeken
die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s werd het
plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik
gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking
hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan
dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat
beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.4 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI. 5

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

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
3 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
4 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
5 http://www.ngi.be/topomapviewer/
2
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1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging 6
2.1.1. Topografische situering
Veurne, is een stad met centrumfunctie in het noorden van de regio Westhoek, en maakt deel
uit van het arrondissement Veurne. De stad is een fusie van elf kernen, de stad Veurne zelf
en tien kleine polderdorpen: Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, De Moeren,
Eggewaartskapelle, Houtem, Steenkerke, Vinkem, Wulveringem en Zoutenaaie. Het
grondgebied van de stad Veurne grenst in het noorden aan de kustplaatsen Nieuwpoort en
Koksijde, in het zuiden aan de gemeente Alveringem, in het westen aan de kustgemeente De
Panne, en in het oosten aan de stad Diksmuide.

Figuur 22: Projectgebied aangeduid op topografische kaart (bron: geopunt)

6

http://www.geopunt.be/
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Het projectgebied maakt deel uit van een landbouwbedrijf en situeert zich iets ten westen van
de kern van het polderdorp Bulskamp, dat zuidelijk gelegen is ten opzichte van de historische
stadskern van Veurne. Het onderzoeksgebied wordt omringd door voornamelijk weilanden en
een beperkter areaal akkerland en andere bebouwing (bodemgebruikskaart 2001). Het
landbouwbedrijf wordt ontsloten door de Cromfortstraat in het noorden. Ten zuiden ligt de
Ringslotstraat.

Figuur 23: Projectgebied aangeduid op topografische kaart – detail (bron: geopunt)
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Kadastraal zijn deze percelen terug te vinden onder: Veurne, afdeling 4, sectie A, percelen
320s, 320t, 336k, 320n en 320p.

Figuur 24: Projectgebied aangeduid op kadasterkaart (bron: geopunt)
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Het onderzoeksgebied wordt omringd door voornamelijk weilanden en een beperkter areaal
akkerland en andere bebouwing (bodemgebruikskaart 2001).

Figuur 25: Projectgebied aangeduid op bodemgebruikskaart (bron: geopunt)
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2.1.2. Landschappelijke situering
Veurne behoort tot de Polderstreek. Het reliëf is laag en kent weinig grote verschillen in hoogte
(grotendeels liggend onder +10m TAW). In het microrelïef wordt het relïefverschil tussen de
hoger gelegen kreekruggen (boven +5m TAW) en lager gelegen poelgronden (tussen +2,5 en
5m TAW) weerspiegeld. De polderdorpen ontstonden, net als de historische stadskern van
Veurne op de hoger gelegen zandige kreekruggen. Ten westen bevinden zich de lager
gelegen gronden behorend tot de Moeren in de vorm van zeer vlakke depressies. Verder naar
het westen in de ruimere regio ligt de duinengordel van de kustgemeentes van De Panne,
Koksijde en Nieuwpoort.

Figuur 26: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen (bron: geopunt)
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Het projectgebied ligt op lager gelegen poelgrond polders net ten westen van de zandige
kreekrug van het polderdorp Bulskamp en wordt omgeven door een aantal historische
waterlopen die met elkaar verbonden zijn: het Annekensleed in het noorden, de Bergenvaart
in het oosten, de Nieuwegracht in het zuiden, en het Ringslot in het oosten. Hieraan
aansluitend ligt een systeem van kleinere afwateringsgrachten. Grachten in en aan de grens
van het projectgebied zijn aanwezig in: perceel 320s en aangrenzend percelen 343r en 343e
(niet behorend tot percelen vergunningaanvraag) en perceel 320p. Beide grachten die monden
uit in de Nieuwegracht. Er werden een aantal hoogteprofielen uitgezet op het Digitaal
Terreinmodel:

Figuur 27: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen – detail met aanduiding van hoogteprofiel (bron:
geopunt)
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Figuur 28: Hoogteprofiel 1 noord – zuid (bron: geopunt)

Figuur 29: Hoogteprofiel 2 oost – west (bron: geopunt)
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De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat de potentiële bodemerosie op de
onderzoekszones en het gehele projectgebied niet van toepassing, of zeer laag tot
verwaarloosbaar is. Deze kaart houdt onder meer rekening met het bodemtype, de
hellingslengte en de hellingsgraad.

Figuur 30: Projectgebied aangeduid op potentiële bodemerosiekaart (bron: geopunt)
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2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van het Lid van
Kortemark. Deze eenheid bestaat uit een marien, compact, kleiig, grijs, fijn silt, met zandige
intercalaties. De gemiddelde dikte bedraagt 17m. Het Lid van Kortemark is net als het Lid van
Egem een onderdeel van de Formatie van Tielt. Deze formatie bestaat uit marien zeer fijn zand
en silt, afgezet in de zee die België bedekte tijdens het midden- tot laat-Ieperiaan (VroegEoceen). De Formatie van Tielt bevindt zich bovenop de Formatie van Kortrijk, waar het lid
van Aalbeke een onderdeel van is. Deze formatie bestaat uit een dik pakket mariene zandige
klei uit het vroege Ieperiaan.

Figuur 31: Projectgebied aangeduid op tertiair geologische kaart (bron: geopunt)

Archeologienota VEURNE CROMFORTSTRAAT
Projectcode: 2020E70

38
Verslag van resultaten bureauonderzoek

De Quartair geologische kaart geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het plangebied
bestaat uit eolische afzettingen van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen (zand tot
zandleem (laat-Pleistoceen) (Quartair Type 1c). Deze afzetting kan Quartaire
hellingsafzettingen bevatten. Mogelijks is deze eolische afzetting lokaal afwezig. De top
bestaat uit getijdenafzettingen van het Holoceen (marien en estuarien).

Figuur 32: Projectgebied aangeduid op quartair geologische kaart (bron: geopunt)
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2.1.4. Bodemkundige situering
Het gehele plangebied staat op de bodemkaart gekarteerd als poelgrondpolder van het type
OU1, kunstmatige uitgeveende gronden. Uitgeveende gronden, bodemserie OU, zijn gronden
waarvan de veenlaag geheel of, gedeeltelijk werd uitgegraven en waarvan het oppervlak aldus
verlaagd werd. De OU1 gronden (Uitgeveende gronden met licht profiel) zijn ontstaan door het
uitvenen van overdekte kreekruggronden, de OU2 gronden (Uitgeveende gronden met zwaar
profiel) zijn ontstaan door het uitvenen van overdekte poelgronden. Deze activiteiten duiden
dus op de antropogene invloed dat het projectgebied ondergaan heeft.
Overigens wordt een deel van het plangebied ingenomen door kreekruggronden (0.A5). Ze
omvatten gronden van de getijdekreken die werden opgevuld met zand en kei. Ze worden
samengesteld uit zware klei tot klei die tussen 60 en 100 cm overgaan in lichter materiaal.
Anderzijds betreft een beperkt deel poelgronden met klei bedekte en ingeklonken
veeneilanden. De grond betreft een zware klei dat op meer dan 100 cm diepte rust op veen
(0.B1). Bij type 0.B2 rust de klei tussen 60 en 100 cm diepte op het veen.

Figuur 33: Projectgebied aangeduid op bodemtypekaart – grote schaal (bron: geopunt)
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Figuur 34: Projectgebied aangeduid op bodemtypekaart (bron: geopunt)

2.1.5. Ontstaan van de Belgische kustvlakte7
Vanaf 10.000 v. Chr. warmt het klimaat op. Door het smelten van de ijskappen stijgt de
zeespiegel. Hierdoor breidt de Noordzee zich uit. De zee dringt de dekzanden binnen en vormt
een wadgebied met getijdenwerking. Daarnaast treed een verslechtering van de ontwatering
van het kustgebied op. De stijgende zeespiegel zorgt voor een grotere druk op het grondwater
waardoor moerassen ontstaan. Meer landinwaarts van het waddengebied ontstaat een
overgangszone met moerassen waarin veen vorm krijgt. Echter blijft de zee stijgen waardoor
dit kustmoeras overstroomd. Hierdoor schuiven het getijdengebied en veengebied steeds
verder landinwaarts. De oostelijke kustvlakte heeft een hogere ligging op de dekzanden
waardoor deze weinig beïnvloed wordt door de zee.
De vegetatie krijgt steeds meer vat op het landschap waardoor een alluviaal systeem van
beken en rivieren ontstaat. Daarnaast evolueren de meren bij de dekzandruggen naar
moerassen.

Hillewaert B., Ryckaert M, 2019, Op het raakvlak van twee landschappen. De vroegste
geschiedenis van Brugge, Raakvlak.
7
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Figuur 35: Reconstructie kustvlakte tijdens middensteentijd

De overgang van de middensteentijd naar de nieuwe steentijd (ca. 5000 v. Chr.) gaat gepaard
met de evolutie van jager-verzamelaars naar de productie van voedsel. Deze overgang heeft
allerlei gevolgen. Ten eerste worden de mensen sedentair. Ze vestigen zich bij hun akker en
bouwen er stevigere en duurzamere woningen. Varkens worden in het bos gehoed,
graslanden worden gebruikt voor runderen en de drogere, minder vruchtbare gronden voor
schapen en geiten.

Figuur 36: Reconstructie kustvlakte tijdens nieuwe steentijd
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Rond 3500 v. Chr. vertraagt de stijging van de zeespiegel en het getijdenlandschap raakt
gedeeltelijk dichtgeslibd. De kustbarrière evolueert naar een stabiel systeem dat niet meer
landinwaarts opschuift. De hele kustvlakte raakt afgesloten van de zee, met uitzondering van
het latere Zwingebied en de vallei van de IJzer. Hierdoor kunnen geen sedimenten meer
worden afgezet achter de zandige barrière. De oostelijke kustvlakte evolueert naar een
kustveenmoeras. Tegen 1000 v. Chr. is de gehele kustvlakte tot aan de Brugse dekzandrug
een veenlandschap geworden.

Figuur 37: Reconstructie kustvlakte tijdens bronstijd

De IJzertijd wordt gekenmerkt door een periode van kusterosie. Getijdengeulen kunnen
steeds verder in het landschap dringen. Dit is voornamelijk te wijten aan de aanwezigheid van
de mens, nl. door zandwinning ten behoeve van de uitbouw van de kust, het winnen van turf
en de drainage van het veengebied waardoor het veen compacteerd. Daarnaast is er een
stijgende regenval waardoor een grotere waterafvoer vanuit het binnenland plaatsvindt. Door
de getijdenwerking worden de geulen steeds groter en dieper. Het netwerk van geulen
beïnvloedt het gehele kustveenlandschap. De veengroei stopt door overstroming met zout
zeewater. Daarnaast klinkt het veenpakket in door het onttrekken van water door de
getijdengeulen, waardoor het gemakkelijk opnieuw overstroomd.
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Figuur 38: Reconstructie kustvlakte tijdens ijzertijd

Tijdens de Romeinse periode trek de kustlijn verder landinwaarts. Het getij dringt langs
verschillende zeegaten de kustvlakte binnen. Op het einde van de geulen komt nog veen voor
dat geleidelijk aan verdrinkt, inklinkt en overdekt wordt. Het ganse gebied raakt uiteindelijk
grotendeels overdekt, met uitzondering van de Moeren van Meetkerke.
Tijdens de eerste eeuwen van onze jaartelling was het kustgebied een dynamisch landschap
dat sterk onder de invloed van de zee was. Veengebieden evolueren naar slikken en schorren.
Actieve inbraakgeulen evolueren naar opgeslibte, verlande gronden.

Figuur 39: Reconstructie kustvlakte tijdens Romeinse tijd
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Door o.a. de verwaarlozing van dijken dringt de getijdenwerking van de zee de gehele
kustvlakte binnen op het einde van de Romeinse tijd. Doordat het veen aan de randen van de
geulen steeds verder erodeert of weggeslagen wordt, klinkt het landschap verder in. Steeds
meer kustveenmoeras komt in een lagere positie te liggen. Het geulennetwerk breidt zich
verder uit. De aanwezige dekzandruggen worden herleidt tot eilandjes. Enkel de ‘zandstraat’
beschermt het binnenland van de invloed van de zee.

Figuur 40: Reconstructie kustvlakte tijdens laat-Romeinse tijd – begin vroege middeleeuwen

De oostelijke kustvlakte was tegen 1000 n. Chr. grotendeels verland en hoog opgeslibd tot
schorren. De meeste getijdengeulen waren verzwakt of raakten opgevuld. Het schorrengebied
werd gebruikt als schapenweide onder impuls van grote abdijen uit het binnenland en vanuit
koninklijke domeinen aan de rand van de kustvlakte. Nieuwe woonkernen ontstonden op de
hoogst gelegen plaatsen. Deze werden beschermd door aarden bermen. Door deze samen te
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voegen ontstonden de eerste zeewerende dijken. Naast het hoeden van schapen werd het
drooggevallen schorrengiebied gebruikt voor veenwinning.

Figuur 41: Reconstructie kustvlakte tijdens 8e-9e eeuw
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2.2. Historische beschrijving
2.2.1. Algemene historische beschrijving8
Het projectgebied ligt net ten westen van de historische kern van het polderdorp Bulskamp,
dat zich situeert ten zuiden van de historische stadskern van Veurne. Hieronder volgt een
beknopte beschrijving van de toponomische, bestuurlijke, sociaal – economische, en
conflictgeschiedenis van de regio.

2.2.1.1. Historische toponomische vermeldingen
1) Dorpskern Bulskamp
•
•

Vermelding van persoon: Willem van Bulskamp, 1176 n.C.
Vermelding van persoon: Ridder Bernardus van Bulskamp, 1239 n.C.

•

Vermelding van nederzetting: als Bulscamp, 1242 n.C.

2) Dorpskern Veurne
• Vermelding van nederzetting: als Furnu van Furnum, nederzettingsnaam bij hydroniem
Furg, 877 n.C.

2.2.1.2. Historische bestuur
1) Wereldlijke bestuurlijke en fiscale bestuursstructuur
Het hof van Bulskamp, behoorde in de middeleeuwen tot de kasselrij/burggraafschap Veurne
Ambacht, waarvan de stad Veurne de hoofdplaats van was. Het graafschap Vlaanderen werd
vanaf het tweede kwart van de 11de eeuw n.C. ingedeeld in een aantal kasselrijen. Voorheen
maakte Veurne onderdeel uit van de gouw Terwaan. Het hoofdbestuur van de stad Veurne
werd gevormd door twee landhouders. In 1586 n.C. kwam er een unie van stad en kasselrij
Veurne onder een gemeenschappelijk magistraat. In de periode tussen 1668 en 1713 stond
Veurne onder Franse bezetting.
2) Kerkelijke bestuursstructuur
Bulskamp is een parochie van de aartsdekenij van Veurne. De aartsdekenij van Veurne
behoorde achtereenvolgens tot de volgende bisdommen:
tot 1566 n.C.: bisdom Terwaan; 1566 – 1801 n.C.: bisdom Ieper; 1801 – 1834 n.C.: bisdom
Gent; 1834 – huidig: bisdom Brugge.

8

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016: Roeselare. In Inventaris Onroerend Erfgoed.
Opgehaald van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120731 op 06-06-2016.
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2.2.1.3. Sociaal - economische geschiedenis
Bulskamp is een ontvolkte landbouwgemeente in de polderregio rond Veurne. Ten minste
vanaf de middeleeuwen was de economie in en rond Bulskamp gericht op landbouw. De
nabijgelegen stad Veurne was in de middeleeuwen een belangrijk handelscentrum:
•

1060 n.C.: vermelding eerste handelsnederzetting ten oosten van de burcht van
Veurne

•
•

Tot einde 13de eeuw: centrum van lakenhandel.
Eind 13de eeuw: economische terugval omwille van teloorgang Engels – Vlaamse
handelsrelaties in de wolhandel. Het gevolg is een ontvolking van de stadskern; een
deel van de bevolking schakelt over naar landbouw in de kasselrij.
Vanaf 1586 n.C. -1644 n.C.: economische heropbloei omwille van bestuurlijke unie
tussen stad en kasselrij. De landbouwproductie van de kasselrij zorgde voor welvaart
van de stad.
1644 n.C.: einde economische bloei door ziekte en oorlogen.
Tweede helft van de 18de eeuw: tweede periode van economische wederopbloei van
het platteland onder de regering van Maria Theresia waardoor de stad aan
administratieve belangrijkheid wint.

•

•
•

2.2.1.4. Conflictgeschiedenis
De stad Veurne ontstond eind 9de eeuw n.C. als een burchtnederzetting, behorende tot een
reeks versterkingen aan de Vlaamse – Zeeuwse kust gericht tegen de invallen van de
Noormannen. De nederzetting vertoont een cirkelvormige lay-out . Gedurende de
middeleeuwen was.
Het polderdorp Bulskamp was betrokken bij de Vlaamse opstand tegen Filips IV van Frankrijk
(1297-1305 n.C.). In 1297 n.C. werd Bulskamp verwoest bij de slag om Bulskamp, waarbij
Filips IV de Vlaamse strijdkrachten versloeg.
Veurne één van de meest versterkte steden in het graafschap Vlaanderen. Vanaf de 15de eeuw
tot en met de eerste helft van de 17de eeuw volgde de verbetering en uitbreiding van de
middeleeuwse versterking met onder meer ravelijnen.
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Figuur 42: Stadsgezicht en -kaart van Veurne volgens Sanderus Flandria Illustrata (1644) (bron:
http://cartesius.be/CartesiusPortal/)

Gedurende de tweede helft van de 16de eeuw werden kerken en kloosters verwoest door de
Beeldenstorm. De heropbouw volgende gedurende de 17de eeuw met onder meer de
constructie van de nieuwe Sint-Niklaasabdij. Vanaf de tweede helft van deze eeuw kwam er
opnieuw een einde aan de voorspoed door oorlogen en ziektes. Veurne kwam onder Franse
bezetting van 1668 tot 1713. Gedurende deze overheersing werden de middeleeuwse
versterkingen afgebroken (1673-1692). Rond 1706 startte de heraanleg van nieuwe
Vaubanversterkingen: een vestingwal met bastions en ravelijnen. Deze werden door Jozef II
(eind 18e eeuw) ontmanteld.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog raakten woningen in de stadskern beschadigd. Tijdens
het Interbellum volgde de wederopbouw waarbij men probeerde het oorspronkelijke uitzicht te
bewaren. De opgelopen schade tijdens de Tweede Wereldoorlog werd eveneens hersteld.
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2.2.2. Historische beschrijving projectgebied
De oudste kaart die ons informatie biedt over het projectgebied is zijn de Massekaarten (17291730). Het projectgebied bevindt zich tussen de stad Veurne ten noordoosten en de Grote
Moeren ten zuidwesten. De stad is voorzien van de uitgebreide Vaubanversterking. Ten
noorden en ten oosten van de Moeren zijn de sporen van de turfontginning zichtbaar in de
vorm van een lappendeken aan omgrachte percelen. Het projectgebied situeert zich ten
noordoosten van de Grote Moeren. Ten zuiden loopt de Nieuwegracht – aangelegd tijdens de
ontginningsbeweging. Doorheen het projectgebied lopen twee wegen die Bulscamp verbinden
met de Moeren. Binnen de contouren van het projectgebied is geen bewoning aanwezig.
Meteen ten noorden en ten oosten is dit wel het geval.

Figuur 43: Projectgebied aangeduid op de Massekaarten (1729-1730) (bron: geopunt)
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De Ferrariskaart (1771-1778) geeft eveneens inzicht in de lay-out van het projectgebied
gedurende de 18de eeuw. Het projectgebied wordt voornamelijk ingenomen door grasland en
akkerland met verspreide bewoning in de noordelijke helft. Een weg doorkruist het
projectgebied in het zuidelijke uiteinde. In de omgeving van het plangebied is verspreide
bewoning aanwezig – gelijkaardig aan de weergave op de Massekaart – met Bulskampveld
ten zuidoosten. De bedijkte Grote Moeren bevinden zich verder ten westen. Ten zuiden van
het projectgebied is de Nieuwgracht te zien die zich dwars door de graslanden een weg baant
naar de Bulskampvaart maar niet wordt benoemd.

Figuur 44: Projectgebied aangeduid op Ferrariskaart (1771-1778) (bron: geopunt)
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De Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) toont een gelijkaardige situatie. De bewoning situeert zich
in het noordwestelijke deel van het projectgebied. Opmerkelijk is de aanduiding van een
waterloopje dat zich dwars doorheen het plangebied begeeft met een zuid-noord oriëntatie.
De waterweg mondt in het noord uit in de Bernardusleed die het noordelijke uiteinde van het
projectgebied doorkruist. Ten noorden wordt het projectgebied begrensd door de weg ‘Chemin
5’. Ten zuiden wordt de Nieuwgracht aangeduid.

Figuur 45: Projectgebied aangeduid op Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) (bron: geopunt)
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De Vandermaelenkaart (1846-1854) toont weinig verandering ten opzicht van de Atlas der
Buurtwegen. Bewoning binnen de contouren bevindt zich in het noordoosten en is overigens
afwezig. Het gebruik van het plangebied wordt aangeduid als een afwisseling tussen grasland
en akkerland.

Figuur 46: Projectgebied aangeduid op de Vandermaelenkaart (1846-1854) (bron: geopunt)
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De Poppkaart (1842-1879) vertoont bewoning in het noorden en het noordwesten. De overige
functie van het projectgebied is aan de hand van deze kaart niet duidelijk. Wel is de sterke
percelering van het projectgebied duidelijk aanwezig. Ten zuiden van het projectgebied lijkt
zich een onverhard pad uit te strekken vanaf de voormalige Ringslotgracht in het westen tot
de Cromfortstraat. Dit onverhard pad is de voorloper van de Ringslotstraat.

Figuur 47: Projectgebied aangeduid op Poppkaart (1842-1879) (bron: geopunt)
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Stafkaarten daterend uit 1874, 1925 en 1965 tonen weinig tot geen verandering in de lay-out
van het projectgebied. De bewoning blijft aanwezig in het noordwesten van het plangebied en
kan geïnterpreteerd worden als landbouwbedrijf.

Figuur 48: Projectgebied aangeduid op een stafkaart uit 1874 (bron: http://cartesius.be/CartesiusPortal/)
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Figuur 49: Projectgebied aangeduid op een stafkaart uit 1925 (bron: http://cartesius.be/CartesiusPortal/)

Figuur 50: Projectgebied aangeduid op stafkaart 1965 (bron: http://cartesius.be/CartesiusPortal/)
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Een luchtfoto daterend uit 1971 toont de aanwezigheid van bewoning in het noordwesten van
het projectgebied. Vanaf de Cromfortstraat start een verharde weg die toegang geeft tot de
boerderij. De overige inname van het projectgebied bestaat uit akkerland en grasland. Een
luchtfoto daterend uit 1989 toont weinig verandering.
Een luchtfoto daterend uit 2000-2003 toont een uitbreiding van het
constructies meteen ten zuiden van de bestaande gebouwen. In
bijkomende constructie ten oosten van de bestaande gebouwen. De
gebruik als grasland. Een uitbreiding van de nieuwe constructie is te
daterend uit 2012.

landbouwbedrijf door
2006 verschijnt een
overige zones zijn in
zien op een luchtfoto

Figuur 51: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 1971 (bron: geopunt)
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Figuur 52: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 1989 (bron: geopunt)

Figuur 53: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2000-2003 (bron: geopunt)
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Figuur 54: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2006 (bron: geopunt)

Figuur 55: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2012 (bron: geopunt)
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Figuur 56: Projectgebied aangeduid op luchtfoto 2019 (bron: geopunt)

Archeologienota VEURNE CROMFORTSTRAAT
Projectcode: 2020E70

60
Verslag van resultaten bureauonderzoek

2.3. Archeologisch kader 9
2.3.1. CAI
Hoewel er zeer veel locaties in de zone van het projectgebied, Bulskamp Veurne, zijn
opgenomen in de vastgestelde inventaris, is er nog niet veel archeologisch onderzoek verricht.
Hieronder een overzicht van de CAI in de regio van het projectgebied die van belang zijn voor
deze archeologienota.
CAI ID
73129

73131

73132

73166

73168

73169

9

Geoportaal

Periode
Beschrijving
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Bewesterpoort 1, Veurne). In oorsprong omwalde hoeve;
vermeld in 1613. Een deel van de gracht en gebouwen
waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek
en archeologische
veldkartering (adres Zonnestraat 1, Veurne): site met
walgracht. Op luchtfoto's van vóór de ruilverkaveling
Bulskamp is een rechthoekige verkleuring en een deel van
een walgracht zichtbaar. Baksteenpuin en ceramiek
aangetroffen. Een deel van de gracht en gebouwen waren
nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch
onderzoek
en
archeologische
veldkartering (adres Zonnestraat 2, Veurne):
site met walgracht: een deel van de gracht en gebouwen
waren nog aanwezig in 1850. Lichte rechthoekige
depressie op de plaats waar de walgracht moet geweest
zijn. Voornamelijk postmiddeleeuws aardewerk en
baksteenpuin.
16de eeuw
redoute: kan nog vaag herkend worden in het landschap.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek site met walgracht (adres:
Kasteellaan, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek site met walgracht (adres:
Presendestraat 18, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek site met walgracht (adres:
Presendestraat 17, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
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Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Beauvoordestraat 48, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Valkenstraat 1, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Cromfortstraat 5, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Cromfortstraat 5, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Bulskampstraat 10, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Bulskampstraat 16, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Bulskampstraat 26, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850.
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Pastorijweg 7, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Pastorijweg 9, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850
Late middeleeuwen Cartografisch onderzoek: site met walgracht (adres:
Pastorijweg 4, Veurne). Een deel van de gracht en
gebouwen waren nog aanwezig in 1850
Op deze akker (Pastorijweg I, Veurne) lag er veel stortgrond afkomstig van het
Veurnese Sint-Denijsplein waar een 10-tal jaar geleden een ondergrondse
garage is gebouwd. Vondsten waren er vooral van het oude kerkhof. 51°02'45"N
en 2°39'23"
Late middeleeuwen Vondstmelding (munt) - ook gemeld op 25-06-2008:
(15de-16de eeuw)
15de-16de eeuw
Late middeleeuwen Vondstmelding:
(15de-16de eeuw)
05-09-2007: pauselijke bulla (Paus Urbanus IV); gespen;
vingerhoedjes
;bandeliersluitingen
25-06-2008: vingerhoedjes; rekenpenningen; gespen;
lakenloodjes
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77320

77322

Late middeleeuwen Vondstmeldingen
aardewerk,
botmateriaal
en
de
de
(15 -16 eeuw)
baksteenfragmenten
Late middeleeuwen Vondstmelding (munt) (adres: Bulskampstraat 1,
Veurne): Een long cross penny van Henry II, Nicole te
Londen, class IIIb (1248-1250)
Kruispunt Cromfortstraat met Ringslotstraat, de 2 akkers liggen hoger dan de
aanpalende akkers (opgevoerde stortgrond?). Oude kaarten geven aan dat deze
locatie ongeveer gesitueerd is waar de "grote moere" begon.
Vroege
Vondstmelding (munten): 4 Karoliingische denarii
middeleeuwen
Late middeleeuwen Vondstmelding van losse vondsten: munten (- 1 Groot
– moderne periode van Lodewijk van Male; - 1 longcross penny; - 1 dizain van
Karel VIII; - meerdere kortes van Karel V en Filips II;
- enkele mijten van eind 15de eeuw; - enkele nietdetermineerbare munten); gespjes en knoopjes (13de19de eeuw)
WOI en WOII

153202

159386
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Vondstmelding: kogelfragmenten; loden schrapnels;
enkele knopen van het Belgisch leger W.O. I & II
Vondstmeldingen Bulskampstraat, Veurne
Volle
Vondstmelding (munt): denier van Rijsel uit de periode
middeleeuwen
1180-1220
Late middeleeuwen Vondstmelding: metalen naairing (rond 1450)
19de eeuw
Vondstmelding (munt): Napoleon III
Onbepaald
Vondstmelding: 3 bronzen ringen, 1 riemverdeler, 2
gespen, 1 munt
Late middeleeuwen Vondstmelding (munt) op 300m van de kerk op een
omgeploegde akker (Presendestraat 1, Veurne): loden
bulla met opschrift "Innocentius P IIII" en afbeelding van
bebaarde hoofde
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Figuur 57: Projectgebied aangeduid op GRB met weergave van CAI-meldingen (bron: geopunt)

Figuur 58: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen met weergave CAI-meldingen (bron: geopunt)
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2.3.2. Archeologienota’s
In de nabije regio van het projectgebied werden eerder al enkele archeologienota’s
opgemaakt. Hieronder een korte samenvatting hiervan.
Vooronderzoek Veurne N8:10
Naar aanleiding van wegenwerken aan de N8 werd in 2018 een archeologienota opgemaakt
en landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd door ADEDE bvba. Op basis van het
bureauonderzoek bleek dat de gekende archeologische sites uit de omgeving voornamelijk te
definiëren zijn als sites met walgracht (late middeleeuwen). Verder werd een fortengordel uit
de 17de eeuw, verdedigingsloopgraven en een smalspoor uit WOI geïdentificeerd. Op basis
van het landschappelijk bodemonderzoek werden er in het projectgebied meerdere
bodemtypes geïdentificeerd, waaronder een deel ontveende gronden. Het kennispotentieel
voor de periodes van voor de historische ontvening van de 13de eeuw is hier eerder laag, echter
hoog voor post-13de eeuwse sites, concluderen de auteurs. Voor de zones met hoger
steentijdpotentieel werd een verkennend booronderzoek in een uitgesteld traject geadviseerd.
Veurne Ieperse Steenweg 100:11
Naar aanleiding van stedenbouwkundige handelingen op de ziekenhuissite van een AZ West
werd in 2020 een archeologienota opgemaakt door ACKE & BRACKE bvba. Het
bureauonderzoek karteerde het projectgebied grotendeels als uitgebrikte gronden (OU1,
OU2). Het DTM toont aan dat het terrein duidelijker lager gelegen is ten opzichte van de
historische stadskern van Veurne. Cartografisch onderzoek wees op het bestaan van een
middeleeuws kanaal en weg. Tijdens een werfcontrole in 1986 werd een zoutwinningsite uit
de late ijzertijd, gelegen in het toenmalige lager gelegen waddenlandschap, naast de
ziekenhuissite geïdentificeerd. Er werd geen verder vooronderzoek geadviseerd, omwille van
moderne verstoringen bij de bouw en eerder verbouwingen van het ziekenhuis.

Veurne Waterbeheersingswerken De Moeren & Speievaart:12
Naar aanleiding van waterbeheersingswerken aan de Speievaart werd in 2018 een
archeologienota opgemaakt en landschappelijk booronderzoek uitgevoerd door RAAP bvba.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het steeds evoluerende kustlandschap voor de 9de eeuw
minder landschappelijk interessant was voor menselijke bewoning. Vanaf de 12de en 13de eeuw
kwam er systematische ontginning van het landschap, met de oprichting van
10

CLAEYS S., VAN WETTER S., JANSSENS D., VERLEYSEN A., 2018
ACKE B., BRACKE B., FONTEYN P., 2020
12 VERMEULEN B., PINCE P., 2018
11
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ontginningshoeves en sites met walgracht, en aanleg van kanalen. De bodemkaart
identificeerde het landschap ter hoogte van het projectgebied voornamelijk als poelgronden,
soms als kreekruggen. De 17de eeuwse Franse verdedigingslinie Duinkerke en Veurne, met
verschillende redoutes liep in het projectgebied.
Het landschappelijk booronderzoek identificeerde de bodem van het projectgebied volledig als
ingeklikte gronden (OU). Ter hoogte van de Bewesterpoort-Oost was de bodemopbouw van
boven naar onder de volgende: -een ploeglaag, - jonge gleyige kleilagen, -veenpakketten
gevormd vanaf het Subboreaal (5500-4500 BP) op circa 85 tot 135cm onder het maaiveld met
reducerende en oxiderende verschijnselen. Plaatselijk werd er mergel (bovenop het veen en
gyttja (aan de top van het veen) vastgesteld. Bij één van de boringen werd een kleilaagje
tussen één van de veenlagen geïdentificeerd, wat mogelijk wijst op het voorkomen van een
archeologisch niveau uit de Romeinse periode/IJzertijd. Sporen van compactie in de bovenste
kleilagen wijzen op de middeleeuwse inpoldering.
Er werd geen verder vervolgonderzoek geadviseerd omwille van de beperkte omvang van de
te onderzoeken oppervlakte.

Boring 1 Veurne Waterbeheersingswerken De Moeren & Speievaart (RAAP BVBA)
Hieruit kunnen we besluiten dat de zones met poelgronden in deze regio, zoals het
projectgebied, een vrij hoog archeologisch potentieel heeft voor de laat-middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode. Voor de periode voor de historische veenontginning en inpoldering in
de 13de eeuw is het archeologisch potentieel moeilijker in te schatten. Het steeds evoluerende
kustlandschap was in deze periode minder interessant voor permanente bewoning, maar er
kunnen tal van activiteiten zich voorgedaan hebben in de Romeinse periode en IJzertijd, zoals
zoutontginning. Er is steentijdpotentieel voor de hoger gelegen kreekruggen. Voor de
ingeklinkte poelgronden (0U) is dit laag.
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

Voor de oudste periodes werden nog geen sporen teruggevonden in de omgeving van
het projectgebied. Hier dient de instabiele aard van het landschap in acht te worden
genomen. Gedurende de Romeinse periode drong het getij het land binnen via
zeegeulen en zorgden voor de overdekking van het aanwezige veen. De Moeren
vormden hierop een uitzondering. Tijdens de eerste eeuwen van de jaartelling wordt
het kustgebied een dynamisch gebied en slikken en schorren onder mariene invloed.
Vanaf de middeleeuwen krijgt het een steeds stabieler karakter door menselijke
ingrijpen waaronder inpoldering en indijking. De bodemtypekaart duidt het grootste deel
van het projectgebied aan als kunstmatig uitgeveende gronden. Het leeuwendeel van
het terrein heeft dus volgens deze kaart antropogene invloeden ondergaan. Een klein
gedeelte wordt weergegeven als kreekruggegronden.
De exploitaties startte reeds vanaf de vroege middeleeuwen. Echter vonden tijdens
deze periodes nog steeds transgressies plaats. Ook het potentieel tot een
archeologische site daterend uit de vroege middeleeuwen wordt als laag beschouwd.
Voor de middeleeuwen maakt het bureauonderzoek wel duidelijk dat de regio van
Veurne reeds gedurende de 9de eeuw als nederzetting Furnum bekend stond. Voor
Bulskamp volgt een eerste vermelding in 1176. Het betrof een dorp dat zich ontwikkelde
als gevolg van de exploitatie van het landschap. Gedurende de 13de eeuw kwam de
ontginning op kruissnelheid. Kenmerkend zijn dan ook de vele sites met walgracht die
zich in de omgeving bevinden en van waaruit de ontginningsbeweging werd
gecoördineerd. Het is bijgevolg niet onwaarschijnlijk dat er middeleeuwse sporen
kunnen worden aangetroffen binnen het plangebied.
Voor de periode na de late middeleeuwen beschikt men over enig kaartmateriaal dat
er op wijst dat dit gebied gedurende de nieuwe tijd en later voornamelijk akkerland en
weiland betrof en in het noorden plaats bood van bewoning vanaf ten laatste de
Massekaarten (1729-1730). De kans om bewoningssporen aan te treffen uit de nieuwe
tijd of later is bijgevolg hoog.
De bebouwing binnen de contouren van het projectgebied blijft aanwezig tot vandaag.
Ook de locatie van de bewoning – in het noorden van het projectgebied – blijft ook
consistent. Een luchtfoto daterend uit 1971 toont de aanwezigheid van een
landbouwbedrijf dat tot op vandaag nog steeds aanwezig is en vooral gedurende de
afgelopen twee decennia kleine uitbreidingen kende. Welke de weerslag is van deze
bebouwing op het bodemarchief, is niet duidelijk op basis van de gegevens uit het
bureauonderzoek.
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Besluitend kan gesteld dat er voor de periodes vroeger dan ca. 1729-1730 (Massekaarten)
geen gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of afwezigheid van een
archeologische site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. De aanwezigheid van
mogelijke veenpakketten, het eeuwenlange gebruik van het projectgebied als akkerland en
weiland, de aanduiding van bewoning vanaf de eerste helft van de 18de eeuw maken de
aanwezigheid van een archeologische site niet onwaarschijnlijk is. Het potentieel voor de
vroegste periodes worden laag ingeschat. Vanaf de late middeleeuwen kent het projectgebied
eerder een hoog potentieel op de aanwezigheid van bewoning uit deze periodes.
De enige manier om concrete informatie in te winnen over de al dan niet aanwezigheid van
een archeologische site(s) is veldonderzoek.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke
bodemopbouw: aangezien de bodem gekarteerd is als zone met weiland en akkerbouw ,
bestaat er geen duidelijkheid over de aanwezigheid van een podzolbodem. Echter wordt de
kans op het aantreffen van een podzolbodem laag ingeschat gezien de kartering van de bodem
als uitgeveende gronden wat een vroege antropogene invloed op het bodemarchief
veronderstelt. Daarnaast is er ook geen duidelijkheid over wat de impact is van de huidige, af
te breken bebouwing op de bodem. Dit zijn belangrijke factoren om in te schatten of er goede
bewaring kan zijn van de bodemopbouw, wat de eventuele graad van verstoring is en of er al
dan niet een archeologische site aanwezig is binnen het projectgebied. Om deze vragen te
kunnen beantwoorden, dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden van bijkomend
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, eventueel gevolgd door vooronderzoek(en) met
ingreep in de bodem.
De geplande werken voorzien de afbraak van enkele bestaande constructies zoals een loods
en mestopslagplaats, de rundveestallen en twee silomuren. Daarenboven zal een deel van de
bestaande gracht gedempt worden en een boom worden gerooid.
Enkele constructies blijven dan weer behouden zoals de melkveestal, een melktank, de
woning, de groenvoederopslag, een deel van de gracht en aanwezig verharding.
De geplande werken voorzien vervolgens de constructie van een overdekte mestopslagplaats
en loods en rundveestal, een spuitplaats, een berging, een weegbrug, de uitbreiding van de
groenvoederopslagplaats, een melkveestal met onderkeldering, de uitbreiding van de
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bestaande gracht, de aanleg van een waterlagune, een stockageplaats voor de uitgegraven
grond van de lagune en de melkveestal, verhardingen en de constructie van een
elektriciteitscabine. Ter hoogte van de geplande mestopslagplaats, de groenvoederopslag en
langsheen de onderkelderde melkveestal zal een ophoging plaatsvinden van het originele
maaiveld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande ingrepen.
Constructie
Melkveestal
Ophoging
aan
mestveestal
Loods/rundveestal
Overdekte
mestopslag
Berging
Spuitplaats
Groenvoederopslag

Ingreep
300 cml
/

Ophoging
/
/

110 cm
80 cm

/
50 cm

80 cm
80 cm
80 cm

50 cm
50 cm
80 cm

Elektriciteitscabine
Weegbrug
Lagune
Gracht
Verharding
Stockage
uitgegraven aarde

110 cm
160 cm
400 cm
80 cm
50 cm
/

/
/
/
/
/
/

Resterende ingreep
300 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde
110 cm
30 cm
30 cm
30 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde
110 cm
160 cm
400 cm
80 cm
50 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde

De geplande werken zullen voor een bodemverstoring zorgen variërend tussen minimum 30
cm onder het huidige maaiveld (afgraven van teelaarde) en 400 cm onder het maaiveld
(regenwaterlagune). Hierbij dient steeds een buffer van 30 cm te worden gerekend Of dit een
impact heeft op eventueel bewaard archeologisch erfgoed is op basis van het
bureauonderzoek niet uit te maken. Het bureauonderzoek kan namelijk de aan- of afwezigheid
van een archeologische site niet staven. Hiervoor dient verder vooronderzoek op het terrein te
gebeuren, maar gezien dit op dit moment niet mogelijk is (deels bebouwde karakter van het
projectgebied) is dit niet opgenomen in deze archeologienota.
Echter kan op basis van de beschikbare gegevens een selectie worden doorgevoerd van de
verder te onderzoeken zones.
- De zone van de weegbrug zal een diepere verstoring kennen door haar aanleg (1,60
m) en de verharding rondom (50 cm). Echter is de oppervlakte van de geplande werken
danig beperkt (54 m² voor weegbrug en 470 m² v voor verharding) dat kenniswinst voor
deze zone tot een minimum herleid wordt.

Archeologienota VEURNE CROMFORTSTRAAT
Projectcode: 2020E70

-

-

69
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Dezelfde redenering kan gevolgd worden voor de zone ter hoogte van de geplande
elektriciteitskabine. Hoewel de diepe geplande ingreep (1,1 m) biedt haar oppervlakte
(8 m²) geen mogelijkheid tot kenniswinst.
De laatste zone is die van de gracht. De bestaande gracht zal namelijk worden
heraangelegd. Dit zal een verstoring van ongeveer 80 cm in het huidige maaiveld met
zich meebrengen. Echter moet ook hier gewezen worden op de beperkte oppervlakte
van de geplande werken (320,47 m²). Daarenboven zou onderzoek van deze zone
praktisch heel moeilijk worden gezien de werken zich deels in de bestaande gracht en
onmiddellijk naast de gracht afspelen. Het water en de natte omstandigheden zullen
voor een uitermate moeilijke situatie zorgen om mogelijke archeologische sporen en
resten bloot te leggen, te registreren en te onderzoeken. Ook hier wordt het
kenniswinstpotentieel sterk gereduceerd.
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2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. In dit geval
lijkt het opportuun om op dit terrein verspreid een aantal landschappelijke boringen te plaatsen.
Met deze methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie
verkregen worden:
- Hoe is de bodemopbouw?
- Is er een plaggendek aanwezig en wat is de dikte ervan?
- Is er onder het plaggendek een afgedekte podzolbodem aanwezig? Is er een intact
(A)BC-horizont aanwezig? Dit kan van belang zijn voor inschatten of er enig
potentieel is op de aanwezigheid van een steentijdsite binnen het projectgebied.
- Is er sprake van een (deels) intacte veenlaag? Wat is de dikte van deze laag? Zijn
er sporen van ontginning? Welk effect hebben de ontginningsprocessen
uitgeoefend op het bodemarchief?
- Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit?
- Wat was de impact in de bodem van de bestaande bebouwing?
Er wordt geadviseerd om dit booronderzoek uit te voeren om bovenstaande vraagstellingen
(bodemopbouw, verstoringsgraad, aan- of afwezigheid podzolbodem en veen) te kunnen
beantwoorden. Gezien het terrein grotendeels beschikbaar is voor de uitvoering, wordt
geadviseerd om deze onderzoekstap binnen het traject van deze archeologienota uit te
voeren.

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

Archeologienota VEURNE CROMFORTSTRAAT
Projectcode: 2020E70

71
Verslag van resultaten bureauonderzoek

om de eventuele aanwezigheid van een podzolbodem of een veenlaag binnen het
projectgebied te detecteren.

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Gezien het terrein grotendeels bebouwd/verhard is
en niet geschikt voor dit type onderzoek, ook niet na de sloop van de gebouwen.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van boringen.
Deze methode is vooral nuttig om steentijdsites te detecteren aangezien dergelijke sites quasi
steeds enkel bestaan uit een losse vondstenspreiding van voornamelijk lithisch materiaal.
Grondsporen, zeker voor de vroege prehistorie, komen zelden of nooit voor waardoor een
proefsleuvenonderzoek hier geen betrouwbare optie is.
Dit verkennend archeologisch booronderzoek dient enkel uitgevoerd indien de
landschappelijke boringen aantonen dat er bodemkundig gezien potentieel is op de
aanwezigheid van steentijd.
Indien dit verkennend archeologisch booronderzoek effectief zones kan aantonen die mogelijk
wijzen op een steentijdsite, dan dient dit verder onderzocht te worden. Indien het relatief grote
zones betreft kan geopteerd worden voor een verdichting van het boorgrid (= waarderend
archeologisch booronderzoek). Bij relatief kleine zones is het zinvoller om te werken met
proefputten in functie van een steentijd artefactensite van 1m2. Aantal en grid zijn te bepalen
in functie van de resultaten uit het booronderzoek.
Na afloop van deze verschillende prospectiefasen wordt op basis van de resultaten advies
gegeven over eventueel verder onderzoek van de steentijdlocaties.

2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische waarde
van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat
terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden van het
kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
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bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. 13 Daarnaast is er ook
direct een duidelijk zicht op de bodemopbouw en kan, indien nodig, alsnog bijkomend
steentijdonderzoek uitgevoerd worden.
Er wordt geadviseerd om die zones binnen het projectgebied, waar de landschappelijke
boringen aantonen dat het bodemprofiel archeologisch potentieel vertoont én die bedreigd
worden door de geplande werken, verder te onderzoeken aan de hand van proefsleuven. De
periodes vanaf ca. het neolithicum kenmerken zich namelijk door de aanwezigheid van
grondsporen die optimaal worden gedetecteerd met deze prospectiemethode.
Deze fase kan in het noorden van het projectgebied pas uitgevoerd worden na de sloop van
de aanwezige rundveestal. Dit deel van het onderzoek zal dus worden meegenomen in een
uitgesteld traject.

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:
•

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

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is de aanwezigheid van
de huidige bebouwing op het projectgebied. Echter de mate van verstoring is niet
duidelijk en dient voorwerp uit te maken van verder onderzoek.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Het terrein staat gekarteerd als weinig erosiegevoelig. De bewaring van het
bodemarchief dient voorwerp uit te maken van verder onderzoek. Hierbij dient ook
rekening te worden gehouden met de kartering van de bodem op de bodemtypekaart
als uitgeveende gronden wat de antropogene invloed doet vermoeden op de
ondergrond van het terrein.

13

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.
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Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken voorzien de afbraak van enkele bestaande constructies zoals een
loods en mestopslagplaats, de rundveestallen en twee silomuren. Daarenboven zal
een deel van de bestaande gracht gedempt worden en een boom worden gerooid.
Enkele constructies blijven dan weer behouden zoals de melkveestal, een melktank,
de woning, de groenvoederopslag, een deel van de gracht en aanwezig verharding.
De geplande werken voorzien vervolgens de constructie van een overdekte
mestopslagplaats en loods en rundveestal, een spuitplaats, een berging, een
weegbrug, de uitbreiding van de groenvoederopslagplaats, een melkveestal met
onderkeldering, de uitbreiding van de bestaande gracht, de aanleg van een
waterlagune, een stockageplaats voor de uitgegraven grond van de lagune en de
melkveestal, verhardingen en de constructie van een elektriciteitscabine. Ter hoogte
van de geplande mestopslagplaats, de groenvoederopslag en langsheen de
onderkelderde melkveestal zal een ophoging plaatsvinden van het originele maaiveld.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande ingrepen.

Constructie
Melkveestal
Ophoging
aan
mestveestal
Loods/rundveestal
Overdekte
mestopslag
Berging
Spuitplaats
Groenvoederopslag

Ingreep
300 cml
/

Ophoging
/
/

110 cm
80 cm

/
50 cm

80 cm
80 cm
80 cm

50 cm
50 cm
80 cm

Elektriciteitscabine
Weegbrug
Lagune
Gracht
Verharding
Stockage
uitgegraven aarde

110 cm
160 cm
400 cm
80 cm
50 cm
/

/
/
/
/
/
/

Resterende ingreep
300 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde
110 cm
30 cm
30 cm
30 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde
110 cm
160 cm
400 cm
80 cm
50 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde

Echter kan op basis van de beschikbare gegevens een selectie worden doorgevoerd van de
verder te onderzoeken zones.
- De zone van de weegbrug zal een diepere verstoring kennen door haar aanleg (1,60
m) en de verharding rondom (50 cm). Echter is de oppervlakte van de geplande werken
danig beperkt (54 m² voor weegbrug en 470 m² v voor verharding) dat kenniswinst voor
deze zone tot een minimum herleid wordt.
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Dezelfde redenering kan gevolgd worden voor de zone ter hoogte van de geplande
elektriciteitskabine. Hoewel de diepe geplande ingreep (1,1 m) biedt haar oppervlakte
(8 m²) geen mogelijkheid tot kenniswinst.
De laatste zone is die van de gracht. De bestaande gracht zal namelijk worden
heraangelegd. Dit zal een verstoring van ongeveer 80 cm in het huidige maaiveld met
zich meebrengen. Echter moet ook hier gewezen worden op de beperkte oppervlakte
van de geplande werken (320,47 m²). Daarenboven zou onderzoek van deze zone
praktisch heel moeilijk worden gezien de werken zich deels in de bestaande gracht en
onmiddellijk naast de gracht afspelen. Het water en de natte omstandigheden zullen
voor een uitermate moeilijke situatie zorgen om mogelijke archeologische sporen en
resten bloot te leggen, te registreren en te onderzoeken. Ook hier wordt het
kenniswinstpotentieel sterk gereduceerd.
Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde
heeft de site?

Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord worden.
•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis van
het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De aan- of afwezigheid van een
archeologische site kan namelijk niet afdoende worden gestaafd waardoor ook geen
gemotiveerde uitspraak mogelijk is omtrent de verder te nemen maatregelen. Bijgevolg
is het noodzakelijk bijkomende onderzoeksfases voor te stellen. Zoals hierboven
geëvalueerd wordt voorgesteld om, gezien de beschikbaarheid van het terrein, binnen
het traject van de archeologienota over te gaan tot een landschappelijke
bodemonderzoek dat een licht moet werpen op de gaafheid van de bodem, de
bodemopbouw en de eventuele aanwezigheid van een podzolbodem. Dit laatste is van
belang voor de aanwezigheid van steentijdsites.
Indien de resultaten van dit landschappelijk booronderzoek het steentijdpotentieel
bevestigen, dient de mogelijke aanwezigheid van steentijdsites te worden
gecontroleerd aan de hand van een verkennend archeologisch booronderzoek dat,
indien positief, wordt aangevuld met een waarderend archeologisch booronderzoek of
proefputten in functie van artefacten steentijdsites.
Na deze onderzoeken, die zich toespitsen op de bewaring van de bodem en het al dan
niet aanwezig zijn van een steentijdsite, dient het projectgebied nog onderzocht te
worden via proefsleuven indien de landschappelijke boringen de aanwezigheid
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aantonen van een archeologisch niveau binnen de perimeter van de geplande
uitgravingen (min. 30 cm tot max. 400 cm onder het huidige maaiveld + 30 cm buffer).
Deze onderzoekstap kan pas gebeuren na de sloop van de rundveestal en wordt in
een uitgesteld traject geadviseerd.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
eveneens behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het plangebied situeert zich ten zuidwesten van het dorp Bulskamp en op de zuidoostelijke
rand van de Moeren. Veurne situeert zich 3,3 km ten noordoosten. De Cromfortstraat begrenst
het projectgebied ten noorden, de Ringslotgracht ten zuiden. In de onmiddellijke omgeving van
het projectgebied stromen verschillende kleinere waterlopen met name de Bergenvaart ten
oosten, de Nieuwe Gracht ten zuiden en de Ringsloot ten westen. Binnen de contouren van
het plangebied bevindt zich eveneens een kleinere afgetakte gracht, afkomstig van de Nieuwe
Gracht. Het projectgebied bevindt zich in poldergebied en in een vlak laag gelegen zone, met
name kunstmatig uitgeveende gronden waarbij de veenlaag gedeeltelijk of deels werd
uitgegraven. Dit impliceert de antropogene invloed op de bodemopbouw. Een beperkt deel
binnen het plangebied bevinden zich ook kreekruggronden. De bodem is gekarteerd als weinig
erosiegevoelig.
Voor de vroegste periodes wordt het gebied beschouwd als onaantrekkelijk voor menselijke
aanwezigheid gezien de instabiele aard van het landschap. Gedurende de Romeinse periode
drong het getij het land binnen via zeegeulen en zorgden voor de overdekking van het
aanwezige veen. De Moeren vormden hierop een uitzondering. Tijdens de eerste eeuwen van
de jaartelling wordt het kustgebied een dynamisch gebied en slikken en schorren onder
mariene invloed. Vanaf de middeleeuwen krijgt het een steeds stabieler karakter door
menselijke ingrijpen waaronder inpoldering en indijking.
Op het plangebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Historisch onderzoek
en de vergaarde bodemkundige informatie wezen op de turfontginningsbeweging die zich
vanaf de 12de - 13de eeuw afspeelde in de regio van de Moeren en het projectgebied. Deze
activiteit gaf aanleiding tot het ontstaan van dorpen zoals Bulskamp ter hoogte van
kreekruggen. Historische kaarten uit de 18de en de 19de eeuw toont het plangebied als akkeren/of weiland waar zich ten laatste vanaf 1729-1730 (Massekaarten) bebouwing in het
noorden situeerde. Deze bebouwing blijft steeds herkenbaar aanwezig op de kaarten.
Luchtfoto’s vanaf 1971 tonen de aanwezigheid van een landbouwbedrijf dat gedurende de
daaropvolgende decennia verder uitbreidde. Het bedrijf is tot op heden aanwezig en actief.
De geplande werken voorzien de afbraak van enkele bestaande constructies zoals een loods
en mestopslagplaats, de rundveestallen en twee silomuren. Daarenboven zal een deel van de
bestaande gracht gedempt worden en een boom worden gerooid.
Enkele constructies blijven dan weer behouden zoals de melkveestal, een melktank, de
woning, de groenvoederopslag, een deel van de gracht en aanwezig verharding.
De geplande werken voorzien vervolgens de constructie van een overdekte mestopslagplaats
en loods en rundveestal, een spuitplaats, een berging, een weegbrug, de uitbreiding van de
groenvoederopslagplaats, een melkveestal met onderkeldering, de uitbreiding van de
bestaande gracht, de aanleg van een waterlagune, een stockageplaats voor de uitgegraven
grond van de lagune en de melkveestal, verhardingen en de constructie van een
elektriciteitscabine. Ter hoogte van de geplande mestopslagplaats, de groenvoederopslag en
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langsheen de onderkelderde melkveestal zal een ophoging plaatsvinden van het originele
maaiveld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande ingrepen.
Constructie
Melkveestal
Ophoging
aan
mestveestal
Loods/rundveestal
Overdekte
mestopslag
Berging
Spuitplaats
Groenvoederopslag

Ingreep
300 cml
/

Ophoging
/
/

110 cm
80 cm

/
50 cm

80 cm
80 cm
80 cm

50 cm
50 cm
80 cm

Elektriciteitscabine
Weegbrug
Lagune
Gracht
Verharding
Stockage
uitgegraven aarde

110 cm
160 cm
400 cm
80 cm
50 cm
/

/
/
/
/
/
/

Resterende ingreep
300 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde
110 cm
30 cm
30 cm
30 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde
110 cm
160 cm
400 cm
80 cm
50 cm
30 cm voor afgraving
teelaarde

Echter kan op basis van de beschikbare gegevens een selectie worden doorgevoerd van de
verder te onderzoeken zones.
- De zone van de weegbrug zal een diepere verstoring kennen door haar aanleg (1,60
m) en de verharding rondom (50 cm). Echter is de oppervlakte van de geplande werken
danig beperkt (54 m² voor weegbrug en 470 m² v voor verharding) dat kenniswinst voor
deze zone tot een minimum herleid wordt.
- Dezelfde redenering kan gevolgd worden voor de zone ter hoogte van de geplande
elektriciteitskabine. Hoewel de diepe geplande ingreep (1,1 m) biedt haar oppervlakte
(8 m²) geen mogelijkheid tot kenniswinst.
- De laatste zone is die van de gracht. De bestaande gracht zal namelijk worden
heraangelegd. Dit zal een verstoring van ongeveer 80 cm in het huidige maaiveld met
zich meebrengen. Echter moet ook hier gewezen worden op de beperkte oppervlakte
van de geplande werken (320,47 m²). Daarenboven zou onderzoek van deze zone
praktisch heel moeilijk worden gezien de werken zich deels in de bestaande gracht en
onmiddellijk naast de gracht afspelen. Het water en de natte omstandigheden zullen
voor een uitermate moeilijke situatie zorgen om mogelijke archeologische sporen en
resten bloot te leggen, te registreren en te onderzoeken. Ook hier wordt het
kenniswinstpotentieel sterk gereduceerd.

Archeologienota VEURNE CROMFORTSTRAAT
Projectcode: 2020E70

78
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Al deze elementen samen maken dat het plangebied een zekere archeologische waarde kan
hebben en dat de gegevens van een archeologisch onderzoek kunnen leiden tot een
kennisvermeerdering over de al dan niet aanwezige menselijke activiteiten op het terrein en
de omliggende gebieden in het verleden. De kansen op het aantreffen op archeologische sites
daterend voor de 13de eeuwse ontginningsbeweging is gering. Daarom wordt het
steentijdpotentieel alsook potentieel voor metaaltijden, romeinse tijd en vroege middeleeuwen
eerder laag ingeschat. Om het archeologisch potentieel te kunnen inschatten, wordt
voorgesteld een aantal vooronderzoeken zonder en met ingreep in de bodem uit te voeren.
Het betreft in de eerste plaats een landschappelijk bodemonderzoek door middel van boringen,
om de precieze bodemopbouw te achterhalen en te kijken of veenlagen intact zijn of deels
bewaard zijn gebleven. Hier dient ook aandacht besteed te worden aan de aanwezigheid van
kreekruggronden of poelgronden. Gezien de beschikbaarheid van de terreinen wordt deze
onderzoekstap binnen het traject van de archeologienota geadviseerd. Indien nodig om de
aan- of afwezigheid van een archeologische site te staven of om een programma van
maatregelen voor behoud in situ of een opgraving op te stellen, wordt het landschappelijk
bodemonderzoek gevolgd door een vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van
archeologische boringen en/of proefsleuven. Deze laatste wordt in een uitgesteld traject
geadviseerd gezien deze onderzoekstap pas kan plaatsvinden na de afbraak van de
rundveestal.
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LEGENDE
inplanting bestaande te behouden
gebouwen
inplanting nieuwe gebouwen

te slopen gebouwen

inplanting gebouwen van derden

bestaande verharding

PA GIN A
nieuw aan te leggen
betonverharding

kadasterlijn en afstand

bovengrondse elektriciteitsleiding
en elektriciteitspaal
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opname fotopunt

foto

NUTSVOORZIENINGEN:
elektriciteit, tv, telefoon, water
Een passend beplantingsplan werd opgemaakt
door Inagro en zit vervat in bijlage

N

AFWIJKING - buffering ipv infiltratie:
- niet infiltratiegevoelig, kunstmatig, uitgeveende gronden
- totale oppervlakte: 3 198 m² (nieuwe melkveestal)
+ 2 665 m² (aanpalende bestaande melkveestal)
+ 1796,95 m² (nieuwe loods/rundveestal)
+ 1581,06 m² (nieuwe overdekte mestopslag)
+ 3 955,51 m² (regenwaterlagune binnen talud)
+ 9 m² (berging) = 13 205,52 m²
- nodige inhoud buffer: (13 205,52 - 60) x 33
(330 m³/ha, want opp.> 1000 m²) = 433 802,16 liter
- effectieve inhoud buffer: 433 803 liter
- totale inhoud regenwaterlagune: 20 000 000 liter
- totale inhoud regenwaterkelder: 2 824 343,1 liter
- vertraagde afvoer van 10 l/sec/ha 12 cm onder noodoverloop
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