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Verslag van Resultaten

Nota Landschappelijk bodemonderzoek
1 Beschrijvend gedeelte
1.1 Administratieve gegevens:
Naam site:

Koksijde (Sint-Idesbald), Koninklijke Baan

Onderzoek:

Nota Landschappelijk bodemonderzoek

Ligging:

Koksijde (West-Vlaanderen), Sint-Idesbald,
Koninklijke Baan 261

Kadaster:

Koksijde, 1ste Afdeling, Sectie D, Percelen 265s & 265w

Lambertcoördinaten (EPSG:31370):

NW
NO
ZW
ZO

Projectcode BAAC Vlaanderen bvba:

2017-1266

Projectcode Landsch. booronderzoek:

2017G188

Projectcode Proefputtenonderzoek:

2017H186

Erkende archeoloog:

Lina Cornelis (2015/00024)

Veldwerkleider:

Nick Krekelbergh (veldwerkleider, auteur, archeoloogaardkundige)

Y: 201562.2
Y: 201566.3
Y: 201518.6
Y: 201520.7
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X: 27277.9
X: 27375.3
X: 27265.8
X: 27352.4
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Figuur 1: Plangebied op topografische kaart1
1
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2

Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2
2
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3

Figuur 3: Plangebied op orhofotomozaïek van 1979-19903

3
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1.2 Juridisch kader en onderzoekstraject
In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het
doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij
het erfgoed ex situ wordt behouden.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting
gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren
te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch
onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde
uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of opgraving van het terrein,
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd.
Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie
van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd
en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische
resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten
en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een
eventuele site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van
maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te
voorziene
natuurwetenschappelijke
onderzoeken
en
conservatietechnieken,
voorstel
onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving.

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning stelde BAAC Vlaanderen bvba reeds een
archeologienota op in 2016.4 De initiatiefnemer zal het onderzoeksterrein van 4644 m2 volledig
herontwikkelen (met een ingreepgrootte van ca. 1930 m²). Het bouwplan voorziet in de aanleg van
een complex met 54 assistentiewoningen. Hierin is ook een ondergronds niveau met parking,
garageboxen, kelders, technische ruimte en twee liften voorzien. Deze ingrepen vormen qua omvang
een directe bedreiging voor het potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch
bodemarchief aangetast of vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.
De totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft, bedraagt
meer dan 3000 m² en de ingreep meer dan 1000 m2. De percelen vallen volledig buiten een
archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones, ze komen
4

Archeologienota ID 529 “Vooronderzoek Koksijde Sint-Idesbald, Koninklijke Baan” (url:
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/529) ; Bron: SWAELENS 2016
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1.3 Aanleiding
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bovendien niet voor op de kaart met gebieden geen archeologie (GGA) en vallen buiten een
archeologische zone.5 Daarnaast werden voor het plangebied en de directe omgeving geen waarden
voor ‘beschermd onroerend erfgoed’ opgenomen in het Geoportaal.
De archeologienota toonde aan dat verder archeologisch vooronderzoek noodzakelijk was. Deze nota
behandelt de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek.

1.4 Archeologische voorkennis
De archeologische voorkennis en verwachting werd uitgebreid bestudeerd en beschreven in de
archeologienota van het plangebied.6 Een synthese van de belangrijkste onderdelen werd hier
toegevoegd.
De kustvlakte
Het projectgebied bevindt zich in de kustvlakte, die gedurende eeuwen onder invloed is geweest van
overstromingen en duinvorming. Vanaf 3550 v. Chr. vertraagde de stijging van de zeespiegel, waardoor
de kustlijn zich zeewaarts verplaatste. Hierdoor werd de hele achterliggende kustvlakte omgevormd
tot een zoetwatermoeras met veenvorming. Vanaf 850 v. Chr. kwam dit gebied opnieuw onder invloed
van de zee als gevolg van klimatologische en menselijke ingrepen. Hierdoor ontstonden er wadden,
die moeilijk toegankelijk waren voor de mens. Tussen 550 en 750 na Chr. stabiliseerde de kustvlakte
naar een gebied met schorren en slikken, met een eerste duinvorming tot gevolg. Vanaf de 11e eeuw
werden deze sedimenten afgedekt door nog meer duinsedimenten, die evolueerden naar grote
zandvlakten. Tussen de 14e en 15e eeuw vormden zich zelfs grote paraboolduinen, die onder invloed
van de mens, nog steeds verder evolueren.7 In de kustregio zijn vooral archeologische vondsten gekend
vanaf de middeleeuwen, en de duin waarop het projectgebied is gesitueerd dateert ook ten vroegste
in, vermoedelijk na de middeleeuwen. Met de opkomst van het kusttoerisme rond de eeuwwisseling
van de 19e en 20e eeuw is het gebied meer gebruikt voor bewoning en infrastructuur. Tijdens WOI lag
het projectgebied in onbezet België op enkele kilometers van de frontlinie, een zone die gebruikt werd
voor ziekenhuizen en andere randinfrastructuur. Tijdens WOII werd de Vlaamse kustlijn ook verstevigd
voor de aanleg van de Atlantikwall, maar daar lijken in Sint-Idesbald weinig sporen van bewaard of
gekend.

Na de stabilisatie van het kustlandschap werd de kustvlakte droger en nam de bewoning in het gebied
langzaam toe. Onder invloed van onder andere de Cisterciënzerabdij van Ter Duinen werd begonnen
met het inpolderen van de kustvlakte.

5

https://geo.onroerenderfgoed.be.
SWAELENS 2016
7 VERHULST 1995
6
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De situering van het projectgebied binnen een onstabiel kustgebied heeft zeker en vast invloed gehad
op de aantrekkingskracht van dit gebied op de mens. De instabiliteit van de kustvlakte en de
bijkomende moeras- en veenvorming maakten dit gebied moeilijk toegankelijk. Desondanks werd de
kuststreek toen ook al geëxploiteerd en mogelijk bewoond. Zo is voor de Romeinse periode gekend
dat in het gebied aan zout- en veenwinning gedaan werd. Er is ook sprake van bewoning van de
kustvlakte. In de eerste plaats op plaatsen die bij hoog tij droog bleven zoals pleistocene donken,
kreekruggen en de kustduingordel maar ook door aanleg van dijken en woonplatformen.

6
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Centrale Archeologische Inventaris
In de buurt van het projectgebied zijn tot op heden nog geen archeologische vaststellingen gedaan die
ouder zijn dan de middeleeuwen, mogelijk omdat het landschap door de impact van de
getijdenwerking dynamisch en instabiel was. Desondanks werd de kuststreek toen ook al degelijk
bewoond en geëxploiteerd. Zo is voor de Romeinse periode gekend dat in het gebied aan zout- en
veenwinning gedaan werd, daarnaast is ook sprake van bewoning van de kustvlakte.
De belangrijkste archeologische site in de directe omgeving van het projectgebied is de abdij Ten
Duinen. Deze abdij werd in 1107 gesticht door de orde van de Benedictijnen, die besloten zich in de
duinen te vestigen en daar een eerste houten abdij op te richten om het omliggende land te
ontwateren en te ontginnen. Al in 1138 werd de abdij omgevormd tot een stenen cisterciënzerabdij,
die een enorme bloeiperiode kende rond het jaar 1300. Gedurende verschillende
opgravingscampagnes is het abdijcomplex onderzocht.8
Verder weg van het plangebied (ca. 2 km) werd bij metaaldetectie een zilveren munt en muntgewicht
uit de 16e eeuw aangetroffen9, een grote hoeveelheid briquetage aardewerk (gerelateerd aan
zoutproductie) daterend uit de late ijzertijd, vijf brandrestengraven uit de Romeinse periode, een
cirkelvormige gracht met een kruisvormige structuur van een windmolen aangetroffen uit de volle
middeleeuwen.1011 Er werd iets verder ook een tegel- en pannenbakkerij12, een site met walgracht,
Hoeve Ten Bogaerde, die vermoedelijk ontstond in het tweede kwart van de 12e eeuw en funderingen
van de middeleeuwse schuren en de fundering van de 17e eeuwse Duinenabdij13 waargenomen.14
Archeologische verwachting
Over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen kon op basis van enkel het bureauonderzoek
geen uitspraak worden gedaan. In de bredere regio werden wel sporen uit verschillende periodes
geattesteerd, vanaf de late ijzertijd. Door de grote dynamiek van het landschap tot 550 na Chr. is het
voorkomen van archeologische restanten uit deze voorgaande periode schijnbaar onbestaand, toch
kan de aanwezigheid van archeologische sporen uit deze perioden niet volledig uitgesloten worden.
Enkel in situ vondsten ouder dan het derde millennium v. Chr. kunnen met zekerheid worden
uitgesloten omdat het projectgebied toen nog door de zee overspoeld was.

8

CAI 2017 ID nrs.: 70664, 161332, 155464
CAI 2017 ID 157005
10
CAI 2017 ID 76557
11
DEWILDE & WYFFELS 2003a ; DEWILDE & WYFFELS 2003b
12 CAI 2017 ID 75500
13
CAI 2017 ID 71570
14 BONQUET & DE GRYSE 2012
9
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Op basis van de historische en cartografische gegevens lijkt het bodembestand weinig aangetast te zijn
gedurende de laatste eeuwen. Maar daar de bouw van de garage in de jaren ‘60 en ’70 binnen het
onderzoeksterrein gepaard ging met grote nivelleringswerken, waarbij de duinen drastisch werden
afgegraven, lijkt de kans op het treffen van archeologische sporen klein. Echter kon de mate van
verstoring niet voldoende worden achterhaald door middel van het bureauonderzoek.

7
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1.5 Onderzoeksopdracht
Onderzoeksdoel en -vragen
Het doel van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van landschappelijke boringen
is een landschappelijke evaluatie van het terrein. Het bureauonderzoek15 heeft immers aangetoond
dat de kans groot is dat in het plangebied intacte archeologische waarden aanwezig zijn, als de
ophoging van het terrein het archeologische niveau niet aangetast heeft.
De concrete doelstellingen van het verder vooronderzoek hebben betrekking op een analyse van de
opbouw en genese van het huidige bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksterrein. Verder moet
worden nagegaan of de kenmerken van het bodemarchief gevolgen hebben voor het archeologisch
potentieel van het onderzoeksterrein. Volgende onderzoeksvragen dringen zich op.
-

Wat is de huidige bodemopbouw in het plangebied?

-

Welke zijn de voorkomende bodemhorizonten?

-

Wat zijn de kenmerken van deze bodemhorizonten?

-

Wat is de genese van de bodemhorizonten?

-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:

-

-

Wat is de aard van dit niveau?

-

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?

-

Kan dit niveau gedateerd worden?

-

Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische
site?

-

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

-

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?

Is er sprake van diepere verstoringen? In welke mate wordt een eventueel aanwezig,
potentieel archeologisch niveau hierdoor beïnvloed?

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

Stadsarcheoloog Alexander Lehouck waarschuwde dat zowel booronderzoek als proefputten
nauwelijks te documenteren zijn wegens de instabiele en losse zandige bodem.16 Tijdens een
onderzoek te Oostduinkerke werd wel middeleeuwse occupatie vastgesteld op een diepte van ca. 2 m
onder het maaiveld. Archeologische waardevolle resten kunnen zich nog op grotere diepte onder het
maaiveld bevinden in de regio van het plangebied.

15
16

SWAELENS 2016
Communicatie bij opstelling van archeologienota voor het plangebied (SWAELENS 2016)
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Advies stadsarcheoloog
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1.6 Beschrijving ingreep / geplande werken
Het bouwplan voorziet in de aanleg van een complex met 54 assistentiewoningen. Hierin is ook een
ondergronds niveau met parking, garageboxen, kelders, technische ruimte en twee liften voorzien. De
ondergrondse ruimte is ruimer dan de bovengrondse footprint. Er is ook een inrit voorzien om in de
parkeergarage af te dalen. De totale ingreep bedraagt 1931 m². De grootste bodemingreep is de aanleg
van het bovengenoemde ondergrondse niveau. Voor de aanleg van het parkeerniveau wordt de
bodem tot -4,5 m onder het maaiveld uitgegraven (dieper dan de huidige verstoringen). Voor de
liftputten wordt er plaatselijk (ongeveer 10m² elk) tot -5,55 m diep gegraven.
De geplande ingreep heeft een grote impact op het aanwezige bodemarchief, maar valt grotendeels
samen met de huidige bebouwing. De huidige bebouwing beslaat ca. 2400 m2 van het terrein, de
geplande ingreep ca. 1930 m2. Daarvan is strikt lang de grenzen van de bestaande bebouwing gemeten
ca. 630 m2 (ca. 13% van het plangebied) buiten de huidige bebouwing gelegen.

17

AGIV 2017c
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Figuur 4: Inplanting nieuwbouw op de GRB17
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1.7 Gekende verstoringen
Uit het bureauonderzoek bleek dat het terrein in het noordwesten verhard is. Uit orthofoto’s bleek dat
nivellerende werken hebben plaatsgevonden voor de verhardingen werden aangelegd. Uit oude
bouwplannen valt bovendien af te leiden dat een deel van het terrein werd afgegraven voor de aanleg
van een werkplaats met vrachtwagenput. De exacte diepte hiervan kon echter niet achterhaald
worden gedurende het bureauonderzoek.18

1.8 Randvoorwaarden

18

SWAELENS 2016
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Niet van toepassing
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2 Landschappelijk booronderzoek
2.1 Werkwijze en strategie van het vooronderzoek
2.1.1 Methode en technieken
Om een beeld te bekomen van de bodemopbouw in het plangebied en om de gaafheid van het
bodemprofiel te controleren werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd in de vorm van
landschappelijke boringen. Gezien de kleine oppervlakte van het terrein werd een minimum aantal van
vier boringen aangehouden (Figuur 5). Rekening houdende met de natuurlijke, archeologische en
technische omstandigheden werden de boringen zo gelijkmatig mogelijk over het areaal van de
geplande verstoring verspreid. Er werden uiteindelijk, verspreid over het plangebied, vier boringen
uitgevoerd. De boringen werden per laag of horizont lithologisch en bodemkundig beschreven.
Belangrijke bodemeigenschappen, zoals textuur, bodemstructuur, oxidoreductie, kalkgehalte,
biologische processen, chemische processen, mineralogische processen en bodemhorizonten werden
gedetermineerd en beschreven. De beschrijving van de boringen gebeurde conform de FAO guidelines
for soil description19 en de Code van Goede Praktijk20. Tijdens het landschappelijk booronderzoek
werden geen vondsten gedaan of sporen aangetroffen. Er werden geen stalen ingezameld en er is ook
geen nood aan conservatie.

19
20

FAO 2006
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016
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Op het moment van het onderzoek lag het terrein nagenoeg volledig braak (Foto 1 t/m 6). Alle
bebouwing binnen het plangebied was gesloopt, op enkele muren aan de oostelijke rand na. Het
terrein was genivelleerd met aangevoerd zand. Het reliëf binnen het plangebied was relatief vlak, al
was microreliëf in zekere mate waarneembaar. Aan het maaiveld waren geen indicaties voor de
aanwezigheid van archeologische sites binnen de grenzen van het plangebied. Langs de zuidelijke grens
van het plangebied bevond zich een steilrand, wat een indicatie kan zijn dat het huidige niveau van het
maaiveld geen natuurlijke situatie vertegenwoordigt maar het resultaat is van menselijke ingrepen
(Foto 6 en 7). De gemeten maaiveldhoogtes ter hoogte van de boringen situeerden zich tussen 8,669
en 9,801 m +TAW.

11
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Foto 2: Westelijke helft van het plangebied (Foto door N. Krekelbergh, 18-07-2017)
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Foto 1: Oostelijke helft van het plangebied, met op de achtergrond de niet-gesloopte muurresten
(Foto door N. Krekelbergh, 18-07-2017)

12

Verslag van Resultaten

Foto 3: Zuidelijke helft van het plangebied (Foto door N. Krekelbergh, 18-07-2017)
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Foto 4: De oostelijke rand van het plangebied met niet-gesloopte muur, gezien vanuit het noorden
(Foto door N. Krekelbergh, 18-07-2017)

13
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Foto 6: De zuidelijke grens van het plangebied, gezien vanuit het oosten. Links op de foto is een
steilrand zichtbaar die de grens vormt van het plangebied (Foto door N. Krekelbergh, 18-07-2017)
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Foto 5: De oostelijke rand van het plangebied met niet-gesloopte muur, gezien vanuit het
noordoosten (Foto door N. Krekelbergh, 18-07-2017)
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Foto 7: Zuidelijke grens van het plangebied, foto genomen op verhard pad ten zuiden ervan (Foto
door N. Krekelbergh, 18-07-2017)

2.1.2 Organisatie van het vooronderzoek
Op 18 juli 2017 werd door aardkundige Nick Krekelbergh in samenwerking met Universoil vier
steekboringen geplaatst binnen het plangebied. De bedoeling van de boringen bestond in het
controleren van de intactheid van het bodemprofiel, het bepalen van de diepteligging van de
eventueel aanwezige archeologische niveaus en het reconstrueren van de bodem- en
landschapsgenese binnen het plangebied. De steekboringen werden gezet met behulp van een
Geoprobe. De boormonsters werden verzameld in liners met een doormeter van 50 mm. Eén van de
boringen werd geregistreerd en beschreven in het veld, de overige liners werden meegenomen naar
kantoor om daar te worden verwerkt.

2.1.3 Afwijkingen uitvoer onderzoek
Het onderzoek werd volledig uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk. De opgestelde methode
en strategie uit het Programma van Maatregelen werden zoveel mogelijk gevolgd. Wel werd het
boorplan voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk licht aangepast om rekening te houden met
de aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond.

2.1.4 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding
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Er werd geen beroep gedaan op externe specialisten of wetenschappelijke begeleiding.
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Figuur 5: Situering van de landschappelijke boringen op het GRB21
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2.2 Assessmentrapport landschappelijk bodemonderzoek
2.2.1 Assessment vondsten, stalen, conservatie en sporen en structuren
Niet van toepassing.

2.2.2 Assessment onderzoeksterrein
Een assessment van het onderzoeksterrein gebeurde reeds bij de verwerking van de archeologienota
betreffende het plangebied in 2016.22 Op dat moment gebeurde een uitgebreide studie naar de
landschappelijke, geografische en geofysische situering. Een historische en archeologische situering
werd eveneens op dat moment neergeschreven. Een beknopte archeologische situering is ook in deze
nota terug te vinden onder 1.4 Archeologische voorkennis.

2.3 Analyse van het landschappelijk bodemonderzoek
2.3.1 Resultaten landschappelijk booronderzoek

Boring 1 was verstoord tot op een diepte van 230 cm beneden maaiveld (Figuur 6). Het verstoorde
pakket was opgebouwd uit vier lichtbruine tot (donker)bruingrijze Ap of Cp-horizonten, waarbij tussen
40 en 70 cm beneden maaiveld zeer veel puin aanwezig was (Au-horizont). Tussen 230 en 300 cm
beneden maaiveld bevond zich vervolgens een C-horizont, bestaande uit matig goed gesorteerd, matig
grof, lichtbruin zand (2.5Y7/3) waarin een humeuze sublaag aanwezig was van 2 cm dik op een diepte
van 250 cm beneden maaiveld. Hieronder ging het profiel over in een Cg-horizont met matig veel
roestvlekken van ijzer en ook humusvlekken. Naar onder toe bevatte de horizont steeds meer humus.
Tussen 500 en 525 cm beneden maaiveld ging het profiel vervolgens over in de Cr-horizont, die gelaagd
was met enkele dunne humeuze laminae. Het actuele grondwater werd ook geregistreerd op deze
diepte (500 cm beneden maaiveld), wat de reductie van het moedermateriaal kan verklaren. Een 10
cm dikke Ahb-horizont werd genoteerd tussen 525 en 535 cm beneden maaiveld. Vanaf 545 cm
beneden maaiveld werd de sequentie van de horizonten overwegend matig tot sterk humeus, met
meerdere donkergrijze/donkergrijsbruine tot grijze Ahb-horizonten die boven elkaar aanwezig waren,
al dan niet gescheiden door een lichtbruingrijze A/C-horizont. Het kalkgehalte van de afzettingen was
variabel. De verstoorde pakketten waren kalkrijk. Tussen 300 en 500 cm beneden maaiveld was het
materiaal kalkloos, ondanks de aanwezigheid van enkele schelpfragmenten. Tussen 500 en 545 waren
de Cr- en Ahb-horizonten kalkrijk tot kalkarm. Daaronder waren de humeuze sequenties kalkloos.

22

SWAELENS 2016 ; Archeologienota ID 529 “Vooronderzoek Koksijde Sint-Idesbald, Koninklijke Baan” (url:
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/529)
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Voor het grootste deel waren de boringen opgebouwd uit matig grof (210-300 µm), matig goed tot
slecht gesorteerd, jong duinzand. Daarbinnen konden op verschillende dieptes begraven Ahhorizonten worden onderscheiden als humushoudende niveaus met een donkerdere kleur. Binnen de
stratigrafische sequentie was op de begraven A-horizonten na weinig bodemvorming aanwezig. Dit is
te wijten aan het feit dat het enerzijds om jonge bodems gaat en anderzijds aan het feit dat het ritme
van de eolische sedimentatie dat van de pedogenese ruim overschreed. In boring 4 werd op 590 cm
beneden maaiveld een kleilaagje aangetroffen dat wees op een overgang naar een facies waarbij
sedimentatie onder invloed van het getij optrad (vermoedelijk een schorre). In de boringen werden
verstoringen van de tophorizonten genoteerd tot op een diepte die aanzienlijk varieerde, m.n. tussen
25 en 230 cm beneden maaiveld. De westelijke helft van het plangebied (boring 1 en 2) lijkt hierbij
dieper te zijn verstoord dan de oostelijke (boring 3 en 4). De resultaten van de boringen worden
weergegeven in Figuur 10.
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In boring 2 reikte een verstoorde Ap-horizont tot op een diepte van 80 cm beneden maaiveld, met
daaronder nog een grijsgele, vlekkerige AC-horizont tot op een diepte van 110 cm beneden maaiveld
(Figuur 7). Hieronder was een lichtbruingele C-horizont aanwezig tot op een diepte van 335 cm
beneden maaiveld. Tussen 335 en 345 cm beneden maaiveld was een lichtgrijsbruine (10YR5/2) Ahorizont aanwezig, die mogelijk kan worden geïnterpreteerd als een oude cultuurlaag (Apb-horizont).
De horizont was zeer licht van kleur, bevatte lichtgele vlekken en was dus mogelijk gebioturbeerd in
het verleden. Ook humusspikkels waren in de horizont aanwezig. Indicatoren die kunnen getuigen van
menselijke activiteit, zoals houtskool of aardwerkfragmenten, ontbraken evenwel. Onder deze
horizont was een sequentie van Cg- en vanaf 420 cm beneden maaiveld Cr-horizonten afgewisseld (het
actuele grondwater werd geregistreerd op 400 cm beneden maaiveld) met begraven
vegetatiehorizonten (Ahb-horizonten) aanwezig. Tussen 475 en 500 cm beneden maaiveld leek enige
meer ontwikkelde bodemvorming te hebben plaatsgevonden, met de aanwezigheid van een
donkerbruine Bh-horizont onder een donkergrijze Ah-horizont. Tussen 500 en 600 cm beneden
maaiveld was een sequentie van lichtgroengrijze tot grijze gereduceerde C-horizonten aanwezig.
In boring 3 werd de top van het profiel gevormd door een relatief dunne en niet sterk ontwikkelde,
lichtgrijsbruine AC-horizont tot 40 cm beneden maaiveld (Figuur 8). Vermoedelijk gaat het hier om een
licht verstoorde C-horizont. Daaronder ging het profiel over in een lichtbruine C-horizont (2.5Y8/1 tot
2.5Y8/3), en dit tot een diepte van 410 cm beneden maaiveld. Het aanwezige schelpengruis nam af
naar onder toe en vanaf 310 cm beneden maaiveld was geen schelpengruis meer aanwezig. Vanaf 410
cm volgde opnieuw een sequentie van C-, Cg- of Cr-horizonten en begraven vegetatiehorizonten (Ahb)
en/of minder goed ontwikkelde AC-horizonten (respectievelijk op 410, 450, 500 en 590 cm beneden
maaiveld). Afgaand op de lichtbruingrijze kleur (10YR5/2) kan niet worden uitgesloten dat het op 410
en 450 cm om begraven cultuurlagen zou kunnen gaan (Apb-horizonten). Zowel het actuele
grondwater als de permanente reductiegrens werden aangetroffen op 500 cm beneden maaiveld.
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Boring 4 vertoonde een sterk wisselende sequentie van lagen. Als enige van de boringen werd hier ook
een ander facies aangetroffen aan de onderzijde van de stratigrafische sequentie (Figuur 9). De top
van het profiel bestond uit opgebracht materiaal tot 25 cm beneden maaiveld (met een 5 cm dikke
puinlaag of Au-horizont tussen 20 en 25 cm beneden maaiveld), met daaronder een bruingrijze A/Chorizont tot 40 cm beneden maaiveld. Hieronder ging het profiel over in de lichtbruin(gel)e C-horizont
tot 265 cm beneden maaiveld. Daaronder was opnieuw een mogelijke begraven cultuurlaag aanwezig.
Het ging hierbij om een lichtbruingrijs (bovenin, 10YR6/2) tot bruingrijs (onderin, 10YR5/2) humeus
niveau. Daaronder bevond zich opnieuw een sequentie van Ahb-horizonten (respectievelijk op 365,
395, 495, 510 en 540 cm beneden maaiveld) met tussenliggende C(r)-horizonten. Op 580 cm beneden
maaiveld werd een 5 cm dikke kleilaag aangetroffen. Deze kleilaag markeert de overgang naar een
ander sedimentatiemilieu, waarbij de invloed van het getij een rol heeft gespeeld (slikke- en
schorreafzettingen). Dit milieu, dat in het intertidale gebied naast de aanwezige getijgeulen was
gelegen, is geleidelijk aan overstoven met jong duinzand. De aangetroffen kleilaag vertegenwoordigt
dan ook meer dan waarschijnlijk het eind van dit stadium en de laatste overstromingen van het gebied
bij springtij. Het grondwater werd in deze boring aangetroffen op een diepte van 425 cm beneden
maaiveld.
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Figuur 6: Boring 1 van 0 (linksonder) tot 600 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 26-07-2017)
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Figuur 7: Boring 2 van 0 (linksonder) tot 600 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 26-07-2017)
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Figuur 8: Boring 3 van 0 (linksonder) tot 600 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 26-07-2017)
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Figuur 9: Boring 4 van 0 cm (rechtsboven) tot 600 cm (linksonder) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh,26-07-2017)
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Figuur 10: Aardkundige variaties van de landschappelijke boringen geprojecteerd op het GRB23
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2.3.2 Interpretatie onderzochte gebied
De boringen waren opgebouwd uit matig grof (210-300 µm), matig goed tot slecht gesorteerd, jong
duinzand (Figuur 10). Daarbinnen konden op verschillende dieptes begraven Ah-horizonten of
vegetatiehorizonten worden onderscheiden. Deze vertegenwoordigen tijdelijke stabilisatie- of
fixatiefasen in de duinvorming, waarbij begroeiing kon optreden, die later weer overstoven werd. De
verstikking van de vegetatie door de zandverstuivingen zorgde voor het humeuze karakter van de
begraven vegetatiehorizonten en hun donkere kleur. Op grotere diepte is er in de boringen een
regelmatige afwisseling van begraven horizonten. Het niveau waarop deze gelaagdheid begint,
varieert in de boringen, maar situeert zich algemeen tussen 345 (boring 4) en 525 cm (boring 1)
beneden maaiveld. Daarboven bevat het zand weinig humeuze niveaus, op hooguit wat dunne
humeuze laminae na (boring 1). Dit lijkt te wijzen op een snellere accumulatie in de jongere fasen van
de duinvorming, waarbij niet veel stabilisatie meer kon optreden.
Binnen de stratigrafische sequentie was op de begraven A-horizonten na weinig bodemvorming
aanwezig. Dit is te wijten aan het feit dat het enerzijds om jonge bodems gaat en anderzijds aan het
feit dat het ritme van de eolische sedimentatie dat van de pedogenese ruim overschreed. Een
uitzondering wordt mogelijk gevormd door de aanwezigheid van een Bh-horizont onder een begraven
Ah-horizont in boring 2, tussen 485 en 500 cm beneden maaiveld.
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De top van de boringen is verstoord/opgebracht. De diepte tot waarop deze verstoring reikt, varieert
tussen 25 en 230 cm beneden maaiveld (respectievelijk boring 4 en 1). De westelijke helft van het
plangebied lijkt hierbij dieper te zijn verstoord dan de oostelijke. In minstens twee boringen werden
mogelijke begraven cultuurlagen aangetroffen, namelijk in boring 2 op 335 cm beneden maaiveld en
in boring 4 op 265 cm beneden maaiveld. Ook twee humeuze niveaus in boring 3 komen voor deze
interpretatie in aanmerking, namelijk op 410 en 450 cm beneden maaiveld. Deze mogelijke begraven
cultuurlagen worden gekenmerkt door hun lichtgrijsbruine kleur (10YR5/2) en zijn niet ontstaan door
natuurlijke vegetatie zoals helmgras (Ammophila arenaria), maar door menselijke cultivatie en
ploegen voor ze overstoven werden. De overige verstikte vegetatiehorizonten, die zijn overstoven toen
ze bedekt waren met vegetatie, zijn immers over het algemeen donkerder van kleur (Munsell-waarde
tussen 2 en 4) en bevatten naar schatting dan ook meer organische stof (0,3 tot > 6 % tegenover <
0,3% voor de geïdentificeerde mogelijke cultuurlagen)24. In de mogelijke begraven cultuurlagen
werden geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er zijn dus geen indicaties voor een mogelijke
datering, maar op basis van de stratigrafische positie en de gekende geschiedenis van de duinvorming
kan vermoed worden dat deze in de late middeleeuwen (eventueel in de nieuwe tijd) gesitueerd moet
worden.
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Figuur 11: Aardkundige variaties van de landschappelijke boringen geprojecteerd op de bodemkaart25
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Figuur 12: Syntheseplan: Aardkundige variaties van de landschappelijke boringen geprojecteerd op
het DHM26
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2.3.3 Verklaring ontbreken archeologische vondsten, sporen of sites
In de boringen zijn geen archeologische vondsten gedaan. Enerzijds is dit niet verwonderlijk aangezien
de boormethode gericht was op het in kaart brengen van de landschappelijk eenheden en de mogelijke
verstoringen binnen het plangebied, en niet op het opsporen van archeologische sites. Hiervoor is de
gebruikte boordiameter van 7 cm te klein en het gehanteerde grid van 40 x 50 m te wijdmazig,
waardoor de vind- en trefkans voor archeologische sporen of artefacten in feite zeer klein is, tenzij het
sites met een zeer grote oppervlakte- en vondstdichtheid zou betreffen.27 De afwezigheid van
archeologische vondsten in de boringen mag dus niet zonder meer geïnterpreteerd worden als een
bewijs voor de afwezigheid van archeologische vindplaatsen binnen het plangebied.
In drie boringen werden wel vier mogelijke akker- of cultuurlagen geregistreerd, die zich op variabele
dieptes tussen 265 en 450 cm beneden maaiveld bevonden. De identificatie ervan als mogelijk
antropogeen bewerkte laag berust met name op de lichtere kleur (10YR5/2), die wijst op een lager
gehalte aan organische stof (< 0,3%) dan de verstikte natuurlijke vegetatiehorizonten die ook in de
stratigrafie voorkomen (Munsell-waarde tussen 2 en 4, > 0,3% organische stof). Archeologische
indicatoren zijn zoals gezegd niet aangetroffen, maar indien het daadwerkelijk om cultuurlagen gaat,
kan op basis van de stratigrafische positie een datering in de late middeleeuwen of nieuwe tijd
vermoed worden.
De aanwezigheid van een begraven cultuurlaag of akkerlaag uit de middeleeuwen of nieuwe tijd kan
wijzen op de aanwezigheid van archeologische sporen uit de betreffende periodes in de onmiddellijke
omgeving ervan.

2.3.4 Confrontatie resultaten bodemonderzoek met eerder vooronderzoek
Op de bodemkaart is het projectgebied gekarteerd als d.A028: hoge duinen uit droog tot zeer droog
jong zand met een zwak ontwikkelde humus A-horizon (Figuur 11). Ten zuidoosten daarvan komt ook
bodemtype D.B1 voor: grotere duinpannen en de lage kleine duintjes, met hoogteverschillen van 1 tot
2,5m op geringe afstand.29 In de boringen is inderdaad een dik pakket jong duinzand aangetroffen. De
humus-A-horizont was over het algemeen verstoord, tot op variabele diepte.
Volgens de Quartairgeologische kaart30 bestaat het profieltype ter hoogte van het plangebied uit
eolische duinafzettingen op getijdenafzettingen uit het Holoceen, die op hun beurt weer de
Pleistocene afzettingen afdekken. De meeste boringen bestaan volledig uit jong duinzand, maar in
boring 4 is de grens van de duinafzettingen met de getijdenafzettingen (kleiige afzettingen,
vermoedelijk afgezet in een schorremilieu) aangetroffen op 590 cm beneden maaiveld.
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TOL et al. 2004
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29 VAN RANST & SYS 2000
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DOV VLAANDEREN 2017b
31 SWAELENS et al. 2016
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Uit het bureauonderzoek bleek dat in de jaren ’60 en ‘70 van de vorige eeuw afgravingen hebben
plaatsgevonden binnen het plangebied tijdens de bouw van een garage.31 Inderdaad blijkt uit de
boringen enige mate van verstoring van de tophorizonten, maar deze lijkt aanzienlijk te variëren tussen
25 (boring 4) en 230 cm (boring 1) beneden maaiveld.
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2.3.5 Beantwoording onderzoeksvragen
-

Wat is de huidige bodemopbouw in het plangebied?

In de boringen is jong duinzand aangetroffen. Daarin is een opeenvolging aanwezig van opgestoven
duinzand (C, Cg- en Cr-horizonten, al naargelang de situering van de horizonten ten opzichte van de
grondwatertafel) en begraven, verstikte vegetatiehorizonten (Ahb- of AC-horizonten). De top van de
bodem is verstoord tot op een diepte die in de boringen varieert tussen 25 en 230 cm beneden
maaield. Tevens zijn in drie boringen op vier posities mogelijke begraven cultuur- of akkerlagen
geïdentificeerd (Apb-horizonten).
-

Welke zijn de voorkomende bodemhorizonten?

Zie hierboven.
-

Wat zijn de kenmerken van deze bodemhorizonten?

Het moedermateriaal, de C-horizont die bestaat uit eolisch jong duinzand, is matig grof (210-300 µm),
slecht tot matig goed gesorteerd en vertoont kenmerken van oxidoreductie naarmate het materiaal
binnen bereik van de fluctuerende grondwatertafel komt (Cg-horizont). Onder deze grondwatertafel
is de matrix permanent gereduceerd (Cr-horizont). De begraven Ahb-horizonten hebben doorgaans
een Munsell-waarde tussen 2 en 4 en bevatten meer dan 0,3% organische stof. De mogelijke
cultuurlagen hebben een Munsell-kleur van 10YR5/2 en bevatten minder dan 0,3% organische stof.
-

Wat is de genese van de bodemhorizonten?

De C-horizonten zijn het resultaat van eolische verstuivingen in de loop van de middeleeuwen. Soms
werden de duinen hierbij tijdelijk gefixeerd door vegetatie, die echter later weer overstoven en
afgedekt werd. Hierdoor ontstonden de begraven Ah-horizonten. Mogelijk is er op het terrein op
bepaalde tijdstippen geakkerd, hetgeen met ploegen en/of spitten gepaard ging. Deze akkers raakten
in de loop der tijden echter ook overstoven, waardoor de begraven Ap-horizonten zijn ontstaan.
-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

Het plangebied is gelegen in een duinenlandschap, waarin zich eolische duinen hebben gevormd vanaf
de 9e eeuw. Hierbij is een dik pakket duinzand afgezet (C-horizonten) die tijdelijk aanwezige
vegetatiehorizonten (Ahb-horizonten) en cultuurlagen (Apb-horizonten) heeft afgedekt tot er
uiteindelijk hoge duinen zijn gevormd. Deze duinen zijn gedeeltelijk afgegraven in de jaren ’60 en ’70
van de vorige eeuw.
-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
- Wat is de aard van dit niveau?

Mogelijk is er op het terrein op bepaalde tijdstippen geakkerd, hetgeen met ploegen en/of spitten
gepaard ging. Deze akkers raakten in de loop der tijden echter overstoven, waardoor de begraven Aphorizonten zijn ontstaan (Apb-horizonten).
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De mogelijke begraven akker- of cultuurlagen kunnen wijzen op archeologische sporen in de
onmiddellijke omgeving ervan.
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- Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?
De begraven cultuurlagen werden aangetroffen in boring 2 op 335 cm beneden maaiveld en in boring
4 op 265 cm beneden maaiveld. Twee humeuze niveaus in boring 3 komen hiervoor ook in aanmerking,
namelijk op 410 en 450 cm beneden maaiveld. Enkel in boring 1 is geen Apb-horizont aangetroffen.
Hier is de top van de stratigrafie duidelijk verstoord tot 230 cm beneden maaiveld.
- Kan dit niveau gedateerd worden?
Er zijn geen indicaties voor een mogelijke datering, maar op basis van de stratigrafische positie en de
gekende geschiedenis van de duinvorming in de kustvlakte, kan vermoed worden dat deze in de late
middeleeuwen (eventueel in de nieuwe tijd) gesitueerd moet worden.
- Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische site?
Er zijn geen directe aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische site, maar indien het
daadwerkelijk gaat om begraven cultuurlagen, zijn archeologische sporen in de direct omgeving ervan
niet uit te sluiten.
- Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?
De aangetroffen begraven akker- of cultuurlagen liggen buiten het bereik van de in de boringen
waargenomen verstoringen. De bewaringstoestand is dus goed te noemen.
- Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?
De geplande graafwerken reiken tot 5,5 meter en zullen de mogelijke begraven akker- of cultuurlagen
dus raken.
Is er sprake van diepere verstoringen? In welke mate wordt een eventueel aanwezig, potentieel
archeologisch niveau hierdoor beïnvloed?
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In de boringen zijn verstoringen van de tophorizonten waargenomen tot op variabele diepte (tussen
25 en 230 cm beneden maaiveld). De westelijke helft van het plangebied lijkt hierbij dieper te zijn
verstoord dan de oostelijke. Het potentieel archeologisch niveau situeert zicht tussen 265 en 450 cm
beneden maaiveld en ligt dus onder deze verstoringen. De enige boring waar geen Apb-horizonten zijn
aangetroffen is wel tevens degene die het diepst is verstoord (boring 1).
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3 Landschappelijke proefput
3.1 werkwijze en strategie van het vooronderzoek
3.1.1 Methode, technieken en onderzoeksstrategie
Om de aanwezigheid van een mogelijke cultuurlaag (Apb-horizont) in het plangebied te toetsen, werd
ter hoogte van boring 4 een landschappelijke proefput gegraven tot onder het niveau van de mogelijke
Apb-horizont. Er werd gekozen voor deze locatie omdat de mogelijke cultuurlaag zich hier relatief
ondiep bevond. Daarnaast ook vanwege het feit dat in deze boring, die als enige werd beschreven in
het veld, de Apb-horizont voor de eerste keer vastgesteld. De overige Apb-horizonten werden aan deze
horizont gecorreleerd op basis van hun kleur (gedetermineerd aan de hand van een Munsellkleurenschaal).32

Figuur 13: Het plangebied, de locatie van de proefput (WP1) en het profiel (PR 1.1) op het GRB35
32

M. & TAKEHARA 1970
FAO 2006
34
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016
35 AGIV 2017c
33
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In de proefput werd één referentieprofiel geregistreerd langs de zuidelijke profielwand. Het profiel
werd gefotografeerd en getekend op schaal 1:20. Het profiel werd per laag of horizont lithologisch en
bodemkundig beschreven. Van alle horizonten boven de grondwatertafel werden de belangrijke
bodemeigenschappen, zoals textuur, bodemstructuur, oxidoreductie, kalkgehalte, biologische
processen, chemische processen, mineralogische processen en bodemhorizonten gedetermineerd en
beschreven. De beschrijving van gebeurde conform de FAO guidelines for soil description33 en de Code
van Goede Praktijk.34 Voor de beschrijving van de kleur werd gebruik gemaakt van een Munsellkleurenschaal. Hierbij werden geen stalen ingezameld en er is dan ook geen nood aan conservatie.
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3.1.2 Organisatie van het vooronderzoek
De proefput werd breed genoeg en deels trapsgewijs, deels met schuine wanden aangelegd teneinde
de stabiliteit van de werkput en de veiligheid voldoende te garanderen. Aan het maaiveld waren de
wanden van de proefput 5,3 tot 7,3 m breed. Aan de basis was profiel 1.1 nog 1,93 cm breed. Bij de
uitvoering van het onderzoek waren Nick Krekelbergh (veldwerkleider/aardkundige) en Charlotte
Verhaeghe (assistent-archeoloog) aanwezig.

3.1.3 Afwijkingen uitvoer onderzoek
Het onderzoek werd volledig uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk.

3.1.4 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding
Er werden geen externe specialisten of wetenschappelijke begeleiding aangesproken voor het
documenteren van deze profielput.

3.2 Assessment landschappelijke proefput
3.2.1 Assessment vondsten, stalen, conservatie en sporen en structuren
Niet van toepassing.

3.2.2 Assessment onderzoeksterrein
Zie 2.2.2 Assessment onderzoeksterrein.

3.3 Analyse landschappelijke proefput
In het profiel werden negen horizonten ondescheiden (H1 t/m H9) (Figuur 14, Figuur 15). De bovenste
5 horizonten waren eerder dun (bovenste 30 tot 70 cm van het profiel) en al dan niet sterk
antropogeen beïnvloed (Ap-horizonten). De onderste twee (Ap4, Ahb) doken weg naar het oosten, en
volgden daarmee de schuine gelaagdheid van de onderliggende C-horizonten. De bovenste horizont
(Ap1-horizont) bestond uit een recent gevormde, homogene, matig humeuze, donkerbruingrijze
horizont met veel puin als bijmenging. Deze horizont was gemiddeld 20 cm dik. Ook de Ap2-horizont
kon worden geïnterpreteerd als een opgebracht pakket, minder humeus en met matig veel puin als
bijmenging. Daaronder bevond zich een Ap3-horizont met een grijsbruine kleur, die opnieuw matig
humeus was en verder nog enkele puinspikkels als bijmenging bevatte. Zowel de Ap2- als Ap3-horizont
waren enkel in de rechterhelft van het profiel aanwezig en kunnen in verband worden gebracht met
het wegduiken van de natuurlijke gelaagdheid. Het zijn opgebrachte pakketten die zijn aangevuld bij
de egalisatie van het terrein om de lagere helling van het duinreliëf op gelijke hoogte te brengen met
de toppen.
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3.3.1 Resultaten landschappelijke proefput
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Daaronder bevonden zich de Ap4- en een eerste Ahb-horizont, die zoals gesteld de natuurlijke schuine
gelaagdheid volgden en wegdoken in oostelijke richting. De Ap4-horizont bevatte geen organische stof
en was donkerbruingeel van kleur, terwijl de Ahb-horizont wel zwak humeus was en grijs van kleur.
Deze horizont werd naar alle waarschijnlijkheid gevormd in de top van de duinafzettingen voor deze
bij de nivellering van het terrein werden afgedekt door ophooglagen. De datering is dus relatief jong.
Alle Ap-horizonten alsook de Ahb-horizont waren kalkrijk.
Onder de antropogene en/of humeuze horizonten bevond zich een C(A)1-horizont (H6) met een zeer
sterk golvende ondergrens. Deze horizont bestond uit matig fijn, matig slecht gesorteerd zand met een
donkerbruingele kleur (2.5Y7/3). De laag was kalkrijk en bevatte matig veel schelpengruis. Het
golvende karakter van de grens met de onderliggende laag getuigt van een opmerkelijke mate van
microreliëf. Het materiaal bezat een gelaagde structuur, met name in de rechterhelft van het profiel,
die het resultaat is van een natuurlijk, eolisch sedimentatiepatroon. Hierbij doken de lagen weg naar
het oosten en vertoonden éénzelfde oriëntatie als de bovenliggende en onderliggende horizonten. In
de linkerhelft van het profiel vertoonde de ondergrens echter grillige patronen, die mogelijk het
resultaat zijn van lokale, antropogene vergravingen of grootschalige bioturbate structuren die volledig
eolisch zijn dichtgesedimenteerd.
Hieronder was een C2-horizont aanwezig (H7), bestaande uit geelbruin, matig grof, matig goed
gesorteerd zand. Deze horizont was opnieuw enigszins gelaagd (eenzelfde oriëntatie als de
bovenliggende lagen/horizonten), maar de hellingshoek nam af naar onder toe.
Onder de C2-horizont bevond zich de begraven A-horizont (H8). Deze bestond uit matig grof, matig
goed gesorteerd, zwak humeus, lichtgrijsbruin zand. De Munsell-kleur die in het veld werd vastgesteld,
was 10YR5/2. Het pakket was in het geheel golvend en vertoonde dus een zekere mate van microreliëf,
met een duidelijke instulping in het midden van het profiel. De horizont was matig sterk gebioturbeerd
en verkreeg daardoor een duidelijke, maar niet abrupte boven en ondergrens (overgangszone tussen
2 en 5 cm met de boven- en onderliggende horizont). Sporen van menselijke bewerking ontbraken: er
werden geen spits- of ploegsporen aangetroffen in de horizont of op de overgang naar de
onderliggende horizonten. Hoewel de horizont intensief werd geïnspecteerd met het truweel op de
aanwezigheid van archeologische indicatoren werd geen aardewerk of houtskool aangetroffen. Er zijn
dus geen duidelijke morfologische kenmerken of bijmengingen die erop kunnen wijzen dat het hier
effectief gaat om een cultuurlaag, eerder dan een natuurlijke vegetatielaag.
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Onder de begraven A-horizont ging het profiel opnieuw over in de C(g)-horizont (H9), die nu
roestvlekken bevatte. Deze horizont bezat dezelfde kleur als de bovenliggende C2-horizont (2.5Y7/2),
maar vertoonde dus de eerste sporen van oxidoreductie. Gelaagdheid kon niet onmiddellijk worden
onderscheiden: de horizont bezat een losse, enkelvoudige korrelstructuur. Er was een spoor van
schelpengruis aanwezig. In zijn geheel was de Cg-horizont kalkarm.
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Figuur 14: Bovenste 150 cm van profiel 1.1 (Foto door N. Krekelbergh, d.d. 21-08-2017)
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Figuur 15: Landschappelijke proefput 1 en profiel 1.1 (Foto door N. Krekelbergh, d.d. 21-08-2017)
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Figuur 16: Profiel 1.1
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X= 27337.20

Laag
H1

Diepte (in cm)
0-[16-24]

Horizont
Ap1

H2

16-34

Ap2

H3

[26-34]-[30-48]

Ap3

H4

[22-46]-[30-66]

Ap4

H5

[30-66]-[40-74]

Ahb

H6

[40-74]-[78190]

C(A)1

H7

[78-190]-[260276]

C2

H8

[260-276][276-290]

Ahb’

H9

[276-290]-300

Cg

Y= 201526.80

Z=8.94

Beschrijving
Zand, matig fijn, slecht gesorteerd, matig humeus, donkerbruingrijs
(2.5Y3/2), enkelvoudige korrelstructuur, veel puin, opgebracht pakket,
kalkrijk, droog beschreven
Zand, matig fijn, slecht gesorteerd, zwak humeus, bruingeel (2.5Y6/3),
enkelvoudige korrelstructuur, matig veel puin, matig veel
schelpengruis, kalkrijk, opgebracht pakket, bovengrens: abrupt,
golvend, droog beschreven
Zand, matig fijn, slecht gesorteerd, matig humeus, bruingrijs (10YR4/1),
enkelvoudige korrelstructuur, spoor van puin, spoor van schelpengruis,
kalkrijk, opgebracht pakket, bovengrens: duidelijk, recht, droog
beschreven
Zand, matig fijn, matig goed gesorteerd, donkerbruingeel (2.5Y7/3),
enkelvoudige korrelstructuur, volledig geoxideerd, matig veel
schelpengruis, kalkrijk, bovengrens: duidelijk, golvend, droog
beschreven
Zand, matig fijn, matig slecht gesorteerd, zwak humeus, grijs (2.5Y6/2),
gelaagde structuur, matig veel schelpengruis, kalkrijk, bovengrens:
duidelijk, golvend, droog beschreven
Zand, grof, matig slecht gesorteerd, donkerbruingeel (2Y7/3), gelaagde
structuur, volledig geoxideerd, kalkarm, bovengrens: duidelijk, golvend,
droog beschreven
Zand, matig grof, matig goed gesorteerd, geelbruin (2.5Y7/2), gelaagde
structuur, volledig geoxideerd, schelpenfragmenten, kalkarm,
bovengrens: abrupt, recht, droog beschreven
Zand, matig grof, matig goed gesorteerd, zwak humeus, lichtgrijsbruin
(10YR5/2), enkelvoudige korrelstructuur, spoor van schelpengruis,
kalkarm, bovengrens: duidelijk, golvend, droog beschreven
Zand, matig grof, matig goed gesorteerd, geelbruin (2.5Y7/2),
enkelvoudige korrelstructuur, oxidoreductie, spoor van roestvlekken
(oxidatie van ijzer), spoor van schelpengruis, kalkarm, bovengrens:
duidelijk, golvend, droog beschreven

Tabel 1: Profielbeschrijving profiel 1.1
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Profiel 1.1
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Figuur 17: Detailfoto Ahb’-horizont (Foto door N. Krekelbergh, 21-08-2017)

De resultaten van de proefput sloten aan bij het eerdere booronderzoek. De aangetroffen sequentie
bestond uit matig fijn tot grof duinzand. De bovenste lagen waren opgebracht (Ap1 t/m Ap4),
daaronder was een natuurlijke duinzandsequentie aanwezig, die een tamelijk onverstoord karakter
vertoonde. De top van de sequentie werd gevormd door een grijze, begraven Ahb-horizont. Daaronder
was een C(A)1-horizont aanwezig, met een vrij grillige ondergrens. Het is niet duidelijk wat de reden
van dit grillig verloop is, mogelijk antropogene vergravingen of diepe bioturbate structuren. De zandige
afzettingen waren gelaagd en doken weg naar het oosten, wat wijst op de aanwezigheid van een
oorspronkelijke duinhelling met oriëntatie op het oosten. De onderliggende afzettingen (C2-horizont)
waren lichter van kleur maar vertoonden eenzelfde inclinatie naar het oosten. De hellingshoek nam
evenwel af naar onder toe, waar ze uiteindelijk een golvende, begraven Ah-horizont afdekten op een
diepte van ca. 265 cm beneden maaiveld. De afwezigheid van spit- of ploegsporen alsook andere
indicatoren van menselijke activiteit (aardewerk, houtskool) doen vermoeden dat het hier gaat om
een natuurlijke vegetatielaag die overstoven is, en geen begraven akker- of cultuurlaag. De
vegetatiehorizont was sterk gebioturbeerd en vormde een grens tussen kalkrijk en kalkarm zand.
Eronder ging het profiel zonder verdere bodemvorming opnieuw over in de C-horizont, die hier de
eerste roestvlekken vertoonde (Cg-horizont).
Samenvattend kan gesteld worden dat in het plangebied een begraven vegetatiehorizont is
aangetroffen. Deze vegetatiehorizont volgde het microreliëf van de duinomgeving en werd uiteindelijk
begraven onder een accumulerende duin waarbij zich geleidelijk aan een steeds sterkere helling
vormde (20-40°). Een begraven akker-, cultuur- of leeflaag is niet aangetroffen. De lichtbruingrijze kleur
(10YR5/2), die wijst op een eerder laag gehalte aan organische stof (naar schatting < 0,3%), is mogelijk
te verklaren door het feit dat het vegetatietype snel verteerbaar organisch materiaal afleverde.
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3.3.2 Interpretatie onderzochte gebied
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Uitspraken hierover kunnen op basis van het uitgevoerde onderzoek niet met zekerheid worden
gedaan, maar er mag in ieder geval worden aangenomen dat het aangetroffen vegetatieniveau een
natuurlijke oorsprong kent. Aangezien de identificatie van de overige potentiële, dieper gelegen
cultuurlagen in boringen 2 en 3 geschiedde op basis van overeenkomsten in kleur, mag worden
aangenomen dat het naar alle waarschijnlijkheid eveneens om begraven vegetatiehorizonten gaat. Er
zijn op basis van de aangelegde proefput en het profiel dus geen concrete aanwijzingen voor de
aanwezigheid van een begraven akker- of cultuurlaag in het plangebied.

3.3.3 Verklaring ontbreken archeologische vondsten, sporen of sites
In de proefput zijn geen archeologische vondsten gedaan. Enerzijds vormde de proefput slechts een
beperkte steekproef voor het ganse plangebied. Anderzijds zijn er in de mogelijke begraven
cultuurlaag, die tijdens het landschappelijk booronderzoek werd geïdentificeerd, geen archeologische
indicatoren aangetroffen. Gezien het feit dat er ook geen morfologische kenmerken zijn die wijzen op
antropogene bewerking, gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om een overstoven, natuurlijke
vegetatiehorizont. De interpretatie van een aantal aangetroffen humeuze niveaus tijdens het
booronderzoek als begraven cultuurlaag heeft de toetsing dus niet doorstaan. Bijgevolg weerspiegelt
de afwezigheid van vondsten ook de archeologische realiteit, namelijk de afwezigheid van
archeologische lagen en geassocieerde sporen- en vondstcomplexen in het plangebied.

3.3.4 Confrontatie resultaten bodemonderzoek met eerder vooronderzoek

Samenvattend kan gesteld worden dat de waarnemingen in de boring in de grote lijnen zeer goed
overeenstemde met deze uit het profiel, maar dat het laatste natuurlijk veel meer details opleverde,
bijvoorbeeld over de grenzen van de horizonten of de schuine gelaagdheid van de duinafzettingen.
Ook was het profiel op enkele meter afstand van de locatie van de boring gelegen, wat reeds voor de
nodige variaties op het centrale concept van het profiel zorgt. De extra informatie over de
morfologische kenmerken van de Ahb’-horizont en de aanwezigheid van archeologische indicatoren
vormt een reden om de hypothese van een mogelijk relevant archeologisch niveau bij te stellen en uit
te gaan van een begraven natuurlijke vegetatiehorizont in plaats van een begraven cultuurlaag.
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De resultaten van de proefput corresponderen in grote lijnen met deze van het booronderzoek. Hierbij
werd in boring 4 een 40 cm dikke sequentie van opgebrachte en/of humushoudende horizonten
onderscheiden. Deze dikte komt overeen met de minimumdikte van de Ap1- t/m Ap4-horizonten en
de Ahb-horizont. Hierna ging het profiel over in een eerste lichtbruine C-horizont, corresponderend
met de C(A)1-horizont uit de proefput, die reikte tot 100 cm beneden maaiveld. Uit het profiel bleek
dat deze ondergrens zeer golvend en variabel was en tussen 78 en 190 cm beneden maaiveld lag. De
tweede C-horizont, corresponderend met de C2-horizont uit de proefput, was ook in de boring lichter
van kleur. De ondergrens werd in de boring vastgesteld op 265 cm beneden maaiveld, in de proefput
gezien het golvende karakter van de onderliggende Ahb’-horizont tussen 260 en 276 cm beneden
maaiveld. De Ahb’ viel in de boring uiteen in twee delen, hetgeen vooral te maken lijkt te hebben met
de door aanwezige bioturbatie uitwaaierende bovengrens. De ondergrens lag op 285 cm beneden
maaiveld, in het profiel was dit tussen 276-290. De Munsell-kleurwaarde die eraan werd
toegeschreven in de boring was ook nu opnieuw van toepassing (10YR5/2). De onderliggende Chorizont bevatte enkele roestvlekken (Cg-horizont). Deze werden in de boring pas opgemerkt op
grotere diepte (vanaf 335 cm beneden maaiveld).
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3.3.5 Beantwoording onderzoeksvragen
Na afloop van het onderzoek door middel van een landschappelijke proefput konden enkele van de
onderzoeksvragen aanvullend beantwoord en bijgesteld worden:
-

Wat is de huidige bodemopbouw in het plangebied?

Gedurende het landschappelijk booronderzoek werden in drie van de boringen op vier posities
mogelijke begraven cultuur- of akkerlagen geïdentificeerd (Apb-horizonten). Na toetsing van één van
deze mogelijke cultuurlagen door middel van de landschappelijke proefput, bleek evenwel dat het ook
om een natuurlijke vegetatiehorizont ging en niet om een begraven akkerlaag. Morfologische
kenmerken zoals spit- of ploegsporen ontbreken en archeologische indicatoren (aardewerk,
houtskool) zijn niet aanwezig.
-

Wat zijn de kenmerken van deze bodemhorizonten?

De begraven Ahb-horizonten hebben doorgaans een Munsell-waarde tussen 2 en 4 en bevatten naar
schatting meer dan 0,3% organische stof. Enkele begraven A-horizonten hebben een Munsell-kleur van
10YR5/2 en bevatten naar schatting minder dan 0,3% organische stof. Ze werden na het
booronderzoek weerhouden als mogelijke begraven cultuurlagen. Toetsing door middel van een
landschappelijke proefput wees echter uit dat het meer dan waarschijnlijk begraven
vegetatiehorizonten betreft van een ander vegetatietype of andere invloeden op de pedogenese die
een rol hebben gespeeld in het afwijkende kleurpatroon.
-

Wat is de genese van de bodemhorizonten?

De C-horizonten zijn het resultaat van eolische verstuivingen in de loop van de middeleeuwen. Soms
werden de duinen hierbij tijdelijk gefixeerd door vegetatie, die echter later weer overstoven en
afgedekt werd. Hierdoor ontstonden de begraven Ah-horizonten.
-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

Het plangebied is gelegen in een duinenlandschap, waarin zich eolische duinen hebben gevormd vanaf
de 9e eeuw. Hierbij is een dik pakket duinzand afgezet (C-horizonten) die tijdelijk aanwezige
vegetatiehorizonten (Ahb-horizonten) heeft afgedekt tot er uiteindelijk hoge duinen zijn gevormd.
Deze duinen zijn gedeeltelijk afgegraven in de jaren ’60 en ’70.
-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

Neen.
-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:

Is er sprake van diepere verstoringen? In welke mate wordt een eventueel aanwezig, potentieel
archeologisch niveau hierdoor beïnvloed?
In de boringen zijn verstoringen van de tophorizonten waargenomen tot op variabele diepte (tussen
25 en 230 cm beneden maaiveld). De westelijke helft van het plangebied lijkt hierbij dieper te zijn
verstoord dan de oostelijke. Na afloop van het proefputtenonderzoek blijkt dat geen van deze
verstoringen impact heeft op een archeologisch niveau, aangezien dat niet is aangetroffen.
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Er zijn geen archeologische niveaus aangetroffen in de boringen en de proefput.
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4 Besluit
4.1 Archeologische verwachting
In de boringen zijn duinafzettingen aangetroffen tot op een diepte van 6 m beneden maaiveld. Volgens
het bureauonderzoek konden in de duinafzettingen, die zijn afgezet na stabilisatie van het
kustlandschap vanaf de 9e eeuw, eventuele vindplaatsen uit de middeleeuwen worden verwacht. Door
het proces van duinvorming (eolische accumulatie van zand) zijn deze vindplaatsen later dikwijls
overstoven en bevinden ze zich op een variabele diepte ten opzichte van het huidige maaiveld.
In de boringen werden echter geen begraven archeologische niveaus aangetroffen. Mogelijke
cultuurlagen die werden geïdentificeerd in de boringen bleken na toetsing door middel van een
landschappelijke proefput eerder natuurlijke vegetatiehorizonten. Er zijn verder ook geen
archeologische indicatoren aangetroffen. De aanwezigheid van archeologische sites binnen het
plangebied is dus niet waarschijnlijk. De archeologische verwachting voor het plangebied is bijgevolg
laag.

4.2 Noodzaak verder vooronderzoek
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Gezien de afwezigheid van indicaties voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het
plangebied, wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.
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5 Samenvatting
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning stelde BAAC Vlaanderen bvba een
archeologienota op in 2016.36 De initiatiefnemer zal het onderzoeksterrein van 4644 m2 volledig
herontwikkelen (met een ingreepgrootte van ca. 1930 m²). Het bouwplan voorziet in de aanleg van
een complex met 54 assistentiewoningen. Hierin is ook een ondergronds niveau met parking,
garageboxen, kelders, technische ruimte en twee liften voorzien. Deze ingrepen vormen qua omvang
een directe bedreiging voor het potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch
bodemarchief aangetast of vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies. De
archeologienota toonde aan dat verder archeologisch vooronderzoek noodzakelijk was. Deze nota
behandelt de resultaten van het geadviseerd landschappelijk bodemonderzoek.
Het landschappelijk bodemonderzoek gebeurde aan de hand van landschappelijk booronderzoek en
door middel van een aanvullende landschappelijke proefput. In de boringen zijn duinafzettingen
aangetroffen tot op een diepte van 6 m beneden maaiveld, maar begraven archeologische niveaus
werden niet aangetroffen. Mogelijke cultuurlagen die werden geïdentificeerd in de boringen bleken
na toetsing door middel van de landschappelijke proefput begraven eerder natuurlijke
vegetatiehorizonten. Er zijn verder ook geen archeologische indicatoren aangetroffen, waardoor de
aanwezigheid van archeologische sites binnen het plangebied dus niet waarschijnlijk is en de
archeologische verwachting bijgevolg laag te noemen is.
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Archeologienota ID 529 “Vooronderzoek Koksijde Sint-Idesbald, Koninklijke Baan” (url:
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/529) ; Bron: SWAELENS 2016
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Gezien de afwezigheid van indicaties voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het
plangebied, wordt vervolgonderzoek dan ook niet noodzakelijk geacht.
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 1
Topografische kaart
Plangebied op topografische kaart.
1:10.000
Digitaal
13/07/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 2
Kadasterkaart
Plangebied op het GRB (kadasterkaart)
1:250
Digitaal
13/07/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

Figuur 3
Orthofoto
Plangebied op orthofoto 1979-1990
1:2.000
Digitaal
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Datum

04/07/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 4
Kadasterkaart
Plangebied en toekomstige inplanting op GRB
1:250
Digitaal
21/07/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 5
Kadasterkaart
Plangebied en landschappelijke boringen op
GRB
1:250
Digitaal
09/08/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 10
Kadasterkaart
Plangebied en landschappelijke boringen en
aardkundige variaties op GRB
1:250
Digitaal
09/08/2017 (raadpleging)
Figuur 11
Geologische kaart
Plangebied en landschappelijke boringen en
aardkundige variaties op de bodemkaart
1:20.000
Digitaal
09/08/2017 (raadpleging)

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 12
Digitaal Hoogtemodel
Plangebied en landschappelijke boringen en
aardkundige variaties op DHM Vlaanderen
Onbekend
Digitaal
09/08/2017 (raadpleging)

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 13
Kadasterkaart
Plangebied, proefput en profiel op GRB
1:250
Digitaal
21/08/2017 (raadpleging)
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Aanmaakwijze
Datum
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10.1 Boorlijsten
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