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Wijnendalestraat, Torhout: Programma van maatregelen (naar
aanleiding van het bureauonderzoek, landschappelijk
bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek)
Vivendo plant verschillende woningen langs de Wijnendalestraat in Torhout. Het terrein is
ongeveer 0,69 ha groot (figuren 5 en 6). Om de mogelijke aantasting van het bodemarchief op
deze terreinen in te schatten werkt Vivendo in 2016 samen met AardeWerk, Raakvlak Cel
Onderzoek. Doel van de opdracht is het waarderen van het terrein aan de hand van een
bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek. Dit onderzoek resulteert in een
archeologienota met uitgesteld traject. In 2017 heeft AardeWerk een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. De combinatie van alle archeologische onderzoeken resulteren in een nota.

Administratieve gegevens
Opdrachtgever: Vivendo, Magdalenastraat 20, 8200 Brugge
Uitvoerder: AardeWerk, Raakvlak Archeologisch Onderzoek
Auteurs: Dieter Verwerft, Frederik Roelens en Jari Hinsch Mikkelsen
Bewaring en beheer van de geregistreerde data, vondsten en stalen: Onroerend Erfgoeddepot De Pakhuizen (Raakvlak), Komvest 45, 8000
Brugge
Locatie/vindplaats: Wijnendalestraat, 8820 Torhout
Bounding box: 59017 m – 198 777 m; 59 076 m – 198 755 m; 59 039 m – 198 655 m; 58 980 m – 198 675 m
Naam site: Wijnendalestraat, Torhout; afkorting: TO17WI
Kadaster: Torhout, afdeling 4, sectie D, nummer 1867d (figuur 3)
Relevante termen theasuri Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek – landschappelijk bodemonderzoek -proefsleuvenonderzoek
Periode: november 2017
Archeologische verwachting: geen archeologische verwachting
Aanleiding van het onderzoek: nieuwe verkaveling

Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem
Op basis van het historisch onderzoek en de archeologische voorkennis bestaat een kans op
begraven archeologisch erfgoed. Tussen de middeleeuwen en nu bestaat het terrein uit
veldgebied. Uit deze periodes is de kans op archeologische sporen laag. Oudere sporen, van de
prehistorie tot de Romeinse periode, zijn wel mogelijk. Voornamelijk de kans op funeraire
momenten, zoals ten oosten en westen in Veldegem, is reëel. Op basis van het historisch
onderzoek en de archeologische kennis ligt het projectgebied binnen het strijdtoneel van de Slag
bij Wijnendale (1708). Volgens historische kaarten is het terrein steeds in gebruik geweest als
landbouwgebied. Er zijn geen aanwijzingen voor verdwenen bewoning.
Op basis van de boringen is duidelijk dat de bodemprofielen weinig gevarieerd zijn. In alle
boringen is een AC-bodem bovenop een tertiair substraat herkend: een 30 tot 40 cm dikke

ploeglaag met daaronder wit zand boven tertiaire klei en grof zand. Het projectgebied bestaat uit
zeer arme gronden zonder bodemontwikkeling. Dit is in overeenstemming met de geschiedenis
als veldgebied.
Op basis van het proefsleuvenonderzoek is duidelijk dat binnen het projectgebied geen
archeologisch erfgoed aanwezig is, dat bedreigd wordt door de geplande werken. Het is duidelijk
dat de bodem binnen het project zeer uniform is: AC-profielen met een 30 tot 40 cm dikke
ploeglaag met daaronder geel en wit zand boven tertiair grof zand. Het projectgebied bestaat uit
zeer arme gronden zonder bodemontwikkeling. Dit is in overeenstemming met de geschiedenis
als veldgebied.
In het vlak van de sleuven dagzoomt geen enkel spoor of recente verstoring. Dit is een gevolg van
de nutriëntenarme bodem die pas laat in cultuur is gebracht. Een prospectie met
metaaldetectors levert geen resten van de Slag van Wijnendale op.
Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.

Figuur 1: Overzicht van alle boringen

Figuur 2: Allesporenplan

Onderzoeksstrategie, - methode en –technieken
Vervolgonderzoek met andere onderzoeksmethodes biedt geen kans op kennisvermeerdering en
is dus niet wenselijk.
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn op het projectgebied geen verdere maatregelen vereist.
Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.

Bewaring archeologisch ensemble
Voorstel bewaarplaats archeologisch ensemble:
Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen
Komvest 45
8000 Brugge

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk
We voorzien voorlopig geen afwijkingen ten opzichte van de Code van Goede Praktijk.

