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Administratieve gegevens

 Initiatiefnemer: zie privacyfiche
 Erkende archeoloog: Daphné Veraart, OE/ERK/Archeoloog/2017/00185
 Erkende
archeoloog
rechtspersoon:
Monument
Vandekerckhove
nv,
Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031
 Locatiegegevens: Torhout Oostendestraat 225 (zie plan in bijlage 2 en 3 bij het
verslag van resultaten bureauonderzoek)
 Lambertcoördinaten: X: 60022, Y: 196388; X: 60104, Y: 185501
 Kadastergegevens: Torhout, afdeling 1, sectie A, percelen 819T en 819S (zie plan in
bijlage 3 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)



Aanleiding vooronderzoek

 zie het verslag van resultaten bureauonderzoek



Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

 zie het verslag van resultaten bureauonderzoek


Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante
bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet.
Het projectgebied (4141m²) situeert zich in het westelijk deel van Torhout, ten zuidwesten
van het centrum van Torhout. Het projectgebied is bij benadering 4140m² en is momenteel
deels bebouwd (ook deels onderkelderd) en verhard. De geplande werken houden verband
met een verkaveling. Er wordt een maximale bodemverstoring op het ganse projectgebied
verwacht. Op de bodemkaart wordt het projectgebied aangeduid als natte gronden.
Op het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit
bureauonderzoek kon geen duidelijkheid bieden over het gebruik van het projectgebied
m.b.t. periodes ouder dan de kaart van Ferraris (1771-1777). Historische kaarten uit de 18de,
19de en eerste helft van de 20ste eeuw tonen het projectgebied als akkerland en niet
bebouwd. Het projectgebied bevindt zich ca. 1km buiten de vroegere Torhoutse stadsvesten.
In de loop van de 2de helft van de 20ste eeuw komt de huidige bebouwing en verharding in het
projectgebied.
De aan- of afwezigheid van een archeologische site ter hoogte van het projectgebied kan
aan de hand van dit bureauonderzoek niet hard gemaakt worden. Echter, de kans op het
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aantreffen van bewoningssporen voorafgaand aan de 18de eeuw wordt door de natte
bodemonstandigeden lager ingeschat.. Tevens is het projectgebied van beperkte
oppervlakte waardoor een verder vooronderzoek bij deze landelijke archeologische
verwachting fragmentarische en dus geen noemenswaardige kenniswinst voor de regio zou
opleveren. Ook heeft de huidige bebouwing en verharding (met een totale oppervlakte van
ca. 1000m²) de bodem reeds in bepaalde mate verstoord.
Bijgevolg wordt geen verder onderzoek met of zonder ingreep in de bodem op het
projectgebied geadviseerd. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder
onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij het
aantreffen van archeologische sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend
Erfgoed. 1

1

Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het
Onroerenderfgoedbesluit.

