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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2018)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1.

BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017L17
Locatie: West-Vlaanderen, Veurne, Ooststraat 14
Bounding box: punt 1 (NW) – X 30494,274
Punt 2 (ZO) – X 30512,009

Y 197263,897
Y 197222,031

Kadaster: Veurne, afd. 1, sectie A, perceel 190r
Oppervlakte projectgebied: ca. 541 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: /

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Het projectgebied is momenteel grotendeels bebouwd. De woning aan de Ooststraat zal behouden
blijven (75m²). Dit is het enige gebouw dat onderkelderd is. Hier worden enkel renovatiewerken
voorzien waarbij geen bijkomende ingreep in de bodem zal gebeuren. De andere gebouwen zullen
afgebroken worden. De funderingsdiepte is hier niet van gekend. Voor de huidige vloeropbouw wordt
uitgegaan van 40 cm dikte. Hier worden een welnessruimte, B&B en woning voorzien. Er zullen ook 2
garageboxen en 4 staanplaatsen (carport) voorzien worden. De nieuwbouw is ca. 321m² groot. Er
worden ook twee open ruimtes voorzien (42m² en 103m²).
De nieuwe gebouwen zullen gefundeerd worden op een algemene funderingsplaat met vorstrand. De
vloer en funderingskoffer zullen 40 cm dik zijn. De funderingsstroken zijn 40 cm breed en zullen 90 cm
diep gaan. Ter hoogte van de garageboxen voorziet men een vloer met funderingskoffer van 28 cm
dikte. Ter hoogte van de carport wordt een vloer voorzien van ca. 20 cm dikte.
Ter hoogte van de patio worden tegels voorzien waarbij men ca. 30 cm diep zal gaan. Ter hoogte van
de parking in het noorden worden eveneens tegels voorzien maar hieronder worden
regenwaterputten en andere nutsleidingen voorzien waarbij men lokaal ca. 1-2m diep zal gaan.
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Figuur 4: Plan bestaande toestand. (ARV 2018)
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Figuur 5: Plannen nieuwe toestand. (ARV 2018)
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Figuur 6: Gevels en snedes. (ARV 2018)
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2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
In hoeverre is het terrein verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

Er zijn geen randvoorwaarden.

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er
werd gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3, maar waar nodig
werden deze op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal4. Ook de luchtfoto’s werden
bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2.

ASSESSMENTRAPPORT

2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied is gelegen in het centrum van Veurne. In het zuiden grenst het projectgebied aan de
Ooststraat, in het oosten aan de Oratoriestraat. Ten noorden ligt de Paviljoenstraat. De Grote Markt
ligt ongeveer 80m ten westen van het projectgebied.

Figuur 7: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Volgens het Digitaal Hoogtemodel bevindt het projectgebied zich op ca. 6 m TAW. In de omgeving zijn
enkele kanalen gelegen. De Bergenvaart bevindt zich op ca. 580m ten zuidwesten en de Proostdijkvaart
op ca. 1 km ten noordoosten van het projectgebied.
Veurne ligt in de kustvlakte, in de polders. De aanzet tot ontwikkeling kwam er na de post-Romeinse
overstromingen, op een verzande zijtak van de Avekapellegeul. De ondergrond bestaat dan ook
voornamelijk uit zandige geul- en oeverwalafzettngen, afgedekt met een dun verlandingskleilaagje. De
Colme, nu gedempt en verderop als de Bergenvaart aangeduid, is vermoedelijk een restant van de
oorspronkelijke geul, maar dit kon nog niet bevestigd worden. Het oorspronkelijke maaiveld bevindt
zich net onder de 4m TAW. De huidige topografie, waarbij het oppervlak rond 6m TAW schommelt,
weerspiegelt de ontwikkeling die de stad tot diep in de 16de eeuw gekend heeft6.

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Historische stadskern van Veurne.
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Figuur 8: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De hoogteprofielen tonen een vrij vlak terrein met een lichte daling naar het zuiden toe. Het noordzuidprofiel toont een variatie tussen 5,5 en 6,1 m TAW, het west-oostprofiel tussen 5,6 en 5,8 m TAW.

Figuur 9: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 10: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Een meer gedetailleerd beeld van het Digitaal Hoogtemodel toont de hoogteverschillen op het terrein.

Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied bevindt zich volgens de bodemkaart in de Oudlandpolders. Het volledige
projectgebied valt onder bodemtype OB, bebouwde zone. In de omgeving zijn kreekruggronden (o. A4,
o.A5) en poelgronden (o.B1) aanwezig.
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Figuur 12: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Tielt en meer
bepaald het Lid van Kortemark. Deze bestaat uit grijze tot groengrijze klei tot silt en bevat dunne
banken zand en silt.

Figuur 13: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 11c waarbij zich
Holocene en/of Tardiglaciale getijdeafzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 14: Uitleg type 11c quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 15: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 16: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De bodembedekkingskaart werd geraadpleegd en geeft eenzelfde beeld weer als de luchtfoto uit 2012
en de huidige toestand.
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Veurne
In de Romeinse periode zou er reeds verspreide bewoning zijn geweest. De oudste vermelding van
Veurne dateert echter uit 877 als Furnu van Furnum, nederzettingsnaam bij hydroniem Furg. Het gaat
om een diploma waarin Karel de Kale de bezittingen van de Sint-Bertinusabdij (Sint-Omaars) bevestigt.
Deze abdij was grootgrondbezitter in Vlaanderen in de vroege middeleeuwen. De naam verwijst naar
de geul, een zijtak van de Avekapellegeul, waarlangs de nederzetting ontstond.
Het ontstaan van Veurne als stad ligt in de inplanting van een vluchtburcht op een verzande zijtak van
de Avekapellegeul. Historisch wordt dit gekoppeld aan de, kort voor 891 opgerichte “castella recens
facta”. Vluchtburchten werden op initiatief van de Vlaamse graaf Boudewijn II opgericht om aan de
impact van de Noormannen te weerstaan. De sporen van deze ronde burcht zijn bewaard in het
stratenpatroon van de binnenstad (Noordstraat, Pannestraat, Vleeshouwersstraat, Grote Markt en
Zwarte Nonnenstraat). Twee kruisende wegen deelden het areaal op (Witte Kanunnikstraat-Zuidstraat
en de Citernestraat).
Na het wegvallen van de dreiging van de Noormannen bleef het terrein van de vluchtburcht in eerste
instantie grafelijk bezit. Veurne werd dan ook kasselrijhoofdplaats, wat de organisatie van de grafelijke
administratie en de inplanting van de motte van de burggraaf meebracht (naast de huidige Grote
Markt). Aan de burchtkapel (O.-L.-Vrouw), later de Walburgakerk, raakte al in de 11de eeuw een kapittel
van seculiere kanunniken verbonden. De kerk werd in de 2de helft van de 10de eeuw door de graaf van
Vlaanderen begiftigd met de relieken van Sint-Walburga en kreeg zodoende de naam van deze heilige.
De stedelijke nederzetting kwam oostelijk en zuidelijk, aansluitend op de Colme, tot stand, wat ook de
aanleiding vormde voor de creatie van een Sint-Niklaaskerk en een markt met halle. Al in het begin van
de 12de eeuw breidde de stad zich ook ten zuiden van de Colme uit. Hier ontstond de SintDenijsparochie. In het begin van de 13de eeuw werd het toenmalig stadsareaal versterkt met een
aarden wal (vermoedelijk met palissade) en een gracht. Door de toenemende politieke spanning
tussen Vlaanderen en Frankrijk werden Ieper, Veurne, Diksmuide en Lo in 1213-1214 in allerijl in staat
van verdediging gebracht. Rond 1280 zou dit scenario zich herhalen. Hetzelfde tracé zou tussen 1388
en 1413 voorzien worden van een stenen stadsmuur en 7 poorten. De stad krijgt zo een zeshoekige
plattegrond. Naar het einde van de 16de eeuw werden vier poorten met een bastion uitgerust. Het
bolwerk aan de Oostpoort, dat in 1581 werd aangelegd, is groter omdat er ook een garnizoen moest
kunnen in ondergebracht worden. Tussen 1673 en 1692 werden de middeleeuwse stadsversterkingen
afgebroken. Hierna werd een nieuwe bredere ring aangelegd van versterkingen met bastions en
ravelijnen door Vauban. Deze vestingswal werd in de 18de eeuw ontmanteld door Jozef II.
In de stad kwamen belangrijke burgerlijke en kerkelijke gebouwen tot stand, waarvan sommige enkele
keren van locatie veranderden. Er was ook een stedelijke en grafelijke (kasselrij) infrastructuur, zoals
een halle. Het begijnhof wordt voor het eerst vermeld in 1273. De alexianen of cellebroeders vestigden
zich in 1427 in de stad, in dezelfde periode als de grauwzusters. Ook de grauwbroeders van de derde
orde van Sint-Franciscus vestigden zich in de stad. Ten slotte is er nog een refuge van de Duinenabdij
en een Tempelhof. Na de godsdienstoorlogen namen de kerkelijke instellingen niet minder dan één
derde van het stadsareaal in. Na 1600 bevonden er zich acht kloosters binnen de muren. In het begin
van de 17de eeuw werden de kloosters van de zwarte zusters, de cellebroeders en de grauwzusters
gerenoveerd. Daarbij komen het kapucijnenklooster in 1605, de oratorianen in 1713 en de
norbertinessen of witte zusters in 1618. Het Sint-Jansgasthuis werd ook in het begin van de 17de eeuw
opgetrokken. Tegen de Sint-Niklaaskerk werd al vóór 1120 een norbertijnenabdij aangebouwd. In 1170
verhuisde de abdij buiten de muren, waar net buiten de Oostpoort op een groot domein het
abdijcomplex werd opgetrokken. De godsdiensttroebelen op het einde van de 16de eeuw en de
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uitbreiding van de vestingswerken werden de abdij uiteindelijk fataal in 1578. In 1603 kwam de abdij
opnieuw binnen de stadsmuren terecht.
Een belangrijke artisanale zone was geënt op de Colme, gevat tussen de Vleeshouwersstraat en de
Oude Beestenmarkt. Hier waren o.a. de volders en de pottenbakkers te vinden. Vanaf 1618 namen de
norbertinessen een deel van het terrein in7.
Tijdens de eerste wereldoorlog werden verschillende panden verwoest, voornamelijk in de Zuid-, OostNoordstraat en op de Grote Markt. De wederopbouw tussen 1920-1925 wordt gekenmerkt door een
traditionele aanpak8.

Cartografische bronnen en luchtfoto’s
Op de kaart van Jacob van Deventer (1550-1565) moet het projectgebied vermoedelijk iets meer naar
het westen gesitueerd worden. Aan de straatzijde worden gebouwen weergegeven met centraal in het
bouwblok open ruimte (tuinen).

Figuur 17: Kaart van J. van Deventer (1550-1565) met aanduiding plangebied. (Koninklijke Bibliotheek van België
2018)

De kaart van J. Blaeu uit 1649 toont gebouwen aan de straatzijdes en achterliggende tuinen. De
omwalling werd duidelijk vernieuwd.

7
8

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Historische stadskern van Veurne.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Veurne.
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Figuur 18: Kaart van J. Blaeu (1649) met aanduiding plangebied. (Sanderusmaps 2018)

Volgens de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel
Ferrariskaart genoemd, is er aan de zuidzijde bebouwing aanwezig en is het terrein in het noorden
onbebouwd.

Figuur 19: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De Atlas der Buurtwegen uit 1841 geeft voor het centrum een eenvoudige weergave waarop enkel de
bouwblokken algemeen staan aangeduid.

Figuur 20: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de Poppkaart (1842-1879) lijkt het projectgebied bebouwd te zijn. Ze moet iets meer naar het
westen gesitueerd worden.

Figuur 21: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op een meer gedetailleerde Poppkaart uit 1854 is te zien dat aan de Ooststraat een woning gelegen
was met achterin nog een gebouw. De rest van het terrein was onbebouwd.

Figuur 22: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Koninklijke Bibliotheek van België 2018)

Op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) moet het projectgebied meer naar het noordwesten
gesitueerd worden. Ook hier wordt een meer eenvoudige weergave gegeven waarbij de bouwblokken
als bebouwd worden weergegeven.

Figuur 23: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Op de luchtfoto uit 1979-1990 is te zien dat het gebied al meer bebouwd raakte.

Figuur 24: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de luchtfoto uit 2005-2007 is de huidige toestand goed te zien.

Figuur 25: Luchtfoto uit 2005-2007 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied.
-

-

-

-

-

Locatie 73128: Op basis van cartografische bronnen wordt hier een site met walgracht
gesitueerd.
Locatie 75125: De Sint-Walburgakerk is een Romaanse kerk die geleidelijk werd vervangen
door een gotische constructie. Mogelijk stond hier de burchtkapel als voorloper.
Locatie 75126: De Warandemote kent drie fases vanaf de volle middeleeuwen.
Locatie 75155: Hier werd een bronzen grape uit de late middeleeuwen als toevalsvondst
aangetroffen.
Locatie 75497: Op basis van cartografische bronnen wordt hier een molen gesitueerd.
Locatie 75812: Nadat de vroegmiddeleeuwse gracht opgevuld was, werden in deze zone een
aantal houten gebouwen opgetrokken. Er werden een 4-tal hutkommen teruggevonden die
elkaar oversnijden. Er werd een vroegmiddeleeuwse gracht aangetroffen die mogelijk deel uit
maakte van de circulaire versterking (nu nog te zien in stratenpatroon). Uit de late
middeleeuwen dateert een afvallaag en gracht.
Locatie 76236: Hier bevond zich de Zuidpoort.
Locatie 76237: Tijdens controle van werken werden een waterput uit de late middeleeuwen
en een 18de-eeuwse waterput en sterfput aangetroffen.
Locatie 76238: Hier werd de oostelijke pandgang van het klooster onderzocht waarbij een
kistbegraving werd aangetroffen. Onder het kloosterniveau bevond zich een 1m dik pakket uit
de volle middeleeuwen.
Locatie 76239: Dit huis heeft een kelder uit de late middeleeuwen. Tijdens een opgraving
werden ook nog enkele greppels en een uitbraakspoor van een waterput gevonden.
Locatie 76241: In 1992 gebeurde hier onderzoek, maar er zijn geen gegevens over gekend.
Locatie 76242: Onderzoek in 1992 zou laat-middeleeuwse sporen opgeleverd hebben, maar
hier is niet meer informatie over te vinden.
Locatie 76243: De kelder dateert uit de late middeleeuwen.
Locatie 76244: Tijdens een controle van werken werden laat-middeleeuwse sporen
waargenomen.
Locatie 76245: De Norbertijnenabdij dateert uit de volle middeleeuwen.
Locatie 76250: Tijdens archeologisch onderzoek werden resten van de Sint-Denijskerk uit de
volle middeleeuwen gevonden, sporen van een klokkengieterij uit de volle middeleeuwen,
graven uit de late middeleeuwen.
Locatie 76251: De Sint-Denijskapel werd opgericht vóór 1120. De kapel werd in de late
middeleeuwen een kerk.
Locatie 76254: Volgens cartografische bronnen bevond zich hier de grafelijke administratie.
Locatie 76255: Hier zou het Tempelhof gelegen zijn.
Locatie 76256: De stadshalle kan zeker gedateerd worden in de 13de eeuw.
Locatie 76258: Hier werden een kuil en aardewerk uit de volle middeleeuwen aangetroffen.
Uit de late middeleeuwen werden sporen aangetroffen van een kapel, klooster, graven,
beerkelder, waterput, constructies. Uit de 16de eeuw dateren enkele huisplattegronden.
Locatie 76259: Hier bevond zich het Franciscanessenklooster.
Locatie 76260: Tijdens een controle van werken werden resten van het Augustinessenklooster
gevonden.
Locatie 76261: In de 17de eeuw vestigden de Kapucijnen zich op het terrein van het
Tempelhof.
Locatie 76262: In de 18de eeuw vestigden de Oratorianen zich op het terrein van het oude
Sint-Janhospitaal.
Locatie 76542: Tijdens een opgraving werd een klooster aangetroffen uit de volle
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

middeleeuwen (Sint-Walburgaproosdij).
Locatie 76898: Tijdens metaaldetectie werd een denier uit de volle middeleeuwen gevonden.
Locatie 76950: Ter hoogte van de circulaire versterking werd beperkt archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Hieruit bleek dat de eerste fase uit de vroege middeleeuwen dateert. De site kent
een verandering van vlaknederzetting naar motte in de volle middeleeuwen.
Locatie 150811: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werd een gebouwplattegrond uit
de 14de-15de eeuw gevonden, evenals puinkuilen uit de 17de eeuw.
Locatie 150812: Tijdens een archeologisch onderzoek werd een rijke 12de-eeuwse context
aangetroffen, evenals verschillende ploeglagen uit de 14de eeuw.
Locatie 151458: Op basis van een historisch-cartografische en proefsleuvenonderzoek werden
hier resten van de Vaubanversterking gesitueerd. Er werden ook oudere sporen aangesneden
met onder meer een complexe opeenvolging van minstens 4 grachtstructuren, waarvan er 3
waarschijnlijk in verband te brengen zijn met de (middeleeuwse) stadsgracht. Er werden ook
enkele paalkuilen en veenwinningskuilen uit de Romeinse tijd gevonden.
Locatie 152868: Tijdens controle van werken werden op twee plaatsen in de straat resten
gevonden van een aantal (minstens twee) bakstenen rioleringsbuizen. Ze staan min of meer
haaks op de straat en leiden mogelijk naar de stadsgracht.
Locatie 155386: De aanleg van een sleuf bracht een brede wal (aan de voet 11 meter breed en
1,65 meter hoog) en twee parallelle asymmetrische kernwallen (5 meter breed en 1 meter
hoog) aan het licht uit de late middeleeuwen.
Locatie 155510: Op basis van bouwhistorisch onderzoek wordt het gebouw tot de 16de eeuw
teruggebracht.
Locatie 155768: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden een massieve bakstenen
muur van ongeveer 1m dik uit de 13de eeuw en een bakstenen constructie uit de 2de helft van
de 13de eeuw of 14de eeuw aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om de
omheiningsmuur die het kapittel van Sint-Walburga omsloot.
Locatie 155769: Tijdens een controle van werken werden een 19de-eeuwse keldermuur en een
afwateringsgracht en perceelsgracht uit de volle middeleeuwen aangetroffen.
Locatie 157270: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden verschillende kuilen vanaf
de volle middeleeuwen aangetroffen.
Locatie 157568: Hier werden zware funderingen in gele baksteen van 2 halfcirkelvormige
baksteenstructuren aangesneden, te interpreteren als de basis van twee flankeertorens
(vermoedelijk een deel van de stadspoort, Duinkerkse poort).
Locatie 207016: Tijdens een archeologisch onderzoek werd de buitengracht van de
Vaubanversterking aangesneden. Er werden ook nog drie veenwinningskuilen uit de 19de of
20ste eeuw aangetroffen.
Locatie 214788: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden een kuil uit de volle
middeleeuwen, kuilen, ophogingslagen en twee oventjes uit de late middeleeuwen en een
16de-eeuwse kelder aangetroffen.
Locatie 217394: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden lagen en sporen uit de
Nieuwe en Nieuwste tijd aangetroffen.
Locatie 214766: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden sporen vanaf de volle
middeleeuwen aangetroffen.
Locatie 155484: In de late middeleeuwen bevond zich hier de Oostpoort die in de 17 de eeuw
werd uitgebreid.
Locatie 213093: Tijdens een archeologisch onderzoek werden resten van een huis uit de
Nieuwe Tijd aangetroffen.
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Figuur 26: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied aan één van de
uitvalswegen van Veurne is gelegen. Vanaf de 13de eeuw valt dit terrein binnen de stadsomwalling.
Reeds vanaf de 9de eeuw ontwikkelde Veurne zich ten westen van het projectgebied. Bewoning kan
men hier dan ook verwachten vanaf de 13de eeuw, met mogelijk beperkte bewoning of activiteiten
vóór deze periode. Oudere periodes worden hier nauwelijks verwacht gezien de ligging in de polders
waarbij de ontwikkeling er past kwam na de post-Romeinse overstromingen. Tijdens de Romeinse
periode zou er wel al enige verspreide bebouwing zijn geweest maar ook voor deze periode wordt de
verwachting als laag ingeschat. Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat er minstens
vanaf de 16de eeuw bewoning aanwezig was aan de Ooststraat en mogelijk ook aan de Oratoriestraat.
Achterliggend waren tuinen aanwezig. In de 19de eeuw is enkel nog een woning aan de Ooststraat te
zien met bijkomend een achterliggende woning. Aan de Oratoriestraat waren geen woningen
aanwezig. Hierna raakte het terrein langzaamaan volgebouwd tot de huidige toestand. Het
oorspronkelijke maaiveld van Veurne bevond zich op ca. 4m TAW. Het huidige maaiveld bevindt zich
op ca. 6m TAW waardoor men dus een archeologisch pakket van 2m kan verwachten.
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Figuur 27: Syntheseplan. (A. Devroe 2018)

2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel vanaf
de 13de eeuw als hoog beschouwd kan worden. Vanaf deze periode lag het terrein binnen de
stadsomwalling en ontstond vermoedelijk bewoning aan de straatzijde, zeker aangezien het
langs een uitvalsweg gelegen is. Op basis van cartografische bronnen kan deze bewoning
bevestigd worden vanaf de 16de eeuw. Naast effectieve gebouwplattegronden aan de
straatzijdes kunnen in de achtergelegen zone sporen aangetroffen worden van waterputten,
beerputten, activiteiten, afvalkuilen,… Naar oudere periodes toe wordt het archeologisch
potentieel als laag ingeschat. Pas na de post-Romeinse overstromingen werd dit gebied
ontwikkeld. Reeds vanaf de 9de eeuw ontstond Veurne maar lag het terrein buiten de kern
waardoor voor deze periode in mindere mate sporen verwacht worden.

-

In hoeverre is het terrein verstoord?
De huidige bebouwing zal de ondergrond deels verstoord hebben. Enkel de woning aan de
Ooststraat die bewaard zal worden is onderkelderd. Ter hoogte van de andere gebouwen is de
verstoring dus hoogstwaarschijnlijk beperkt tot de funderingen. Voor de huidige vloerplaat
gaat men uit van een dikte van 40 cm, maar de funderingen gaan vermoedelijk tot een diepte
van ca. 80 cm.
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-

Wat is de impact van de geplande werken?
Het projectgebied is momenteel grotendeels bebouwd. De woning aan de Ooststraat zal
behouden blijven (75m²). Dit is het enige gebouw dat onderkelderd is. Hier worden enkel
renovatiewerken voorzien waarbij geen bijkomende ingreep in de bodem zal gebeuren. De
andere gebouwen zullen afgebroken worden. De funderingsdiepte is hier niet van gekend.
Voor de huidige vloeropbouw wordt uitgegaan van 40 cm dikte. Hier worden een
welnessruimte, B&B en woning voorzien. Er zullen ook 2 garageboxen en 4 staanplaatsen
(carport) voorzien worden. De nieuwbouw is ca. 321m² groot. Er worden ook twee open
ruimtes voorzien (42m² en 103m²).
De nieuwe gebouwen zullen gefundeerd worden op een algemene funderingsplaat met
vorstrand. De vloer en funderingskoffer zullen 40 cm dik zijn. De funderingsstroken zijn 40 cm
breed en zullen 90 cm diep gaan. Ter hoogte van de garageboxen voorziet men een vloer met
funderingskoffer van 28 cm dikte. Ter hoogte van de carport wordt een vloer voorzien van ca.
20 cm dikte.
Ter hoogte van de patio worden tegels voorzien waarbij men ca. 30 cm diep zal gaan. Ter
hoogte van de parking in het noorden worden eveneens tegels voorzien maar hieronder
worden regenwaterputten en andere nutsleidingen voorzien waarbij men lokaal ca. 1-2m diep
zal gaan.

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven echter een hoog potentieel voor de periode vanaf de 13de
eeuw. Er kan een archeologisch pakket van ca. 2m verwacht worden.
- De woning aan de Ooststraat (75m²) zal behouden blijven en hier zullen enkel
renovatiewerken gebeuren, zonder bijkomende ingreep. Aangezien het archeologisch niveau
hier niet verstoord zal worden is geen bijkomend onderzoek nodig.
- Ter hoogte van de toekomstige nieuwe bebouwing is deels bebouwing aanwezig, deels koer.
Ter hoogte van de vloeren zal men ca. 40 cm diep gaan. Dit komt overeen met de huidige dikte
van de vloer. Ter hoogte van de koer gaat men mogelijk iets dieper dan de huidige verstoring.
Ter hoogte van de funderingsstroken gaat men 90 cm diep, ter hoogte van de nutsleidingen
1m. Ter hoogte van de toekomstige patio is momenteel een deel bebouwd en een deel als
koer in gebruik. Hier zal men een nieuwe verharding voorzien die niet dieper gaat dan de
huidige vloeropbouw of verharding. Hoewel men bij deze werken grotendeels niet dieper lijkt
te gaan dan de bestaande verstoring dient men rekening te houden met de praktische
uitvoering van deze werken. Zo zal men bij de afbraak eerder de diepste verstoring volgen
zoals funderingen (waarschijnlijk ca. 80 cm diep) of nutsleidingen (ca. 80-100 cm diepte)
waardoor aangenomen dient te worden dat archeologische resten verstoord zullen worden.
Het gaat om een oppervlakte van ca. 300m² waar bijkomend onderzoek nuttig kan zijn.
- De huidige open ruimte in het noordoosten zal als open ruimte behouden blijven. Hier voorziet
men enkele regenwaterputten en nutsleidingen waarbij archeologische niveaus geraakt zullen
worden. Ook onder de garage voorziet men een regenwaterput. Het gaat om een oppervlakte
van ca. 160 m² waar men ca. 1-2m diep zal gaan. Ook hier is bijkomend onderzoek nuttig.
Algemeen kan men stellen dat de toekomstige werken door afbraak en opbouw archeologische resten
kunnen verstoren, afhankelijk van de reeds aanwezige verstoringen en de diepte van de
archeologische niveaus. Gezien het hoog potentieel wordt bijkomend onderzoek dan ook nuttig geacht
voor het gebied waar werken plaats zullen vinden.
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Figuur 28: Syntheseplan geplande werken. (A. Devroe 2018)

2.3.

SAMENVATTING

Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen.
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied aan één van de
uitvalswegen van Veurne is gelegen. Vanaf de 13de eeuw valt dit terrein binnen de stadsomwalling.
Reeds vanaf de 9de eeuw ontwikkelde Veurne zich ten westen van het projectgebied. Bewoning kan
men hier dan ook verwachten vanaf de 13de eeuw, met mogelijk beperkte bewoning of activiteiten
vóór deze periode. Oudere periodes worden hier niet verwacht gezien de ligging in de polders waarbij
de ontwikkeling er past kwam na de post-Romeinse overstromingen.. Op basis van het
bureauonderzoek kan men vaststellen dat er minstens vanaf de 16de eeuw bewoning aanwezig was
aan de Ooststraat en mogelijk ook aan de Oratoriestraat. Achterliggend waren tuinen aanwezig. In de
19de eeuw is enkel nog een woning aan de Ooststraat te zien met bijkomend een achterliggende
woning. Aan de Oratoriestraat waren geen woningen aanwezig. Hierna raakte het terrein langzaamaan
volgebouwd tot de huidige toestand. Het oorspronkelijke maaiveld van Veurne bevond zich op ca. 4m
TAW. Het huidige maaiveld bevindt zich op ca. 6m TAW waardoor men dus een archeologisch pakket
van 2m kan verwachten.
Algemeen kan men stellen dat de toekomstige werken door afbraak en opbouw archeologische resten
kunnen verstoren, afhankelijk van de aanwezige verstoringen en de diepte van de archeologische
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niveaus. Gezien het hoog potentieel wordt bijkomend onderzoek dan ook nuttig geacht voor het
gebied waar werken plaats zullen vinden.
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PLANNENLIJST
1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
8-1-2018
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31

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

13
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
8-1-2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
14
Historische kaart
Poppkaart
onbekend
digitaal
9-1-2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
15
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
9-1-2018
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
16
Historische kaart
Poppkaart
onbekend
digitaal
9-1-2018
/
17
luchtfoto
Luchtfoto 1979-1990
onbekend
digitaal
9-1-2018
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL
plannummer
18
type plan
luchtfoto
onderwerp plan Luchtfoto 2005-2007
aanmaakschaal onbekend
aanmaakwijze digitaal
datum
9-1-2018
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2005-2007, Vlaanderen
metadata
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type plan
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aanmaakwijze
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metadata
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type plan
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aanmaakschaal
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metadata
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type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
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metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
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19
Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
9-1-2018
/
20
Syntheseplan
Syntheseplan
1:1
digitaal
11-1-2018
/
21
Syntheseplan geplande werken
Syntheseplan
1:1
digitaal
11-1-2018
/
22
kadasterplan
locatie onderzoeksgebied
1:1
digitaal
19-2-2018
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
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Proefputtenplan
puttenplan
1:1
digitaal
19-2-2018
/
24
Proefputtenplan op Atlas der Buurtwegen
puttenplan
1:1
digitaal
19-2-2018
/

33

