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DEEL 2: VERSLAG VAN RESULTATEN

Abstract

In het kader van de uitbreiding van de industriezone Vliegveld tussen de Ringbaan en de Staatsbaan
(N9) te Maldegem wordt een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
aangevraagd. De geplande werken zullen een negatieve impact hebben op het eventueel
bodemarchief op de totale oppervlakte van het plangebied, namelijk 34,1ha. Gezien de criteria
voor verplicht archeologisch vooronderzoek bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, dient
bij de bouwaanvraag voor dit project een bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden. Het
eerste onderdeel van dit vooronderzoek besloeg een bureauonderzoek met code 2017J95. Dit
bureauonderzoek leverde indicaties op voor een hoog archeologisch- en kennispotentieel voor
het grootste deel van het plangebied. Binnen het plangebied kunnen dus sporen gaande van de
metaaltijden, over de Romeinse periode, de middeleeuwen en de periode van de wereldoorlogen
verwacht worden. Steentijd artefactensites zijn mogelijk, maar zijn in het gebied nog niet duidelijk
aanwezig. De lithische vondsten die in nabijheid van het plangebied werden gedaan zijn losse
vondsten uit het mesolithicum maar zonder context. Een prognose voor steentijdvindplaatsen
binnen het plangebied zelf kan dus niet eenduidig worden gemaakt maar een vindplaats is zeker
niet uit te sluiten. Gezien de geschiedenis van het bodemgebruik worden op het plangebied geen
sites met complexe verticale stratigrafie verwacht. De kennis van eventueel in het plangebied
aanwezige vindplaatsen kan samen met de resultaten van het eerder uitgevoerd onderzoek in de
omgeving leiden tot inzichten over een breder ruimtelijk kader.
Aangezien met dit bureauonderzoek niet met zekerheid kan vastgesteld worden of op
het plangebied effectief archeologische vindplaatsen aanwezig zijn of niet, diende verder
archeologisch vooronderzoek te gebeuren. Er wordt voor het plangebied een landschappelijk
booronderzoek geadviseerd, eventueel gevolgd door een verkennend en/of een waarderend
archeologisch booronderzoek alvorens in een volgende fase over te gaan tot een
proefsleuvenonderzoek, op de zones die door het booronderzoek worden vrijgegeven. Dit
onderzoek zal gefaseerd gebeuren.

Hoofdstuk 1: bureauonderzoek

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens

Projectcode bureauonderzoek:
2017J95
Sitecode: 			MAL-RIN-17
Nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: Niet van toepassing
Erkende archeoloog: 		
De Logi & Hoorne bvba
				OE/ERK/Archeoloog/2015/00052
Locatie projectgebied: 		
Projectgebied aan Ringbaan in Maldegem, omgeven door
				de Staatsbaan en Vliegplein
Bounding box (Lambert 72):
punt 1: X: 87091,8; Y: 210942,83
				
punt 2: X: 88055; Y: 210186,65
Oppervlakte projectgebied:
34,1ha
Oppervlakte kadastrale percelen: 36,8ha
Kadaster: 			
Maldegem, Afdeling 5 (Adegem 1), Sectie H:
perceelnummers 5y, 8s, 10p, 15f, 19f, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 333e, 341a (partim), 342 (partim),
343a (partim), 344a, 345b, 345c, 346a, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357a, 360,
361a, 362c, 362d, 366b, 368d, 385d, 387n, 387p, 387r, 387v, 388x (partim), 398e, 398f, 399a,
402a, 403a, 404a, 406r (partim), 414b, 416a, 417a, 418c, 418d, 419a, 420a, 423, 424, 425h
(partim), 425k (partim), 426a, 427f (partim), 427h (partim), 431 (partim), 432, 433, 433a, 434,
435, 436, 437, 438a, 439a, 440, 441, 442, 443A, 1142a, 1154A, 1153A (partim).
				
Maldegem, Afdeling 1, Sectie C: perceelnummers: 15h
(partim), 15g (partim), 15f (partim), 10n2 (partim), 1348a, 5c (partim), 3x (partim), 4c (partim)
en 2w (partim). Evenals enkele delen van de openbare weg: het noordelijke deel van de
Ringbaan en het kruispunt van de Staatsbaan (N9) met de Gentse Steenweg.
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Termijn bureauonderzoek:
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25 september 2017 t.e.m. 4 juni 2018

Betrokken actoren en specialisten: Raphaël De Brant (erkend archeoloog, veldwerkleider,
				assistent-aardkundige)
				
Pieter Laloo (erkend archeoloog, zaakvoerder Gate bvba)
				
Frederic Cruz (aardkundige)
				
Johan Hoorne (zaakvoerder De Logi & Hoorne bvba, 		
				
redactie)
				Nele Heynssens (assistent archeoloog)
Wetenschappelijke begeleiding:
Kadasterkaart: 			
Topografische kaart: 		

Niet van toepassing
figuur 1-3
figuur 4
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1.2. Onderzoekskader

1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen

De initiatiefnemer plant de uitbreiding en inrichting van een industrieterrein op een terrein van
34,1ha tussen de Ringbaan en de Staatsbaan (N9) in Maldegem. Het betreft de kadastrale percelen
5y, 8s, 10p, 15f, 19f, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 333e, 341a (partim), 342 (partim), 343a (partim), 344a,
345b, 345c, 346a, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357a, 360, 361a, 362c, 362d, 366b,
368d, 385d, 387n, 387p, 387r, 387v, 388x (partim), 398e, 398f, 399a, 402a, 403a, 404a, 406r
(partim), 414b, 416a, 417a, 418c, 418d, 419a, 420a, 423, 424, 425h (partim), 425k (partim), 426a,
427f (partim), 427h (partim), 431 (partim), 432, 433, 433a, 434, 435, 436, 437, 438a, 439a, 440, 441,
442, 443A, 1142a, 1154A, 1153A (partim) afdeling 5 (Adegem 1), sectie H in Maldegem en percelen
15h (partim), 15g (partim), 15f (partim), 10n2 (partim), 1348a, 5c (partim), 3x (partim), 4c (partim)
en 2w (partim) van afdeling 1, sectie C in Maldegem. Evenals enkele delen van de openbare weg:
het noordelijke deel van de Ringbaan, dat de zuidelijke grens van het projectgebied vormt, en het
kruispunt van de Staatsbaan (N9) met de Gentse Steenweg in het noorden van het projectgebied.
De ontwikkeling omvat de aanleg van nieuwe weginfrastructuur, inclusief de herinrichting van twee
kruispunten met de N9 en de Ringbaan, het rooien van een bosje, het aanleggen van grachten,
infiltratiebekkens en bufferbekkens, de aanleg van een fietspad dat het terrein doorkruist en de
inrichting van enkele bufferzones tussen de toekomstige industrie en de omgeving.
De weginfrastructuur voorziet het doortrekken van de Zandakkers in het zuiden tot het noorden
van het projectgebied om daar de aansluiting te maken met de N9 ter hoogte van het kruispunt
met de Gentse Steenweg (straat B). Dwars op deze nieuwe baan komen twee banen naar het
westen (straat A en D). Deze worden in het westen van het projectgebied met elkaar verbonden
door een fietspad en voetpad waardoor een lus wordt gevormd (straat C). De meest zuidelijke
van deze twee banen (straat D) maakt verder naar het westen toe verbinding met Vliegplein,
een reeds bestaande weg binnen de industriezone. De nieuw aan te leggen grachten lopen
voornamelijk langs de nieuwe weginfrastructuur, vooral langs straat B. De verschillende wegen
die worden aangelegd hebben een opbouw die ongeveer 0,65m dik is. De fietspaden zullen tot
een diepte van 0,40m een impact in de bodem hebben.
Figuur 1: Kadasterkaart met weergave van de perceelnummers
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Figuur 2: Gedetailleerde kadasterkaart van het noordelijke deel met weergave van de perceelnummers
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Figuur 3: Gedetailleerde kadasterkaart van het zuidelijke deel met weergave van de perceelnummers
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Figuur 4: Topografische kaart van het projectgebied

In totaal zijn er drie infiltratiebekkens voorzien. De twee infiltratiebekkens aan de Begijnegracht
liggen op het westelijke deel dat omsloten wordt door de hierboven beschreven lus. De bekkens
raken elkaar aan de zuidwestelijke hoek. Ten westen en zuiden van de infiltratiebekkens loopt
een voetpad en een fietspad van beiden 3m breed met aangrenzende groenbermen van telkens
2m. Ten oosten van straat B ligt een derde infiltratiebekken met O-W oriëntatie. Ten noorden
hiervan loopt een fietspad. Aan de oostelijke zijde ligt een buffer met steenslag/grint, die het
bekken scheidt van een L-vormig infiltratie- en bufferbekken. De infiltratiebekkens worden
uitgegraven tot een diepte van 9,5m TAW.
De overige gebieden die door deze infrastructuurwerken worden afgebakend hebben
verschillende functies. Een deel dient als groenbuffer tussen de industriezone en zones
met andere functies zoals bewoning of begraafplaats. Aan de noordwestelijke rand van het
projectgebied wordt rondom het geplande industrieterrein een 10m brede groenbuffer
voorzien. Deze buffer blijft mogelijk in private eigendom en zal worden ingericht met een
maximaal behoud van de bestaande toestand. Er worden geen nieuwe bomen aangeplant,
enkel de kaprijpe bomen worden verwijderd. Op de bredere groenbuffer aan de noordoostelijke
zijde van het projectgebied worden bomen en struiken aangeplant.
Een groot deel van het terrein zal echter na nivellering van het huidige microreliëf door
industrie-infrastructuur worden ingenomen waarvan de impact zeker maar de omvang
onbekend is. In totaal wordt 23ha voorzien voor een regionaal bedrijventerrein en 10ha
voor lokaal bedrijventerrein. Een parking op het zuidelijke deel van het projectgebied
blijft behouden.
Er kan besloten worden dat alle geplande werken een aanzienlijke impact hebben op het
mogelijk aanwezige bodemarchief. De werken zullen een verstoring en zelfs vernietiging van
het aanwezige bodemarchief.
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Figuur 5: Overzicht van de bouwplannen binnen het projectgebied (© Veneco)
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Figuur 6: Doorsnedes van de weginfrastructuur binnen het projectgebied (© Veneco)
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1.2.2. Criteria voor opmaken archeologienota

De initiatiefnemer plant de uitbreiding en inrichting van een industrieterrein op een terrein
van 34,1ha tussen de Ringbaan en de Staatsbaan (N9) in Maldegem. Hiervoor dienen zij een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan te vragen. De ontwikkeling
houdt bodemingrepen in. Het plangebied bevindt zich niet in een gebied waar geen archeologisch
erfgoed te verwachten is, de ontwikkeling valt niet integraal binnen het gabarit van de bestaande
lijninfrastructuur. Het plangebied ligt noch in een beschermde archeologische site of vastgestelde
archeologische zone. De kadastrale percelen waarbinnen het projectgebied ligt hebben een
oppervlakte die groter is dan 3.000m². De geplande bodemingreep is groter dan 1.000m². De
aanvrager van de vergunning is privaatrechtelijk (uitvoerder Veneco, opdrachtgever gemeente
Maldegem) en het gebied valt binnen het Provinciaal RUP Bedrijvenpark Krommewege, en dus niet
in woon- of recreatiegebied. Aangezien de geplande bodemingrepen een oppervlakte bestrijken
die groter is dan 5.000m2 moet volgens artikel 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 bij de vergunningsaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd worden. Deze
archeologienota is het resultaat van een deel van het archeologisch vooronderzoek. De eerste
fase binnen dit traject is een bureauonderzoek.

1.3. Onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling

Dit bureauonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het projectgebied van 34,1ha
groot langs de Ringbaan in Maldegem door middel van literaire en cartografische bronnen in te
schatten. Op basis van deze bronnen moet afgewogen kunnen worden of verdere maatregelen
in het kader van het archeologisch vooronderzoek nodig zijn, en welke deze zijn. Uiteindelijk
moet dit bijdragen aan de finale afweging of voor een (deel van) het projectgebied al dan niet
verdergezet onderzoek in de vorm van een archeologische opgraving noodzakelijk is, en of er
mogelijkheden tot behoud in situ bestaan, en wat hiervoor de voorwaarden en vereisten zijn. Een
dergelijke inschatting kan gebeuren na het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:
- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het
archeologisch potentieel van het terrein?
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de
aard, datering en bewaring?
- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied?
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische
site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?

1.3.2. Randvoorwaarden

Voor het bureauonderzoek worden enkel toegankelijke en beschikbare bestaande bronnen
gebruikt. Ter aanvulling werd gebruikt gemaakt van een studie van de luchtfotografische
gegevens van het gebied. Deze gegevens zijn niet vrij toegankelijk en zijn verkregen via een
uitbestede studie die integraal werd toegevoegd in de bijlage van dit bureauonderzoek.

1.4. Onderzoeksstrategie en -methode

Dit bureauonderzoek moet, op basis van de literaire, cartografische en fotografische bronnen,
leiden tot een gemotiveerd advies of, en welke, maatregelen van verder vooronderzoek (met of
zonder ingreep in de bodem) op het projectgebied noodzakelijk zijn.
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek werd de bestaande literatuur over het projectgebied en
de omgeving doorgenomen. Daarnaast zijn zowel de aardkundige als de historische cartografische
bronnen en foto’s geraadpleegd en zijn online beschikbare gegeorefereerde kaarten onderzocht.
Deze gegevens leveren een inzicht in de gekende geomorfologie, occupatiegeschiedenis,
landschapshistoriek en -genese van het plangebied op.
Gegevens over aardkunde en geologie zijn geraadpleegd via de webservices van DOV Vlaanderen.
Hoogtemodellen, orthografische foto’s en historische kaarten werden nagegaan via de
webservices van Geopunt. De topografische kaart is via de website van het NGI geconsulteerd.

Maldegem Ringbaan
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Figuur 8: Ligging projectgebied (© Geopunt)

Gegevens over de gekende erfgoedwaarde van het projectgebied werden geraadpleegd via
het geoportaal en de Centrale Archeologische Inventaris. Een bestand met de afbakening
van het projectgebied en de verschillende percelen, alsook de te realiseren plannen werd ter
beschikking gesteld door de opdrachtgever. In het kader van de veiligheid werden de KLIPplannen aangevraagd om zicht te krijgen op de aanwezige kabel- en nutsvoorzieningen binnen
het plangebied. Alle digitale — en waar mogelijk ook analoge — onderzoeksdocumenten zijn
binnen een GIS-omgeving geïntegreerd, vergeleken en bestudeerd.
Het aardkundige luik van het bureauonderzoek werd uitgevoerd door Raphaël De Brant. Het
meest relevante kaartmateriaal is onderzocht om de interpretatie van het gebied staven. Dit
betreft voornamelijk de tertiair en quartair geologische kaart, de bodemkaart en het digitaal
hoogtemodel. Aanvullend werd gebruik gemaakt van het boek ‘Geologie van Vlaanderen’
(Borremans 2015). Ook de landschappelijke boringen die in het verleden op en rond het
terrein gebeurden, werden in het onderzoek geïncorporeerd. Tijdens het bureauonderzoek
is een analyse gemaakt van de bodemsoorten en hun verwachtingsgebied. Daarnaast werd
onderzocht waar mogelijk afgedekte bodems, podzolen en/of restanten uit de prehistorie of
jongere periodes kunnen verwacht worden.
Raphaël De Brant verzorgde het historische luik van het onderzoek, dat de studie van de kaart
van Ferraris (1777), de atlas der Buurtwegen (circa 1840), de Poppkaart (1842-1879) en de
topografische kaart Vandermaelen (1846-1854) omvatte. Op basis van dit kaartmateriaal kan
het landgebruik vanaf de tweede helft van de 18de eeuw vastgesteld worden en de eventuele
gevolgen ervan op het archeologisch bodemarchief ingeschat worden. Het gekende erfgoed en
archeologisch onderzoek van het onderzoeksgebied en zijn omgeving werd via het Geoportaal
Onroerend Erfgoed en de Centrale Archeologische Inventaris opgezocht. Deze gegevens werden
aangevuld met informatie afkomstig uit archeologische en historische literatuur evenals
een luchtfotografische studie. Daarnaast is gebruik gemaakt van bronnen over de lokale
toponymie en geschiedenis. De keuze van de bronnen is gebaseerd op graad van relevantie en
toegankelijkheid en zijn opgelijst in de bibliografie. Raphaël De Brant bundelde alle data in GIS
en vatte de gegevens samen in deze archeologienota.
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2. Assessmentrapport

2.1. Methoden, technieken en criteria

Dit assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het bureauonderzoek: dit zijn al de
relevante gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen worden uit toegankelijke literatuur
en kaartmateriaal en bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch potentieel van
het plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens met elkaar vergeleken,
geconfronteerd en samengelegd. Vanuit deze assessment van het plangebied moet een goede
motivering mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te nemen maatregelen.
Een waardevol assessment van het archeologisch potentieel van een projectgebied op basis van
een bureauonderzoek is enkel mogelijk indien de bronnen voldoende en afdoende relevante
gegevens opleveren. Bij afwezigheid of onvoldoende data zijn bijkomende maatregelen nodig
om tot een correcte inschatting voor het projectgebied te komen.

2.2. Conservatie-assessment

Alle aangemaakte gegevens — dit omvat deze archeologienota, de foto’s, de figuren, de lijsten,
de plannen kaarten en lagen in GIS — worden digitaal bewaard op minstens twee individuele
dragers zodat ze bij vernietiging van één drager niet verloren zijn. Aangezien in deze fase van
het vooronderzoek geen vondsten of stalen ingezameld worden is een conservatie-assessment
voor deze categorieën op dit moment niet aan de orde.

2.3. Assessment van het onderzochte gebied
2.3.1. Landschappelijke ligging

In dit onderdeel van het assessmentrapport wordt het projectgebied ruimtelijk gesitueerd
met aandacht voor zijn topografische en landschappelijke inplanting, en zijn bodemkundige,
geologische en geomorfologische eigenschappen.

2.3.1.1. Ligging

Het plangebied ligt ten noorden van de Ringbaan en ten zuiden van de Staatsbaan (N9) in het
zuidoosten van Maldegem. Het gaat om een terrein met een onregelmatige vorm met een
oppervlakte van 34,1ha binnen het 36,8ha groot geheel van kadastrale percelen 5y, 8s, 10p, 15f, 19f,
11, 12, 13, 14, 27, 28, 333e, 341a (partim), 342 (partim), 343a (partim), 344a, 345b, 345c, 346a, 347,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357a, 360, 361a, 362c, 362d, 366b, 368d, 385d, 387n, 387p,
387r, 387v, 388x (partim), 398e, 398f, 399a, 402a, 403a, 404a, 406r (partim), 414b, 416a, 417a, 418c,
418d, 419a, 420a, 423, 424, 425h (partim), 425k (partim), 426a, 427f (partim), 427h (partim), 431
(partim), 432, 433, 433a, 434, 435, 436, 437, 438a, 439a, 440, 441, 442, 443A, 1142a, 1154A, 1153A
(partim) van afdeling 5 (Adegem 1), sectie H in Maldegem en percelen 15h (partim), 15g (partim),
15f (partim), 10n2 (partim), 1348a, 5c (partim), 3x (partim), 4c (partim) en 2w (partim) van afdeling
1, sectie C in Maldegem. Ook enkele delen van de openbare weg vallen binnen het plangebied:
het noordelijke deel van de Ringbaan, dat de zuidelijke grens van het projectgebied vormt, en het
kruispunt van de Staatsbaan (N9) met de Gentse Steenweg in het noorden van het projectgebied.
Het plangebied ligt ten noordoosten van de industriezone Vliegplein. Het grootste deel ligt
echter in landbouwzone tussen de industriezone en Adegem-Dorp. Het noordelijk deel van het
projectgebied, de verbinding met de Staatsbaan, is gelegen in woongebied en omvat ook een deel
van de openbare weg en een bufferzone. Het centrum van de gemeente Maldegem ligt ongeveer
1.700m ten noordwesten van het terrein aan de Ringbaan. In het oosten grenst het projectgebied
aan het kerkhof van Adegem, het centrum van Adegem ligt op 400m ten oosten. Centraal in het
plangebied ontspringt De Beke, een kleine waterloop die afwatert in oostelijke richting naar het
Afleidingskanaal van de Leie op ongeveer 2,5km ten oosten van het projectgebied.

2.3.1.2. Geologie

Geologisch gezien bevindt het projectgebied zich aan de rand van de Vlaamse Vallei op de
overgang naar het noordelijkste deel van het West-Vlaams cuestaland en meer bepaald de cuesta
van Oedelem-Zomergem. De Vlaamse Vallei erodeerde zich sinds het droogvallen van NoordBelgië aan het eind van het tertiair, rond 2,58 miljoen jaar geleden, een weg door de marien
afgezette tertiaire substraten. Dit gebeurde, als gevolg van de quartaire klimaatschommelingen,
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Figuur 9: Het projectgebied op de tertiair geologische kaart (© Geopunt)

Figuur 10: Het plangebied op de quartair geologische kaart (© Geopunt)
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in verschillende fasen van erosie en sedimentatie. De diepste uitsnijdingen werden bereikt
gedurende het begin van het eemiaan (130.000 tot 115.000 jaar geleden) toen de zee de reeds in
het saaliaan (370.000 tot 130.000 jaar geleden) diep uitgeschuurde Vlaamse Vallei binnendrong.
Zo ontstond de Golf van Gent, een groot estuarium waarin de aanwezige quartaire afzettingen
door de intense getijdenstromingen grotendeels werden opgeruimd en de Vlaamse Vallei zich
plaatselijk nog dieper in de tertiaire substraten kon insnijden (Borremans 2015: 211-221).
Ter hoogte van het projectgebied werd zo een sequentie uit de Formatie van Maldegem aangesneden
die door de Vlaamse Vallei werd doorsneden. Van oost naar west gaat het in chronologische volgorde
om het Lid van Ursel, het Lid van Onderdale en het Lid van Zomergem.
Het Lid van Ursel is het onderste en oudste van de drie. Het bestaat uit het nietglauconiethoudende en niet-zandige deel van de onderliggende klei van Asse. Het is een
homogene grijsblauwe klei tot zware klei die niet kalk-of fossielhoudend is en een dikte
bereikt tussen de 3m en 5m (Jacobs 2015: 143-146). Dit kleiig pakket gaat geleidelijk over
in het donkergrijs glauconiet- en glimmerhoudend lemig zand van het Lid van Onderdale,
dat onder een geleidelijk stijgende zeespiegel werd afgezet. Het Lid van Onderdale is
maximaal 5m dik (Jacobs 2015: 143-146). Het Lid van Onderdale verzwaart naar boven toe
geleidelijk van textuur tot de grijsblauwe zware klei zonder glauconiet, zand of kalk van het
Lid van Zomergem. Deze afzetting lijkt sterk op het Lid van Ursel. De dikte van deze afzetting
schommelt tussen de 7m en 10m (Jacobs 2015: 143-146).
Deze leden behoren tot de Formatie van Maldegem, een cyclische mariene sedimentatiesequentie
van zanden en kleien met geleidelijke overgangen die in het midden-eoceen werden afgezet
(41,2 tot 37,8 miljoen jaar geleden) (Jacobs 2015: 143-146). Deze tertiaire afzettingen bevinden
zich op ongeveer 0 tot 9m onder het huidige maaiveld (40m tot 45m TAW).
Na de erosieve fase van het vroeg-eemiaan volgde een afzettingsfase waarbij een glimmerhoudende,
sterk kalkhoudende zware leem bezonk in grote overstromingsvlakten rond meanderende geulen in
de diepere delen van de Vlaamse Vallei. Deze afzetting staat bekend als de Formatie van Oostwinkel
en rust meestal rechtstreeks op het tertiaire substraat (Borremans 2015: 216).
Gedurende het vroeg-weichseliaan daalde de zeespiegel en heerste een koud klimaat zonder
permafrost waardoor de rivieren zich opnieuw diep in de Vlaamse vallei uitschuurden waarbij
de oudere sedimenten deels werden opgeruimd. Nadien werd de Vlaamse Vallei in verschillende
fasen vooral opgevuld met fluvioperiglaciale pakketten (Borremans 2015: 216).
Een van de laatste grote opvullingsfasen vond plaats in het vroeg-pleniglaciaal (74.000 tot
55.000 jaar geleden), toen vlechtende rivieren door permafrost nauwelijks konden insnijden
maar wel grote hoeveelheden sediment afzetten dat door gebrek aan vegetatie massaal met het
smeltwater meekwam. Deze fluvioperiglaciale afzettingen bestaan voornamelijk uit geërodeerd
tertiair materiaal (Borremans 2015: 217-218).
In de zeer koude periode van het laat-pleniglaciaal (29.000 tot 13.000 jaar geleden) was de
rivierwerking en vegetatie zeer beperkt waardoor transversaal op de overheersende noord-tot
noordwestelijke winden dekzandruggen ontstonden in de laag gelegen en met zand opgevulde
Vlaamse Vallei. Onder andere de dekzandrug tussen Gistel en Stekene werd in deze periode
gevormd. Deze dekzandrug damde de Vlaamse Vallei af waardoor het afvoersysteem niet meer
in noordelijke richting naar de Vallei van Oostende afwaterde maar oostelijk moest afbuigen om
via het doorbraakdal van Hoboken de Beneden-Schelde te bereiken (Borremans 2015: 219).
Ter hoogte van het projectgebied ligt deze dekzandrug op de grens van de Vlaamse Vallei met
de noordelijke uitlopers van de tertiaire cuesta.
Op de quartairgeologische kaart staat het westelijke deel van het projectgebied aangeduid als
type 7. Dit impliceert dat onder de fluvioperiglaciale weichseliaanafzettingen nog fluviatiele
afzettingen uit het saaliaan aanwezig zijn. Op de fluvioperiglaciale weichseliaanafzettingen
bevindt zich een eolisch aangevoerd dekzandpakket, de dekzandrug Gistel-Stekene.
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Figuur 11: De bodemkaart voor het onderzoeksgebied (© Geopunt)

Het oostelijke deel van het projectgebied staat aangeduid als type 8. Dit impliceert dat onder
de fluvioperiglaciale weichseliaanafzettingen nog fluviatiele afzettingen uit het eemiaan en
het saaliaan aanwezig zijn. Op de fluvioperiglaciale weichseliaanafzettingen bevindt zich een
eolisch aangevoerd dekzandpakket, de dekzandrug Gistel-Stekene.
Het zuidelijkste deel van het projectgebied staat gekarteerd als vroeg-pleniglaciaal
fluvioperiglaciaal sediment waarop mogelijk een midden- of laat-pleniglaciale eolische afdekking
werd afgezet (type 3). De midden- en laat-pleniglaciale afzettingen zijn niet noodzakelijk (nog)
aanwezig. Hier zijn geen oudere eemiaan- of saaliaansedimenten aanwezig in de ondergrond.
Het is de rand van de Vlaamse Vallei.
Iets ten zuiden van het projectgebied komt type 1 voor. Dit type vertegenwoordigt eolische
weichseliaanafzettingen, de dekzandrug Gistel-Stekene, op de tertiaire sokkel van de cuesta
Oedelem-Zomergem al dan niet in combinatie met colluviale afzettingen.

2.3.1.3. Aardkunde

Op de bodemkaart staat het projectgebied gekarteerd onder acht verschillende bodemtypes. Het
grootste deel van het terrein staat echter gekarteerd als een zandbodem met verbrokkelde ijzer
en/of humus B-horizont met verschillende drainageklassen. Deze bodems kunnen geïnterpreteerd
worden als postpodzolbodems waarbij de ontwikkelde podzolbodem door antropogene activiteit
werd aangetast. De droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Zbh) is
zeer droogtegevoelig. De matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont
(Zch) is vooral droogtegevoelig in de zomer. De matig natte zandbodem met verbrokkelde ijzer en/
of humus B-horizont is dan weer iets te fris in de zomer (Van Ranst & Sys 2000).
In de World Reference Base-classificatie (WRB) worden deze bodems geïnterpreteerd als een
terric Anthrosol (arenic spodi-relocatic). De Reference Soil Group ‘Anthrosol’ verwijst naar een
antropogene horizont van meer dan 0,50m dik. Deze horizont is waarschijnlijk echter minder dan
0,60m dik aangezien deze bodemtypes op de Belgische bodemkaart anders als plaggenbodem
(..m) gekarteerd zouden staan. De principal qualifier ‘terric’ definieert de antropogene horizont
als een oppervlaktehorizont die ontstond door het opvoeren van grondmateriaal over de
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eeuwen heen, meestal als bemesting van de bodem. De supplementary qualifiers ‘arenic’ en
‘spodi-relocatic’ verwijzen naar de zandige textuur van de bodem enerzijds en een ‘spodic’horizont (ijzer en/of humus B-horizont) die door een diepe grondbewerking werd verstoord
(WRB 2014; Dondeyne et al. 2015).
In het zuiden van het projectgebied staat een klein deel gekarteerd als matig natte zandbodem
met een dikke antropogenen humus A-horizont (Zdm). Het is een zogenaamde opgehoogde
plaggenbodem waaronder nog een postpodzol bewaard kan zijn (Van Ranst & Sys 2000).
In de World Reference Base-classificatie (WRB) worden deze bodems geïnterpreteerd als een
terric Anthrosol (arenic). De Reference Soil Group ‘Anthrosol’ verwijst naar een antropogene
horizont van meer dan 0,50m dik. Deze horizont is waarschijnlijk echter minimaal 0,60m
dik aangezien deze grens op de Belgische bodemkaart gehanteerd wordt voor dergelijke
plaggenbodems. De principal qualifier ‘terric’ definieert de antropogene horizont als een
oppervlaktehorizont die ontstond door het opvoeren van grondmateriaal over de eeuwen
heen, meestal als bemesting van de bodem. De supplementary qualifier ‘arenic’ verwijst naar
de zandige textuur van de bodem (WRB 2014; Dondeyne et al. 2015).
In de lager gelegen depressies en valleitjes komen nattere en lemiger bodems voor zoals
bodems met een natte lemig zandbodem zonder profiel (Sep). Dit is een natte bodem die
vooral als hooiweide in aanmerking komt of voor akkerbouw mits intensieve bewerking van de
oppervlaktehorizont (Van Ranst & Sys 2000). Een drogere, en bodemkundig beter ontwikkelde
variatie hierop zijn de matig natte lemig zandbodems met een structuur B-horizont (Sdb). Deze
zijn iets beter gedraineerd waardoor de bodemgenese beter kon ontwikkelen en waardoor ze
ook beter geschikt zijn voor akkerteelten (Van Ranst & Sys 2000).
In de World Reference Base-classificatie (WRB) worden beide bodemtypes geïnterpreteerd als
eutric gleyic Cambisol (loamic). De Reference Soil Group ‘Cambisol’ verwijst naar een bodem
met een beperkte profielontwikkeling en met een dikke structuur of kleuren B-horizont of een
antropogene horizont van minder dan 0,50m dik. De principal qualifier ‘eutric’ verwijst naar
een hoge basenverzadiging van de bodem. De principal qualifier ‘gleyic’ verwijst naar oxidoreductiepatronen die ontstaan door schommelingen in de permanente grondwatertafel die in
het bodemprofiel kunnen worden afgelezen. De supplementary qualifier ‘loamic’ verwijst naar
de lemig zandige textuur van de bodem (WRB 2014; Dondeyne et al. 2015).
Dergelijke bodems komen ook in een zandigere variant voor: matig natte zandbodems zonder
profiel (Zep). Het zijn bodems waarbij de grondwatertafel in de winter tot het oppervlak kan
reiken en die vooral als weide geschikt zijn tenzij de drainage antropogeen wordt verbeterd
(Van Ranst & Sys 2000).
In de World Reference Base-classificatie (WRB) wordt deze bodem geïnterpreteerd als een eutric
gleyic Arenosol. De Reference Soil Group ‘Arenosol’ verwijst naar een bodem met een beperkte
profielontwikkeling en een zandige textuur tot minimaal 1m onder het maaiveld. De principal qualifier
‘eutric’ verwijst naar een hoge basenverzadiging van de bodem. De principal qualifier ‘gleyic’ verwijst
naar oxido-reductiepatronen die ontstaan door schommelingen in de permanente grondwatertafel
die in het bodemprofiel kunnen worden afgelezen (WRB 2014; Dondeyne et al. 2015).
In een kleine depressie in de noordwestelijke hoek van het projectgebied bevindt zich een
zeer natte lemige zandbodem zonder profiel (Sfp). Deze bodem is permanent nat en soms
overstroomd in de winter. De permanente grondwatertafel bevindt zich reeds op 0,50m tot
1m onder het maaiveld. De bovenkant van de profielen is niet zelden verveend. Ze vereisen
drainage voor gebruik als landbouwgrond (Van Ranst & Sys 2000).
In de World Reference Base-classificatie (WRB) wordt deze bodem geïnterpreteerd als een fluvic
gleyic Phaeozem (loamic, fluvic). De Reference Soil Group ‘Phaeozem’ verwijst naar een bodem
met donkere oppervlaktehorizont met een hoge basenverzadiging. De principal qualifiers ‘fluvic’
en ‘gleyic’ verwijzen respectievelijk naar de fluviatiele oorsprong van de bodem en de oxidoreductiepatronen die ontstaan door schommelingen in de permanente grondwatertafel die in
het bodemprofiel kunnen worden afgelezen. De supplementary qualifiers ‘loamic’ en ‘fluvic’
verwijzen respectievelijk naar de lemig zandige textuur van de bodem en nogmaals naar de
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fluviatiele oorsprong van het sediment dat nog geen echte bodemstructuur vertoont maar wel
nog de gelaagdheid bezit van de oorspronkelijke afzetting (WRB 2014; Dondeyne et al. 2015).
In het westen van het projectgebied worden op drie plaatsen een droge zandbodem zonder
profiel of met onbepaald profiel aangesneden met een humusarme bovengrond (ZbP(z)). Het
gaat om een humusarme afzetting van (holoceen) stuifzand waaronder mogelijk een bedolven
profiel voorkomt (Van Ranst & Sys 2000).
In de World Reference Base-classificatie (WRB) wordt deze bodem geïnterpreteerd als
een dystric protic Arenosol. De Reference Soil Group ‘Arenosol’ verwijst naar een bodem
met een beperkte profielontwikkeling en een zandige textuur tot minimaal 1m onder het
maaiveld. De principal qualifiers ‘dystric’ en ‘protic’ verwijzen respectievelijk naar de lage
basenverzadiging van de bodem en ontbreken van een bodemontwikkeling (WRB 2014;
Dondeyne et al. 2015).
Deze kartering illustreert het landschap met drogere zandige dekzandruggen en stuifduinen
waartussen zich zwakke depressies en microvalleitjes bevinden met natte en lemigere bodems.
Op de iets hogere dekzandruggen evolueerden onder antropogene invloed naar een extensief
gebruikt heidelandschap waaronder zich een podzolbodem kon ontwikkelen. Deze podzolbodem
werd bij latere ontginningen fysiek en chemisch aangetast door het verlagen van de zuurtegraad
van de bodem door bemesting en het fysiek breken van de ijzer en/of humus B-horizont. Hierdoor
degradeerde de bodem tot een postpodzolbodem. Door diepe bodembewerking en het opvoeren
van materiaal ter bemesting ontstonden er lokaal dikke antropogene oppervlaktehorizonten.
De lagere nattere delen van het landschap zijn minder geschikt voor landbouw en behielden
vermoedelijk langer hun natuurlijke vegetatie.

2.3.1.4. Topografie

Op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen is de geologische opbouw van het projectgebied goed
herkenbaar. Het projectgebied bevindt zich op het dekzandrugcomplex Gistel-Stekene dat ter
hoogte van de tertiaire cuestarug eolisch werd afgezet.
Het projectgebied bevindt zich in een zwakke depressie tussen twee dekzandruggen in het
dekzandruggencomplex Gistel-Stekene. Het wordt ontwaterd door ‘De Beke’, een waterloop die
evenwijdig aan de dekzandruggen in oostzuidoostelijke richting afvloeit naar het Afleidingskanaal
van de Leie en de Begijnewatergang, een vermoedelijk antropogene doorsteek van de rug ten
noorden van het projectgebied het westelijkste deel van de depressie ontwatert.
Het noordoostelijke deel van het projectgebied is gelegen tussen 9,87m en 14,09m TAW.
Het hoogste deel bevindt zich op een uitloper van de tertiaire cuesta die in het pleistocene
landschap doorschemert terwijl het laagste deel zich ter hoogte van de doorsteek van de
Begijnenwatergang bevindt in het noordwestelijk deel van het projectgebied.
Op de Ferrariskaart is de depressie die ontwaterd wordt door de Beke ingenomen door bos.
Het westelijk gedeelte is in gebruik als landbouwgrond met akkers die, gezien hun aanleg
en oriëntatie, vermoedelijk via de Begijnenwatergang of een voorloper daarvan worden
gedraineerd. In het noordelijkste deel van het projectgebied, langs de weg tussen Maldegem
en Eeklo, is nog een deel als heide gekarteerd. Het bevindt zich op de top van een dekzandrug
in het dekzandruggencomplex van tussen Gistel en Stekene die vermoedelijk te zandig en/of te
droog was om rendabel in cultuur te brengen.

2.3.1.5. Bodemgebruik

Het projectgebied wordt gedomineerd door landbouwpercelen met bestaande weginfrastructuur
op de ontsluitingen. Begin juli 2018 staat er nog mais op een deel van de percelen. Binnen het
projectgebied zijn enkele kleine gebouwen aanwezig. Het gaat om schuilplaatsen voor dieren in
een configuratie die vermoedelijk bestaat uit restanten van een FLAK-opstelling uit de Tweede
Wereldoorlog die opportunistisch werd gerecupereerd als opslaggebouwen of stallen (zie
infra). Een perceel langs de Ringbaan werd aangelegd als parking. Deze parking blijft onder de
huidige vergunningsaanvraag behouden. In het noorden komen drie percelen met bos voor.
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Figuur 12: Het plangebied op het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)

Figuur 13: Het projectgebied op het digitaal hoogtemodel en hillshade (© Geopunt)

DL&H Archeologienota

Maldegem Ringbaan

23

Figuur 14: Het bodemgebruik is goed waar te nemen op een recente orthofoto (© Geopunt)

2.3.2. Archeologische voorkennis en historische beschrijving

Behalve informatie over de ligging en de ondergrond zijn gegevens uit geschiedkundige
literatuur en oude kaarten en foto’s en de reeds gekende archeologische vaststellingen voor het
plangebied en zijn nabije omgeving van groot belang voor het maken van een goede assessment.

2.3.2.1. Historische beschrijving

De gemeente Maldegem wordt voor het eerst vermeld als Madlingem in een 11de-eeuwse kopie
van een tekst uit 930. In 1063 is sprake van Mallengehem en in de 12de eeuw van Maldengem.
De plaatsnaam is een samenstelling van de Germaanse persoonsnaam Madalo en het
verzamelsuffux -inga en heem. Het betekent zoveel als “woonplaats van de lieden van Madalo”
(Debrabandere et al. 2010: 157). Ook de nabijgelegen deelgemeente Adegem wordt al vroeg
vermeld. De oudste vermelding komt voor in een 10de-eeuwse kopie van een tekst uit 840 en
spreekt van Addingahem. In de eerste helft van de 11de eeuw komt ook de naam Addingem voor.
De plaatsnaam is opnieuw een samenstelling met een Germaanse persoonsnaam, en betekent
“woonplaats van de lieden van Addo (of Ado)” (Debrabandere et al. 2010: 26). Beide plaatsen
zijn vermoedelijk ontwikkeld vanuit vroeg- of volmiddeleeuwse bewoning.
Maldegem ontwikkelde zich aan de noordelijke rand van het Maldegemvelt, een uitgestrekt
heidegebied op een zandige rug langs de Antwerpse heerweg die de gemeente in het oosten met
Eeklo verbond. Het Maldegemvelt werd door verschillende abdijhoeven in de middeleeuwen
ontgonnen. Maldegem was een rijke heerlijkheid in het graafschap Vlaanderen. Het oude
Maldegemveld vormde een aaneengesloten oppervlakte woeste gronden, tussen Maldegem
in het noorden en Knesselare-Ursel in het zuiden. Tijdens de vroege middeleeuwen was het
ontgonnen areaal er beperkt. Er deed zich een geleidelijke Germaanse kolonisatie voor van de
streek met de stichting van een aantal nederzettingen (de -gem en -ingen toponiemen) doch tot
circa 1000 bleef het natuurlandschap, bestaande uit bossen en wastina, overheersen. De grote
ontginningen namen een aanvang vanaf de 11de eeuw en kenden hun hoogtepunt in de 12de
en 13de eeuw. Rond 1240 verwierven drie abdijen gronden van Johanna van Constantinopel:
Papinglo door de Sint-Baafsabdij, Drongengoed door de abdij van Drongen, en Burkel door de
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Ter Doest abdij. Niet alles werd eigendom van de abdijen. Ook de heren van Maldegem bezaten
gronden en vijvers in het veldgebied. Over de eerste ontginningen is weinig gekend, en reeds
in het midden van de 13de eeuw komt de ontginning tot stilstand. Dit had meerdere oorzaken:
het marginale karakter van deze gronden, de hoge investeringskosten, het afnemen van de
bevolkingsdruk en het protest van de plaatselijke bewoners. In de 15de eeuw werd het domein
gedeeltelijk verpacht. Uiteindelijk werd het door de geestelijken opgegeven (vermoedelijk in de
tweede helft van de 16de eeuw), omdat het onmogelijk bleek de gronden rendabel te maken.
Het landbouwareaal werd meer en meer verwaarloosd. Tijdens de godsdienstoorlogen in 1636
werden grote delen van het bos verwoest. Midden in de 18de eeuw breekt een nieuwe periode
aan, waarin men beslist om niet langer veld om te zetten naar akker maar over te gaan tot
een algemene herbebossing van het veld. In welke mate de herbebossing effectief plaats had,
is onbekend want tegen het eind van de 18de eeuw werden de velden weer massaal in akkers
omgezet (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017a).
Uit de historische kaarten kan afgeleid worden dat het plangebied tussen het einde van de 18de
eeuw en het einde van de 19de eeuw geen bewoning heeft gekend. De huidige staatsbaan is op
de Ferrariskaart al aanwezig als de weg tussen Maldegem en Eeklo. De wegen op de Ferrariskaart
ten zuiden van het projectgebied, de oude Gentse weg, zijn echter sindsdien verdwenen of
minstens drastisch veranderd van tracé. Het projectgebied bestaat in het westen en het zuiden
voornamelijk uit akkers in vrij kleine percelen hetgeen wijst op een vrij natte ondergrond. In
het oosten, het valleitje van ‘De Beke’ is ingenomen door bos. Het noordelijkste deel van het
projectgebied, langs de weg Maldegem-Eeklo, is ingetekend als heide. Het gaat om de top van
een eolische zandrug of duin die vermoedelijk te droog is voor landbouw.
Op de Atlas der Buurtwegen staat de weg tussen Maldegem en Eeklo aangegeven als Grand
Route de Bruges à Gand. Een zeker belang lijkt deze weg toch te hebben al is geen grote
steenweg of ‘chaussée’. Het projectgebied is volledig onderverdeeld in kavels waarvan slechts
een deel genummerd is. Centraal is een vijver ingetekend die mogelijk verband houdt met het
toponiem Lokvijver dat binnen het projectgebied staat aangegeven.
Op de topografische kaart Vandermaelen is het landgebruik beter weergegeven dan op de Atlas
der Buurtwegen. Hierbij is duidelijk dat nog enkele percelen ingetekend zijn als bos, andere zijn
weiland maar de meerderheid is als landbouwgrond in gebruik. De Poppkaart toont de zelfde
situatie als de Atlas der Buurtwegen. Er is ook sprake van het toponiem Lokvijvers. De locatie die
later in gebruik werd genomen als het huidige kerkhof, net ten oosten van het projectgebied,
staat aangegeven onder het toponiem Kerkakkers.
Het plangebied maakte deel uit van het militair vliegveld van Maldegem, en ligt in de
noordoostelijke hoek ervan. Het vliegveld van Maldegem is een van de drie hulpvliegvelden (nr.
32) die in het Meetjesland door het Belgisch leger werden aangelegd naar aanleiding van de
mobilisatie in augustus 1939. Op het vliegveld, langs de weg Eeklo-Knokke, werden echter geen
Belgische toestellen gestationeerd. Tussen 12 mei en 27 mei 1940 werd het vliegveld in gebruik
genomen als vooruitgeschoven piste door de Franse luchtmacht gedurende de geallieerde
defensieve inspanningen tijdens de Duitse aanval van mei 1940 (De Decker 2006).
Op 27 mei werd het vliegveld door de Duitsers veroverd en in gereedheid gebracht om deel
te nemen aan de Slag om Engeland (10 juli - 31 oktober 1940). De bestaande Belgische
infrastructuur werd overgenomen, verbeterd en drastisch uitgebreid. Het vliegveld werd onder
andere voorzien van een afspanning, een verharde startbaan, een betonnen taxibaan, hangars,
ondergrondse blusreservoirs, een controletoren, barakken, een vliegtuigbommendepot, FLAKstellingen en een bomvrije commandopost, de Kommanderie, waar ook de officieren verbleven.
In totaal was er plaats voor 40 operationele toestellen. In het kader van de slag om Engeland
werden in het najaar van 1940 Italianen te Maldegem gestationeerd. Na de slag verhuisden
zij in april 1941 naar Libië en nam de Luftwaffe het vliegveld terug over. Met het einde van de
Slag om Engeland was de taak van het vliegveld echter volbracht waardoor het slechts nog
sporadisch in gebruik was (De Decker 2006).
Met de bevrijding van Maldegem in september 1944 werd het vliegveld door de Britten in
gebruik genomen als vliegveld B-65. Na de nodige herstellingen en aanpassingen, zo werd de
Duitse betonnen landingsbaan van 750m tot 1300m verlengd. Van hieruit bewaakten toestellen

Maldegem Ringbaan

25

Figuur 15: Het plangebied op de Ferrariskaart (© Geopunt)

Figuur 16: Het projectgebied op de Poppkaart (© Geopunt)
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Figuur 17: Het onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (© Geopunt)

Figuur 18: Het projectgebied op de topografische kaart Vandermaelen (© Geopunt)
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van de RAF Coastal Command de Schelde en het kanaal tot 14 december toen zij naar Knokke
werden overgeplaatst. Op 1 november kwamen ook het 349 ‘Belgian’ squadron en het 485
‘New Zealand’ Squadron op Maldegem toe. Zij voerden talloze missies uit, onder andere
ondersteuning van de Amerikanen bij de Slag om de Ardennen (De Decker 2006).
Om 1 januari 1945 werd het vliegveld van Maldegem aangevallen door de Duitsers in het kader
van ‘operatie Bodenplatte’ die kaderde in het Ardennenoffensief en had als doel de geallieerde
luchtmacht te neutraliseren. Te Maldegem gingen 15 toestellen, voornamelijk van de NieuwZeelanders, verloren. Veel weerstand werd er van op de grond niet geboden aangezien het
luchtafweergeschut een paar dagen eerder was verplaatst, bovendien stonden alle toestellen
wegens een bevroren landingspiste aan de grond (De Decker 2006).
De Kommanderie bleef goed bewaard en is tegenwoordig in gebruik als antiekzaak en ligt ten
westen van het plangebied op de kruising van de Krommewege en de later aangelegde N44
(Agentschap Onroerend Erfgoed 2017b; De Decker 2006). In de omgeving van het plangebied
zijn nog een aantal relicten uit deze periode bewaard. Net ten zuidwesten van het plangebied,
binnen kadasterperceel 1350a, bevindt zich een Duitse vliegtuighangar die tegenover de
vroegere controletoren van het vliegveld lag (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017c). Aan de
overzijde van Krommewege, op de hoek met de Industrielaan stond een oude hoeve waarin de
resten van de ronde controletoren van het vliegveld nog aanwezig waren maar deze gebouwen
werden intussen gesloopt (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017d). Op de terreinen van
Krommewege 27, ten zuidwesten van het plangebied, zijn nog twee vliegtuigloodsen bewaard
met Duitse, Italiaanse en Engelse opschriften die aanmanen dat het verboden te roken is in de
hangar (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017e). Nog zuidelijker zijn aan de Jonkvrouwdreef
nog twee bunkers, waarvan één met een mitrailleurstelling, aanwezig. Ze zijn gericht naar
het vliegveld (Agentschap Onroerend Erfgoed 2017f). Het vliegveld is vandaag zo goed als
volledig ingenomen door het industrieterrein genaamd het Vliegveld (Agentschap Onroerend
Erfgoed 2017g).
Voor de 20ste eeuw zijn van het projectgebied een aanzienlijk aantal luchtfoto’s beschikbaar.
Deze dateren uit verschillende periodes en tonen grosso modo de evolutie van landbouwgrond
naar vliegplein en terug en vervolgens naar industrieterrein.
De oudste foto dateert uit de eerste wereldoorlog (1918) en geeft een beeld van het terrein
van vóór er sprake was van een vliegveld op deze locatie. Deze foto toont vooral de toenmalige
situatie met de aanwezige wegen, grachten en kavels na die sterk overeenkomen met de situatie
op de Popp-kaart. Deze foto bevat verder geen relevante archeologische informatie (Stichelbaut
2017). Het volledige projectgebied bestaat uit landbouwgrond, enkel langs de Staatsbaan is er
sprake van bebouwing. Ook net ten zuiden van het projectgebied langs het thans verdwenen
Lekvijverstraatje (dixit Poppkaart) is mogelijk een hoeve of boerderij aanwezig.
De volgende luchtfotografische opnames van het projectgebied dateren uit de Tweede
Wereldoorlog. Het gaat om vijf luchtfoto’s. De twee oudste foto’s dateren van 10 april 1944
en tonen een Amerikaans bombardement op het Duitse vliegplein en de controlefoto waarvan
geen datering beschikbaar is maar die vermoedelijk later die dag werd gemaakt. De eerste
foto toont de ontploffende bommen met voornamelijk grote opklimmende rookwolken. Op
de controlefoto is de rook al deels verwaaid en zijn vele grote bomtrechters zichtbaar die het
vliegveld aanzienlijk beschadigden.
Voornamelijk in het noordoostelijke deel van het vliegveld, deels gelegen in het zuiden van het
projectgebied, en ter hoogte van de spoorweg ten noorden van het vliegveld werden getroffen.
Naast grote kraters van ontplofte bommen zijn ook kleinere kraters zichtbaar die vermoedelijk
werden veroorzaakt door bommen die niet tot ontploffing kwamen met bij impact wel een
kleine krater achterlieten (Stichelbaut 2017). Interessant op deze foto’s is vooral de organisatie
van het vliegplein dat vooral in 1940 als Duits vliegveld in de Slag om Engeland enige rol van
betekenis speelde maar sindsdien nog slechts passief in gebruik was.
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Figuur 19: Interpretatie van het vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog
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Figuur 20: Interpretatie van het vliegveld op een recente orthofoto
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Figuur 21: Het vliegveld tijdens een bombardement in april 1944

Figuur 22: Het projectgebied tijdens het optrekken van de rook van het bombardement
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Figuur 23: Het vliegveld na een bombardement in juli 1944

Een derde foto is eveneens van Amerikaanse makelij en dateert van 19 juli 1944. Deze foto
toont het vliegveld enkele maanden na het bombardement. Dwars op de oorspronkelijke piste
ligt nu een alternatieve niet-verharde landingsbaan met bijhorende taxibaan (Stichelbaut
2017). Vermoedelijk gaat het om een nood-piste in een zone binnen het bestaande vliegveld
die minder getroffen werd door het bombardement van april 1944. De NNW-ZZO oriëntatie
van deze baan is vermoedelijk eerder uit noodzaak dan uit geschiktheid aangezien ze
dwars ligt op de overheersende windrichting. Er zijn ook extra loopgraven en schuilposten
aangelegd, als bescherming bij een nieuwe luchtaanval. Opvallend is dat de (herstelde)
betonnen landingsstrook in het noodoosten van het vliegveld is op verschillende plaatsen
werd gesaboteerd. De bomkraters van het bombardement in april binnen het vliegveld zelf
zijn bijna allemaal opgevuld. Buiten het vliegveld zijn sommige kraters ook opgevuld als liggen
de meeste nog open.
De overige twee foto’s uit de Tweede Wereldoorlog zijn van Duitse makelij en behoren tot een
reeks verkenningsbeelden die dateren tussen december 1944 en februari 1945 (Stichelbaut
2017). Ze zijn echter minder scherp dan de Amerikaanse en tonen het vliegveld met verlengde
bitumen OZO-WNW georiënteerde startbaan in geallieerd gebruik. De noodpiste is waarschijnlijk
buiten gebruik en deels overbouwd door de nieuwe bitumen startbaan. Mogelijk werden deze
foto’s genomen in het kader van de operatie Bodenplatte, de poging van de Luftwaffe om het
luchtoverwicht te heroveren in het kader van de slag om de Ardennen waarbij onder andere
de Oost-Vlaamse vliegvelden werden aangevallen op 1 januari 1945. Op de heraangelegde
piste en enkele aanwezige vliegtuigen na tonen ze weinig nieuwe elementen. De bestaande
infrastructuur werd grotendeels, zo niet volledig, overgenomen.
Op de luchtfoto’s van het plangebied en omgeving uit een latere periode is de evolutie van
het landgebruik te volgen. Op de foto genomen in 1971 is het plangebied opnieuw volledig in
gebruik als landbouwgrond. Van het vliegveld, dat zich voornamelijk ten westen en ten zuiden
van het projectgebied uitstrekte zijn nog herkenbare relicten aanwezig waarvan sommigen,
zoals de aangelegde wegen en taxibanen, werden overgenomen als infrastructuur van het
nieuwe industrieterrein waarop de eerste gebouwen reeds werden opgetrokken. Opvallend is
dat de vooroorlogse percellering opnieuw opduikt binnen het vliegplein.
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Figuur 24: Het projectgebied op een zwart-wit orthofoto uit 1971

Figuur 25: Het onderzoeksgebied op foto’s uit 2005-2007
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Figuur 26: Een orthofoto uit 2014 met aanduiding van het projectgebied

Binnen het projectgebied is nog geen bebouwing aanwezig op enkele munitiebunkertjes na,
afkomstig van een FLAK-batterij die zich ter hoogte van de Ringbaan bevond. Deze bunkertjes
staan er nog steeds.
Op de latere luchtfoto’s verandert de situatie binnen het projectgebied nauwelijks
terwijl het industrieterrein zelf steeds voller gebouwd wordt waarbij rond het jaar 2000
ook de smalle verbinding de straat ‘Vliegplein’ wordt bebouwd. Op de meest recente
luchtfoto van januari 2017 verschijnt er in het zuidwesten van het projectgebied, op het
perceel ten westen van de munitiebunkertjes, een parking. Het zijn de enige na-oorlogse
bouwactiviteiten binnen het projectgebied.
Van de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn 273 oblieke luchtfoto’s beschikbaar van het
projectgebied en de ruimere omgeving uit het archief van Jacky Semay dat door de Universiteit
Gent beheerd wordt. De foto’s met relevante sporen binnen het projectgebied werden
gegeorefereerd en in GIS gekarteerd. Uiteraard zijn vele soilmarks en cropmarks terug te voeren
op het voormalige vliegveld. Vooral bomkraters komen duidelijk naar voor, evenals taxibanen
en de locaties van loodsen en/of hangars (Stichelbaut 2017).
Voor de oudere perioden zijn er cropmarks aanwezig die zich centraal in het projectgebied
bevinden op een drogere opduiking. Het gaat om enkele grachten en greppels en een kuil of
mogelijke waterput (Stichelbaut 2017). De aanwezigheid van deze sporen kan gerelateerd
zijn met occupatie of activiteit op de opduiking, het is echter ook mogelijk dat de sporen niet
gerelateerd zijn aan de opduiking maar door de beter drainage van de opduiking lokaal beter
contrasteren als cropmarks in drogere perioden. In de nabij omgeving, iets ten zuidwesten van
het projectgebied, zijn nog meer oudere sporen zichtbaar waaronder een mogelijk vierkante
enclosure, die intussen werd overbouwd, en twee dubbele grafcirkels die in 1993 werden
onderzocht (Stichelbaut 2017; zie ook infra).
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Figuur 27: De gekende sites binnen het plangebied en in de omgeving (© Geopunt, CAI)

Op basis van de historische bronnen lijkt in het grootste deel van het plangebied een grote
kans op goede bewaring van het aanwezige bodemarchief te bestaan. Binnen het plangebied
zelf werd één archeologische vaststelling gedaan (zie infra). Het bureauonderzoek
toonde aan dat binnen het plangebied geen bewoning aanwezig was sinds het einde
van de 18de eeuw. Er werd echter wel bebouwing aangetroffen die te linken is aan de
vliegveldinfrastructuur uit de Tweede Wereldoorlog. Enkel de bunkers langs de Ringbaan
zijn vandaag nog aanwezig. In het zuidelijke deel van het plangebied is het bodemarchief
echter deels vernield door een bombardement. In deze zone werden ook impactkraters
opgemerkt van mogelijk niet-ontplofte bommen.

2.3.2.2. Archeologische voorkennis

Binnen de grenzen van het projectgebied zelf werd tot op heden één archeologische vaststelling
gedaan. Het betreft enkele bunkertjes die tot het vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog behoren.
Deze zijn vandaag nog steeds intact aanwezig op het terrein (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 215596). Ook in de directe omgeving van het projectgebied
bevinden zich gekende elementen die terug te voeren zijn op het voormalige vliegveld. Net
ten zuidwesten van het projectgebied bevond zich een inmiddels verdwenen bunker (Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 215598) en ten zuiden van het projectgebied
lag de startbaan (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 215595) waarvan de
taxibaan rondom doorleeft in de huidige Ringbaan. Deze relicten uit de Tweede Wereldoorlog
zijn zichtbaar om de luchtfoto’s uit deze periode.
Aan de hand van oblieke luchtfoto’s werden in het projectgebied naast sporen gelinkt aan
het vliegveld ook mogelijk sporen uit de oudere perioden in de cropmarks herkend. Deze
sporen zijn bevinden zich centraal in het projectgebied op een drogere opduiking. Het gaat
om enkele grachten en greppels en een kuil of mogelijke waterput (Stichelbaut 2017).
De aanwezigheid van deze sporen kan gerelateerd zijn met occupatie of activiteit op de
opduiking, het is echter ook mogelijk dat de sporen niet gerelateerd zijn aan de opduiking
maar door de betere drainage van de opduiking lokaal beter contrasteren als cropmark in
drogere perioden.
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Net zuidwesten van het plangebied, ten westen van het kruispunt Ringbaan-Vliegveld,
werden tijdens een proefsleuvenonderzoek en een beperkte opgraving in 1992 en 1993
aan het Vliegplein in Maldegem een meerperiodenvindplaats onderzocht met resten uit de
bronstijd, Romeinse of vroegmiddeleeuwse en volmiddeleeuwse periode. Naar aanleiding van
luchtfotografische prospecties werden hier drie circulaire greppels onderzocht. Het gaat om
één enkele kringgreppel en twee concentrische dubbele kringgreppels. De enkele grafcirkel
lag tegen de grootste dubbele grafcirkel aan als een soort annex aan deze structuur. In de
grachten van deze grote dubbele grafcirkel werden resten van Hilversum-aardewerk gevonden.
In de kleinste dubbele grafcirkel werd een randfragment van een Hilversumurne aangetroffen.
Deze grafcirkels dateren vermoedelijk in de midden-bronstijd. Naast funeraire sporen uit
de bronstijd, werd in de paalsporen ook een éénschepig Romeinse of vroegmiddeleeuwse
gebouwplattegrond (in houtbouw) herkend en bleken er resten van een landelijke nederzetting
uit de volle middeleeuwen — paalsporen, kuilen en een poel — aanwezig, mogelijk met
een Karolingische voorloper. De Romeinse en middeleeuwse sporen werden echter niet
uitgebreid onderzocht. Enkele losse vondsten lithisch materiaal wijzen op mogelijke menselijke
aanwezigheid in het mesolithicum dat in het binnenland vooral op voormalige hogere ruggen
langs open water wordt aangetroffen (Ampe et al. 1995: 29-33; Bourgeois et al. 1994; Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32408).
Aan Krommewege op 670m ten zuidwesten van het plangebied had in 2016 reeds een
archeologisch vooronderzoek plaats. Tijdens een proefsleuvencampagne werden er
verschillende sporen aangetroffen waaronder een loopgraaf uit WOII, diverse perceelsgrachten,
een kuilencluster, en een volmiddeleeuwse nederzetting (Hoorne et al. 2017). De restanten van
de middeleeuwse bewoning werden in de eerste helft van 2017 opgegraven. De resultaten van
dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd.
Op 720m ten westen van het plangebied had aan de Oude Molenweg in 2017 een
proefsleuvenonderzoek plaats. Naast grachten uit de nieuwe en nieuwste tijd werden enkele grachten
en een cluster paalsporen uit de volle middeleeuwen aangetroffen. Er werd de aanwezigheid van een
hoofd- en een bijgebouw uit deze laatste periode vermoed, en deze zone werd dan ook geadviseerd
voor een archeologisch vervolgonderzoek (Heynssens et al. 2017). Het onderzoek van deze zone is
nog niet afgerond, en de resultaten zijn bijgevolg nog niet gekend.
Tussen de Kleine Katsweg en het Begijnewater in Maldegem, op 800m ten noordwesten van
het plangebied, had in 2005 een noodopgraving plaats. Er werden sporen en vondsten uit
verschillende periodes gedaan. Uit de late ijzertijd dateert een nederzetting. In de paalsporen
konden twee chronologisch opeenvolgende tweeschepige hoeves en een halve palencirkel
herkend worden. Het handgevormde aardewerk en een koolstofdatering situeerden de
bewoning in de 4de-3de eeuw v.Chr. Uit de Romeinse periode stamt een brandrestengraf dat
aardewerkscherven uit de 2de tot 3de eeuw n. Chr. bevatte. Verspreid over het terrein werden
Romeinse keramiekscherven gevonden, wat mogelijk op nabijgelegen occupatie in deze
periode wijst. De archeologische sporen omvatten daarnaast nog een dunne ploeglaag en
een N-Z lopende gracht, beiden uit de volle middeleeuwen (De Clercq et al. 2008; Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnummer 153205).
Op 50m ten oosten van het plangebied had aan Adegem Dorp een proefsleuvenonderzoek plaats.
Er werden paalsporen, een waterkuil, kuilen, grachten en greppels uit de Romeinse periode
aangesneden. Jongere sporen zijn puinkuilen, beerputten, afvalkuilen en funderingsresten
uit de nieuwe en nieuwste tijd. Voor de zone met Romeinse sporen werd een archeologisch
vervolgonderzoek geadviseerd (Ongepubliceerd evaluatierapport Adegem, Adegem-Dorp).
De zuidrand van Adegem maakt deel uit van de cuesta tussen Maldegem, Oedelem en Zomergem.
Aan de voet van deze hoger gelegen gronden, waar de dekzandrug en de cuesta elkaar raken,
werden verschillende circulaire grafmonumenten met luchtfotografische prospectie opgemerkt.
Ze worden opgedeeld in enkele concentraties, die mogelijk als grafvelden mogen gezien
worden. In een zone op 1 km ten zuidoosten van het plangebied ligt het grafveld Verbranden
Bos waar tussen de Spanjaardshoek en Weide een dubbele kringgreppel en acht enkelvoudige
kringgreppels herkend werden (Ampe et al. 1995: 29-33; Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummers 152998-153000, 153002-153005, 153016 & 153045). De concentratie
genaamd Verbranden Bos West kan een afzonderlijk grafveld zijn of samen met de Verbranden
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Figuur 28: Twee grafcirkels die op oblieke luchtfoto’s te zien zijn, binnen het bestaande industrieterrein (© J. Semey)

Bos deel uitmaken van een groter geheel. Hier werden drie enkele kringgreppels vastgesteld
tussen de Gouden Dries en de Kallestraat (Ampe et al. 1995: 29-33; Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummers 153006-153008). Ten oosten van de Spanjaardshoek, 1.300m
ten zuidoosten van het projectgebied, werden nog meer circulaire structuren vastgesteld aan
Oosteindeken, aan Staalijzer te Heulendonk, aan de Kraaienakker en de Mollevijver (Ampe et
al. 1995: 29-33; Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 153044). Een wat
geïsoleerd gelegen kringgreppel werd met luchtfoto’s opgemerkt aan de Kampel, langs de
Pot- en Zuidhoutstraat op 1 km ten zuidoosten van het plangebied (Ampe et al. 1995: 29-33;
Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 153096).
Drie proefsleuvencampagnes in de omgeving kenden geen vervolgonderzoek. Op de hoek van de
Albert De Keselstraat en de Kallestraat in Adegem, op 190m ten zuidoosten van het plangebied,
werd in 2015 naar aanleiding van de bouw van een verkaveling een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Behalve perceelsgrachten en -greppels uit de nieuwe tijd werden geen archeologische
sporen op het terrein aangesneden (Heynssens et al. 2015; Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 211308). Aan Middelleen in Adegem, 600m ten zuidoosten van het plangebied,
werd in 2015 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij enkel sporen van landindeling
uit de nieuwe en nieuwste tijd werden aangetroffen (Cléda & Bruggeman 2015a). Nabij dit
onderzoek had op 500m ten oosten van het plangebied, aan de Hillestraat in Adegem eveneens
in 2015 een proefsleuvenonderzoek plaats. Ook hier werden, met uitzondering van een mogelijk
laatmiddeleeuwse greppel en spieker, enkel sporen met een datering in de nieuwe en nieuwste
tijden aangesneden, er werd geen vervolgonderzoek geadviseerd (Cléda & Bruggeman 2015b).
Ook via kaartstudie en historische bronnen zijn in de wijde omgeving nog een aantal archeologische
vindplaatsen gekend. Op 1,5km ten zuidzuidwesten van het plangebied staat aan de Kampeldreef
een alleenstaande hoeve, de Kampelhoeve, op de Ferrariskaart die mogelijk tot de late
middeleeuwen teruggaat (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 39388). Tussen
de Spanjaardshoek, de Kallestraat en de Verbranden Bos, op 600m ten zuidzuidoosten van het
plangebied, stond in de late middeleeuwen een site met walgracht (Centrale Archeologische
Inventaris, inventarisnummer 32412). De kerk van Adegem ligt op 300m ten oosten van het
plangebied. De oudste vermelding van een kerkgebouw op deze plaats dateert van 1019-1030,
het zou mogelijk een houten gebouw geweest zijn. De eerste stenen kerk was een laat-romaanse
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Figuur 29: Weergave van de herkende cropmarks op het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)

kruiskerk die rond 1200 gebouwd werd, en rond 1575 door een brand is vernield. Hierop volgden
verschillende herstellingswerken, maar tussen 1842 en 1844 werd de kerk toch gesloopt en het
huidige gebouw, met behoud van de romaanse vieringtoren en transept, opgetrokken (Dhanens
1949; Devliegher 1958; Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32416). Op de
hoek van de oude spoorweg tussen Eeklo en Maldegem en de Moerwege in Adegem, op ongeveer
700m ten noordoosten van het plangebied, bevindt zich een site met rechthoekige walgracht die
op de kaart van Pourbus uit 1580 zichtbaar is. Mogelijk gaat de bewoning tot de late middeleeuwen
terug. Tot 1786 werd het gebouw als pastorie gebruikt, en staat dan ook gekend als de oude pastorie
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 39400).
De gekende archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied bevestigen
de verwachtingen op basis van de historische bronnen. Vlakbij het plangebied werden bij
archeologisch onderzoeken immers sporen van diverse perioden en restanten uit de Tweede
Wereldoorlog vastgesteld. Het gaat onder meer om drie kringgreppels uit de midden bronstijd en
nederzettingssporen uit de Romeinse of vroegmiddeleeuwse tijd en uit de volle middeleeuwen.
In de ruimere omgeving is met luchtfotografie een gordel van kringgreppels — vermoedelijk uit
de metaaltijden — vastgesteld ten zuidoosten van het plangebied.
Onderzoek wijst erop dat er in de omgeving ook resten uit de steentijd aanwezig kunnen zijn,
op basis van de landschappelijke ligging en de gekende vindplaatsen. De finaal paleolithische
Federmessercultuur vestigde zich bij voorkeur op de droge randen (Crombé & Herremans
2017: 42). Duidelijke mesolithische concentraties, waaronder uitgestrekte site-complexen doen
zich in zandig Vlaanderen vooral voor langsheen de droge oevers van middelgrote tot grote
beken en rivieren, zoals de Kale/Durme, verder weg van deze watersystemen komen eerder
kleine vindplaatsen voor (Agentschap Onroerend Erfgoed 2010).

2.3.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Het plangebied bevindt zich in een overgangslandschap met de tertiair dagzomende cuesta in
het zuiden en de Vlaamse vallei in het noorden met een eolische dekzandrug op de overgang.
Het landschap is hierdoor gevarieerd met hoge zandige toppen en lager gelegen nattere gronden
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rondom waterlopen en kleine depressies. Beiden zijn echter geen goede landbouwbodems.
De droge arme dekzandgronden hebben de voorkeur op de kleiige tertiaire sedimenten. Deze
vrij droge dekzandgronden evolueerden onder invloed van toenemende antropogene activiteit
naar een extensief gebruikt heidelandschap waaronder zich een podzolbodem kon ontwikkelen.
Deze podzolbodem werd bij latere intentionele en vrij intensieve ontginningen fysiek en
chemisch aangetast door het verlagen van de zuurtegraad van de bodem door bemesting en
het fysiek breken van de ijzer en/of humus B-horizont. Hierdoor degradeerde de bodem tot een
postpodzolbodem. Door diepe bodembewerking en het opvoeren van materiaal ter bemesting
ontstond bovendien een dikke antropogene horizont.
De resultaten van het bureauonderzoek tonen aan dat de omgeving waarin het plangebied
zich bevindt archeologische vindplaatsen uit verschillende periodes bevat. Zo zijn er funeraire
sporen uit de metaaltijden aanwezig, maar ook restanten van nederzettingen uit de Romeinse
periode en de middeleeuwen, en relicten die in verband staan met de Tweede Wereldoorlog.
Het gebied, gelegen aan de rand van het Maldegem Veld werd ontgonnen vanaf de vroege en
volle middeleeuwen, eveneens de periodes waarin het ontstaan van respectievelijk Adegem
en Maldegem teruggaan. Het gebied bevindt zich in een landelijke omgeving, waar tot voor
enkele decennia weinig bewoning of bebouwing aanwezig was. Deze gegevens wijzen op een
gebied met een hoog archeologisch potentieel en een goede bewaringskans van het eventueel
aanwezige erfgoed.

2.3.4. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Binnen het plangebied zelf werd één archeologische vaststelling gedaan, in de vorm
van enkele bunkertjes uit de wereldoorlog, en werden op schuine luchtfoto’s een aantal
bijkomende maar ongedateerde structuren herkend. Het bureauonderzoek toonde aan dat
binnen het plangebied geen bewoning aanwezig was sinds het einde van de 18de eeuw. Er
werd echter wel bebouwing aangetroffen die te linken is aan de vliegveldinfrastructuur uit
de Tweede Wereldoorlog. Enkel de bunkers langs de Ringbaan zijn vandaag nog aanwezig.
In het zuidelijke deel van het plangebied is het bodemarchief echter deels vernield door
een bombardement. In deze zone werden ook impactkraters opgemerkt van mogelijk nietontplofte bommen.
De archeologische bronnen suggereren de mogelijkheid van bronstijd, Romeinse,
vroegmiddeleeuwse en volmiddeleeuwse periode op of rond het plangebied. Daarnaast kunnen
ook restanten van het voormalige vliegveld en andere oorlogsrelicten verwacht worden.
De meest concrete aanwijzing hiervoor is afkomstig uit het onderzoek net ten zuidwesten
van het plangebied, ten westen van het kruispunt Ringbaan-Vliegveld, waar tijdens een
proefsleuvenonderzoek en een beperkte opgraving in 1992 en 1993 funeraire sporen
uit de bronstijd, een éénschepig Romeinse of vroegmiddeleeuwse gebouwplattegrond,
resten van een landelijke nederzetting uit de volle middeleeuwen — met onder andere
paalsporen, kuilen en een poel — herkend. De Romeinse en middeleeuwse sporen
werden echter niet uitgebreid onderzocht. Er werden ook enkele losse vondsten lithisch
materiaal gevonden die mogelijk wijzen op menselijke aanwezigheid in het mesolithicum
(Ampe et al. 1995: 29-33; Bourgeois et al. 1994; Centrale Archeologische Inventaris,
inventarisnummer 32408).
Door een beperkte erosie en sedimentatie sinds het laatglaciaal in de doorgaans vrij vlakke
zandstreek bevinden finaal-paleolithische en mesolithische sites zich, in tegenstelling
tot oudere sites die vaak onder fluvioperiglaciaal sediment bedolven liggen (Crombé &
Herremans 2017: 33-39), dicht bij het huidige oppervlak. Dit maakt hen opspoorbaar via
gericht prospectieonderzoek met boringen of proefputten, maar ook kwetsbaar voor
processen van bioturbatie en verploeging (Agentschap Onroerend Erfgoed 2010).
De vaak arme zandbodems werden niet zelden extensief gebruikt als bos- en heidegebieden
(de vroegere zogenaamde woeste gronden) waar de sites goed bewaard kunnen zijn in de
(podzol)bodem. Zelfs in de jongere landbouwontginningen kunnen de ensembles nog duidelijk
geconcentreerd aanwezig zijn (Agentschap Onroerend Erfgoed 2010).
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In zandig Vlaanderen is echter slechts weinig oppervlakte buiten landbouw gebleven en
zijn de landbouwactiviteiten zeer intens geweest waarbij de podzolen niet zelden tot op
een aanzienlijke diepte werden gebroken om de landbouweigenschappen van de bodem te
verbeteren. Hierdoor zijn de sites doorgaans minder goed bewaard (Agentschap Onroerend
Erfgoed 2010).
Binnen het plangebied kunnen dus sporen gaande van de metaaltijden, over de Romeinse
periode, de middeleeuwen en de periode van de wereldoorlogen verwacht worden. Steentijd
artefactensites zijn mogelijk, maar zijn in het gebied niet duidelijk aanwezig. De vondsten die
in nabijheid van het plangebied werden gedaan zijn losse vondsten uit het mesolithicum maar
zonder context. Een prognose voor het plangebied zelf kan dus niet eenduidig worden gemaakt
maar een kleinere mesolithische vindplaats is niet uit te sluiten.
Gezien de geschiedenis van het bodemgebruik worden op het plangebied geen sites met
complexe verticale stratigrafie verwacht. Eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen
kunnen een groot kennispotentieel bevatten. Zo werden verschillende kringgreppels in
de omgeving met luchtfotografie vastgesteld, maar werden nog maar enkele exemplaren
archeologisch onderzocht. Daarnaast konden de Romeinse of vroegmiddeleeuwse en de
volmiddeleeuwse sporen op het vliegveld niet ten gronde onderzocht worden. De kennis van
eventueel in het plangebied aanwezige vindplaatsen kan samen met de resultaten van het
eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoek en de hierop volgende opgraving net ten noorden
van het plangebied leiden tot inzichten over een breder ruimtelijk kader.

2.3.5. Synthese

In het kader van de uitbreiding van de industriezone Vliegveld tussen de Ringbaan en de
Staatsbaan (N9) te Maldegem wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De geplande
werken zullen een negatieve impact hebben op het bodemarchief binnen het plangebied.
Gezien de criteria voor verplicht archeologisch vooronderzoek bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning, dient bij de bouwaanvraag voor dit project een bekrachtigde
archeologienota gevoegd te worden. Het eerste onderdeel van dit vooronderzoek besloeg
een bureauonderzoek met code 2017J95. Dit bureauonderzoek leverde indicaties op voor
een hoog archeologisch- en kennispotentieel voor het grootste deel van het plangebied.
De kennis van eventueel in het plangebied aanwezige vindplaatsen kan samen met de
resultaten van het eerder uitgevoerd onderzoek in de omgeving leiden tot inzichten over
een breder ruimtelijk kader.
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:
- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het
archeologisch potentieel van het terrein?
Archeologisch gezien bevindt het projectgebied zich op een interessante landschappelijke
positie die ietwat hoger gelegen is in het landschap op de overgang tussen een dekzandrug
en de tertiaire sedimenten en nabij een waterrijke depressie. Beiden zijn echter geen
goede landbouwbodems. De dekzandgronden hebben echter de voorkeur op de
tertiaire sedimenten. Deze vrij droge dekzandgronden zijn echter ook vrij zandig en arm
waardoor ze onder invloed van toenemende antropogene activiteit evolueerden naar een
extensief gebruikt heidelandschap waaronder zich een podzolbodem kon ontwikkelen.
Deze podzolbodem werd bij latere intentionele en vrij intensieve ontginningen fysiek en
chemisch aangetast door het verlagen van de zuurtegraad van de bodem door bemesting
en het fysiek breken van de ijzer en/of humus B-horizont. Hierdoor degradeerde de bodem
tot een postpodzolbodem. Door diepe bodembewerking en het opvoeren van materiaal ter
bemesting ontstond bovendien een dikke antropogene horizont. De lagere nattere delen
van het landschap zijn minder geschikt voor landbouw en behielden vermoedelijk langer
hun natuurlijke vegetatie en karakter.
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed?
Het bureauonderzoek toonde aan dat binnen het plangebied geen bewoning aanwezig was
sinds het einde van de 18de eeuw. Er werd echter wel bebouwing aangetroffen die te linken is
aan de vliegveldinfrastructuur uit de Tweede Wereldoorlog. Enkel de bunkers langs de Ringbaan
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Figuur 30: Synthesekaart met de gekende archeologische relicten op het digitaal hoogtemodel (© Geopunt)

zijn vandaag nog aanwezig. In het zuidelijke deel van het plangebied is het bodemarchief echter
deels vernield door een bombardement. In deze zone werden impactkraters opgemerkt van
mogelijk niet-ontplofte bommen.
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de
aard, datering en bewaring?
Binnen het plangebied zelf is één archeologische vaststelling gedaan, het betreft bunkertjes uit
de Tweede Wereldoorlog. Er werden geen aanwijzingen voor historische bebouwing binnen
het projectgebied gevonden. Op basis van orthofoto’s werd wel bebouwing herkend die te
linken is aan de vliegveldinfrastructuur uit de Tweede Wereldoorlog. Hiervan zijn enkel nog
munitiebunkertjes van een FLAK-stelling langs de Ringbaan bewaard.
Aan de hand van oblieke luchtfoto’s werden in het projectgebied naast sporen gelinkt aan
het vliegveld ook mogelijk sporen uit de oudere perioden in de cropmarks herkend. Deze
sporen zijn bevinden zich centraal in het projectgebied op een drogere opduiking. Het gaat
om enkele grachten en greppels en een kuil of mogelijke waterput (Stichelbaut 2017).
De aanwezigheid van deze sporen kan gerelateerd zijn met occupatie of activiteit op de
opduiking, het is echter ook mogelijk dat de sporen niet gerelateerd zijn aan de opduiking
maar door de betere drainage van de opduiking lokaal beter contrasteren als cropmark in
drogere perioden.
Net ten zuidwesten van het plangebied werden drie kringgreppels uit de midden bronstijd en
nederzettingssporen uit de Romeinse of vroegmiddeleeuwse tijd en uit de volle middeleeuwen
onderzocht. Vermeldenswaardig hierbij is de aanwezigheid van een gordel van gelijkaardige
kringgreppels die aan de hand van oblieke luchtfoto’s werd vastgesteld ten zuidoosten van het
plangebied. Binnen dit onderzoek werden ook mesolithische artefacten aangetroffen, echter
als losse vondst zonder context.
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- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied?
Het bureauonderzoek wijst op basis van de landschappelijke ligging van het plangebied, de
evolutie van het bodemgebruik, de historische gegevens en de nabijgelegen archeologische
vindplaatsen op een hoog archeologisch potentieel voor het terrein. De zuidelijke zone werd
in 1944 gebombardeerd waardoor het bodemarchief deels verstoord is. De aard van deze
verstoring is echter onbekend. Deze gegevens wijzen op een hoog archeologisch potentieel van
het plangebied. De aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen in het plangebied kan
echter niet met zekerheid bepaald worden op basis van de beschikbare gegevens. Om zekerheid
te krijgen is verder vooronderzoek nodig.
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
De geplande ontwikkelingen op het projectgebied houden de aanleg in van weginfrastructuur,
buffer- en infiltratiebekkens, groenzones en de bouw van een industrieterrein (gebouwen,
verhardingen,…). In totaal wordt 23ha voorzien voor een regionaal bedrijventerrein en 10ha
voor lokaal bedrijventerrein (beschreven in PRUP). De geplande werken zullen een negatieve
impact op eventueel in de bodem aanwezig archeologisch erfgoed hebben en dit over de
volledige oppervlakte van het plangebied.
Op het zuidelijke deel van het projectgebied is een verharde parking met groene wal aanwezig.
Een zone van 5100m² lijkt beïnvloed door de aanleg van de parking die over een oppervlakte
van 3070m² verhard is met asfalt en klinkers. Deze parking blijft behouden, hier is geen nieuwe
impact in de bodem, hier is geen verder onderzoek noodzakelijk.
Aan de noordwestelijke rand van het projectgebied ligt een zone van 10m breed rondom het
plangebied, waar de aanleg van een groenbuffer gepland is. Deze zone blijft mogelijk in privaat
bezit. Op deze zone zal het huidige bodemgebruik maximaal behouden blijven. De kaprijpe bomen
zullen verwijderd worden om veiligheidsredenen. Ter hoogte van deze groenbuffer zijn enkele
percelen waarop nu een bos aanwezig is. Binnen de groenbuffer blijft dit bos maximaal behouden.
Ten zuiden van de groenbuffer, waar industriebouw gepland is, zal het bos gerooid worden en
wordt het terrein vrijgemaakt voor industrie. Binnen de groenbuffer is er een minimale impact op
het bodemarchief, mits er niet dieper dan 0,30m wordt gefreesd. Aan de noordwestelijke hoek
van het projectgebied is ook een groenbuffer voorzien, die zal worden beplant met bomen en
struiken. Deze voorziene beplanting heeft op termijn een impact op het bodemarchief, door de
verstorende werking van de boomwortels.
Algemeen hebben de geplande bouwwerken een grote impact op het bodemarchief. Door de
aanleg van wegenis, bufferbekkens en industriebouw zal de bodem sterk worden beïnvloed en
zowel worden uitgegraven als opgehoogd.
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau?
Het exacte kennispotentieel van eventueel aanwezige archeologische sites kan op basis van
een bureauonderzoek niet correct bepaald worden. Hiervoor is bijkomend archeologisch
vooronderzoek nodig. Afhankelijk van de aangetroffen site(s) en periodes kan dit minstens
kennispotentieel bieden op lokaal niveau, maar ook op regionaal en Vlaams niveau.

2.3.6. Afweging noodzaak en motivering verder onderzoek

De vraag naar het archeologisch potentieel en het kennispotentieel van het projectgebied bleef
na het bureauonderzoek grotendeels onbeantwoord. Er is bijgevolg aanvullende informatie
nodig, waarvoor bijkomende fases van archeologisch vooronderzoek noodzakelijk zijn.
Verschillende methodes van vooronderzoek werd overwogen.
De resultaten van een veldkartering kunnen een indicatie opleveren of archeologische vindplaatsen
aanwezig zijn en wat hun eventuele datering is. Deze methode is echter niet geschikt voor dit type van
terrein. Het grootste deel van het terrein is momenteel in gebruik als weide- en grasland, en percelen
met mais en andere gewassen. Veldkartering heeft de meeste slaagkansen op een geploegde akker,
wat hier niet het geval is. De zichtbaarheid van mogelijke archeologische vondsten in grasland is zo
goed als nihil. Bovendien geeft methode als veldkartering nooit met zekerheid uitsluitsel over de
aan- of afwezigheid van, en vooral over de bewaringsgraad van een archeologische site.
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Op het projectgebied zou een geofysisch onderzoek mogelijk zijn, aangezien grote delen van
het plangebied in gebruik zijn als grasland. Dit soort onderzoek kan een aanwijzing geven over
mogelijk aanwezige resten, maar biedt geen informatie over de aard van de resten, de bewaring
of datering. Dit soort onderzoek lijkt voor het plangebied niet aangewezen aangezien enkel
(grootschalige of lineaire) grondsporen onder specifieke omstandigheden kunnen worden
vastgesteld. Op basis van een kostenbaten-analyse lijkt deze methode weinig interessant,
aangezien de aard, bewaring en datering van gedetecteerde sporen dan toch nog met andere
methodes moet nagegaan worden.
Een landschappelijk booronderzoek is aangewezen. Op basis van het bureauonderzoek lijkt
het plangebied geen duidelijk potentieel aan steentijdsites te bevatten maar de geologische
en bodemkundige setting sluiten een bewaard loopoppervlak met een potentieel in situ
steentijdsite niet uit. Landschappelijk komen de lagere delen van het projectgebied immers in
aanmerking als paleomeer waarlangs finaal-paleolithische bewoning niet uitgesloten is. Voor
het mesolithicum zijn kleinere kampen binnen het projectgebied niet uit te sluiten.
Het doel van dit landschappelijke booronderzoek is om zones af te bakenen waar het
oorspronkelijke loopoppervlak goed bewaard beleef en waar bijgevolg potentieel is om in situ
steentijdsites aan te treffen. Afhankelijk van de resultaten kan vervolgens een verkennend - en
eventueel ook een waarderend booronderzoek worden uitgevoerd.
De booronderzoeken hebben tot doel inzicht te geven over de bodemopbouw, en
steentijd artefactsites op te sporen en in te schatten. Ze kunnen echter niet aangeven of
er sporensites op het terrein aanwezig zijn.
Op de zones waar het landschappelijk bodemonderzoek een negatief resultaat heeft, kan meteen
een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd. Met een proefsleuvenonderzoek wordt een
beperkt — maar statistisch representatief — deel van het terrein onderzocht op indicaties voor de
aanwezigheid van archeologische sites. Op basis hiervan moet het mogelijk zijn uitspraken te doen
over het archeologisch potentieel van het totale terrein. Bovendien wordt bij dergelijk onderzoek
ook informatie ingewonnen over de lokale bodemopbouw, eventuele ongekarteerde verstoringen in
de bodem, en de spreiding, datering, bewaringsgraad en aard van eventuele archeologische sites op
het plangebied. Deze informatie is bovendien nodig om enerzijds te bepalen of een archeologische
opgraving van (een deel van) het plangebied noodzakelijk is en om een gepast programma van
maatregelen op te stellen voor een eventuele archeologische opgraving. De methode biedt een groot
potentieel aan kenniswinst en laat toe om met een klein team te werken. Hierdoor wordt met een
draagbare financiële last een maximaal resultaat bekomen. Zowel op financieel als wetenschappelijk
vlak is een proefsleuvenonderzoek een logisch onderbouwde keuze. Vooronderzoek door middel
van proefsleuven is een efficiënte methode om terreinen te onderzoeken waar geen complexe
verticale stratigrafie wordt verwacht, zoals dat hier het geval is.
Aangezien tijdens een proefsleuvenonderzoek ook aandacht dient besteed te worden aan
de lokale bodemopbouw en de mogelijke aanwezigheid van stenen artefacten in de bodem
kunnen indicaties voor dergelijke sites ook bij een proefsleuvencampagne opgemerkt worden.
Indien een goed bewaarde oude bodem wordt aangetroffen, dient het vlak van de proefsleuf
volledig geschaafd te worden zodat eventuele steentijdartefacten gerecupereerd kunnen
worden. Op basis hiervan kan beslist worden om aanvullend alsnog over te gaan tot waarderend
archeologische boringen tussen de proefsleuven in de zone waar deze bewaring van de bodem
werd vastgesteld.
De verdere fasen van geadviseerd onderzoek zonder en met ingreep in de bodem zullen
worden uitgevoerd in uitgesteld traject. De gronden zijn immers nog niet volledig onteigend en
toegankelijk. Op een aantal gronden zijn nog overeenkomsten met gebruikers die lopen tot eind
mei 2019. Een deel van de gronden is nog beplant met mais. Hoewel het op een aantal percelen
mogelijk zou zijn om al een deel van het landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren, lijkt
het een onefficiënte strategie om het onderzoek gefragmenteerd uit te voeren, en dit zou
financieel ook duurder zijn. Het landschappelijk bodemonderzoek zal pas starten wanneer er
voor de eerste fase voldoende percelen vrij en toegankelijk zijn. De fasering wordt voorgesteld
in het programma van maatregelen.
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2.3.7. Samenvatting onderzoek

In het kader van de uitbreiding van een bestaand bedrijfsterrein aan de Ringbaan te Maldegem
wordt een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De
geplande werken zullen een negatieve impact hebben op het eventueel bodemarchief op
de totale oppervlakte van het plangebied, namelijk 34,1ha. Gezien de criteria voor verplicht
archeologisch vooronderzoek bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, dient bij de
bouwaanvraag voor dit project een bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden. Het
eerste onderdeel van dit vooronderzoek besloeg een bureauonderzoek met code 2017J95.
Het archeologisch potentieel van het plangebied werd nagegaan op basis van beschikbare
kaarten en bronnen. Zo bleek het plangebied zich in een gevarieerd landschap met hoge
toppen en lager gelegen nattere gronden rondom waterlopen te bevinden. De omgeving waarin
het plangebied zich bevindt bevat archeologische vindplaatsen uit verschillende periodes. Zo
zijn er funeraire sporen uit de metaaltijden aanwezig, maar ook restanten van nederzettingen
uit de Romeinse periode en de middeleeuwen, en relicten die in verband staan de Tweede
Wereldoorlog. Het gebied, gelegen aan de rand van het Maldegem Veld werd ontgonnen vanaf
de vroege en volle middeleeuwen, eveneens de periodes waarin het ontstaan van respectievelijk
Adegem en Maldegem teruggaan. Het gebied bevindt zich in een landelijke omgeving, waar
tot voor enkele decennia weinig bewoning of bebouwing aanwezig was. Deze gegevens wijzen
op een gebied met een hoog archeologisch potentieel en een goede bewaringskans van het
eventueel aanwezige erfgoed.
Het bureauonderzoek toonde aan dat binnen het plangebied geen bewoning aanwezig was
sinds het einde van de 18de eeuw. Er werd echter wel bebouwing aangetroffen die te linken is
aan de vliegveldinfrastructuur uit de Tweede Wereldoorlog. Enkel de bunkers langs de Ringbaan
zijn vandaag nog aanwezig. In het zuidelijke deel van het plangebied is het bodemarchief echter
deels vernield door een bombardement. In deze zone werden ook impactkraters opgemerkt
van mogelijk niet-ontplofte bommen.
Onderzoek van oblieke luchtfoto’s wijst erop dat er in de omgeving meerdere sporen van het
verleden aanwezig zijn. De meest concrete aanwijzingen zijn afkomstig uit het onderzoek net
ten zuidwesten van het plangebied, ten westen van het kruispunt Ringbaan-Vliegveld, waar
tijdens een proefsleuvenonderzoek en een beperkte opgraving in 1992 en 1993 funeraire sporen
uit de bronstijd, een éénschepig Romeinse of vroegmiddeleeuwse gebouwplattegrond, resten
van een landelijke nederzetting uit de volle middeleeuwen — met onder andere paalsporen,
kuilen en een poel — herkend zijn. De Romeinse en middeleeuwse sporen werden echter niet
uitgebreid onderzocht. Er werden ook enkele losse vondsten lithisch materiaal gevonden die
mogelijk wijzen op menselijke aanwezigheid in het mesolithicum (Ampe et al. 1995: 29-33;
Bourgeois et al. 1994; Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32408).
Binnen het plangebied kunnen dus sporen gaande van de metaaltijden, over de Romeinse
periode, de middeleeuwen en de periode van de wereldoorlogen verwacht worden.
Steentijd artefactensites zijn mogelijk, maar zijn in het gebied nog niet duidelijk aanwezig.
De lithische vondsten die in nabijheid van het plangebied werden gedaan zijn losse vondsten
uit het mesolithicum maar zonder context. Een prognose voor steentijdvindplaatsen binnen
het plangebied zelf kan dus niet eenduidig worden gemaakt maar een vindplaats is zeker
niet uit te sluiten.
Gezien de geschiedenis van het bodemgebruik worden op het plangebied geen sites met
complexe verticale stratigrafie verwacht. Eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen
kunnen een groot kennispotentieel bevatten. Zo werden verschillende kringgreppels in
de omgeving met luchtfotografie vastgesteld, maar werden nog maar enkele exemplaren
archeologisch onderzocht. Daarnaast konden de Romeinse of vroegmiddeleeuwse en de
volmiddeleeuwse sporen op het vliegveld niet ten gronde onderzocht worden. De kennis
van eventueel in het plangebied aanwezige vindplaatsen kan samen met de resultaten van
eerder uitgevoerde onderzoeken in de omgeving en leiden tot inzichten over een breder
ruimtelijk kader.
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Er werd besloten het plangebied eerst aan een landschappelijk bodemonderzoek te
onderwerpen, eventueel gevolgd door een verkennend en/of een waarderend archeologisch
booronderzoek alvorens in een volgende fase over te gaan tot een proefsleuvenonderzoek,
op de zones die na het booronderzoek worden vrijgegeven, om zo uitsluitsel te krijgen over
de af- of aanwezigheid van archeologische site(s) binnen het projectgebied en een aangepast
programma van maatregelen op te stellen.
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2. Bijlagen

2.1. Lijst van kaarten en plannen
Plannen‐ en kaartenlijst
Projectcode 2017J95
Kaart‐
nr.

Type plan

Onderwerp plan

Aanmaak‐
schaal

Aanmaak‐
wijze

Datum

1 Kadasterplan

Kadasterplan met projectgebied

1:1

digitaal

10/10/2017

2 Kadasterplan

Kadasterplan met projectgebied detail

1:1

digitaal

10/10/2017

3 Kadasterplan

Kadasterplan met projectgebied detail

1:1

digitaal

10/10/2017

4 Topografische kaart

Topografische kaart met projectgebied

1:1

digitaal

10/10/2017

8 Orthofoto

Overzicht ligging projectgebied

1:1

digitaal

10/10/2017

9 Geologische kaart

Tertiair geologische kaart

1:1

digitaal

10/10/2017

10 Geologische kaart

Quartair geologische kaart

1:1

digitaal

10/10/2017

11 Bodemtypekaart

Bodemtypekaart

1:1

digitaal

10/10/2017

12 Hoogtemodel

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

1:1

digitaal

10/10/2017

13 Hoogtemodel

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen met hillshade

1:1

digitaal

10/10/2017

14 Orthofoto

Bodemgebruik op orthofoto

1:1

digitaal

10/10/2017

15 Historische kaart

Ferraris 1777

1:1

digitaal

10/10/2017

16 Historische kaart

Poppkaart 1842‐1879

1:1

digitaal

10/10/2017

17 Historische kaart

Atlas der Buurtwegen 1840

1:1

digitaal

10/10/2017

18 Historische kaart

Topografische kaart Vandermaelen 1846‐1854

1:1

digitaal

10/10/2017

19 Historische kaart

Interpretatie vliegveld Maldegem

1:1

digitaal

10/10/2017

20 Orthofoto

Interpretatie vliegveld Maldegem

1:1

digitaal

10/10/2017

21 Orthofoto

Orthofoto 1944 tijdens bombardement

1:1

digitaal

10/10/2017

22 Orthofoto

Orthofoto 1944 na bombardement

1:1

digitaal

10/10/2017

23 Orthofoto

Orthofoto 19/07/1944

1:1

digitaal

10/10/2017

24 Orthofoto

Orthofoto uit 1971

1:1

digitaal

10/10/2017

25 Orthofoto

Orthofoto uit 2005‐2007

1:1

digitaal

10/10/2017

26 Orthofoto

Orthofoto uit 2014

1:1

digitaal

10/10/2017

27 Orthofoto

CAI‐vindplaatsen

1:1

digitaal

10/10/2017

29 Hoogtemodel

Aanduiding cropmarks

1:1

digitaal

10/10/2017

30 Hoogtemodel

Synthesekaart

1:1

digitaal

10/10/2017
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2.2. Lijst van figuren
Figurenlijst
Projectcode 2017J95
Figuur
5
6
7
28

Type figuur
Overzichtsplan
Overzichtsplan
Overzichtsplan
Foto

Onderwerp
Overzicht geplande bouwwerken
Overzicht dwarsdoorsnedes deel 1
Overzicht dwarsdoorsnedes deel 2
luchtfoto's grafcirkels

2.3 Rapport Stichelbaut 2017
Integraal in bijlage

Aanmaakwijze
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
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