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1

inleiding

1.1

kader en motivatie

In opdracht van waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het project “Afkoppeling oppervlaktewater van collector
Vleterbeek” in de gemeente Poperinge (fig. 1.1 en bijlage ). Hier zal de collector in de koker van de
Vleterbeek aan te passen. Daarbij worden nieuwe overstortconstructies gerealiseerd en worden
bestaande huisaansluitingen en inspectieputjes gecontroleerd.
Het onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 stelt dat bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met ingreep in de bodem in een
plangebied dat gelegen is in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones, een archeologienota wordt toegevoegd wanneer de totale oppervlakte van de
ingreep in de bodem 100 m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop
de vergunning betrekking heeft 300 m2 of meer bedraagt. Het plangebied en de oppervlakte van de
ingrepen overschrijden deze criteria (zie infra).
Het plangebied is niet gelegen in een zone waarin geen archeologische erfgoed meer te verwachten
valt.

Fig. 1.1. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Locatie van het plangebied. In de inzet de locatie van Poperinge in
België.
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Fig. 1.2. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Plangebied op de topografische kaart met aanduiding van de
archeologische zone van Poperinge.
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Fig. 1.3. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Plangebied op de topografische kaart met aanduiding van zones
zonder archeologie binnen Poperinge.

1.2

plangebied en geplande werkzaamheden

Het plangebied ligt in de gemeente Poperinge, langs de Vleterbeek, een waterloop van de 2de
categorie, die later aansluit op de Poperingsevaart. Het gebied betreft de straten Havermuis,
Benedictijnenstraat, Deken de Bolaan, en percelen F1226c en C953E2 (tabel 1.1). De Vleterbeek is
ingekokerd tussen de Benedictijnenstraat en de Guido Gezellestraat. Het gebied is aangeduid als
woongebied en ligt grotendeels op een hoogte tussen 18 en 20 m TAW, alleen perceel C953E2 ligt op
een hoogte rond 16 m TAW. In deze paragraaf worden de geplande werkzaamheden besproken. De
bestaande situatie is beschreven in paragraaf 1.3 (verstoorde zones).
Kadastrale gegevens

Poperinge 3de Afdeling sectie G
Havermuis (O1), Benedictijnenstraat (O2)
Poperinge 1ste Afdeling sectie F
Benedictijnenstraat, Deken de Bolaan (O5), perceel 1226C (O7)
Poperinge 2de Afdeling sectie C
perceel 953E2 (O12)

Tabel 1.1. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Kadastrale gegevens (bijlage 2 en 3.
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Overstortconstructie

centrumcoördinaat

O1

33.951 / 172.111

O2

34.165 / 172.486

O5

34.338 / 172.604

O7

34.444 / 172.795

O12

34.840 / 173.435

Tabel 1.2. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924B). Centrumcoördinaten van de overstortconstructies.

Binnen plangebied zal de collector in de koker van de Vleterbeek aangepast worden. In de huidige
situatie stroomt de beek bij hoog water de collector in, waardoor het afvalwater, dat naar de RWZI van
Poperinge stroomt, sterk wordt verdund. Middels onderhavig plan zou het water van de beek uit de
collector gehouden moeten worden. Om dit te realiseren dienen alle inspectieputten en
huisaansluitingen gecontroleerd te worden. Daarnaast worden vijf overstortconstructies op de
Vleterbeek voorzien (fig. 1.1). Bij de constructie van de overstorten worden tevens DWA- en RWAleidingen aangelegd om de overstorten aan te sluiten op het bestaande systeem.
Onder het plangebied vallen alleen de overstortconstructies en niet de te controleren inspectieputten en
huisaansluitingen. Voor de berekening van de oppervlakte van het plangebied en de bodemingreep is
dan ook alleen rekening gehouden met de overstorten en de leidingen. De oppervlakten zijn berekend
door aan de hand van de lengte van de buizen en de overstortconstructies en voor de breedte is
straatbreedte berekend op 6 m. In twee gevallen wordt van deze breedte afgeweken bij de leidingen
van overstorten O1 en O7.
1.2.1

overstortconstructie 1 ⁽o1⁾⁽bijlage 4 en 5⁾

Bij O1 is de overstort ca. 6.5 bij 4.5 m en de lengte van de leidingen bedraagt in totaal 44 m. In tabel
1.3 zijn de specificaties weergegeven. Haaks op de overstort zal een leiding van 18 m aangelegd
worden. Voor deze bodemingreep wordt een breedte van ca. 2 m aangehouden (werken met
sleufbekisting). In totaal zal de bodemingreep een oppervlakte van ca. 247 m2 omvatten (oppervlakte
plangebied is hetzelfde). O1 wordt aangelegd op een diepte van ca. 3.2 m onder maaiveld (bodem op
ca. 16.23 m TAW). In bijlage 5 is de ingeschatte verstoring van de ingreep weergegeven.
aard ingreep

afmetingen

diepte

overstortconstructie 1

6.5 bij 4.5 m

ca. 3.2 onder maaiveld

DWA leiding 1

18 m; diameter 400 mm

ca. 2.5 m onder maaiveld

DWA leiding 2

4 m; diameter 800 mm

ca. 2.1 m onder maaiveld

DWA leiding 3

6 m; diameter 400 mm

ca. 1.9 m onder maaiveld

DWA leiding 4

5 m; diameter 800 mm

ca. 2.0 m onder maaiveld

DWA leiding 5

4 m; diameter 300 mm

ca. 2.7 m onder maaiveld

RWA leiding

7 m; diameter 800 mm

ca. 2.1 m onder maaiveld

Tabel 1.3. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924B). Geplande werkzaamheden ter hoogte van overstortconstructie O1.
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1.2.2

overstortconstructie 2 ⁽o2⁾ ⁽bijlage 6 en 7⁾

Overstort O2 meet ca. 5 bij 3.5 m. Daarbij wordt 8 m leiding aangelegd. Aan de overzijde van de
Vleterbeek wordt in de Benedictijnenstraat nog eens 75 m gescheiden riool (RWA en DWA)
aangelegd. In tabel 1.4 zijn de specificaties weergegeven. In totaal bedraagt de oppervlakte rondom
overstort O2 ca. 515 m2. De overstortconstructie wordt aangelegd op een diepte van 3 m onder
maaiveld (bodem op ca. 15.64 m TAW). In bijlage 7 is de ingeschatte verstoring van de ingreep
weergegeven.
aard ingreep

afmetingen

diepte

overstortconstructie 2

5 bij 3.5 m

ca. 3.0 onder maaiveld

DWA leiding 1

75 m; diameter 300 mm

2.2 (O) tot 2.9 m (W) onder maaiveld

RWA leiding 1

72 m; diameter 400 mm

1.7 (O) tot 2.3 m (W) onder maaiveld

DWA leiding 2

8 m; diameter 300 mm

ca. 2.5 m onder maaiveld

RWA leiding 2

8 m; diameter 500 mm

ca. 2.0 m onder maaiveld

Tabel 1.4. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924B). Geplande werkzaamheden ter hoogte van overstortconstructie O2.
1.2.3

overstortconstructie 5 ⁽o5⁾ ⁽bijlage 8 en 9⁾

Overstort O5 is 10.5 bij 5 m. Daarbij komt 7 m leiding (DWA en RWA). In tabel 1.5 zijn de
specificaties weergegeven. De oppervlakte hier bedraagt ca. 95 m2. O5 wordt aangelegd op ca. 3.5 m
onder maaiveld (bodem op ca. 15.65 m TAW).
aard ingreep

afmetingen

diepte

overstortconstructie 5

10.5 bij 5 m

ca. 3.5 m onder maaiveld

DWA leiding

7 m; diameter 500 mm

ca. 2.8 m onder maaiveld

RWA leiding

7 m; koker 1600 x 800 mm

ca. 2.7 m onder maaiveld

Tabel 1.5. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924B). Geplande werkzaamheden ter hoogte van overstortconstructie O5.
1.2.4

overstortconstructie 7 ⁽o7⁾ ⁽bijlage 10 en 11⁾

Overstort O7 meet ca. 4.5 bij 4.5 m. Bij deze constructie worden twee DWA-leidingen van 7 m
aangesloten op de westelijke zijde, die grenst aan de beek. Daarnaast wordt een RWA-leiding
aangesloten op de noordelijke zijde van de overstort. In tabel 1.6 zijn de specificaties weergegeven.
Doordat bij deze constructie drie leidingen naast elkaar komen te liggen, wordt hier een grotere
breedte aangehouden voor de berekening van de oppervlakte, namelijk 7 m. De oppervlakte bedraagt
hierdoor ca. 90 m2. O7 wordt op een diepte van ca. 3.35 m onder maaiveld geplaatst (bodem op ca.
14.95 m TAW). Om de constructie stevig te funderen zal tot 4 m onder maaiveld uitgegraven worden.
aard ingreep

afmetingen

diepte

overstortconstructie 7

4.5 bij 4.5 m

ca. 4 m onder maaiveld

RWA leiding

13 m; diameter 400 mm

ca. 2.2 m onder maaiveld

DWA leidingen

7 m; diameter 400 mm

ca. 2.8 m onder maaiveld

Tabel 1.6. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924B). Geplande werkzaamheden ter hoogte van overstortconstructie O7.
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1.2.5

overstortconstructie 12 ⁽o12⁾ ⁽bijlage 12 en 13⁾

De laatste overstort, O12, meet ca. 4 bij 4.5 m. Voorts wordt een RWA leiding naar de Vleterbeek
aangelegd (8 m lengte). In tabel 1.7 zijn de specificaties weergegeven. De oppervlakte komt dan op ca.
66 m2. O12 wordt aangelegd op een diepte van 4.2 m onder maaiveld (bodem op ca. 11.90 m TAW).
aard ingreep

afmetingen

diepte

overstortconstructie 12

4 bij 4.5 m

ca. 4.2 m onder maaiveld

RWA leiding

8 m; diameter 800 mm

ca. 2.5 m onder maaiveld

Tabel 1.7. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924B). Geplande werkzaamheden ter hoogte van overstortconstructie
O12.

Bij elkaar genomen bedraagt de oppervlakte van zowel het plangebied als de bodemingreep ca. 993 m2.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat de locatie van overstort O1 net buiten de archeologische zone
valt (fig. 1.2). Voor het berekenen van de noodzaak van een archeologienota voor de bouwkundige
vergunning hoort deze oppervlakte niet mee te worden gerekend. De oppervlakte binnen de
archeologische zone komt dan op ca. 746 m2. Omdat het plangebied binnen de archeologische zone
groter is dan 300 m2 en de oppervlakte van de bodemingreep groter is dan 100 m2 is het nodig bij de
stedenbouwkundige vergunning een archeologienota in te dienen.

1.3

verstoorde zones

In deze paragraaf wordt de bestaande situatie besproken. In figuur 1.3 zijn de zones aangegeven waar
geen archeologie verwacht wordt in Poperinge.
1.3.1

locatie o1 ⁽bijlage 14⁾

Ter hoogte van de geplande overstortconstructie 1 is riolering aanwezig onder de berm aan beide zijde
van de Havermuis (400 mm diameter aan pare zijde; 800 mm aan de onpare zijde). Deze bevinden zich
op een diepte van ca. 1.8 tot 2.0 m onder het maaiveld. Bij de aanleg van deze leidingen zal een
breedte van ca. 2 (pare zijde) tot 3 m (onpare zijde) ontgraven/verstoord zijn (zie schema bijlage 20).
De aanleg van de weg zal eveneens een verstoring veroorzaakt hebben (ca. 0.5 diepte). DWA-leiding 1
(bijlage 5) zal aangelegd worden ter hoogte van een grasperk. De bodem zal hier minimaal verstoord
zijn.
1.3.2

locatie o2 ⁽bijlage 15⁾

Onder het wegdek is één rioleringsleiding aanwezig in de Benedictijnenstraat (diameter 500 mm). De
diepte varieert van 2.71 m (westelijke uiteinde) tot 2.03 m onder maaiveld.
1.3.3

locatie o5 ⁽bijlage 16⁾

Ter hoogte van de geplande overstortconstructie en de RWA- en DWA-leidingen is reeds een
rioolkoker aanwezig (diameter 1200 mm). Deze bevindt zich op een diepte van minimaal ca. 3.0 m
onder maaiveld. Bij de aanleg van deze koker zal een breedte van 4 á 5 m ontgraven/verstoord zijn.
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1.3.4

locatie o7

De verstoring in deze zone is grotendeels onbekend. Het terrein is momenteel in gebruik als tuin met
bomen (fig. 1.4). Binnen de zone zijn een boring en een sondering uitgevoerd ten behoeve van de
constructie van O7. Hieruit blijkt dat de antropogene sporen/lagen tot een diepte van minimaal 2 m
onder maaiveld verwacht mogen worden (bijlage 24). Tot op deze diepte zijn telkens baksteenresten
aangetroffen. Het grondwater bevindt zich op een diepte van ca. 2.40 m onder maaiveld.

Fig. 1.4. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924B). Luchtfoto van de locatie O7.
1.3.5

locatie o12 ⁽bijlage 17⁾

In deze zone is een grasperk aanwezig, doorsneden door een verhard pad (fig. 1.5). Op deze locatie
bevindt zich reeds een riolering op een diepte van ongeveer 3.8 m (bijlage 21).

Fig. 1.5. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924B). Luchtfoto van de locatie O12.
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1.4

archeologische voorkennis

Binnen het plangebied zijn geen archeologische vondsten gedaan. Op de hoek van de
Benedictijnenstraat en de Boeschepestraat is een vondstconcentratie aangetroffen met laat-middeleeuws
aardewerk en twee metalen spelden (CAI-locatie (77.061). Deze locatie is aangrenzend met locatie O2.
Voor de overige zones van het plangebied is geen informatie bekend omtrent archeologische vondsten.
In de onmiddellijke omgeving - en dan met name op en rond de Grote Markt - zijn echter wel al
meerdere onderzoeken uitgevoerd (zie 2.2).
1.5

doel en vraagstelling van het onderzoek

Het doel van het onderzoek als geheel is het opsporen en in kaart brengen van de eventueel in het
onderzoeksgebied aanwezige archeologische vindplaatsen. Allereerst dient door middel van het
bureauonderzoek aan de hand van bestaande bronnen informatie verworven te worden over bekende
of te verwachten archeologische resten en/of sporen.
De vraagstelling van het bureauonderzoek is als volgt:
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
- Wat is de geologische opbouw van het plangebied?
- Zijn er aanwijzingen voor verstoringen binnen het plangebied?
- Wat zijn de bekende en verwachte archeologische resten en/of sporen binnen het onderzoeksgebied?
Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van deze resten?
‐ Wat is de impact van de geplande werken?
1.6 opzet van het rapport en motivatie bronnenmateriaal
De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In hoofdstuk 2 zullen
de resultaten (assessment) van het bureauonderzoek worden beschreven. voor wat betreft de historische
gegevens is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur - voornamelijk online (zie literatuur). De
historische cartografische bronnen (Vandermaelenkaart, Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en Poppkaart) zijn geraadpleegd via de raadpleegdienst voor historische cartografie (Agiv). De bodemkundige
kaarten zijn geraadpleegd op de website www.dov.vlaanderen.be. De bekende archeologische gegevens
zijn opgezocht op de Centrale Archeologische Inventaris.

12

2

onderzoek ⁽assessment⁾

2.1

aardkunde ⁽bodem en landschap⁾

2.1.1

geologische ontwikkeling

Het plangebied bevindt zich in de geografische streek zandlemig Vlaanderen en binnen de bebouwde
kom van de stad Poperinge. De verschillende deellocaties van het plangebied bevinden zich in het dal
van de Vleterbeek.
Het tertiair substraat wordt gevormd door de Formatie van Kortrijk en meer specifiek het Lid van
Aalbeke, welke bestaat uit een donkergrijze tot blauwe klei met glimmers. De mariene kleien van deze
formatie zijn afgezet in het Ieperiaan (Vroeg-Eoceen, ca. 54,8 tot 49 miljoen jaar geleden). De
Formatie van Kortrijk bevindt zich stratigrafisch onder de Formatie van Tielt. Ook deze formatie is in
het Ieperiaan als een mariene afzetting gevormd en bestaat uit grijsgroen, kleihoudend zeer fijn zand tot
silt.

Fig. 2.1. Poperinge-afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Tertiair geologische kaart 1:50.000. (bron: http://dov.vlaanderen.be)

Het Kwartair wordt gekenmerkt door een cyclische afkoeling tijdens de verschillende glacialen.
Doordat een groot deel van het zeewater in vaste vorm werd opgeslagen in de ijskappen op en rond de
polen daalde de zeespiegel sterk. De daarmee verlaagde erosiebasis zorgde ervoor dat sterke insnijding
kon plaatsvinden door regen- en smeltwater. In deze periode werden de belangrijkste rivieren van
België gevormd. Ook het plangebied werd versneden en de dalen waterden in noordoostelijke richting
af. Binnen het plangebied zijn een van de oudste afzettingen uit het Kwartair te vinden. Lemig
materiaal uit het Saaliaan wordt aangetroffen in de rug tussen de Vleterbeek en Bommelaarsbeek
(eenheden 26 en 30 in fig. 2.2). De rug kan als een erosierest worden beschouwd welke is blijven staan
tijdens de insnijding gedurende het Weichseliaan. In de dalen die hierbij onstaan stromen nog steeds de

13

huidige beken. In deze dalen zijn lemige en zandige complexen afgezet over het tertiair substraat
(eenheden 25 en 29 in fig. 2.2). Tijdens de koudste perioden vinden op grote schaal verstuivingen
plaats, waarbij eolische afzettingen worden afgezet (eenheden 7, 8, 12 en 19 in fig. 2.2). In het glooiend
reliëf dat hierbij ontstaat spelen ook hellingprocessen een rol.

Fig. 2.2. Poperinge-afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Quartairgeologische kaart.

In het Holoceen verbetert het klimaat en gaat de zeespiegel stijgen. Doordat de vegetatie het sediment
grotendeels vastlegt en onder invloed van de stijgende zeespiegel beginnen de rivieren te meanderen en
worden de riviervlaktes kleiner. Ook in het dal van de beken blijft water stromen, waarbij kleiige en
lemige sedimenten worden afgezet (rood raster in fig. 2.2).
2.2.2

reliëf en bodem binnen het plangebied

Figuur 2.3 laat een uitsnede zien van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen, bewerkt tot een hillshade
met een resolutie van 5 m. Het plangebied bevindt zich op een hoogte van ca. 18 m TAW ter plaatse
van de Benedictijnerstraat. De hogere rug tussen de Bommelaarsbeek en Vleterbeek kent een hoogste
punt van ca. 22 m TAW, wat vergelijkbaar is met dat van het terrein ten zuidoosten van het
plangebied. De uiterst zuidwestelijke deellocatie bevindt zich op een hoogte van 19.2 m TAW en de
uiterst noordoostelijke op 16.1 m TAW (bijlage 21).
De bodems in het plangebied worden aan het zicht onttrokken door de bebouwing (OB, fig. 2.4).
Zuidwestelijk en noordoostelijk van de bebouwde kom stroomt de Vleterbeek echter door matig natte
zandleembodems zonder profiel (Ldp) en sterk gleyige kleibodems zonder profiel (Eep).
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Fig. 2.3. Poperinge-afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Uitsnede van het Digitaal Hoogemodel Vlaanderen II (digitaal
terreinmodel 1 m) met interpretatie. (bron: http://dov.vlaanderen.be)

Fig.

2.4.

Poperinge-afkoppeling

Vleterbeek

(21.924HB).

Uitsnede

van

de

Bodemkaart

Vlaanderen.

(bron:

http://dov.vlaanderen.be)
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Op de zuidwestelijke hellingen langs het dal van de Gulp hebben zich droge stenige (silex) bodems
ontwikkeld in de leem met een structuur B-horizont. Het plangebied doorsnijdt slechts de matig diepe
bodems van meer dan 80 cm (Gbb1x), terwijl hoger de helling op steeds dunnere bodems te vinden
zijn tot Gbb3x. Daar waar langs de rand van het dal dikkere niet stenige leempakketten zijn afgezet,
hebben zich droge leembodems ontwikkeld met een textuur B-horizont (Aba1). In de dalen met het
beekalluvium zijn uiterst natte leembodems te vinden zonder profielontwikkeling met (Ggp) of zonder
(Agp) stenen erin. Langs de lagere flanken van deze dalen zijn verder nog matig droge tot matig natte
leembodems met een textuur B-horizont (ADa1) ontwikkeld.

Fig. 2.5. Poperinge-afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (bron:AGIV).
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2.2

archeologie en historische situatie

Figuur 2.6 geeft een overzicht van de CAI-inventarisnummers in de gemeente Poperinge,
geklassificeerd naar periode.1 De stad Poperinge is ontstaan op een hoogte tussen de Vleterbeek en
Bommelaarsbeek. De oudste kern wordt vermoed tussen de samenvloeiing van beide beken en de
Hondstraat.2 Hoewel vondsten en sporen uit de steen-, metaaltijden en Romeinse tijd bekend zijn
dateert de eerste betrouwbare verwijzing naar Poperinge uit 987. De vroegmiddeleeuwse bron spreekt
over Poperinge als bezit van de Sint-Bertinusabdij. In 1147 kreeg Poperinge stadsrechten van de graaf
van Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen. In 1187 werden daar marktrechten aan toegevoegd
door Filips van den Elzas.
Omwille van het rijke historische verleden is een groot deel van de historische kern van Poperinge
verklaard tot archeologische zone. De Inventaris zegt hierover het volgende: “de historische stadskern is
een immense en complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense
bewoning binnen de stedelijke grenzen (…). De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en
verschillende fasen, met een oude nederzettingskern die teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse
aanwezigheid.”3 Het onderhavige plangebied valt grotendeels binnen de archeologische zone. Hierdoor
is de kans op aanwezigheid van archeologie binnen het plangebied hoog.

1

Deze figuur is op groter formaat in bijlage 21 opgenomen. In bijlages 17 en 18 zijn de CAI-locaties op kaart en in tabel

weergegeven die in de onmiddellijke omgeving liggen van de locaties O2, O5 en O7..
2

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Historische stadskern van Poperinge, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300515 (geraadpleegd op 16 augustus 2016).
3

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11918.
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2.2.1

prehistorie

Op de Grote Markt van Poperinge is een greppel gevonden waarin twee fragmenten bewerkt
vuursteen werden aangetroffen (151.409). Eén daarvan betreft mogelijk een laatneolithische schrabber.
Ten zuiden van de Vleterbeek zijn slechts losse vondsten gedaan. Inventarisnummer 71.048 betreft een

Fig. 2.6. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Uitsnede van de DHM vlaanderen bewerkt tot een hillshade met
een resolutie van 5 m met daarop geprojecteerd de Centrale Archeologische Inventaris, geklassificeerd naar periode voor de
gemeente Poperinge.

niet nader te dateren driehoekig werktuig en 76.995 zijn twee gepolijste bijlen van silex. Op de rug
tussen de Vleterbeek en de Bommelaarsbeek is één melding uit de steentijden bekend (165.945). Het
gaat opnieuw om een gepolijste bijl van silex, maar getwijfeld wordt of deze meegekomen is met
aangevoerde grond. Tussen de Bommelaarsbeek en de Eikhoekbeek zijn bij inventarisnummer 159.840
vijf scherven gevonden die uit de steentijd zouden dateren.
2.2.2 metaaltijden

Tussen de Bommelaarsbeek en de Vleterbeek werd bij inventarisnummer 159.842 een
grachtencomplex gevonden met materiaal uit de Late Bronstijd, dat mogelijk als Viereckschanze of
enclos cultuel (rurale cultusplaats) wordt geïnterpreteerd. Naast dit enclos konden nog enkele kuilen
aan deze periode worden toegekend.
Dichterbij het plangebied werd ter plaatse van het Vrij Technisch Instituut Poperinge (VTI) - langs
de Vleterbeek - een fragment van een pot uit de IJzertijd gevonden (77.095). Opgemerkt wordt echter
dat de vondst niet in situ werd aangetroffen.
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Langs de Bommelaarsbeek werden op de vindplaats Zwijnlandstraat (165.759) enkele greppels en
(paal)kuilen gevonden met aardewerk uit de IJzertijd. De sporen worden geassocieerd met bewoning,
maar de aard van de vindplaats wordt in het midden gelaten.
Iets verder noordwestelijk, tussen de Bommelaarsbeek en de Eikhoekbeek werden bij 206.970 een
kuil gevonden met aardewerk uit de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd en enkele kuilen en greppels uit
de Late IJzertijd/Vroeg Romeinse tijd. Vermoed wordt dat de opgegraven zone zich in de periferie
bevindt van een nederzetting uit deze periode.
2.2.3 romeinse tijd

Uit de Romeinse tijd zijn zeven meldingen te zien in het kaartbeeld van figuur 2.1. In de oude kern
van Poperinge werd bij 77.054 een fragment van een grote Romeinse pot met dikke platte rand
gevonden. Over de vondstomstandigheden is echter niets bekend. Een tweede Romeinse scherf werd
op de Grote Markt gevonden bij 151.409. Het gaat om een scherf sigillata.
Iets verder van het plangebied, maar nog wel in het dal van de Vleterbeek werden bij 163.344
greppels en andere sporen en handgevormd matig hard gebakken aardewerk gemagerd met
hoofdzakelijk chamotte gevonden. De concentratie van sporen doet een aanwezigheid van een inheems
Romeins boerderijsite vermoeden. Er werd o.a. ook één vierkante vierpostenspieker aangetroffen. Ten
noordoosten van deze site bevindt zich net tegen de Zuidlaan, de ringweg van Poperinge vindplaats
208.119. Hier werd een mogelijk Romeinse crematiegraf gevonden.
Tijdens wegwerkzaamheden zijn in de Casselstraat en de Gasthuisstraat restanten van het verharde
wegtracé uit de Romeinse periode aangetroffen.4
Als laatste werd bij 159.842 - op de rug tussen de Bommelaarsbeek en Vleterbeek - een kuil met
Romeins aardewerk gevonden. Omdat het een enkele kuil betreft blijft de interpretatie ervan moeilijk.
2.2.4

middeleeuwen en nieuwe tijd

De meeste meldingen van middeleeuwse vondsten of vindplaatsen zijn afkomstig uit het oude centrum
van Poperinge. Het betreft hier voornamelijk meldingen van losse vondsten of vondstconcentraties. Ter
plaatse van 70.008 werd aan de Hondstraat daarentegen een tonwaterput uit de Late Middeleeuwen
gevonden. Op de Grote Markt werden meerdere sporen van bewoning gevonden (151.409). In 2010
en 2011 werd een gefaseerd onderzoek uitgevoerd op de Grote Markt, waarbij onder andere de resten
van laat-middeleeuwse lakenhalle (eind 13de/begin 14de eeuw) werden aangetroffen.5 Eveneens werd
een brede watergang gevonden met veel laat 13de eeuws materiaal.
Aan de noordzijde van de Grote Markt werd in maart 2016 een archeologisch vooronderzoek
uitgevoerd in vijf korte proefsleuven/proefputten. Het onderzoek leverde muurresten en laatmiddeleeuws aardewerk op.6
Ter plaatse van het plangebied aan de Benedictijnenstraat werden verschillende laatmiddeleeuwse
vondsten gedaan (77.061), net als de inventarisnummers 77.095 en 77.060 ten zuiden daarvan. De rest
van de meldingen betreffen slechts losse vondsten of enkele (off-site) sporen. Twee locaties zijn nog het
melden waard. Inventarisnummer 70.239 betreft de resten van OL-Vrouwekerk, welke zich net ten
westen van de Vleterbeek bevindt. Verder noordelijk bevindt zich nog de Sint-Janskerk (70.238).
Uit de Nieuwe Tijd is een groot aantal meldingen bekend van lossen vondsten of
vondstconcentraties. Vermeldenswaardig zijn slechts een beperkt aantal inventarisnummers. Zo werden
enkele 17de eeuwse afvalkuilen gevonden ter plaatse van Hondstraat 1 (70.008). Verder werd bij een

4

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Historische stadskern van Poperinge, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300515 (geraadpleegd op 16 augustus 2016).
5

www.CO7.be

6

Yperman/Vander Ginst/Smeets 2016, 35.
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uitbreidig van basisschool "De Ster" - nabij de Vleterbeek - de resten gevonden van een pottenbakkerij
uit de 16de, 17de en 18de eeuw (210.148). Uit de 19de eeuw is bij 77.060 - opnieuw dicht langs de
Vleterbeek - de resten van een pijpenbakkerij gevonden.
Binnen het plangebied zijn in eerste instantie de Vleterbeek en Poperingevaart van belang. De
waterlopen zijn halverwege de 14de eeuw gekanaliseerd en verbonden ten behoeve van de florerende
lakenhandel in de stad. Nadien heeft door het succes van de handel een stadsuitbreiding
plaatsgevonden, grotendeels ten in het gebied ten westen van de Vleterbeek langs en tussen de huidige
Casselstraat en Boeschepestraat. Eind 15de eeuw raakt de Poperingevaart echter weer in verval. In de
tussenliggende periode blijft het centrum ontwikkelen. Zo wordt ontstaat het benedictessenklooster
tussen de 17de en 19de eeuw, tussen de Benedictijnenstraat en de Deken de Bolaan en worden in de
19de eeuw langs de Casselstraat en Boeschepestraat nieuwe arbeiderswoningen gebouwd.7
Historische kaarten bieden voorts een beeld op Poperinge in de Nieuwe Tijd en over archeologische
resten die bij de werkzaamheden mogelijk aangetroffen kunnen worden. Op de kaart van Jacob van
Deventer uit de 16de eeuw is te zien dat de locaties O7 en O12 in onbebouwde delen gelegen zijn (fig.
2.7). O1, O2 en O5 bevinden zich ter hoogte van bruggen over Vleterbeek. De huidige
Benedictijnenstraat is reeds aangegeven op de kaart.

Fig. 2.7. Poperinge Afkoppeling

Vleterbeek

(21.924HB).

Globale

situering

van

het

plangebied op de kaart
van Jacob van Deventer.
Bron: http://uurl.kbr.be

7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Poperinge, Inventaris Onroerend Erfgoed [online],

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121291 (geraadpleegd op 16 augustus 2016).

20

Op de Ferrariskaart (fig 2.8 en 2.9) is te zien dat overstort O1 vlakbij een stenen brug over de
Vleterbeek is gesitueerd. Een vergelijkbare situatie is zichtbaar bij overstort O2. Ook hier is op de kaart
een stenen brug gesitueerd. Daarnaast lopen de leidingen tegenover O2 aan de westkant van de beek
door de historische Benedictijnenstraat. Bij O5 is ook een brug zichtbaar en tevens een ommuurde
boomgaard, behorend bij het benedictessenklooster. Overstort O7 ligt bij een huizenblok langs de beek
en O12 ligt in weidegebied langs de vaart. Op enkele tientallen meters ten westen en oosten van O12
zijn bruggen of sluizen te herkennen op de Ferrariskaart. Ten westen van de westelijke brug/sluis is een
rad getekend dat mogelijk een watermolen representeert. Verder is op de Ferrariskaart te zien dat de
Vleterbeek en Poperingevaart zijn gekanaliseerd en verbonden.
Voorts is op de Atlas der Buurtwegen (fig 2.10) te zien dat grofweg tussen O7 en O12 een
extra kanaal parallel aan de Poperingevaart is aangelegd. Verder insinueren de aangeduide stadspercelen
dat Poperinge in omvang is gegroeid, met name in het zuidwesten en noordoosten.
Op de kaart van Vandermaelen (fig 2.11) is echter zichtbaar dat de percelen niet geheel zijn
bebouwd, maar dat voornamelijk langs de uitgaande wegen meer bebouwing is ontstaan. Daarnaast is
op deze kaart te zien dat tussen O5 en O7 een extra vertakking aan het kanaal is ontstaan. Het gaat hier
om de Singel.8 De Vleterbeek was bevaarbaar tot deze plaats. Hier konden de boten keren. Op de
locatie van de eerste drie overstorten zijn op beide kaarten van halverwege de 19de eeuw nog steeds
bruggen over de Vleterbeek aanwezig. Op de iets jongere Popp-kaart (fig. 2.12) is de vertakking tussen
O5 en O7 weer van de vaart afgesloten. Daarnaast blijkt uit deze kaart dat het terrein van het
benedictessenklooster uit verschillende percelen bestaat. Op de Atlas der Buurtwegen en de
Vandermaelenkaart was het klooster ook niet aangegeven.

8

Mondelinge medeling J. Decorte (CO7).
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Fig. 2.8. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van het plangebied op de Ferrariskaart. Bron:
geopunt.be.
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Fig. 2.9. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van het plangebied op de Ferrariskaart in detail.
Bron: geopunt.be.
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Fig. 2.10. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van het plangebied op de Atlas der Buurtwegen.
Bron: geo.onroerenderfgoed.be.
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Fig. 2.11. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van het plangebied op de Vandermaelen kaart.
Bron: geopunt.be.
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Fig. 2.12. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van het plangebied op de Popp kaart. Bron:
geopunt.be.
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2.3

archeologische verwachting ⁄ synthese

In eerste instantie zal de algemene archeologische verwachting besproken worden (paragraaf 2.3.1). In
de daaropvolgende paragrafen worden deze gegevens gecombineerd met de reeds aanwezige
verstoringen en de geplande werkzaamheden en wordt een gespecificeerde verwachting beschreven en
een advies geformuleerd. In paragraaf 1.5 zijn de doel- en vraagstellingen van het onderzoek
geformuleerd. In deze paragraaf zullen deze in de lopende tekst behandeld worden.

2.3.1

algemeen

Het bureauonderzoek heeft laten zien dat zich ook dicht langs de Vleterbeek sporen en vondsten
kunnen bevinden. Net buiten de ring van Poperinge zijn sporen en vondsten gevonden van
waarschijnlijk een Romeinse boerderijsite en waarschijnlijk een crematiegraf uit deze periode.
Dichterbij het plangebied zijn vooral losse vondsten bekend uit de metaaltijden en Middeleeuwen. Ook
langs de verder westelijk gelegen Bommelaarsbeek is een vindplaats uit de metaaltijden bekend. Uit de
Nieuwe Tijd zijn dicht bij de Vleterbeek twee locaties bekend waar aardewerk en pijpen werden
gebakken.
De archeologische verwachting voor de prehistorie is laag op basis van de landschappelijke situatie
en de bekende vondsten uit deze periode. De meeste betreffen losse vondsten en er is geen sprake van
echte vindplaatsen uit deze periode. Ondanks de lage verwachting dient rekening gehouden te worden
met vondsten uit de prehistorie.
Voor de metaaltijden is de verwachting hoog. Bekend is dat langs de Vleterbeek, bij het Vrij
Technisch Instituut Poperinge ijzertijdaardewerk werd gevonden. Bovendien zijn vindplaatsen uit deze
periode aangetoond langs de Bommelaarsbeek (165.759) en op de hoogtes tussen de beken (206.970 en
159.842).
Ook voor de Romeinse tijd kan een hoge verwachting worden toegekend aan het plangebied. De
stad Poperinge is ontstaan waar in de Romeinse tijd een oversteekplaats was van de weg tussen
Steenvoorde en Woesten over de beek. De weg volgde de huidige Casselstraat. Hoewel uit de stad
Poperinge slechts losse vondsten bekend zijn uit de Romeinse tijd - op de boerderijsite en het
crematiegraf na (163.344 en 208.119) - vallen sporen uit deze periode te verwachten.
Voor de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd geldt een hoge verwachting. Het plangebied bevindt zich
in de kern van de stad en bovendien in een archeologische zone. Aangezien de eerste betrouwbare
verwijzing naar Poperinge uit 987 dateert, moet rekening gehouden worden met vondsten en sporen
vanaf de Volle Middeleeuwen.
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2.3.2

overstortconstructie 01 ⁽fig. 2.13⁾

Ter hoogte van de geplande overstortconstructie 1 is riolering aanwezig onder de berm aan beide zijde
van de Havermuis, waarvan de aanleg samen met de aanleg van de weg gezorgd heeft voor een
verstoring van deze zone. De delen van de rioleringsleidingen zijn verstoord tot 1.8 tot 2.0 m onder
maaiveld, terwijl het resterende tussengelegen deel vermoedelijk verstoord is tot een diepte van
ongeveer 0.5 m onder maaiveld. Een nieuwe DWA-leiding (lengte 18 m) zal aangelegd worden ter
hoogte van een grasperk, waarvoor geen gegevens omtrent verstoringen bekend zijn (minimale
verstoring?). Op de diverse historische kaarten is hier geen bebouwing aangegeven. De locatie is
gelegen op een afstand van ca. 15 m van de huidige loop van de Vleterbeek. Op de verschillende
historische kaarten is in deze zone een brug over de Vleterbeek aanwezig. Bebouwing is met name
aanwezig ten westen van de Vleterbeek. Ten oosten van de Vleterbeek is onmiddellijk ten noorden van
O1 enkel op de Atlas, de Vandermaelenkaart en de Popp-kaart bebouwing aanwezig. In deze zone kan
dus gesproken worden van een (zeer) lage densiteit aan historische bebouwing. Uit de periode Late
Middeleeuwen - heden kunnen in deze zone mogelijk elementen aanwezig zijn die te maken met
percelering. Bebouwing uit deze periodes wordt niet verwacht. Sporen en of/vondsten kunnen
mogelijk aanwezig zijn.
In de zone van de overstortconstructie en de aansluitende leidingen onder de weg kunnen
mogelijk enkel nog - plaatselijk - de onderzijdes van diepe sporen aanwezig zijn. In de zone die haaks
op de weg staat wordt een nieuwe leiding aangelegd (lengte 18 m) op een diepte van ca. 2.5 m. De
verstoring in deze zone is onbekend. Gezien de aard van de ingreep (smalle, diepe sleuf, beperkte
oppervlakte), de lage verwachting voor sporen uit de periode Late Middeleeuwen - heden en de
onduidelijke verwachting voor de overige periodes, wegen de kosten van een eventueel onderzoek niet
op tegen de baten.
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Fig. 2.13. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van de locatie van overstortconstructie 1 op
verschillende historische kaarten. Van boven naar beneden: Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Jacob van Deventer. Coördinaten zijn weergegeven op de overzichten figuren 2.8-2.12. Bronnen: zie fig.
2.8-2.12.
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2.3.3

overstortconstructie 2 ⁽fig. 2.14 - 2.18⁾

Deze zone bevindt zich in de Benedictijnenstraat die reeds aanwezig is op de kaart van Jacob van
Deventer. Dezelfde situatie is te zien op de Atlas der Buurtwegen, De Vandermaelenkaart en de Poppkaart. Op de Ferrariskaart lijkt het deel ten oosten van de Vleterbeek eerder een pad te zijn. Bewoning
langs deze straat situeert zich vooral in het deel ten westen van de Vleterbeek. De densiteit aan
historische bebouwing is hoog voor het deel ten westen van de Vleterbeek en eerder laag ten oosten
van de Beek. De locatie van de weg lijkt grotendeels dezelfde te zijn gebleven sinds het opstellen van
de kaart van Jacob van Deventer. Bijgevolg zullen uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd heden voornamelijk oudere wegtraces in de ondergrond verwacht kunnen worden. De voorafgaande
periodes zijn in de omgeving vertegenwoordigd door sporen en/of vondsten zodat hun aanwezigheid
in het plangebied niet bevestigd of ontkracht kan worden.
Op deze locatie wordt niet alleen een overstortconstructie gerealiseerd, maar wordt ook in de
Benedictijnenstraat ca. 75 m gescheiden rioolstelsel aangelegd. Deze leidingen worden op een diepte
van ca. 1.7 tot 2.9 onder maaiveld aangelegd. In deze zone is reeds een riool aanwezig , op een diepte
van ca. 2.03 tot 2.71 m onder maaiveld. De geplande ingrepen bevinden zich grotendeels op dezelfde
locatie als de huidige riolering. Bijgevolg kan gesteld worden dat de archeologische verwachting naar
beneden kan bijgesteld worden. Ter hoogte van de zones die momenteel nog niet verstoord zijn door
de bestaande riolering en weg, kan vermoedelijk enkel de onderzijde van diepe sporen verwacht
worden uit de periode neolithicum - (Vroege en Volle?) Middeleeuwen. Voor dit deel van het
plangebied kan dan ook gesteld worden dat de baten van een eventueel onderzoek niet opwegen tegen
de kosten.

Fig. 2.14. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van de locatie van overstortconstructies 2, 5 en
7 op kaart van Jacob van Deventer. Bron: http://uurl.kbr.be.
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Fig. 2.15. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van de locatie van overstortconstructies 2, 5 en
7 op de Ferrariskaart. Coördinaten zijn weergegeven op de overzichten figuren 2.8-2.9. Bron: geopunt.be.
locatie

naam

periode

omschrijving

70239

O.-L.-Vrouwekerk

Late Middeleeuwen

kerk

77058

St.-Omer

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

Nieuwe Tijd (16de eeuw)

mantelhaak en bronzen grafiethouder

Burgemeester Bertenplein

Vroege Middeleeuwen

bronzen mantelspeld

32

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

Nieuwe Tijd (16de eeuw)

bronzen mantelhaak

Late Middeleeuwen (15de eeuw)

vondstconcentratie aardewerk

77059

77060

Keer van de Ommegang

Nieuwste Tijd (19de eeuw)

afval van een pottenbakkerij; vondstconcentratie
aardewerk

77061

Boeschepestraat 36

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie reducerend gebakken aardewerk en
twee metalen spelden

77062

Casselstraat 55

Late Middeleeuwen (15de eeuw)

vondstconcentratie aardewerk

77063

Casselstraat 64

Nieuwe Tijd (16de eeuw)

losse vondst aardewerk

77089

Nieuwstraat 30

Late Middeleeuwen

pottenbakkersafval en vondstconcentratie aardewerk

77093

Deken de Bolaan 33

Late Middeleeuwen

vloertegel met jachtscene en aardewerk

77095

Vleterbeek bij VTI

IJzertijd

losse vondst aardewerk

31

159842

Koestraat I

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

Nieuwe Tijd

aardewerk en spinsteen

Nieuwste Tijd

losse vondst aardewerk

Late Bronstijd

grachtencomplex met aardewerk; mogelijk een
Viereckschanze, enclos cultuel of earthwork

Romeinse tijd

kuil met aardewerk

Tabel 2.1. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). CAI-locaties in de omgeving van overstortconstructies O2 en
O5.
2.3.4

overstortconstructie 5 ⁽fig. 2.14 - 2.18⁾

De constructie zal gemaakt worden in de Deken de Bolaan, die reeds aanwezig op de kaart van Jacob
van Deventer. Op deze kaart is een brug te zien over de Vleterbeek. Verschillende gebouwen flankeren
de straat. Op de Ferrariskaart is deze brug eveneens aanwezig. In figuur 2.15 staan de verschillende
overstortconstructies exact ten opzichte van elkaar gepositioneerd, met als gevolg dat de ligging op de
historische kaart afwijkt. Vermoedelijk zal O5 dan ook meer westwaart moeten gesitueerd worden,
onmiddellijk ten oosten van de brug over de Vleterbeek. Op de Ferrariskaart is de densiteit van de
bebouwing langs de huidige Deken de Bolaan eerder laag. Ook de positie op de Altas der Buurtwegen,
de Vandermaelenkaart en de Popp-kaart wijkt af en ook hier moet O5 meer westwaarts gepositioneerd
worden. In deze zone kunnen sporen verwacht worden vanaf de Late Middeleeuwen tot heden.
In deze zone is reeds een rioolkoker aanwezig, waarbij de ondergrond reeds tot minimaal 2.8 m
onder maaiveld verstoord is over een breedte van vermoedelijk 4 á 5 m. Het verschil in bijkomende
verstoringen door de geplande werkzaamheden is minimaal. De impact van de geplande
werkzaamheden is dus beperkt. Bijgevolg zijn hier geen of nauwelijks archeologische waarden meer te
verwachten. Een archeologisch vervolgonderzoek is niet zinvol/nodig.
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Fig. 2.16. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van de locatie van
overstortconstructies 2, 5 en 7 op de Atlas der Buurtwegen. Coördinaten zijn weergegeven op
de overzichtsfiguur 2.10. Bron: geo.onroerenderfgoed.be.
2.3.5

overstort 7 ⁽fig. 2.14 - 2.18⁾

De constructie zal gebouwd worden ten oosten van een naamloze straat, die de Vleterbeek overspant.
Op de kaart van Jacob van Deventer ligt deze zone in onbebouwd gebied. Op de Ferrariskaart is wel
reeds bebouwing aanwezig. Sporen van bebouwing (hoge densiteit) kunnen dan ook verwacht worden
vanaf de 18de eeuw. De aanwezigheid van oudere sporen kan niet uitgesloten worden. In de omgeving
zijn meerdere vondsten uit de Late Middeleeuwen gedaan (tabel 2.2). Deze hebben echter
voornamelijk betrekking op locaties waar reeds op de kaart van Jacob van Deventer bebouwing is
aangegeven. Ook langs de Ieperstraat zijn meerdere laat-middeleeuwse vondsten gedaan. Op de
Vandermaelenkaart is onmiddellijk ten noorden van O7 een licht kronkelend straatje aangegeven, dat
een verbinding vormt tussen de Vleterbeek en de Ieperstraat. Mogelijk betreft het hier een gedempt
kanaal/beekje dat van de Vleterbeek naar de vijver aan de Paardenmarkt liep om vervolgens terug op
de Vleterbeek aan te sluiten.9 De mogelijkheid bestaat dat deze aftakking zich ter hoogte van O7
bevindt. De locatie bevindt zich voorts op het achtererf van de percelen langs de Ieperstraat. Mogelijk
is hier dan ook sprake van ambachtelijke activiteiten. Zo was perceel F1123b (Popp-kaart) in het bezit
van een leerlooier.10 De mogelijkheid bestaat dan ook dat bijvoorbeeld leerlooierstonnen aanwezig
waren op het achtererf bij de beek.
De mate van verstoring is onbekend, maar archeologische waarden zijn vermoedelijk minimaal
aanwezig tot een diepte van 2 m onder maaiveld. Deze zone biedt vermoedelijk een hoge potentie op
kennisvermeerdering en dan met name over de bebouwing en eventueel ambachtelijke activiteiten
9

Mondelinge mededeling J. Decorte (CO7).

10

Schriftelijke mededeling J. Decorte (CO7).
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vanaf de (17de?/)18de eeuw. Mogelijk zijn ook sporen uit de Late Middeleeuwen aanwezig. De impact
van de geplande werken zijn dusdanig ingrijpend (dieper dan het niveau tot waarop zich vermoedelijk
archeologische waarden bevinden) dat de mogelijk aanwezige archeologische waarden bedreigd zijn.

Fig. 2.17. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van de locatie van
overstortconstructies 2, 5 en 7 op de Vandermaelenkaart. Coördinaten zijn weergegeven op de
overzichtsfiguur 2.11. Bron: geopunt.be.

Fig. 2.18. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van de
locatie van overstortconstructies 2, 5 en 7 op de Popp-kaart. Coördinaten zijn
weergegeven op de overzichtsfiguur 2.12. Bron: geopunt.be

34

locatie

naam

periode

omschrijving

70008

Hondstraat 1

Late Middeleeuwen

waterput

Nieuwe Tijd (17de eeuw)

afvalput/beerput

70238

Sint-Janskerk

Late Middeleeuwen

kerk

77000

Grote Markt 1

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

77007

Sint-Bertinuskerk

onbepaald

losse vondst aardewerk en bouwmateriaal

Burgemeester Bertenplein

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

77016

11
77055

Burgemeester de

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

Sagherplein

Nieuwe Tijd (16de eeuw)

vondstconcentratie aardewerk

77056

Hondstraat 44

Late Middeleeuwen

losse vondst aardewerk

77057

Hondsgracht

77058

St.-Omer

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

Nieuwe Tijd (16de eeuw)

vondstconcentratie aardewerk

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

Nieuwe Tijd (16de eeuw)

vondstconcentratie metaal

77064

Casselstraat 30

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

77065

Duinkerkestraat 4

Late Middeleeuwen

losse vondst aardewerk

77066

Priesterstraat 23

Late Middeleeuwen

losse vondst aardewerk

77067

Priesterstraat 16

Late Middeleeuwen

losse vondst aardewerk

77071

Pottestraat 18

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie bouwmateriaal

77075

Gasthuisstraat 10

Late Middeleeuwen

losse vondst aardewerk

77076

Gasthuisstraat 57

onbepaald

losse vondst natuursteen

77077

Gasthuisstraat 3

Late Middeleeuwen

losse vondst aardewerk

77078

Grote Markt 30

Nieuwe Tijd (16de eeuw)

waterput met vondstconcentratie

77079

Grote Markt 9

Nieuwe Tijd (16de eeuw)

fragment van ijzeren dolk

77081

Ieperstraat 24

Late Middeleeuwen

losse vondsten aardewerk

77082

Goudenhoofdstraat 19

Nieuwe Tijd (17de eeuw)

losse vondsten aardewerk

77083

Goudenhoofdstraat 4

Late Middeleeuwen

losse vondst aardewerk

77087

Bruggestraat 14

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

77088

Bruggestraat 22

Late Middeleeuwen

vondstconcentratie aardewerk

151409

Grote Markt (2010)

onbepaald

greppel met 2 silexvondsten

163478

210148

Veurnestraat

Burg

Romeinse tijd

scherf terra sigillata

Volle Middeleeuwen

paalkuilen, kuilen, afvalkuilen en beek

Nieuwe Tijd

sporen van afgebroken gebouwblok

Late Middeleeuwen

afvalpakketten met aardewerk

onbepaald

stenen kaaimuur

Late Middeleeuwen

leeflaag

Nieuwe Tijd

pottenbakkerij

Tabel 2.2. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). CAI-locaties in de omgeving van overstortconstructies O7.
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2.3.6

overstortconstructie 12 ⁽fig. 2.19⁾

Deze constructie zal gebouwd worden in het noordelijke deel van de archeologische zone van
Poperinge. Op deze plaats is reeds een rioolleiding aanwezig op een diepte van ca. 3.8 m onder
maaiveld. Dit betekent dat een groot deel reeds tot op grote diepte verstoord is. In deze zone bevindt
zich mogelijk een deel van het kanaal dat omstreeks de 19de eeuw nog in gebruik was. De
mogelijkheid bestaat dan ook dat in de ondergrond ter plaatse een deel van de vulling van dit kanaal
aanwezig is. Gezien de mate van bestaande verstoring zal de impact van de geplande werkzaamheden
eerder beperkt zijn. De baten van een eventueel onderzoek wegen niet op tegen de kosten.
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Fig. 2.19. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Globale situering van de locatie van overstortconstructie 12 op
verschillende historische kaarten. Van boven naar beneden: Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Jacob van Deventer. Coördinaten zijn weergegeven op de overzichten figuren 2.8-2.12. Bron: zie fig. 2.82.12
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2.4

conclusie

In de voorgaande paragraaf is per overstortconstructie de specifieke archeologische verwachting
besproken, waarbij alle gegevens uit paragrafen 1.2. 1.3, 2.1 en 2.2 gecombineerd zijn. In deze
paragraaf wordt een korte eindconclusie per zone gegeven in tabel- en tekstvorm. Voor de
overstortlocaties 1, 2 en 5 geldt dat de aanwezige verstoringen van die mate zijn dat een eventueel
onderzoek nauwelijks kennisvermeerdering zal opleveren. De impact van de geplande werkzaamheden
is eerder beperkt. De kosten van een eventueel onderzoek wegen niet op tegen de baten. Voor
overstortconstructie 12 geldt dat een groot deel tot op grote diepte verstoord is. De baten van een
eventueel onderzoek wegen echter niet op tegen de kosten.
Voor overstortconstructie 7 ligt de situatie anders. Deze bevindt zich ter hoogte van het oudste
centrum van Poperinge, maar dan aan de andere kant van de Vleterbeek. Hier kunnen sporen en
vondsten aangetroffen worden vanaf de (17de?/) 18de eeuw, waarbij ambachtelijke activiteiten gelegen
op de achtererven van bebouwing langs de Ieperstraat tot mogelijkheden behoort. Voor de locatie
overstortconstructie 7 wordt een archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd.
locatie

oppervlakte

diepte bestaande

diepte

potentie

in m²

verstoring (m)

geplande

kennisvermeerdering

op

conclusie

verstoring (m)

overstort 1

ca. 247

weg: ca. 0.5?

1.9 - 3.2

riolering: 1.8 -2.0

laag ter hoogte van
O1,

onbekend

geen vervolgonderzoek

ter

hoogte van de DWAleiding 1
overstort 2

ca. 515

weg: ca. 0.5?

1.7 - 3.0

laag tot onbestaande

geen vervolgonderzoek

riolering: 2.03 - 2.71
overstort 5

ca. 95

3.0

2.7 - 3.5

laag tot onbestaande

geen vervolgonderzoek

overstort 7

ca. 90

?

2.2 - 4

hoog;

vervolgonderzoek

sporen

en

uit

de

vondsten

Nieuwe en Nieuwste
Tijd, mogelijk ook laatmiddeleeuws
overstort 12

ca. 66

ca. 3.8 m

2.5 - 4.2

laag

geen vervolgonderzoek

Tabel 2.3. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Conclusie per locatie.
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2.5

samenvatting gericht op een gespecialiseerd publiek

Binnen plangebied Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek zal de collector in de koker van de Vleterbeek
aangepast worden. In de huidige situatie stroomt de beek bij hoog water de collector in, waardoor het
afvalwater, dat naar de RWZI van Poperinge stroomt, sterk wordt verdund. Middels onderhavig plan
zou het water van de beek uit de collector gehouden moeten worden. Om dit te realiseren dienen alle
inspectieputten en huisaansluitingen gecontroleerd te worden. Daarnaast worden vijf
overstortconstructies op de Vleterbeek voorzien. Bij de constructie van de overstorten worden tevens
DWA- en RWA-leidingen aangelegd om de overstorten aan te sluiten op het bestaande systeem. Van
deze vijf locaties bevinden er zich vier binnen de archeologische zone van Poperinge. In voorgaande
paragraaf (2.4) is een algemene archeologische verwachting omschreven, net als een per locatie
gespecificeerde archeologische verwachting.
Voor de locaties van deze vijf geplande overstortconstructies is een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van de landschappelijke, historische en archeologische gegevens,
gecombineerd met de bestaande en geplande verstoringen kan gesteld worden dat een
vervolgonderzoek in vier van de vijf locaties (O1, O2, O5 en O12) niet wenselijk/zinvol is. De impact
van de geplande werkzaamheden is beperkt, gezien de reeds bestaande verstoringen. De potentie op
kennisvermeerdering is beperkt tot zeer beperkt waardoor de baten van een eventueel onderzoek niet
opwegen tegen de kosten.
Op de locatie van overstortconstructie 7 daarentegen is de potentie op kennisvermeerdering
daarentegen wel hoog. Deze bevindt zich ter hoogte van het oudste centrum van Poperinge, maar dan
aan de andere kant van de Vleterbeek. Hier kunnen sporen en vondsten aangetroffen worden vanaf de
(17de?/) 18de eeuw, waarbij ambachtelijke activiteiten gelegen op de achtererven van bebouwing langs
de Ieperstraat tot mogelijkheden behoort. De aanwezigheid van oudere sporen valt niet uit te sluiten.
Voor de locatie overstortconstructie 7 wordt een archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd.
2.6

samenvatting gericht op een niet-gespecialiseerd publiek

Binnen plangebied Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek zal de collector in de koker van de Vleterbeek
aangepast worden. Vijf overstortconstructies zullen gebouwd worden langs de Vleterbeek. Gezien de
oppervlakte van de geplande ingrepen diende een archeologienota opgesteld te worden. Op basis van
een bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat in vier van de vijf locaties geen archeologisch
vervolgonderzoek dient uitgevoerd te worden. De vijfde locatie - overstortconstructie 7 - bevindt zich
ter hoogte van het oudste centrum van Poperinge, maar dan aan de andere kant van de Vleterbeek.
Hier kunnen sporen en vondsten aangetroffen worden vanaf de (17de?/) 18de eeuw, waarbij
ambachtelijke activiteiten gelegen op de achtererven van bebouwing langs de Ieperstraat tot
mogelijkheden behoort. De aanwezigheid van oudere sporen valt niet uit te sluiten. Voor de locatie
overstortconstructie 7 wordt een archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd.
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Figuur

figurenlijst projectcode 2016i156
Type

Onderwerp

Aanmaakschaal

Aanmaakwijze

Datum

1.1

locatiekaart

Locatie onderzoeksgebied

onbekend

Digitaal

19-7-2016

1.2

topografische kaart

locatie onderzoeksgebiedmet

onbekend

Digitaal

19-9-2016

nummer

aanduiding van de
archeologische zone van
Poperinge
1.3

topografische kaart

zone zonder archeologie

onbekend

Digitaal

20-9-2016

2.1

Tertiaire geologische

Locatie onderzoeksgebied

1:50000

Digitaal

30-8-2016

2.2

Quartair geologische

Locatie onderzoeksgebied

1:50000

Digitaal

30-8-2016

Digitaal hoogtemodel terrein en

1:25000

Digitaal

30-8-2016

kaart

kaart
2.3

Hoogtemodel

omgeving
2.4

Bodemkaart

Locatie onderzoeksgebied

1:20000

Digitaal

30-8-2016

2.5

Hoogtemodel

Uitsnede van het digitaal

onbekend

Digitaal

30-8-2016

2.6

CAI-kaart

CAI vondstlocaties

1:1

Digitaal

30-8-2016

2.7

Historische kaart

kaart van Jacob van Deventer

onbekend

Analoog

1550-1565

2.8

Historische kaart

locatie van het plangebied op de

onbekend

Analoog

1771-1778

hoogtemodel

Ferrariskaart
2.9

Historische kaart

Detail van de Ferrariskaart

onbekend

Analoog

1771-1778

2.10

Historische kaart

locatie van het plangebied op de

onbekend

Analoog

1843-1845

onbekend

Analoog

1846-1854

onbekend

Analoog

1842-1880

onbekend

Analoog

zie hoger

onbekend

Analoog

1550-1565

onbekend

Analoog

1771-1778

onbekend

Analoog

1843-1845

onbekend

Analoog

1846-1854

onbekend

Analoog

1842-1880

onbekend

Analoog

zie hoger

Atlas der Buurtwegen
2.11

Historische kaart

locatie van het plangebied op de
Vandermaelenkaart

2.12

Historische kaart

Locatie van het plangebied op de
Popp kaart

2.13

Historische kaarten

locatie O1 op diverse historische
kaarten

2.14

Historische kaart

Locatie O2. O5 en O7 op de kaart
van Jacob van Deventer

2.15

Historische kaart

Locatie O2. O5 en O7 op de

2.16

Historische kaart

2.17

Historische kaart

locatie O2, O5 en O7 op de

2.18

Historische kaart

locatie O2, O5 en O7 op de Popp

Ferrariskaart
locatie O2, O5 en O7 op de Atlas
der Buurtwegen

Vandermaelenkaart

kaart
2.19

Historische kaarten

locatie O12 op diverse
historische kaarten

bijlage 2-

Kadasterkaart

Plangebied op de kadasterkaart

onbekend

Digitaal

12-9-2016

ontwerpplannen

detailschetsen

1:25

Digitaal

03-05-2016

3
bijlage 4,
6, 8, 10

overstortconstructies O1, O2, O5,
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en 12
bijlage 5,

O7 en O12
Verstoringskaart

Diepte van de geplande ingrepen

7, 9, 11
en 13
bijlage

Digitaal

15-9-2016

1:500

Digitaal

15-9-2016

onbekend

Digitaal

15-9-2016

1:500

Digitaal

03-05-2016

O12
Verstoringskaart

Diepte van de bekende

14-17
bijlage 18

1:500

ter hoogte van O1, O2, O5, O7 en

verstoringen
CAI-kaart

CAI-locaties op hillshade van het
DHM

bijlage 20

Ontwerpplannen

Ontwerpplannen riolerings- en
collectorwerkzaamheden

bijlage 21

hoogteprofiel

hoogteverloop tussen O1 en O12

onbekend

Digitaal

17-10-2016

bijlage 22

Erosiegevoeligheidskaar

plangebied op de potentiële

onbekend

Digitaal

17-10-2016

t

erosiegevoeligheidskaart

bodemgebruikskaart

plangebied op de

onbekend

Digitaal

17-10-2016

bijlage 23

bodemgebruikskaart

5
nummer

fotolijst projectcode 2016i156
type

onderwerp

vervaardiging

datum

Fig. 1.4

foto

luchtfoto locatie O7

digitaal

2015

Fig. 1.5

foto

luchtfoto locatie O12

digitaal

2015
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bijlage 1
begin

overzicht van archeologische perioden
einde

periode

1789 na Chr. - heden
1500 na Chr. - 1789 na Chr.

Nieuwste Tijd
Nieuwe Tijd

1200 na Chr. - 1500 na Chr.
900 na Chr. - 1200 na Chr.
430/450 na Chr. - 900 na Chr.

Late Middeleeuwen
Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen

275 na Chr. - 430/450 na Chr.
69 na Chr. - 275 na Chr.
57 voor Chr. - 69 na Chr.

laat-Romeinse tijd
midden-Romeinse tijd
vroeg-Romeinse tijd

250 voor Chr. -57 voor Chr.
475/450 voor Chr. -250 voor Chr.
800 voor Chr. -475/450 voor Chr.

Late IJzertijd
Midden IJzertijd
Vroege IJzertijd

1050 voor Chr.-800 voor Chr.
1800/1750 voor Chr.-1050 voor Chr.
2000/2100 voor Chr.-1800/1750 voor Chr.

Late Bronstijd
Midden Bronstijd
Vroege Bronstijd

5300 voor Chr. -2000 voor Chr.

Neolithicum

9500 voor Chr. -5300 voor Chr.

Mesolithicum

tot 9500 voor Chr.

Paleolithicum
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Bijlage 5. Poperinge - afkoppeling Vleterbeek. Locatie 01. Werkzaamheden.
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Bijlage 7. Poperinge - afkoppeling Vleterbeek. Locatie 02. Werkzaamheden.
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Bijlage 9. Poperinge - afkoppeling Vleterbeek. Locatie 05. Diepte geplande ingrepen.
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Bijlage 11. Poperinge - afkoppeling Vleterbeek. Locatie 07. Diepte geplande ingrepen.
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Bijlage 13. Poperinge - afkoppeling Vleterbeek. Locatie 012. Diepte geplande ingrepen.
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Bijlage 14. Poperinge - afkoppeling Vleterbeek. Locatie 01. Diepte bestaande verstoringen
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Bijlage 15. Poperinge - afkoppeling Vleterbeek. Locatie 02. Diepte bestaande verstoringen.
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Bijlage 16. Poperinge - afkoppeling Vleterbeek. Locatie 05. Diepte bestaande verstoringen.
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Bijlage 17. Poperinge - afkoppeling Vleterbeek. Locatie 012. Huidige verstoringen.
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Bijlage 18. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Centrale Archeologische Inventaris.
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bijlage 19 richtlijnen aanleg rioolbuizen en schematische weergave
Voor de aanleg van rioolbuizen gelden richtlijnen. Deze richtlijnen bepalen de ontgravingsdiepte en
breedte van de sleuf waarin de buis wordt geplaatst. De ontgraving bepaalt de verstoring van de bodem
en van de eventuele archeologische sporen. Om een beeld te krijgen van hoeveel bodem wordt
verstoord worden hier de richtlijnen uitgelegd.
Zo wordt de diepte van de sleuf deels bepaald door de diameter van de leiding. Voor de buis
dient in de sleuf een fundering gelegd te worden. Voor buizen met een diameter die kleiner is dan 1.00
m moet de fundering (b) ten minste 20 cm bedragen. Voor grotere buizen dient dit 30 cm te zijn.
Daarnaast moet de buis omhuld worden tot minstens 30 cm boven de buis.
De breedte van de sleuf is afhankelijk van de diepte en de diameter van de buis. Bij een
sleufdiepte van 0 tot 50 cm dient ten minste 20 cm ruimte aan weerszijden van de buis (a) te zijn. Deze
ruimte wordt per 50 cm diepte 10 cm breder tot een sleufdiepte van meer dan 2 m. Daarbij dient de
ruimte (a) ten minste 50 cm te zijn.
Verder moeten de wanden van de sleuf tot 50 cm boven de buis verticaal zijn. Daarboven mogen de
wanden onder een helling worden gegraven van maximaal 70 graden.
Voor de berekening van de breedte van de
werkzone wordt in het ideale geval het schema in
onderstaande figuur aangehouden. Daarbij wordt
over het plangebied eerst de bovenste 30 cm van
het maaiveld/wegdek verwijderd, met uitzondering
van enkele meters voor het plaatsen van de
afgegraven grond. Binnen het uitgegraven gebied
zal gewerkt worden met machines voor het
uitgraven en omzetten van grond uit de
rioolsleuven. Die grond zal ook weer tijdelijk
binnen de werkzone geplaatst worden. In
bovenstaand schema wordt de bovengrond
uitgegraven over een breedte van 16 m. In
werkelijkheid zal men vaak te maken hebben met
bestaande wegtracés en aangrenzende bebouwing.
Daardoor zal deze breedte niet altijd gehaald
Schematische weergave van de richtlijnen voor
kunnen worden. Wel kan men ervan uitgaan dat de
aanleg van rioolbuizen (bron: Aquafin).
werkzone zo breed mogelijk zal worden getrokken.
Binnen de gehele werkzone bestaat het risico op
verstoren van eventueel aanwezige archeologische resten.

Schematische weergave van (de ontgraving van) de werkzone. Bron: Aquafin.

bijlage 20 ontwerpplannen
a O1
b O2
c O5
d O7
e O12

Bijlage 21. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Hoogteprofiel tussen 01 en 012. (bron: www.geopunt.be).

Bijlage 22. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB).
Uitsnede van de potentiële erosiegevoeligheidskaart per perceel 2016. (bron: http://dov.vlaanderen.be).
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Bijlage 23. Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek (21.924HB). Uitsnede van de bodembedekkingskaart.
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bijlage 24 boring ter hoogte van de geplande locatie voor o7

