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Hoofdstuk 2

Landschappelijk booronderzoek

2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2018 H 253

Erkend archeoloog:

Nick Van Liefferinge OE/ERK/Archeoloog/2016/00111;
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Veldwerkleider

Nick Van Liefferinge

Assistent-aardkundige Nick Van Liefferinge
Locatie:

Torhout, Aartrijke en Ichtegem, Wijnendalestraat (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x= 59160, y= 199062
punt 2: x= 59279, y= 199231
Torhout, Afd. 4, Sectie D, percelen 1824L9, 1824W9, 1824H9, 1824V6, 2266T
en 2266D2 (fig. 1.3)
Nb: Voor deze archeologienota wordt een onderscheid gemaakt tussen het
(kadastrale) projectgebied en het effectieve vergunningsgebied. Enkel het
vergunningsgebied is voor deze archeologienota het onderwerp van studie.
Het onderscheid is op de kaarten steeds visueel aangegeven.

Periode uitvoering:

28 augustus 2018

Relevante termen:

Landschappelijke boringen, lemig zand

Verstoorde zones:

Het terrein werd voorafgaand het veldwerk bouwrijp gemaakt. Conform de
afspraken gemaakt in de archeologienota werd dit enkel bovengronds gedaan
en bleven ondergrondse massieven / wortels zitten.

2.1.2 Archeologische voorkennis
Het uitgevoerd bureauonderzoek (archeologienota ID: 2198) toonde aan dat er een archeologische
verwachting bestaat voor de aanwezigheid van (pre)historische vindplaatsen, zowel in de vorm van
artefactensites als met bodemsporen. Op basis van de bodemkundige en landschappelijke ligging kan
er een verwachting geformuleerd worden voor archeologische sites vanaf de steentijd tot en met de
volle middeleeuwen. Het projectgebied ligt op de rand van een plateau en de regio werd afgedekt door
eolische dekzanden. Mogelijk werd hierdoor een oudere paleobodem afgedekt, waardoor de kans op
een goede bewaring van archeologische sites hoger is. Ook de aanwezigheid van een Postpodzol is een
aanwijzing voor een mogelijk aanwezige paleobodem. Hierdoor is de verwachting voor steentijd
artefactensites ook hoger.

9

Nota: Het vooronderzoek aan de Wijnendalestraat te Torhout

2.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
Het uitgestelde traject begint met een landschappelijk booronderzoek ter evaluatie van het volledige
terrein in functie van de intactheid van de bodem om zo de bewaringstoestand van een mogelijke
paleobodem te bepalen. Ook zullen deze boringen kunnen bepalen wat voor soort bodem in de zone
OB aanwezig is. Landschappelijke profielputten worden in dit geval als een onnodige verstoring van
het terrein beschouwd. Boringen gaan sneller, minder destructief en zijn goedkoper.
-

Kan de aanwezigheid van een podzol- of andere paleobodem worden vastgesteld? In hoeverre
is deze nog intact?
In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (sub)recent verstoord?
Op welke diepte(s) bevind(e)t(n) zich het archeologisch vlak?
Waar ligt / lag de hoogste grondwaterspiegel?

2.1.4 Vooropgestelde onderzoeksmethode en -technieken
Het landschappelijk booronderzoek wordt conform de Code van Goede Praktijk3 uitgevoerd. Er wordt
in een verspringend driehoeksgrid van 30 op 30 m boringen gezet op het terrein (fig. 2.2). Deze dekking
werd (naast tevens gehanteerde dekkingen in een grid van 25, 30 of 25 m op 30 m) ook voorheen soms
conventioneel gehanteerd bij landschappelijke boringen. Indien op basis van de 5 boringen die op deze
manier gezet worden echter niet duidelijk is of er al dan niet een mogelijk bewaarde onderliggende
paleobodem aanwezig is, kan het grid alsnog verdicht worden naar een grid van 25, 30 of 25 m op 30
m tot deze vraagstelling uitgeklaard is. Omwille van praktische reden zoals het voorkomen van zand
en de mogelijkheid van de aanwezigheid van puin in de ondergrond wordt geopteerd voor het gebruik
van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm.
Het landschappelijk booronderzoek wordt op die manier uitgevoerd dat alle bodemeenheden
gecapteerd worden en dat er gefundeerde uitspraken kunnen worden geformuleerd over het hele
terrein. Omwille van praktische redenen zoals het voorkomen van zand en de mogelijkheid van de
aanwezigheid van puin in de ondergrond wordt geopteerd voor het gebruik van een Edelmanboor met
een diameter van 7 cm.

3

In overeenstemming met de Code Goede Praktijk 7.3.2.
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Fig. 2.1: Vooropgestelde landschappelijke boorpuntenplan .
2.1.5 Afwijkingen ten aanzien van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes4
Het boorpuntenplan zoals voorgesteld in het bekrachtigde programma van maatregelen (ID 2198) kon
niet helemaal gevolgd worden. De twee boringen in de toegangsweg in het noorden konden niet
geplaatst worden omdat hier een weg aanwezig is. Boring 3 (B3) werd gestaakt op ca. 80 cm onder het
huidige maaiveld en bleek volledig verstoord. Er kon niet dieper geboord worden omwille van de
aanwezigheid van puin in de ondergrond. Op het terrein zelf werden 12 boringen geplaatst om zo een
degelijk beeld te krijgen om de bodemgesteldheid van het terrein.
2.1.6 Terreingesteldheid
Tijdens het terreinbezoek voor de landschappelijke boringen werden verscheidene overzichtsfoto’s
gemaakt. Het grootste deel van het terrein bestond op het moment van het booronderzoek uit
grasland. De zuidoostelijke hoek van het terrein was braakliggend. Voorafgaand het
proefsleuvenonderzoek werd hier de recente bebouwing gesloopt. De toegangsweg tot het
projectgebied, in de noordoostelijke hoek, is voorzien van verharding waardoor hier niet kon worden
geboord.
Voor het uitvoeren van het landschappelijk booronderzoek vormde de terreingesteldheid geen hinder.

4

Dit zijn afwijkingen ten opzichte van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en -methodes die zijn opgenomen
in het programma van maatregelen van de archeologienota (ID: 6007).
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Fig. 2.2: Zicht op de toegangsweg in het noorden van het terrein (van op de Wijnendalestraat
gefotografeerd).

Fig. 2.3: Zicht op het projectgebied van op de toegangsweg.
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Fig. 2.4: Zicht op de zone waar voorafgaand het onderzoek gebouwen werden gesloopt.
2.2 Assessmentrapport
2.2.1 Landschappelijke gesteldheid
Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van 8.387 m2 en situeert zich op de overgang tussen
de Zandstreek in het noorden en de Zandleemstreek in het zuiden. Het is gelegen op een heuvelrug op
een hoogte tussen ca. 42,5 en 43,5 m TAW in het Bekken van de Brugse Polders (fig. 2.5) en maakt deel
uit van de archeoregio de Zandstreek en (Zand)leemstreek (fig. 1.2). Een gedetailleerde kijk op het
projectgebied toont een zeer lichte helling naar het noordoosten toe (fig. 2.6 en fig. 2.7).
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Fig. 2.13: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel met situering van het projectgebied
(© Geopunt Vlaanderen).

Fig. 2.14: Detail van het Digitaal hoogtemodel met situering van het projectgebied
(© Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 2.15: Terreinprofiel 1 van noord naar zuid.

Fig. 2.16: Terreinprofiel 2 van west naar oost.
Op de bodemkaart wordt het projectgebied weergegeven op de bodems wZdP en wSdh (fig. 2.17). De
bodem wZdP is een matig natte zandgrond zonder en met profielontwikkeling. De bodem wSdh is een
matig natte lemige zandgrond met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont. Deze matig natte
Postpodzol heeft een bouwlaag (Ap) die goed humeus is, gehomogeniseerd en 30-50 cm dik is.
Ingevolge oplossingsverschijnselen van de Podzol B, maar vooral door het uitdelven en afvoeren van
het verharde benedendeel van de Podzol B is deze horizont op veel plaatsen bijna volledig verdwenen.
De roestverschijnselen zijn soms moeilijk waarneembaar in de Podzol B en beginnen normaal tussen
40 en 60 cm diepte.
Onder het projectgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot de Formatie van Gent en meer
bepaald tot het Lid van Vlierzele (Vroeg-Eoceen, 54,8-49 miljoen jaar) (fig. 2.18). Deze formatie bestaat
voornamelijk uit fijn zand, duidelijk horizontaal of kruisgewijs gelaagd, soms homogeen met veel
tubulaties.
Op de quartair geologische kaart is het projectgebied te situeren op sedimenten van het type 1 (fig.
2.19). Deze sedimenten bestaan uit hellingsafzettingen van het quartair met daarbovenop eolische
afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk vroeg-Holoceen. Dit uit
zich in zand tot zandleem in het noordelijke en het centrale gedeelte van Vlaanderen en in silt (loess)
in het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen. Deze eolische zanden werden door overheersende
noordwestenwinden aangevoerd en afgezet op het tertiair erosieoppervlak.
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Fig. 2.17: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 2.18: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 2.19: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
2.2.2 Resultaten van het landschappelijk booronderzoek
2.2.2.1 Methode
Bij de uitvoering van de boringen werden keuzes gemaakt over:
- Het type grondboor
- De diameter van de grondboor
- Het patroon van de boringen
- De afstand tussen de boorraaien
- De afstand tussen boringen in een raai
- De oriëntatie van de boorraaien
- De diepte van de boringen
- De wenselijkheid van het zeven van de boorkern
Deze keuzes zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond, de diepte van de boringen, de diepte van
de grondwatertafel en de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek.5

5

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen in paragraaf 7.3.2 van de Code van Goede Praktijk.
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2.2.2.2 Technieken en motiveringen
De boringen zelf gebeuren met de Edelmanboor met een boorkopdoorsnede van 7 cm. Hiermee kan,
zonder verlengstukken, tot 125 cm diep worden geboord, wat voor het overgrote deel voldoende is
om de boorresultaten in functie van bodemintactheid degelijk te kunnen interpreteren. Om ervoor te
zorgen dat de dekkingsgraad van de boringen dusdanig is dat het volstaat om voldoende gefundeerde
uitspraken te doen over het geheel van het onderzochte gebied is gekozen voor zeven boringen die
regelmatig over het terrein werden verspreid in functie van het bodemgebruik en de toegankelijkheid
van het terrein. Het was niet wenselijk om de boorkern te zeven, dit in functie van de doelstelling van
het landschappelijk booronderzoek (welke in een notendop het bepalen van de intactheid van de
bodemgesteldheid betreft), gecombineerd met observaties te velde (na macroscopische inspectie
werden geen artefacten aangetroffen in de sedimenten). Elk boorpunt werd ingemeten doormiddel
van GPS.
Voor de boorbeschrijvingen wordt er gewerkt volgens de FAO richtlijnen6 aangepast aan de Belgische
normen om te kunnen vergelijken met de Belgische bodemkaart. In deze richtlijnen worden voor
profielbeschrijvingen 5 statussen voorgesteld. De boorbeschrijving valt onder status vier, de
voorlaatste. “Soil augering descripition: soil augerings do not permit a comprehensive soil profile
description. Augerings are made for routine soil observation and identification in soil mapping, and for
that purpose normally provide a satisfactory indication of the soil characteristiscs. Soil samples may be
collected from augerings7.”
Uit het bovenstaande blijkt dat de boringen niet toelaten om een bodemprofiel uitgebreid te
beschrijven. Ze worden gebruikt voor standaard bodemwaarnemingen en identificaties in
bodemkartering. Daarom bieden ze ook voldoende informatie voor bodemkarakteristieken. Stalen
kunnen worden genomen voor bepaalde doeleinden. In de FAO richtlijnen komen maar liefst 19
parameters bij een bodemprofielbeschrijving aan bod. Daarvan kunnen slechts enkele weerhouden
worden tijdens boringen.
•

Horizont

De grenzen van horizonten geven informatie over de dominante factoren die de bodem vormden. In
bepaalde gevallen wijzen ze op de menselijke impact op het landschap. De horizontgrenzen worden
beschreven volgens diepte (in cm), duidelijkheden en topografie.
•

Belangrijkste bestanddelen

Hier gaat het vooral over de textuur van het sediment. Bodemtextuur verwijst naar de verhouding van
de verschillende korrelgroottes in een bepaald bodemvolume en wordt beschreven als de
bodemtextuur. De korrelgroottes verwijzen naar klei, silt (leem) en zand.
•

Kleur van de matrix

Bodemkleuren gegeven de samenstelling én oxidatie-reductie omstandigheden van het heden én het
verleden weer. De kleur wordt over het algemeen bepaald door huidjes van zeer fijne bestanddelen

6
7

FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed., 6.
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van gehumificeerd organisch materiaal8 (donker), ijzeroxides (geel, bruin, oranje en rood),
mangaanoxides (zwart) en andere, of het kan te wijten zijn aan de kleur van het oorspronkelijk
sediment. De kleur van de bodemmatrix van elke horizont moet worden geregistreerd in vochtige
omstandigheden.
•

Bodemstructuur

De bodemstructuur kan slechts in bepaalde gevallen verduidelijkt worden, omdat hiervoor meestal
grotere profielwanden nodig zijn, en is optioneel.
•

Artefacten

Artefacten zijn vaste of vloeibare substanties die: (1) zijn verwekt of veranderd door vooral mensen als
onderdeel van industriële of artisanale processen, of (2) door menselijke activiteit naar de oppervlakte
zijn gebracht van een diepte waar ze nooit werden beïnvloed door oppervlakte processen.
•

HTM (Human-transported material)

Dit werd als volgt gedefinieerd: “Human-transported material (abbreviation ‘HTM’): Any solid or liquid
material moved into the soil from a source area outside of its immediate vicinity by intentional human
activity, usually with the aid of machinery, without substantial reworking or displacement by natural
forces”9.
2.2.2.3 Bespreking landschappelijke boringen
Op 28 augustus 2018 werden 12 landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein (fig. 2.20). Voor
de situering van de boorpunten werd het vooropgestelde boorpuntenplan uit het programma van
maatregelen (fig. 2.3) gehanteerd. Er werd geopteerd zo min mogelijk af te wijken van dit plan.

8

De hoeveelheid organisch materiaal kan worden geschat op basis van de Munsell bodemkleur (voor een
welbepaalde textuur onder droge en vochtige omstandigheden); FAO, Guidelines for soil description., FAO,
2006, 4th ed., 43.
9
FAO, Guidelines for soil description., FAO, 2006, 4th ed.
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Fig. 2.20: Kadasterplan met situering van de landschappelijke boorpunten zoals werden uitgevoerd
op terrein.
Volgens de bodemkaart (fig. 2.21) liggen de boorpunten binnen twee categorieën van zandgronden,
namelijk:
• De w-ZdP-bodem is een matig natte zandgrond zonder en met profielontwikkeling.
• De w-Sdh-bodem is een matig natte lemige zandgrond met verbrokkelde humus en/of ijzer B
horizont. Deze matig natte Postpodzol heeft een bouwlaag (Ap) die goed humeus is,
gehomogeniseerd en 30-50 cm dik is. Ingevolge oplossingsverschijnselen van de Podzol B,
maar vooral door het uitdelven en afvoeren van het verharde benedendeel van de Podzol B is
deze horizont op veel plaatsen bijna volledig verdwenen. De roestverschijnselen zijn soms
moeilijk waarneembaar in de Podzol B en beginnen normaal tussen 40 en 60 cm diepte.
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Fig. 2.21: Weergave van de landschappelijke boorpunten op de bodemkaart met waargenomen
bodemhorizonten.
In totaal werden er 12 boringen uitgevoerd. In tabel 1 zijn de formele gegevens van alle boringen
weergegeven.
Boringen
(fig. 2.20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bodemkaart
Waarneming
WRB
(fig. 2.21)
wZdP
w-Sdh
Ap – B - C
wZdP
w-Sdh
Ap – B - C
w-Sdh
OT
Verstoring
w-Sdh
wZdP
Ap - C
w-Sdh
wZdP
Ap –C
w-Sdh
w-Sdh
Ap – B - C
wZdP
w-Sdh
Ap – B - C
w-Sdh
wZdP
Ap - C
w-Sdh
wZdP
Ap - C
wZdP
w-Sdh
Ap – B - C
w-Sdh
wZdP
Ap - C
wZdP
wZdP
Ap - C
Tabel 1: De formele gegevens van de boringen.

Op basis van de gegevens van de landschappelijke boring werd een kaartje gemaakt met aanduiding
van twee pedogenetische zones. Deze zones komen overeen met de aanwezigheid van twee
bodemtypes. De eerste zone, in de noordoostelijke hoek van het projectgebied, komt overeen met het
w-Sdh-bodemtype. Tot deze zone behoren boring 1, boring 2, boring 6, boring 7 en boring 10. Dit is
een matig natte lemige zandgrond met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont. Op de rest van het
21
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projectgebied werd geen intacte B-horizont aangetroffen. Daar werd direct onder de ploeglaag de Chorizont aangesneden. Deze bodemopbouw werd aangetroffen ter hoogte van boring 4, boring 5,
boring 8, boring 9 en boring 11. Ter hoogte van boring 3 was de bodemopbouw verstoord.

Fig. 2.22: Aanduiding van de twee pedogenetische zones binnen het projectgebied met situering van
de verschillende landschappelijke boringen.

Fig. 2. 23: Overzicht bodems met B-horizont.
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Wijnendalestraat te Torhout
Profiel B1
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: landschappelijk booronderzoek
Torhout - Wijnendalestraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
vrijdag, 5/10/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Grasland, Gras
nvt.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-45 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; DBrGr ; [Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H2 (B)
45-60 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; DBrOr ; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H3 (C)
60- cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; LWt-Br
m. LGl ; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -120 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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Fig. 2. 24: Overzicht bodems zonder profielontwikkeling
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Wijnendalestraat te Torhout
Profiel B5
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: landschappelijk booronderzoek
Torhout - Wijnendalestraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
vrijdag, 5/10/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Grasland, Gras
NVT.

2. Profielbeschrijving

H1 (Ap)
0-40 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; DBrGr ; [Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H2 (C)
40- cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; LWt-Br
m. LGl ; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -95 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
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2.2.2.4 Interpretatie van het onderzochte gebied

Fig. 2.24: Weergave van de landschappelijke boorpunten op het digitaal hoogtemodel met
waargenomen bodemhorizonten.
De landschappelijke boringen lijken de bodemclassificatie van het projectgebied op de bodemkaart
niet volledig te verifiëren, maar ze komen wel in grote lijnen overeen. Er konden twee pedogenetische
zones worden afgebakend op basis van de boorresultaten. Deze zones komen overeen met de
aanwezigheid van twee bodemtypes. De eerste zone, in de noordoostelijke hoek van het
projectgebied, komt overeen met het w-Sdh-bodemtype. Tot deze zone behoren boring 1, boring 2,
boring 6, boring 7 en boring 10. Dit is een matig natte lemige zandgrond met verbrokkelde humus
en/of ijzer B horizont. Op de rest van het projectgebied werd geen intacte B-horizont aangetroffen.
Daar werd direct onder de ploeglaag de C-horizont aangesneden. Deze bodemopbouw werd
aangetroffen ter hoogte van boring 4, boring 5, boring 8, boring 9 en boring 11. Ter hoogte van boring
3 was de bodemopbouw verstoord.
De afwezigheid van de B-horizont op de westelijke helft van het terrein valt vermoedelijk te verklaren
door het recente gebruik van het terrein. Recente (bouw)ingrepen, zijnde na WO II, op het terrein
hebben vermoedelijk een deel van de bodemopbouw verstoord. De ingrepen zijn echter niet van die
aard geweest dat de bodemopbouw volledig verstoord is. Hierdoor is verder onderzoek gericht op
grondsporensites nog steeds nodig.
Als laatste punt is de afwezigheid van paleobodems zeer belangrijk. Uit geen enkele boring blijkt de
aanwezigheid van een intacte paleobodem zoals een podzol. Dit valt te concluderen uit de afwezigheid
van andere kenmerkende horizonten zoals Ah, Bh en Bir. De bewaarkans van prehistorische
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artefactensites is hierdoor veel lager. Verder onderzoek gericht op steentijdartefactensites, in de vorm
van archeologische boringen, is hierdoor onnuttig en zal niet leiden tot kenniswinst.
2.2.2.5 Samenvatting en vervolgonderzoek
Samenvattend werden er geen sporen teruggevonden van een intacte paleobodem (podzol) die in situ
artefactensites had kunnen bevatten. Dit vooronderzoek in de vorm van archeologische boringen met
als doel om steentijd artefactsites op te sporen, heeft bijgevolg geen elementen opgeleverd die op de
aanwezigheid hiervan zouden wijzen.
De aanwezigheid van een B-horizont in de noordoostelijke hoek van het projectgebied en C-horizont
op praktisch alle locaties van het terrein, wijst op een hoog potentieel voor in situ bewaring van
sporensites.
•

Twee pedogenetische zones
Er konden twee pedogenetische zones worden afgebakend op basis van de boorresultaten. Deze
zones komen overeen met de aanwezigheid van twee bodemtypes. De eerste zone, in de
noordoostelijke hoek van het projectgebied, komt overeen met het w-Sdh-bodemtype. Tot deze
zone behoren boring 1, boring 2, boring 6, boring 7 en boring 10. Dit is een matig natte lemige
zandgrond met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont. Op de rest van het projectgebied werd
geen intacte B-horizont aangetroffen. Daar werd direct onder de ploeglaag de C-horizont
aangesneden. Deze bodemopbouw werd aangetroffen ter hoogte van boring 4, boring 5, boring
8, boring 9 en boring 11. Ter hoogte van boring 3 was de bodemopbouw verstoord.

•

Afwezigheid van paleo-bodems
Het landschappelijk booronderzoek leverde geen enkele intacte paleobodem op, hoewel de
aanwezigheid hiervan hoog werd ingeschat op basis van de bodemkaart. De conservatie van in
situ bewaarde prehistorische artefactsites wordt daarom als laag ingeschat.

•

Conclusie
In het kader van een bekrachtigd programma van maatregelen werd een landschappelijk
booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek werd in eerste instantie uitgevoerd om de
bodemopbouw nader te bekijken, voornamelijk met het oog op prehistorische artefactensites en
de bewaring daarvan. Er werden echter geen elementen aangetroffen die wijzen op de
aanwezigheid van een intacte paleobodem, zoals een podzolbodem, waardoor de bewaringskans
van een in situ bewaarde prehistorische artefactensite naar eerder laag werd bijgesteld. Er
werden daarentegen ook geen elementen aangetroffen die wijzen op een grootschalige
verstoring van de bodemopbouw. Dit betekent concreet dat verder onderzoek gericht op
steentijd, in de vorm van archeologische boringen, niet noodzakelijk is maar dat een
proefsleuvenonderzoek wél dient te worden uitgevoerd.
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2.2.3 Synthese
Beantwoording onderzoeksvragen:
Is de bodemopbouw nog intact?
De natuurlijke bodemopbouw is nog intact, maar het bodemarchief toont aan dat er geen
paleobodems en/of pleistocene afdekkingsniveaus zijn. De aanwezigheid van in situ bewaarde
prehistorische artefactsites wordt hierdoor als laag ingeschat.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De afwezigheid van een archeologische site kan niet afdoende gestaafd worden. De intacte
bodemopbouw maakt de aanwezigheid van sporensites zeer plausibel. Er zijn echter geen elementen
die wijzen op de aanwezigheid van een in situ bewaarde prehistorische artefactensite.
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aan-of afwezigheid van archeologische relevante sites. De
landschappelijke boormethode laat niet toe hier duidelijkheid over te verschaffen. Andere
onderzoeksmethodes zoals onderzoek met ingreep in de bodem doormiddel van proefsleuven zijn
nodig om deze vraag te beantwoorden.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
De landschappelijke boringen werden vooral geadviseerd naar aanleiding van de mogelijke
aanwezigheid van een paleobodem (op basis van de bodemkaart), die de bewaringskans van
paleobodems verhoogt. Prehistorische artefactsites zouden zo in situ in de paleobodem bewaard
kunnen zijn.
De landschappelijke boringen wijzen echter uit dat er geen enkele indicatie aanwezig is voor de
aanwezigheid van intacte paleobodems.
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Nee
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie archeologienota, programma van maatregelen. Er kan direct overgestapt worden naar het
proefsleuvenonderzoek.
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m TAW.
N; O. (lamb 72)
vrijdag, 5/10/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Grasland, Gras
NVT.

H1 (Ap)
0-55 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; DBrGr ; [Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H2 (C)
55- cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; LWt-Br
m. LGo ; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -80 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Wijnendalestraat te Torhout
Profiel B12
1. Algemene gegevens
1. Beschrijver:
2. Soort onderzoek:
3. Plaats:
4. Hoogteligging:
5. Coördinaten:
6. Datum:
7. Gereedschap:
8. Landgebruik:
9. Weersomstandigheden:
10. Oriëntatie:
11. Bodemeenheid:

2. Profielbeschrijving

Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
Archeologisch: landschappelijk booronderzoek
Torhout - Wijnendalestraat
m TAW.
N; O. (lamb 72)
vrijdag, 5/10/2018
Edelmanboor (diam. 7cm.)
Grasland, Gras
NVT.

H1 (Ap)
0-45 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; DGrBr ; [Veel bio, Hu; ]; Du recht gr.(B: v, HCl: O)
H2 (C)
45- cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; LGl-Go
m. LBr ; (B: v, HCl: O)
Bereikte diepte: -85 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Het archeologisch vooronderzoek aan de Wijnendalestraat te Torhout

