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1. Inleiding
1.1.

Wettelijk kader

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te
Eernegem Stationsput (provincie West-Vlaanderen), waarbij de totale oppervlakte van de betrokken
percelen 3000m² of meer bedraagt en de bodemingrepen groter zijn dan 1000m², dient de
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota
dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.

1.2.

Onderzoeksopdracht

1.2.1. Vraagstelling

•

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•

Zijn er gegevens gekend dat de bodem (deels) verstoord is?

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van eventuele
archeologische sporen?

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft de site?

•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke bijkomende
onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden

Niet van toepassing.
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Werkwijze en strategie

1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie

In het bureauonderzoek wordt een zo duidelijk mogelijk beeld gevormd van de huidige archeologische,
historische en landschappelijke informatie van het projectgebied en diens omgeving. Deze gegevens
worden vergeleken met de geplande werken en de hiermee gepaard gaande verstoringen en
vergravingen in de bodem. Het uiteindelijke doel is het bepalen of verder archeologisch onderzoek al
dan niet aangewezen is.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd aangeleverd
via de initiatiefnemer door middel van ontwerpplannen en via mondelinge of schriftelijke
communicatie. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische kennis van het plangebied en van
de directe omgeving werd de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geraadpleegd.1 Deze online
databank is uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde gebruikers, hoofdzakelijk archeologen.
Aanvullend werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt2, de centrale
toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius3, een databank die kaarten
bundelt van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief,
lokale archieven en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Aansluitend hierbij werden ook
verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren ‘70 van vorige eeuw. Op het
kaartmateriaal en de luchtfoto’s werd het plangebied geprojecteerd, om zodoende een duidelijk beeld
te krijgen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende
kaarten op die betrekking hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied.
Een kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat
beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.4 Een topografische kaart werd
verkregen via het NGI.5
Op basis van dit onderzoek en het raadplegen van bovenvermelde bronnen kan een antwoord gegeven
worden op de vooropgestelde onderzoeksvragen.

1

https://cai.onroerenderfgoed.be/

2

http://www.geopunt.be/kaart

3

http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/

4

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/

5

http://www.ngi.be/topomapviewer/
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1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek

In eerste instantie werd gestart met het bureauonderzoek waarbij de diverse beschikbare bronnen
geraadpleegd worden. Daarnaast werd in detail bekeken wat de huidige toestand is van het plangebied
en werden de geplande werkzaamheden onder de loep genomen. Op basis van deze gegevens samen
werd afgetoetst of ten eerste verder vooronderzoek noodzakelijk is en ten tweede welke
onderzoekstappen er eventueel genomen moeten worden.

1.3.3. Advies specialisten

Niet van toepassing.

1.3.4. Wetenschappelijke advisering

Niet van toepassing.

1.3.5. Selectie bronnen

De gebruikte bronnen zijn beschreven onder 1.3.1. De bronnen daaronder vermeld waren afdoende
om een gedegen advies te geven voor een verder archeologisch traject. Bijkomend archiefonderzoek
werd niet opportuun geacht.
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2. Bureauonderzoek
2.1.

Huidige toestand

Het terrein is 1,813 hectare groot, heeft een onregelmatige west-oost georiënteerde vorm en is
gelegen aan de Groene 62, de Spoorwegstraat en de Statiebeekstraat. Het zuidelijke deel van het
plangebied bevindt zich in de Stationsput. Deze vijver werd omstreeks 1868 uitgegraven tot een diepte
van ca. 3,5 à 4m onder maaiveld en heeft een totale grootte van 6ha. Het archeologisch bodemarchief
in het zuidelijke deel is dus volledig weggegraven. De rest van het terrein is momenteel in gebruik als
openbaar domein of recreatiegebied van de Groene 62, een oude spoorweg tussen Torhout en
Oostende die nu fungeert als autovrije groene as voor fietsers en wandelaars. De Groene 62 loopt van
oost naar west door het noordelijke deel van het plangebied, de doodlopende Spoorwegstraat en de
eveneens doodlopende Statiebeekstraat zijn er respectievelijk ten noorden en ten zuiden van gelegen.
De Spoorwegstraat maakt geen deel uit van het plangebied. Tussen de Spoorwegstraat en de oever
van de Statiebeekstraat bevindt zich de Engelbeek. Het grotendeels beboste projectgebied omvat
daarnaast ook een leegstaande hoeve en het paviljoen van de hengelvereniging met bijhorende vijver.
Bij de hoeve horen diverse bijgebouwen en een aanbouw. Er is eveneens een met begroeiing
overdekte vleermuizengrot aanwezig op het terrein, en een zitbank met errond verharding. De
omgeving van het plangebied wordt - naast de Stationsput - voornamelijk in het zuiden, oosten en
noorden gekenmerkt door halfopen, open en gesloten bebouwingen. Ten westen kunnen er meerdere
akker -en weilanden waargenomen worden.

Figuur 1: Zicht op het plangebied op de meest recente luchtfoto van 2018 (bron: geopunt.be).
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Figuur 2: Zicht vanuit het oosten op de Statiebeekstraat, Engelbeek en de Stationsput (bron: https://www.google.com/
maps).

Figuur 3: Vooraanzicht van de leegstaande hoeve op het plangebied (bron: https://www.google.com/maps).
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Figuur 4: Bestaande situatie van het plangebied (bron: initiatiefnemer).

Figuur 5: Bestaande doorsnedes van het projectgebied (bron: initiatiefnemer).
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Geplande werken

Het ontwerpplan en de doorsnedeplannen zijn te vinden in de bijlage, een aantal uitsnedes wordt
hieronder weergegeven.
Eerst en vooral wordt de huidige leegstaande hoeve aan de westelijke zijde van het studiegebied
getransformeerd tot een fietsinrijpunt. De woning zelf wordt ontmanteld maar niet afgebroken,
waarbij de huidige vloer behouden blijft. De bijgebouwen en omliggende verhardingen (75m²)
daarentegen worden gesloopt en opgebroken. Het geheel wordt omgevormd tot een open en vrij
toegankelijk paviljoen, waarbij er halfverharding en fietsbeugels worden voorzien rondom het
vernieuwde fietsinrijpunt. De huidige verhardingen worden verwijderd tot ca. 30cm diep en vervolgens
opnieuw aangelegd met halfverharding en 20cm niet-continue steenslagfundering. Daarnaast worden
er ook een aantal zitbanken met omliggende verharding verwijderd (130m²) tot ca. 30cm in de bodem.
Vlak ten zuiden van het vernieuwde paviljoen wordt er een nieuwe brug over de Engelbeek geplaatst.
De grenzende Statiebeekstraat, met een totale grootte van ca. 2569m², wordt eveneens gedeeltelijk
opgebroken en omgevormd tot karrenspoor. Hierbij wordt enkel de toplaag van de asfalt opgebroken
en blijft de onderliggende steenslagfundering behouden en aangevuld. Nadien worden asfaltscherven
teruggeplaatst als karrenspoor.
Aan de oostelijke zijde van het projectgebied, voorziet men een landtong (1200m²) in de Stationsput
die verder aan de noordelijke zijde de Engelbeek overwelft. De landtong zelf is opgebouwd uit een laag
steenbestorting met aan de zijkanten rotsblokken, dan betonbuizen (400mm) dienende als schuilplaats
voor vissen, gevolgd door meer steenbestorting. Aan de bovenzijde voorziet men geotextiel dat
afgedekt zal worden door 30 à 40cm teelaarde.
Grotendeels zal men het projectgebied omvormen naar een natuurspeelplaats met graspaden,
zitgelegenheden en andere elementen, waarbij het terrein gedeeltelijk ca. 10 tot 30cm wordt
opgehoogd. Rond de natuurspeelplaats zal er een grindpad aangelegd worden. Daarnaast voorziet de
opdrachtgever in groenaanleg over de hele projectzone, waarbij er ca. 14 bomen verspreid over het
terrein worden verwijderd en nieuwe worden geplant. Ter hoogte van de Groene 62, binnen het
eigendom van de provincie, worden er overigens nog ca. 32 bomen gekapt.
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Figuur 6: Uitsnede van de toekomstige situatie van het plangebied (bron: Opdrachtgever, 2018).

Figuur 7: Nieuwe doorsnedes van de toekomstige situatie van het plangebied (bron: Opdrachtgever, 2018).
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Figuur 8: Bestaande en toekomstige situatie van de hoeve/fietsinrijpunt (bron: Opdrachtgever, 2018).
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Landschappelijke ligging

2.3.1. Topografische situering

Eernegem is tamelijk centraal gelegen in de provincie West-Vlaanderen en behoort tot de fusiegemeente Ichtegem. Daarnaast behoort ook Bekegem (ten noorden van Eernegem) tot Ichtegem. De
gemeente grenst in het zuidoosten aan Aartrijke, in het zuiden aan Ichtegem, in het zuidwesten aan
Koekelare, in het westen aan Moere, in het noordwesten aan Gistel en in het noorden aan Westkerke.
De dorpskern is gelegen langsheen de weg die van Oudenburg in het noorden doorheen Eernegem
naar het zuiden loopt. Ten westen loopt de N33 van Torhout naar Oostende. Het plangebied wordt in
het zuiden begrensd door de Stationsput en in het noorden door de Groene 62 en de Spoorwegstraat.
Zowel de Statiebeekstraat als de Engelbeek en Stationsput doorkruisen de besproken projectzone. Ten
noorden van het plangebied bevindt zich de doodlopende Spoorwegstraat met aangrenzende halfopen
en open bebouwing en een parkeerterrein. Ten oosten situeert zich het verdere verloop van de
Statiebeekstraat, de Statieputstraat en een weiland. Aan de zuidelijke zijde van het terrein vertakt de
Statieputstraat verder zuidwaarts die vervolgens gekenmerkt wordt door open bebouwing. Daarnaast
zijn er ook weilanden en akkerlanden op te merken. Ten westen van het plangebied is er continuïteit
op te merken van landbouwgronden en weilanden afgewisseld met occasionele bebouwing.
Op de bodemgebruikskaart van 2001 staat het gebied hoofdzakelijk aangeduid als ‘Akkerbouw’, wat
niet volledig overeenkomt met de realiteit. Daarnaast behoren de elementen ‘water’, ‘weiland’,
‘andere bebouwing’, ‘loofbos’ en ‘naaldbos’ tot het plangebied.
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Figuur 9: Zicht op de topografische kaart met aanduiding van het plangebied (bron: AGIV).

Figuur 10: Detailopname van de topografische kaart met aanduiding van het plangebied (bron: AGIV).
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Figuur 11: Aanduiding van het plangebied op GRB (bron: geopunt.be).

Figuur 12: Zicht op de bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (bron: geopunt.be).
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2.3.2. Landschappelijke situering6

Fysisch-geografisch behoort de gemeente Eernegem tot de grote landschappelijke regio van Zandig
Vlaanderen en meer specifiek het Westelijk Houtland. Ten noorden van het grondgebied, aansluitend
bij het grondgebied van Gistel en Oudenburg, situeert zich een overgang naar de regio van de
Kustpolders en meer specifiek het Westelijk Middelland. De bodem is hoofdzakelijk samengesteld uit
zand- en zandleemgronden uit het Eoceen (40 tot 70 miljoen jaar oud). De kustpolderzone ten noorden
van de Moerdijkvaart en Bourgognevaart omvat kleiige gronden van jongere zeeafzettingen die
voornamelijk gronden afdekken die behoren tot het Pleistoceen.
Eernegem heeft een zacht tot plaatselijk glooiend landschap met hoogteverschillen die variëren van
circa 3,5 meter boven zeespiegelniveau in het noorden nabij "Bourgogne" in de laagvlakte van de
Kustpolders tot circa 19 meter in het zuiden aansluitend bij de gehuchten "Engel" en "Mitswege" op
Ichtegem. Het reliëf neemt af ten noorden van het grondgebied, respectievelijk naar de grondgebieden
van Moere (Gistel) en Westkerke (Oudenburg) toe.
De beekstelsels van de Koolveldbeek/Palingbeek/Blekerijbeek-Trogbeek, de Engelbeek, aansluitend op
de Waterstraatbeek/Moerbeek, het Vaartdijkgeleed, de Kalsijdebeek en de Aletebeek/Ichtegembeek,
stromen in essentie noordwaarts af, en komen ofwel rechtstreeks, ofwel via de Bourgognevaart,
terecht in de Moerdijkbeek-Moerdijkvaart, waar het oppervlaktewater verder noordwaarts over het
Grootgeleed wordt afgeleid. Binnen de Kustpolderzone wordt een afzonderlijk stelsel van
polderwaterlopen, waaronder Moerdijkvaart, het Vaartdijkgeleed, de Zuid- en de Noordwateringbeek,
de Speigracht en de Bourgognevaart-Bourgogneleed, door bemaling kunstmatig op peil gehouden.
Het plangebied is gelegen op lager gelegen gronden aan de rand van een zandrug in het westen van
Eernegem. De Engelbeek doorkruist het plangebied van het westen naar het oosten vlak ten zuiden
naast de Statiebeekstraat. Het terrein helt licht af van het oosten (ca. 7,30m TAW) naar het westen
(ca. +6,75m TAW). Dit sluit aan bij het bredere landschapsverhaal, maar de aanleg van de spoorlijn, de
Stationsput, de vleermuizengrot en de latere invulling van het terrein hebben ongetwijfeld hun impact
gehad op de oorspronkelijke microtopgrafie.
De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat er voor het plangebied geen info voorhanden is. De
gekarteerde percelen in de directe omgeving kennen een verwaarloosbare/lage erosie.

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Eernegem [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/126374

(geraadpleegd op 8 november 2018).

Archeologienota

Figuur 13: Zicht op het Digitaal Hoogtemodel (bron: geopunt.be).

Figuur 14: Zicht op het Digitaal Hoogtemodel, op siteniveau (bron: geopunt.be).
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Figuur 15: Zicht op de Potentiële bodemerosiekaart (bron: geopunt.be).

2.3.3. Bodemkundige situering

Het plangebied is volgens de bodemkaart hoofdzakelijk gelegen in OB of bebouwde zone, dit zijn
gronden waarbij het bodemprofiel door menselijke ingrepen reeds werd gewijzigd. Hoewel OB binnen
het projectgebied domineert, zijn er een aantal andere grenzende bodemtypes die
hoogstwaarschijnlijk voorkwamen op het besproken terrein voor de wijzigingen van het bodemprofiel:
ZcG, SdG en SdF.
Ten zuidoosten van het plangebied komt ZcG voor: matig droge zandbodem complex. De donker
bruingrijze bovengrond is goed humeus en 30-60cm dik. De Podzol B, 20-30cm dik, is verbrokkeld in
harde concreties. De roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90cm. De waterhuishouding is goed
in de winter, te droog in de zomer.
Ten westen is een SdG-bodem aanwezig: matig natte lemige zandbodem complex. De bouwvoor van
deze gronden is iets dikker en humeuzer dan bij de matig droge Podzolen op lemig zand. Hij is soms
gevlekt met resten van de E horizont en brokjes Podzol B. De Podzol B is 20-40cm dik en zwak verhit.
De wintergrondwaterstand rijkt tot in het onderste gedeelte van de Podzol B, zodat de
roestverschijnselen die tussen 40 en 60cm beginnen in veel gevallen moeilijk waarneembaar zijn. In de
golvende gebieden komt veelal een Tertiair substraat voor. De waterhuishouding is goed in de zomer,
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maar iets te nat in de winter vooral wanneer een kleiig substraat op geringe diepte voorkomt, daarom
zijn de bodems laat in de lente.
Aan de noordelijke grens van het studiegebied komt het bodemtype SdF voor, het kan omschreven
worden als een matig natte lemig zandbodem met weinig duidelijke tot duidelijke ijzer en/of humus B
horizont. Het complex SdF in de Zandstreek wordt omschreven als overwegend Podzolachtige gronden
met overgangsvormen tot de Postpodzolen. De bouwvoor is ongeveer 30cm dik en donker grijsbruin.
De onderliggende Podzol B is soms weinig duidelijk. De benedengrens van de B ligt op gemiddeld 50cm
diepte. Tussen 40 en 60cm beginnen duidelijke roestverschijnselen. De waterhuishouding is goed in de
zomer, iets te nat in de winter.

Figuur 16: Zicht op de bodemkaart (bron: geopunt.be).
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2.3.4. Geologische situering

De tertiaire opbouw ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen die toebehoren aan de
Formatie van Tielt, Lid van Egem. Deze bestaan uit grijsgroen zeer fijn zand, kleilagen,
zandsteenbanken, glauconiet- en glimmerhoudend. De Quartaire geologische kaart geeft aan dat het
plangebied behoort tot type 3: geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene
sequentie (3). De geomorfologische kaart voor het plangebied is niet beschikbaar en kan dus niet
afgebeeld worden.

Figuur 17: Uitsnede uit de Tertiair Geologische Kaart (bron: geopunt.be).
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Figuur 18: Uitsnede uit de Quartair Geologische Kaart (bron: geopunt.be).

Figuur 19: Uitleg bij de Quartair Geologische Kaart (bron: geopunt.be).
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Historische situering7

Volgens plaatsnaamkundigen dateert de naam Eernegem uit de periode van de Franken. Een zekere
Arnjo (Erno) vestigde hier een hoeve. Zijn nakomelingen (=inga) vonden er hun thuis (=hem). De
plaatsnaam Eernegem betekent bijgevolg: woonplaats van de nakomelingen van Arnjo. Deze
herenhoeve ontstond vermoedelijk in de 7de eeuw. Er zijn echter geen archeologische sporen gekend
voor de vroege middeleeuwen, wel laten verschillende toponiemen een vroegmiddeleeuwse
culturalisatie vermoeden. Na het vertrek van de Romeinen uit onze gewesten valt de bevolking van de
kernen Ichtegem en Eernegem onder het gezag van "Villa Koekelare". Die dorpen gebruikten vroeger
allen een wapenschild - drie bezanten op een azuurblauwe achtergrond - dat aanwijsbaar (1249)
terugging op Walter van Koekelare. In die jaren behoorde het dorp Eernegem ook tot het ambacht
Koekelare, dat op haar beurt een deel was van het Brugse Vrije. De "Villa Koekelare" was een geheel
van kleine agrarische kernen, van elkaar gescheiden door woeste gronden en bossen. De hoeve van
Arnjo was er één van. Er zijn aanwijzingen dat de verdwenen kasteelsite net ten noorden van de kerk
op zo'n oude herenhoeve zou teruggaan. De rest van het grondgebied bleef bedekt met een sterk
gedegradeerd bos, de zogenaamde wastinen in het oosten en zuiden van het Eernegemse
dorpsbehoren, die in latere jaren veldtoponiemen meekregen. In de loop van de 12de-13de eeuw
worden grote inspanningen door de Vlaamse graven geleverd om de grote "utfancwastine" te
ontginnen. Hiervoor werden de boeren, de zogenaamd "Veltenaars", ingezet voor deze werken. In dit
gebied werden ook verschillende kapellen gebouwd. De belangrijkste kapel op het grondgebied
Eernegem was de Sint-Medarduskapel, te situeren langsheen de Mitswegestraat. In het bewerkte deel
van het Eernegemse dorp vond men een groot aantal omwalde hoeven. Sommige daarvan vertoonden
duidelijke mottekenmerken, de typische structuur van grote hoeven in een feodale context. Deze
ontginningsfase startte in de 11de- 12de eeuw. Het gebied tussen Moerbeek en Moerdijkvaart kende
een latere ontginning in de 13de eeuw. Het volle- en laatmiddeleeuwse Eernegem (11de - 15de eeuw) is
gekend uit tal van archeologische bronnen en vertoont een breed spectrum. Zo zijn diverse kasteelsites
gekend, opgetrokken door edellieden met een eerder lokaal tot regionaal belang. Een voorbeeld
hiervan is een site in de Ganzestraat, ten westen van dorpscentrum. Tot 1954 lag hier een motte, in
de ommeloper omschreven als "vier lijn 84 roeden, synde een ronde hooge bewalde mote met een
chynghel van suyden en een stuscken van oosten …". De motte was een zes meter hoge feodale heuvel,
beplant met hoge populieren en omringd door een dubbele ring van grachten. Verspreid over het
grondgebied van Ichtegem zijn daarnaast een tiental (soms bewaarde) omwalde hoeves gekend, die
voor het gros opklimmen tot de late middeleeuwen. Deze boerderijen werden opgetrokken door vrije
boeren, al dan niet met een adellijke graad. De walgracht was in de eerste plaats een symbool voor
het vrije statuut van de hoeve.
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De oorlogsellende van de godsdienstoorlogen eind 16de eeuw heeft z'n tol geëist. De streek werd bijna
onophoudelijk bedreigd sinds 1568. In mei 1570 hadden soldaten hier overlast bezorgd. Vooral vanaf
1578 hielden soldaten van beide partijen, zowel Spanjaarden als Nederlanders, nogal huis in
Eernegem. De aanvallen van de Malcontenten in 1581 zorgden dat het voor de plattelandsbewoners
zo onveilig werd, dat het grootste deel wegvluchtte. Naar aanleiding van de geuzentroebelen ontvolkte
het dorp volledig omstreeks 1584. In 1604 keerde de relatieve rust in de streek terug en kon het
bestuur van het Brugse Vrije weer belastingsinkomsten uit het dorp halen. In de loop van de 17de eeuw
bleven oorlogen bijna doorlopend de gemeente teisteren. Dat zorgde voor de officiële
oorlogsbelastingen van het Brugse Vrije. Er waren ook periodieke opeisingen van werkkrachten,
paarden en karren, hout en voedsel voor mens en dier. Pas tijdens de Spaanse Successieoorlog (17011713) moesten de Eernegemnaars ook enkele soldaten leveren of onderhouden. Na de Spaanse
Successieoorlog keert onder het Oostenrijks bewind de rust terug en kan het gebied zich herstellen en
verder ontwikkelen. De periode wordt gekenmerkt door economische groei en demografische
expansie. Ook de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) speelde zich in belangrijke mate in onze
streek af. Eernegem werd een tijdlang door Frankrijk bezet. Met de Franse Revolutie (1789) worden
de feodale structuren afgeschaft en wordt een volledig nieuw bestuur geïnstalleerd. De kerkelijke
instellingen worden eerst afgeschaft en later hervormd. De parochies worden omgevormd tot
gemeentes. Het zogenaamd "kasteel van Eernegem", eigendom van de voormalige abdij van
Oudenburg , wordt op 26 oktober 1797 als geseculariseerd goed verkocht. De hoeve van 2ha 33a 96ca
situeert zich langs de weg naar Westkerke, naast het kerkhof bij de kerk. In totaal werden op het
grondgebied Eernegem meer dan 124ha kerkelijk goed, of bijna 7 % van alle grond, verkocht. De
zogenaamde "Dorpsmolen", de brouwerij en herberg "De Drie Linden" waren eveneens eigendom van
de Oudenburgse abdij en werden verkocht. Het huidige kasteel de Lantonnois, oorspronkelijk
eigendom van de abdij van Oudenburg, werd aangekocht door de Oostendse advocaat Jean Baptiste
Serruys. Tot 1888 bleef het eigendom van die familie. In 1794 werd België bij Frankrijk gevoegd, en een
jaar later installeerde de bezetter een nieuw bestuurlijk kader. Eernegem werd in de kantonnale
municipaliteit Gistel opgenomen. De wet van februari 1800 doekte de kantonnale municipaliteiten op
en gaf aan Eernegem zijn zelfstandigheid terug. Eernegem werd een onafhankelijke gemeente met een
eigen gemeenteraad en een eigen bestuur. Tot aan het Congres van Wenen (1815) staan de Zuidelijke
Nederlanden onder Frans bestuur. Met het Congres wordt het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
gesticht, waarbij de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden samengaan onder het bestuur van de
Nederlandse koning Willem I. Gedurende deze periode bestaat de door de hogere overheid
aangeduide gemeenteraad uit een burgemeester en zeven "assessors" (later schepenen). Op 6 juni
1802 wordt de kerk van Eernegem heropend. Dit is het resultaat van een verzoeningspolitiek tussen
de Franse Republiek en de Kerk. In 1825 volgt een nieuwe hervorming van de gemeentebesturen. Met
de Belgische Revolutie in 1830 worden de gemeenteraden samengesteld door middel van
verkiezingen. Op 11 november 1830 vinden de eerste Belgische gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Eernegem bleef vooral een landbouwgemeente, maar er waren hier en daar initiatieven voor
industriële sites zoals onder meer brouwerijen. De hongerjaren tussen 1840 en 1850 worden
veroorzaakt door een structurele crisis in de vlasnijverheid, toen de belangrijkste huisnijverheid van
de plattelandsbevolking ter overbrugging van de wintermaanden. Het gevolg was een groot aantal
armen onder de bevolking. De tweede helft van de 19de eeuw wordt gekenmerkt door grote bouw- en
infrastructuurwerken. Belangrijke infrastructuurwerken zorgden voor de verdere ontsluiting van het
dorp.
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In 1868 zorgde de aanleg van de spoorweg Oostende-Torhout voor een echte ontsluiting van het dorp.
Oorspronkelijke locatie van het station was op de hoek met de Spoorwegstraat, net in/aan de
noordoostelijke hoek van het plangebied. Het kruispunt van de Stationsstraat met de aangelegde
spoorweg werd volledig uitgebouwd. Het station bestond uit twee stationsgebouwen. Circa 1900 werd
een nieuw stationsgebouw gebouwd. Beiden werden gesloopt in 1972. De spoorlijn werd in de
Stationsstraat afgesloten door twee barelen. De stationsbuurt was ook de ideale locatie van bedrijven.
"Alibel" of "Alimentaire Belge" (Stationsstraat nr. 127) werd gesticht in mei 1925 en werd gesloten in
april 1950. Het bedrijf omvatte een groenten- en vleesconservenfabriek, een koekenafdeling en een
chocolaterie. Dit bedrijf had onder meer een eigen watertoren, stokerij, elektriciteitscentrale, keuken,
magazijnen, conciërgerie en diverse bedrijfsgebouwen. De bedrijfsgebouwen op het einde van de
Glazenstraat maakten oorspronkelijk deel uit van bedrijf Alibel. Een tweede belangrijk bedrijf in de
stationsbuurt was de olieslagerij Roelens, opgericht in 1902.
Bij het station van Eernegem werd 1887 de nu 6ha grote en 3m diepe Stationsput aangelegd. Via een
16km lange gietijzeren leiding werd het water van Eernegem naar het eindstation Oostende
getransporteerd. Het water in Oostende was zout water en kon niet gebruikt worden want dit water
tastte de treinen aan. Het water in de Stationsput van Eernegem was zoet water en was bovendien
zeer kalkarm. Hierdoor was het veel geschikter om te gebruiken voor de treinen. In 1912 besloot men
om de Stationsput te vergroten. De onderhandelingen voor deze vergroting werden stopgezet door de
Eerste Wereldoorlog. In 1923 kon men de put toch uitbreiden. De werken duurden tot 1925. In de
zomer stond de Statieput praktisch leeg omdat er een zeer grote waterafname was. In die tijd was dat
niet zo erg, want de Engelbeek bevoorraadde de vijver met zuiver water. In 1961 werd de
treinverbinding Oostende-Torhout afgeschaft. Tien jaar later werd het ondertussen vervallen
stationsgebouw door de gemeente aangekocht en afgebroken. Bij het verdwijnen van de spoorlijn 62
was er geen water meer nodig. In 1986 werd de 16km lange buis opgegraven en afgevoerd. De
Stationsput kreeg vanaf dan een nieuwe functie als recreatieoord.
De Duitse bezetting tijdens WO I verliep eerder rustig in Eernegem. De Duitsers legden nabij de
Boskapel een vliegveld aan. Een deel van het klooster werd omgevormd tot Lazarett en langs de
Bruggestraat werd een Duits kerkhof aangelegd. Vooral vanaf juli 1917 zorgden bommen wel af en toe
voor ravage en doden in het dorp. De vleermuizenkelder op het plangebied zou teruggaan op een
bunker uit de Eerste Wereldoorlog. Het betreft een halfondergrondse bakstenen constructie, onder
aarde gebracht.
Tijdens WO II vond op 20 oktober 1943 een luchtgevecht plaats boven Eernegem. De Duitsers haalden
twee geallieerde gevechtsvliegtuigen neer. Op 27 mei 1944 startten ze een eindoffensief, dat
ondermeer met een bommenregen op Eernegem gepaard ging.
Cartografische bronnen geven meer informatie over de evolutie van het plangebied. De oudste
betrouwbare kaart is de Ferrariskaart uit ca. 1777. Het plangebied is onbebouwd en er bevinden zich
zowel beboste percelen als landbouwgronden, hoewel de projectie op de Ferrariskaart niet helemaal
accuraat is. Ten noorden van het plangebied stroomt de toenmalige ‘Crombeek’ (Engelbeek); hieruit
blijkt dat de projectie iets naar het noorden moet opschuiven daar deze beek centraal door het
plangebied loopt. Iets verder ten noordoosten is het kasteel ‘Hoogh Heuijs’ weergegeven. In 1100 werd
het geheel als een afhankelijkheid van de abdij van Oudenburg opgericht op een hoogte, vandaar de
naam ‘Hooghuis’. De oudst gekende weergave van de site situeert zich op de kaart van Pieter Pourbus
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(1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601) en vertoonde een stenen woonhuis en een
bijgebouw. De weg ten zuidoosten van het plangebied is de huidige Stationsstraat. Tegen het midden
van de 19de eeuw zijn de bomen in het plangebied vermoedelijk verdwenen en is het gebied in gebruik
als landbouwgrond, waardoor centraal de Krombeke loopt. Net ten westen vah van het plangebied is
bebouwing aanwezig. Langs de noordzijde van de Krombeke wordt een landwegel aangeduid, dit is de
voorloper van de Statiebeekstraat. Op de Atlas der Buurtwegen kan in het zuiden van het
projectgebied een vierkante site met walgracht opgemerkt worden, deze is niet merkbaar op de
Ferrariskaart. Het kasteel ‘Het Hoog Huis’ wordt op alle 19de-eeuwse kaarten duidelijk weergegeven.
Op de Atlas der Buurtwegen wordt langsheen de zuidoostgrens van het plangebied een Chemin Privé
aangeduid, die vanaf de huidige Stationsstraat naar het Hooghuis leidt, langsheen de site met
walgracht. Vermoedelijk zal er een primitief brugje gelegen hebben om de Krombeke over te steken.
Een deel van deze weg is heden nog herkenbaar als de Statieputstraat, ten zuidoosten van de Statieput.
Op de topografische kaarten van 1883 is de spoorlijn Oostende-Torhout en de stationsbuurt prominent
aanwezig in het noorden van het plangebied. De aanleg van deze spoorlijn en de bijhorende
infrastructuur ging ongetwijfeld gepaard met grootschalige bodemingrepen, deze hadden afgaande op
de kaart echter geen invloed op het zuidelijke deel van het plangebied. Daar komt enkele jaren later
echter verandering in met de aanleg van de Stationsput, die goed te zien is op de topografische kaart
van 1911. Het enige element binnen het plangebied dat min of meer ongewijzigd is gebleven na aanleg
van de spoorweg en de Stationsput, is de loop van de Engelbeek en het naastliggende pad. Het is niet
heel duidelijk, maar vermoedelijk was de huidige hoeve reeds aanwezig in 1911. De bewoning ten
noorden van de Spoorwegstraat is op dat moment nog niet aanwezig. Deze is wel te zien op de
luchtfoto van 1971. De spoorweg was dan niet meer in gebruik. De Stationsput is duidelijk groter dan
in 1911. In de daaropvolgende decennia is de transformatie van het noordelijke deel van het
plangebied naar een groenzone duidelijk waar te nemen.
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Figuur 20: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (bron: geopunt.be).

Figuur 21: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied, detail (bron: geopunt.be).
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Figuur 22: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen (bron: geopunt.be).

Figuur 23: Uitsnede uit de Poppkaart (bron: geopunt.be).
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Figuur 24: Uitsnede uit de Topografische kaart van Vandermaelen (bron: geopunt.be).

Figuur 25: Uitsnede uit de topografische kaart van 1883 (bron: cartesius.be en NGI).
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Figuur 26: Uitsnede uit de topografische kaart van 1911 (bron: cartesius.be en NGI).

Figuur 27: Zicht op het plangebied op de luchtfoto van 1971 (bron: geopunt.be).
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Figuur 28: Zicht op het plangebied op de luchtfoto van 1979-1990 (bron: geopunt.be).

Figuur 29: Zicht op het plangebied op de luchtfoto van 2000-2003 (bron: geopunt.be).
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Archeologische situering

Op de Centrale Archeologische Inventaris zijn er maar een beperkt aantal sites aangegeven in de
ruimere omgeving van het plangebied. Opvallend zijn het groot aantal sites met walgracht uit de late
middeleeuwen. Ter hoogte van de Sint-Medarduskerk en het marktplein te Eernegem werd er in 2001
een archeologische opgraving georganiseerd in het kader van de dorpskernvernieuwing. Dit is het
enige systematisch archeologisch onderzoek dat plaatsvond in de regio. Dit betekent dat de
archeologische verwachting van het plangebied eigenlijk ongekend is.
ID
72398
72621
74290
74280
74291
74293
74292

Locatie
Eernegemstraat,
Koekelare
Eernegemstraat,
Koekelare
Leugenboomstraat,
Eernegem
Waregemstraat,
Desselgem
Stationsstraat,
Eernegem
Oostendesteenweg,
Eernegem
Moerbeekstraat

162278 Populierenlaan,
Eernegem
76548 SintSebastiaanstraat,
Eernegem

Beschrijving
Alleenstaande site met walgracht
(indicator)
Alleenstaande site met omwalde hofstede
(indicator)
Alleenstaande site met walgracht
(indicator)
Alleenstaande site met walgracht
(indicator)
Alleenstaande site met walgracht
(indicator)
Alleenstaande site met walgracht
(indicator)
Alleenstaande site met walgracht
(indicator)
Lijnstructuur: Mogelijks een gracht
(werfcontrole)
Sint-Medarduskerk: Aan de hand van
archeologisch onderzoek in 2001 kon er
vastgesteld worden dat de constructie
van de oudste steenbouwfase van de kerk
terug gaat tot waarschijnlijk de 11de – 12de
eeuw als Romaanse kruiskerk. De huidige
neo-gotische kerk werd in 1852 gebouwd.

Periode
Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
Onbepaald
Volle middeleeuwen
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Figuur 30: Uitsnede uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (bron: CAI).
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3. Synthese
3.1.

Archeologisch verwachtingspatroon

Op basis van het bureauonderzoek kan volgend verwachtingspatroon vooropgesteld worden:
- Het plangebied, dat minstens sinds de Ferrariskaart (ca. 1777) bestond uit landbouwgrond en met
bomen begroeide percelen waardoor centraal de Crombeek (nu Engelbeek) stroomde, veranderde
drastisch in de tweede helft van de 18de eeuw: in het noorden werd de spoorweg Torhout-Oostende
met station aangelegd, en in de zuidelijke helft werd de Stationsput uitgegraven, een waterplas van
6ha groot en meer dan 3m diep. Door middel van een 16km lange gietijzeren leiding werd er zoetwater
vanuit de Stationsput te Eernegem naar Oostende getransporteerd om zo de stoomlocomotieven te
bevoorraden. Het enige element binnen het plangebied dat min of meer ongewijzigd is gebleven na
aanleg van de spoorweg en de Stationsput, is de loop van de Engelbeek en het naastliggende pad
(voorloper van de Statiebeekstraat). Vermoedelijk begin 20ste eeuw werd de hoeve op het terrein
gebouwd, in de Eerste Wereldoorlog werd een halfondergrondse bunker aangelegd die nu dienst doet
als vleermuizengrot. Na ontmanteling van de spoorlijn en het station in de jaren 1960-1970 wordt het
noordelijke deel van het plangebied ingericht als parkzone en de voormalige spoorlijn als fietspad.
- De oorspronkelijke bodem ter hoogte van het plangebied zijn matige droge zandbodems en matig
natte lemig zandbodems. Het terrein is gelegen op een eerder vlakke overgangszone tussen de lager
gelegen kustpolders in het westen en hogere gronden ten oosten. Het plangebied zelf loopt
momenteel iets af van oost naar west. Samen met de aanwezigheid van de Engelbeek kunnen deze
landschappelijke kenmerken aantrekkelijk geweest zijn voor menselijke aanwezigheid in het verleden,
aangezien dit een gevarieerd voedselaanbod met zich meebracht.
- In de omgeving vond tot op heden amper archeologisch onderzoek plaats, waardoor de
archeologische verwachting eigenlijk ongekend is. De toponiemen Ichtegem en Eernegem duiden op
een vroegmiddeleeuwse oorsprong. In de omgeving van het studiegebied zijn een aantal sites met
walgracht uit de late middeleeuwen gekend, maar nog niet archeologisch onderzocht. Gezien de
ligging net buiten de kustpolders en niet zo ver van het Romeinse Oudenburg zou het niet
onwaarschijnlijk dat er Romeinse sites verborgen zijn in de ondergrond rond Eernegem. Specifiek voor
het plangebied moet de archeologische verwachting – hoewel ongekend – bijgesteld worden naar laag,
afgaande op de grootschalige grondverstorende werken die hier in de tweede helft van de 19de eeuw
hebben plaatsgevonden.

3.2.

Afweging verder vooronderzoek

Het huidige projectgebied, met een totale grootte van 1,813 ha, zal getransformeerd worden naar een
natuurspeelpark en wandelgebied. Hierbij zal de huidige hoeve gedeeltelijk worden afgebroken en
gerenoveerd tot fietsinrijpunt (75m²). Daarbij wordt de omliggende verharding opgebroken tot 30cm
diep en vervangen door nieuwe halfverharding (20cm). Ook worden de huidige verhardingen (ca.
130m²) ter hoogte van de nieuwe natuurspeelplaats opgebroken tot 30cm diep en vervangen door
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nieuwe halfverharding (20cm). Aan de oostelijke zijde van het projectgebied wordt er een landtong
(1200m²) aangelegd die eveneens de Engelbeek overwelft en grotendeels in de Stationsput zal liggen.
Hierbij wordt de bodem lokaal tot 30cm opgehoogd. De Statiebeekstraat wordt eveneens omgevormd
naar een karrenspoor (2569m²), waarbij enkel de toplaag asfalt wordt vervangen en de reeds
aanwezige steenslagfundering wordt gebruikt en aangevuld. Daarnaast voorziet men in omgevings- en
groenaanleg, waarbij er meerdere bomen zullen gerooid worden, en nieuwe aangeplant.
Al bij al zullen de geplande werken geen grote invloed hebben op de bodem. Zoals hierboven
aangetoond, gebeurden er in het verleden reeds grootschalige bodemingrepen op het plangebied, die
ongetwijfeld voor een verstoring van eventueel archeologisch bodemarchief hebben gezorgd op het
grootste deel van het terrein. Deze gegevens samen beschouwd laten toe te besluiten dat een verder
vooronderzoek in het kader van de geplande werken geen relevante kennisvermeerdering zal
opleveren, waardoor de kosten-baten analyse negatief zal uitvallen. Op basis van bovenstaande
argumenten wordt bijgevolg geen verder vooronderzoek geadviseerd.
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Beantwoording onderzoeksvragen

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

Het plangebied, dat minstens sinds de Ferrariskaart (ca. 1777) bestond uit landbouwgrond en met
bomen begroeide percelen waardoor centraal de Crombeek (nu Engelbeek) stroomde, veranderde
drastisch in de tweede helft van de 18de eeuw: in het noorden werd de spoorweg Torhout-Oostende
met station aangelegd, en in de zuidelijke helft werd de Stationsput uitgegraven, een waterplas van
6ha groot en meer dan 3m diep. Door middel van een 16km lange gietijzeren leiding werd er zoetwater
vanuit de Stationsput te Eernegem naar Oostende getransporteerd om zo de stoomlocomotieven te
bevoorraden. Het enige element binnen het plangebied dat min of meer ongewijzigd is gebleven na
aanleg van de spoorweg en de Stationsput, is de loop van de Engelbeek en het naastliggende pad
(voorloper van de Statiebeekstraat). Vermoedelijk begin 20ste eeuw werd de hoeve op het terrein
gebouwd, in de Eerste Wereldoorlog werd een halfondergrondse bunker aangelegd die nu dienst doet
als vleermuizengrot. Na ontmanteling van de spoorlijn en het station in de jaren 1960-1970 wordt het
noordelijke deel van het plangebied ingericht als parkzone en de voormalige spoorlijn als fietspad. Er
vond nog geen archeologisch onderzoek plaats op het plangebied.
•

Zijn er gegevens gekend dat de bodem (deels) verstoord is?

Er gebeurden er in het verleden reeds grootschalige bodemingrepen op het plangebied, die
ongetwijfeld voor een verstoring van eventueel archeologisch bodemarchief hebben gezorgd op het
grootste deel van het terrein..
•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van eventuele
archeologische sporen?

Niet van toepassing.

•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

Het huidige projectgebied, met een totale grootte van 1,813 ha, zal getransformeerd worden naar een
natuurspeelpark en wandelgebied. Hierbij zal de huidige hoeve gedeeltelijk worden afgebroken en
gerenoveerd tot fietsinrijpunt (75m²). Daarbij wordt de omliggende verharding opgebroken tot 30cm
diep en vervangen door nieuwe halfverharding (20cm). Ook worden de huidige verhardingen (ca.
130m²) ter hoogte van de nieuwe natuurspeelplaats opgebroken tot 30cm diep en vervangen door
nieuwe halfverharding (20cm). Aan de oostelijke zijde van het projectgebied wordt er een landtong
(1200m²) aangelegd die eveneens de Engelbeek overwelft en grotendeels in de Stationsput zal liggen.
Hierbij wordt de bodem lokaal tot 30cm opgehoogd. De Statiebeekstraat wordt eveneens omgevormd
naar een karrenspoor (2569m²), waarbij enkel de toplaag asfalt wordt vervangen en de reeds
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aanwezige steenslagfundering wordt gebruikt en aangevuld. Daarnaast voorziet men in omgevings- en
groenaanleg, waarbij er meerdere bomen zullen gerooid worden, en nieuwe aangeplant.

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft de site?

Op basis van enkel de bureaustudie kan de aan- of afwezigheid van een archeologische site niet met
100% zekerheid vastgesteld worden, maar afgaande op de grote verstoringen wordt de kans klein
geacht dat er nog een site bewaard kan zijn.
•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke bijkomende
onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

Niet van toepassing.
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4. Samenvatting
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een
geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te
Eernegem Stationsput (provincie West-Vlaanderen), waarbij de totale oppervlakte van de betrokken
percelen 3000m² of meer bedraagt en de bodemingrepen groter zijn dan 1000m², dient de
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota
dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
Het terrein is 1,813 hectare groot, heeft een onregelmatige west-oost georiënteerde vorm en is
gelegen aan de Groene 62, de Spoorwegstraat en de Statiebeekstraat. Het zuidelijke deel van het
plangebied bevindt zich in de Stationsput. Deze vijver werd omstreeks 1868 uitgegraven tot een diepte
van ca. 3,5 à 4m onder maaiveld en heeft een totale grootte van 6ha. Het archeologisch bodemarchief
in het zuidelijke deel is dus volledig weggegraven. De rest van het terrein is momenteel in gebruik als
openbaar domein of recreatiegebied van de Groene 62, een oude spoorweg tussen Torhout en
Oostende die nu fungeert als autovrije groene as voor fietsers en wandelaars. De Groene 62 loopt van
oost naar west door het noordelijke deel van het plangebied, de doodlopende Spoorwegstraat en de
eveneens doodlopende Statiebeekstraat zijn er respectievelijk ten noorden en ten zuiden van gelegen.
De Spoorwegstraat maakt geen deel uit van het plangebied. Tussen de Spoorwegstraat en de oever
van de Statiebeekstraat bevindt zich de Engelbeek. Het grotendeels beboste projectgebied omvat
daarnaast ook een leegstaande hoeve en het paviljoen van de hengelvereniging met bijhorende vijver.
Bij de hoeve horen diverse bijgebouwen en een aanbouw. Er is eveneens een met begroeiing
overdekte vleermuizengrot aanwezig op het terrein, en een zitbank met errond verharding. De
omgeving van het plangebied wordt - naast de Stationsput - voornamelijk in het zuiden, oosten en
noorden gekenmerkt door halfopen, open en gesloten bebouwingen. Ten westen kunnen er meerdere
akker -en weilanden waargenomen worden.
Het plangebied, dat minstens sinds de Ferrariskaart (ca. 1777) bestond uit landbouwgrond en met
bomen begroeide percelen waardoor centraal de Crombeek (nu Engelbeek) stroomde, veranderde
drastisch in de tweede helft van de 18de eeuw: in het noorden werd de spoorweg Torhout-Oostende
met station aangelegd, en in de zuidelijke helft werd de Stationsput uitgegraven, een waterplas van
6ha groot en meer dan 3m diep. Door middel van een 16km lange gietijzeren leiding werd er zoetwater
vanuit de Stationsput te Eernegem naar Oostende getransporteerd om zo de stoomlocomotieven te
bevoorraden. Het enige element binnen het plangebied dat min of meer ongewijzigd is gebleven na
aanleg van de spoorweg en de Stationsput, is de loop van de Engelbeek en het naastliggende pad
(voorloper van de Statiebeekstraat). Vermoedelijk begin 20ste eeuw werd de hoeve op het terrein
gebouwd, in de Eerste Wereldoorlog werd een halfondergrondse bunker aangelegd die nu dienst doet
als vleermuizengrot. Na ontmanteling van de spoorlijn en het station in de jaren 1960-1970 wordt het
noordelijke deel van het plangebied ingericht als parkzone en de voormalige spoorlijn als fietspad. De
oorspronkelijke bodem ter hoogte van het plangebied zijn matige droge zandbodems en matig natte
lemig zandbodems. Het terrein is gelegen op een eerder vlakke overgangszone tussen de lager gelegen
kustpolders in het westen en hogere gronden ten oosten. Het plangebied zelf loopt momenteel iets af
van oost naar west. Samen met de aanwezigheid van de Engelbeek kunnen deze landschappelijke
kenmerken aantrekkelijk geweest zijn voor menselijke aanwezigheid in het verleden, aangezien dit een
gevarieerd voedselaanbod met zich meebracht. In de omgeving vond tot op heden amper
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archeologisch onderzoek plaats, waardoor de archeologische verwachting eigenlijk ongekend is. De
toponiemen Ichtegem en Eernegem duiden op een vroegmiddeleeuwse oorsprong. In de omgeving
van het studiegebied zijn een aantal sites met walgracht uit de late middeleeuwen gekend, maar nog
niet archeologisch onderzocht. Gezien de ligging net buiten de kustpolders en niet zo ver van het
Romeinse Oudenburg zou het niet onwaarschijnlijk dat er Romeinse sites verborgen zijn in de
ondergrond rond Eernegem. Specifiek voor het plangebied moet de archeologische verwachting –
hoewel ongekend – bijgesteld worden naar laag, afgaande op de grootschalige grondverstorende
werken die hier in de tweede helft van de 19de eeuw hebben plaatsgevonden.
Het huidige projectgebied, met een totale grootte van 1,813 ha, zal getransformeerd worden naar een
natuurspeelpark en wandelgebied. Hierbij zal de huidige hoeve gedeeltelijk worden afgebroken en
gerenoveerd tot fietsinrijpunt (75m²). Daarbij wordt de omliggende verharding opgebroken tot 30cm
diep en vervangen door nieuwe halfverharding (20cm). Ook worden de huidige verhardingen (ca.
130m²) ter hoogte van de nieuwe natuurspeelplaats opgebroken tot 30cm diep en vervangen door
nieuwe halfverharding (20cm). Aan de oostelijke zijde van het projectgebied wordt er een landtong
(1200m²) aangelegd die eveneens de Engelbeek overwelft en grotendeels in de Stationsput zal liggen.
Hierbij wordt de bodem lokaal tot 30cm opgehoogd. De Statiebeekstraat wordt eveneens omgevormd
naar een karrenspoor (2569m²), waarbij enkel de toplaag asfalt wordt vervangen en de reeds
aanwezige steenslagfundering wordt gebruikt en aangevuld. Daarnaast voorziet men in omgevings- en
groenaanleg, waarbij er meerdere bomen zullen gerooid worden, en nieuwe aangeplant.
Al bij al zullen de geplande werken geen grote invloed hebben op de bodem. Zoals hierboven
aangetoond, gebeurden er in het verleden reeds grootschalige bodemingrepen op het plangebied, die
ongetwijfeld voor een verstoring van eventueel archeologisch bodemarchief hebben gezorgd op het
grootste deel van het terrein. Deze gegevens samen beschouwd laten toe te besluiten dat een verder
vooronderzoek in het kader van de geplande werken geen relevante kennisvermeerdering zal
opleveren, waardoor de kosten-baten analyse negatief zal uitvallen. Op basis van bovenstaande
argumenten wordt bijgevolg geen verder vooronderzoek geadviseerd.
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BOSZOOMVEGETATIE

KRUIDENMENGSEL VOOR EXTENSIEF BEHEER

MENGSEL VOOR SPEELHEUVELS

dichtheid: 1gr/m²

dichtheid: 1gr/m²

dichtheid: 3gr/m²

noot: voor de keuze van het basisassortiment refereren
we naar Wijnendale bos (in de buurt van het project). Dat
is een eiken-beukenbos met bosgierst en wilde
klaverzuring.

soorten:

soorten:

soorten:

Achillea millefolium
Hypochaeris radicata
Leontodon autumnalis
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Plantago lanceolata
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Trifolium arvense
Trifolium repens Friesch

Alliaria petiolata
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Campanula trachelium
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Digitalis purpurea
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Geranium robertianum
Geum urbanum
Lapsana communis
Myosotis sylvatica
Prunella vulgaris
Scrophularia nodosa
Silene dioica
Stachys sylvatica
Tanacetum vulgare
Teucrium scorodonia
Torilis japonica
Valeriana officinalis
Vicia cracca

Basisassortiment:

Athyrium filix-femina
Polygonatum multiflorum
Convallaria majalis
Anemone nemerosa
Luzula pilosa
Dryopteris Dilatata
aangevuld met:
Anthriscus 'Ravenswing'
Aquilegia vulgaris
Aster divaricatus
Aster ericoides 'Schneetanne'
Chelone obliqua
Carex pendula
Eupatorium mac. 'Phantom'
Geranium nodosum
Geranium macrorrhizum 'Spessart'
Helleborus argutifolius
Iris germanica 'Blue Rythm'
Linaria purpurea
Lythrum salicaria 'Swirl'
Mentha piperita 'Chocolate'
Molinia car. 'Heidebraut'
Persicaria filiformis
Sanguisorba officinalis 'Tanna'
Tifolium rubens

INTENSIEF GEMAAID GRAS

Bellis perennis
Cardamine pratensis
Crepis capillaris
Erodium cicutarium
Hypochaeris radicata
Leontodon autumnalis
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Plantago lanceolata
Prunella vulgaris
Ranunculus repens
Rumex acetosella
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens Friesch-Groninger

beheer: van maart tot oktbober, 2 wekelijks maaaien met afvoer van het
maaisel.

beheer: 1 tot 2 maal per jaar maaien met afvoer van het maaisel.

beheer: 2x maaien per jaar, een eerste keer na 15 juni. Een tweede keer na
15 september. Het maaisel dient afgevoerd te worden binnen de eerste 10
dagen na het maaien.

Spoorwegstraat

beheer: jaarlijks maaien in oktober - februari met bosmaaier.

Referentiepeil
6.77

6.77

TOEKOMSTBOMEN

Beheer: 2x per jaar wieden tussen beplanting,

Toekomstbomen zijn bomen die lang behouden moeten blijven. Ze krijgen de
ruimte om uit te groeien tot beeldbepalende bomen.

in het voorjaar kortzetten met bosmaaier.

PROJECTGRENS

125. Castanea sativa
134. Fraxinus excelsior

6.92

6.96

127. Castanea sativa
131. Castanea sativa

7.00

GRENS PROVINCIE

Groene 62

noot: Het herladen en het herprofileren van de Groene 62 met een nieuwe laag ternair mengsel wordt door de provincie uitgevoerd na voltooiing van deze werken. Het heladen maakt dus geen deel uit van deze aanneming.
6.55

Groene 62

111. Salix alba
8.50

110. Fagus sylvatia

GRENS PROVINCIE

9.00

118. Quercus robur

7.04

speellandschap
Corylus avellana

99. Populus alba
99. Populus alba
99. Populus alba

9.00

10.00
6.70

transformatie woning
tot fietsinrij.punt

99. Populus alba

6.85

Corylus avellana
vleermuizengrot

Corylus avellana

7.20
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noot: Het herladen en het herprofileren van de Groene 62 met een
nieuwe laag ternair mengsel wordt door de provincie uitgevoerd na
voltooiing van deze werken. Het heladen maakt dus geen deel uit
van deze aanneming.
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West-Vlaanderen : Gemeente Ichtegem
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HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT
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Herinrichting omgeving Stationsput

Ligging :

Stationsput, Statiebeekstraat - Spoorwegstraat
8480 Eernegem
2e afdeling, sectie B | West-Vlaanderen

Opdrachtgever :

Gemeente Ichtegem

'

Ontwerp :

Stationstraat 1
8480 Ichtegem

Ontwerper :

WWW.ATELIERARTISJOK.BE
Atelier Artisjok BVBA - tuin-en landschapsarchitectuur
Zaakvoerder Peter Duerinck
Kalsijdeweg 31 - 8490 Stalhille
050 / 67.69.26 - 0495 / 10.59.18
BTW BE 0564.974.619 - RPR Brugge
IBAN BE 18 0017 4037 0865

5.80

5.50

Inhoud:
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OMGEVINGSAANVRAAG
HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT
BA_219_P_N_ grondplan beplantingsplan

PLAN 5V12
Wijzigingen :

Gelezen en goedgekeurd
de opdrachtgever,

Referentiepeil: putdeksel thv pijpenkop, Spoorwegstraat 6.67 TAW

schaal 1/200

datum 15 september 2018 dossier ta 0219

ZIJAANZICHT BB'
motief aan te brengen in leuning naar analogie met
nieuw geplaatste bruggen rondom de stationsput
cortenstalen trap
optrede 15, aantrede 35
halfverharding
20cm niet-continue
steenslagfundering

7.52

FIETSINRIJ.PUNT

EERNEGEM

BA_219_D_algemeen

6.85

HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT

ref. 6.67

5.55
Provincie - Gemeente:

West-Vlaanderen : Gemeente Ichtegem
Ontwerp :

Herinrichting omgeving Stationsput

Ligging :

Stationsput, Statiebeekstraat - Spoorwegstraat
8480 Eernegem
2e afdeling, sectie B | West-Vlaanderen

Opdrachtgever :

Gemeente Ichtegem
Stationstraat 1
8480 Ichtegem

Ontwerper :

WWW.ATELIERARTISJOK.BE
Atelier Artisjok BVBA - tuin-en landschapsarchitectuur
Zaakvoerder Peter Duerinck
Kalsijdeweg 31 - 8490 Stalhille
050 / 67.69.26 - 0495 / 10.59.18
BTW BE 0564.974.619 - RPR Brugge
IBAN BE 18 0017 4037 0865

referentiefoto van de nieuw brug met het beoogde motief

Inhoud:

OMGEVINGSAANVRAAG
HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT
BA_219_D_ algemeen

DETAIL LANDTONG
SCHAAL 1/10

PLAN 10V12
Wijzigingen :

afdekking 15cm teelaarde voor
schrale grasvegetatie
rand in cortenstaal
10mm

geotextiel

voorgespannen weefsel 550x120x20

Referentiepeil: putdeksel thv pijpenkop, Spoorwegstraat 6.67 TAW

Gelezen en goedgekeurd
de opdrachtgever,

schaal divers

datum 15 september 2018 dossier ta 0219

Zijaanzicht ontworpen toestand CC'
schaal 1/50

dakpannen
panlatten 24mm
tengellatten 15mm
uitbouw te slopen

dakdekplaten
0,
18

keper 7cm

topgevels worden vervangen door portieken
in staal,
vertellende wand wordt hieraan bevestigd

C'

C

gording

stalen portieken met zwevende en vertellende wand

posities gevelankers en gordingen

planken vloer, weg te nemen

23

gebinte

0,

EERNEGEM

BA_219_D_INRIJ.PUNT

vertellende wand

+ 0,24

sporen weggebroken muren en oude
vloeren blijven zichtbaar als
mozaiek van het verleden

stalen portieken vergaardigd
uit IPE profielen
vertellende wand wordt
opgehangen aan stalen portiek

schrijnwerk verwijderen, gevelopeningen
uitbreken
tot 20cm boven MV & inzet stalen omlijsting

A

zwevende vertellende tafel
B

A'

B'

schrijnwerk uit te breken, opening open te breken tot
20cm boven MV

Zijaanzicht ontworpen toestand DD'

stalen kabels worden bevestigd op
bestaande gordingen
en doen de vertellende tafel zweven

schaal 1/50

+ 0,50
bestaande vloer te behouden

+ 0,25
picknicktafel
betonnen zitelementen

MV 0,00
bestaande vloer wordt afgedekt met een
laag ternair mengsel

binnenmuur blijft
behouden

stalen portieken
D'

D

+ 0,75
+ 0,45

Bestaande toestand

Doorsnede bestaande toestand AA'

Ontworpen toestand

Doorsnede ontworpen toestand BB'

schaal 1/100

schaal 1/25

schaal 1/100

schaal 1/25

0,50

1,40

Legende
bestaande en te behouden muren
te slopen muren

8

+ 0,20

MV 0,00
1,22

1,22

0,70

2,70

1,22

0,97
0,97

1,22

0,70

+ 0,75
+ 0,45

0,70 0,34

MV 0,00

bestaande gordingen

0,45 0,49
0,39
0,50

staal elementen
betonnen zitelementen

Vooraanzicht bestaande toestand

Vooraanzicht ontworpen toestand

schaal 1/100

schaal 1/100

sporen weggebroken muren
IPE 240mm
betonelementen
betonnen zitelementen

+ 3,20

6,00

0,70

+ 2,20

3,20

HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT

stalen raamomlijsting te plaatsen

0,70

Achteraanzicht bestaande toestand
schaal 1/100

0,70

0,70
19,77

0,70

0,70

+ 0,20

MV 0,00

MV 0,00

Provincie - Gemeente:

West-Vlaanderen : Gemeente Ichtegem

3,07
22,84

Achteraanzicht ontworpen toestand
schaal 1/100

Ontwerp :

Herinrichting omgeving Stationsput

Ligging :

Stationsput, Statiebeekstraat - Spoorwegstraat
8480 Eernegem
2e afdeling, sectie B | West-Vlaanderen

Opdrachtgever :

Gemeente Ichtegem
Stationstraat 1
8480 Ichtegem

Ontwerper :

WWW.ATELIERARTISJOK.BE
Atelier Artisjok BVBA - tuin-en landschapsarchitectuur
Zaakvoerder Peter Duerinck
Kalsijdeweg 31 - 8490 Stalhille
050 / 67.69.26 - 0495 / 10.59.18
BTW BE 0564.974.619 - RPR Brugge
IBAN BE 18 0017 4037 0865

Inhoud:

OMGEVINGSAANVRAAG
HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT
BA_219_D_ INRIJ.PUNT

PLAN 11V12
Wijzigingen :

Gelezen en goedgekeurd
de opdrachtgever,

Visual omgeving INRIJ.PUNT

Visual interieur INRIJ.PUNT

schaal divers

datum 15 september 2018 dossier ta 0219

DOORSNEDE CC'

7.52

7.46

Statiebeekstraat

DOORSNEDE AA'

Engelbeek
waterloop
cat. 2

OEVER VIJVER 7.35
6.85

ref. 6.67

ref. 6.67

5.55

5.55 bodem Engelbeek

DOORSNEDE DD'
OEVER VIJVER 7.35
ref. 6.67
Provincie - Gemeente:

West-Vlaanderen : Gemeente Ichtegem
WP ca 5.80
Ontwerp :

Herinrichting omgeving Stationsput

Ligging :

Stationsput, Statiebeekstraat - Spoorwegstraat
8480 Eernegem
2e afdeling, sectie B | West-Vlaanderen

Opdrachtgever :

Gemeente Ichtegem

BODEM STATIONSPUT 3.50

Statiebeekstraat

Stationstraat 1
8480 Ichtegem

Engelbeek
waterloop
cat. 2

EERNEGEM
HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT

BA_219_S_B_snedes bestaand

DOORSNEDE EE'

Ontwerper :

Atelier Artisjok BVBA - tuin-en landschapsarchitectuur
Zaakvoerder Peter Duerinck
Kalsijdeweg 31 - 8490 Stalhille
050 / 67.69.26 - 0495 / 10.59.18
BTW BE 0564.974.619 - RPR Brugge
IBAN BE 18 0017 4037 0865

7.59
7.45

WWW.ATELIERARTISJOK.BE

7.26

Inhoud:

OMGEVINGSAANVRAAG
HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT

ref. 6.67
BA_219_S_B_ snedes bestaand

WP ca 5.80

5.51
PLAN 6V12
Wijzigingen :

Gelezen en goedgekeurd
de opdrachtgever,

BODEM STATIONSPUT 3.50

Referentiepeil: putdeksel thv pijpenkop, Spoorwegstraat 6.67 TAW

schaal 1/50

datum 15 september 2018 dossier ta 0219

DOORSNEDE AA'

DOORSNEDE CC'

geschaafd plank ter afwerking
van de leuning 145/45

cortenstaal leuning

HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT

liggers 145/65

1,4

brugdek 7.70

7.52

OEVER VIJVER 7.35

brugdek 145/45
stalen profielen ipe 12

6.85
ref. 6.67

ref. 6.67
indicatie fundering
5.55

5.55 bodem Engelbeek

6
2,75

DOORSNEDE DD'
betonbuizen d400 als schuil- en paaiplaats vissen
gefundeerd op en omhuld met 20cm schraalbeton
deklaag stortstenen 1-3ton vanaf peil 5.00

OEVER VIJVER 7.35
afdekking met 30 à 40cm teelaarde op geotextiel
ref. 6.67

Provincie - Gemeente:

West-Vlaanderen : Gemeente Ichtegem
oevers 8/4

WP ca 5.80

Ontwerp :

Herinrichting omgeving Stationsput

Ligging :

Stationsput, Statiebeekstraat - Spoorwegstraat
8480 Eernegem
2e afdeling, sectie B | West-Vlaanderen

Opdrachtgever :

Gemeente Ichtegem

BODEM vijver 3.50

steenbestorting in rotsblokken 0.3-1 ton

kern, steenbestorting 10-60kg

Stationstraat 1
8480 Ichtegem

filter: geotextiel
totale breedte overwelving 9.60m (8 voorspanweefsels)
afdekken met 15cm teelaard voor een schrale
grasvegetatie

DOORSNEDE EE'

afdekking met laagje teelaarde op geotextiel
voor een schrale grasvegetatie
steenbestorting met rotsblokken
geotextiel

voorspanweefsel in prefab beton
D 20cm
LxB 550cmx120cm
7.59

7.44

Statiebeekstraat

EERNEGEM

BA_219_S_N_snedes nieuw

bestaande kws-verharding:
opbreken asfaltlaag
steenslagfundering behouden
aanvullen met steenslagfundering
terug plaatsen asfalt scherven als karrespoor

7.55

7.59

Ontwerper :

Atelier Artisjok BVBA - tuin-en landschapsarchitectuur
Zaakvoerder Peter Duerinck
Kalsijdeweg 31 - 8490 Stalhille
050 / 67.69.26 - 0495 / 10.59.18
BTW BE 0564.974.619 - RPR Brugge
IBAN BE 18 0017 4037 0865

halfverharding
20cm niet-continue steenslagfundering
Inhoud:

7.44

ref. 6.67

WWW.ATELIERARTISJOK.BE

OMGEVINGSAANVRAAG
HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT
BA_219_S_N_ snedes nieuw

bestaande steenslagfundering
landhoofden in gewapend beton
werkvloer 10cm schraal beton

5.51

PLAN 7V12
Wijzigingen :

5,5

2,5

BODEM STATIONSPUT 3.50

Referentiepeil: putdeksel thv pijpenkop, Spoorwegstraat 6.67 TAW

Gelezen en goedgekeurd
de opdrachtgever,

schaal 1/50

datum 15 september 2018 dossier ta 0219

Provincie - Gemeente:

West-Vlaanderen : Gemeente Ichtegem

Spoorwegstraat 38

Spoorwegstraat

Grens provincie

Groen 62

Grens provincie

Engelbeek

Statiebeekstraat

TERREINPROFIEL AA' - BESTAANDE TOESTAND

Ontwerp :

Herinrichting omgeving Stationsput

Ligging :

Stationsput, Statiebeekstraat - Spoorwegstraat
8480 Eernegem
2e afdeling, sectie B | West-Vlaanderen

Opdrachtgever :

Gemeente Ichtegem
Stationstraat 1
8480 Ichtegem

Ontwerper :

WWW.ATELIERARTISJOK.BE
Atelier Artisjok BVBA - tuin-en landschapsarchitectuur
Zaakvoerder Peter Duerinck
Kalsijdeweg 31 - 8490 Stalhille
050 / 67.69.26 - 0495 / 10.59.18
BTW BE 0564.974.619 - RPR Brugge
IBAN BE 18 0017 4037 0865

ref. putdeksel spoorwegstraat
6.67 TAW

Inhoud:

OMGEVINGSAANVRAAG
HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT
BA_219_T_B_ terreinprofiel bestaand

ref. 0.00 TAW

PLAN 8V12

6.84

6.84

6.79

6.79

7.00

7.07

7.07

7.19

7.10

7.00

7.15

7.31

7.26

7.59
7.59
7.26

5.51

7.45
7.45
6.61

6.67

bestaande TAW

3.50

Wijzigingen :

3.50

HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT

EERNEGEM

BA_219_T_B_terreinprofiel bestaand

Gelezen en goedgekeurd
de opdrachtgever,

Referentiepeil: putdeksel thv pijpenkop, Spoorwegstraat 6.67 TAW

schaal 1/200

datum 15 september 2018 dossier ta 0219

Provincie - Gemeente:

West-Vlaanderen : Gemeente Ichtegem

Spoorwegstraat 38

Spoorwegstraat

Grens provincie

Groen 62

Grens provincie

Statiebeekstraat

Engelbeek

Landtong

TERREINPROFIEL AA' - ONTWORPEN TOESTAND

Ontwerp :

Herinrichting omgeving Stationsput

Ligging :

Stationsput, Statiebeekstraat - Spoorwegstraat
8480 Eernegem
2e afdeling, sectie B | West-Vlaanderen

Opdrachtgever :

Gemeente Ichtegem
Stationstraat 1
8480 Ichtegem

Ontwerper :

WWW.ATELIERARTISJOK.BE
Atelier Artisjok BVBA - tuin-en landschapsarchitectuur
Zaakvoerder Peter Duerinck
Kalsijdeweg 31 - 8490 Stalhille
050 / 67.69.26 - 0495 / 10.59.18
BTW BE 0564.974.619 - RPR Brugge
IBAN BE 18 0017 4037 0865

ref. putdeksel spoorwegstraat
6.67 TAW

Inhoud:

OMGEVINGSAANVRAAG
HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT
BA_219_T_N_ terreinprofiel nieuw

PLAN 9V12

6.84

6.84

6.79

6.79

7.00

7.07

7.07

7.19

7.10

7.00

7.15

7.55
7.26

Wijzigingen :

7.31

7.55
7.59
7.59
7.26

5.51

7.59
7.45
7.45
6.61

6.67

3.50

5.80

6.50

3.50

bestaande TAW

5.50

nieuwe hoogtes TAW

3.90

ref. 0.00 TAW
3.50
3.90

HERINRICHTING OMGEVING STATIONSPUT

EERNEGEM

BA_219_T_N_terreinprofiel nieuw

Referentiepeil: putdeksel thv pijpenkop, Spoorwegstraat 6.67 TAW

Gelezen en goedgekeurd
de opdrachtgever,

schaal 1/200

datum 15 september 2018 dossier ta 0219

